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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Badkamers
Airconditioning
Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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Uitbreiding maatregelen 
om overlast te voorkomen
Uitgeest - De invoering van 
identiteitspasjes voor jongeren 
die de tweewekelijkse Big Dik-
feesten bezoeken in discotheek 
Bobs, moet de overlast rond het 
Tolpad in Heemskerk tegengaan. 
Over ruim een maand worden 
deze pasjes ingevoerd. Wie zorgt 
voor overlast verliest zijn pas en 
kan niet meer naar binnen. Er 
worden bovendien scherpere al-
coholcontroles uitgevoerd bij het 
betreden van de disco. Dit moet 
het voordrinken voorkomen. Al 
eerder werd op initiatief van Bobs 
streng op drugs gecontroleerd. 
Deze proef krijgt een vervolg. De 
aangetroffen drugs wordt niet al-
leen in beslag genomen, de ge-
bruiker wordt ook vervolgd ter-
wijl in de rest van het land het 
bezit van een geringe hoeveel-
heid soft drugs niet strafbaar is. 
Verder wordt het project Wakke-

Uitgeest - Zaterdag 20 decem-
ber wordt in de kerk aan de Lan-
gebuurt een uitvoering gegeven 
van ‘A Christmas Carol’. Het koor 

Scrooge speelt hoofdrol in 
musical met Sound of Life

men met jongerenkoor Sound of 
Life.  Na de uitvoering kan wor-
den genoten van warme cho-
comel, glühwein, haardvuur en 
kerstmuziek. De uitvoering be-
gint om 19.00 uur. 
Wie een gratis toegangskaart 
heeft is verzekerd van een plaats. 
Kaarten voor deze kerstmusical 
zijn verkrijgbaar in Uitgeest bij 
De Raat, Prinses Beatrixlaan 21, 
kapsalon Willemse, Langebuurt 
22 en boekhandel Schuyt, Mid-
delweg 139.

Sound of Life vertelt en zingt dit  
kerstverhaal van Charles Dic-
kens. Het verhaal gaat over Ebe-
nezer Scrooge, een steenrijke, 
maar erg gierige man. Zijn hart 
was zo koud als ijs. Op kerst-
avond krijgt hij bezoek van drie 
bijzondere geesten. Zij laten 
hem de kerst van het verleden, 
het heden en de toekomst zien.  
Zal Scrooge uiteindelijk de wa-
re kerstwarmte voelen? De werk-
groep Kerk in Beweging organi-
seert deze kerstbijeenkomst sa-

re Ouders vervolgd, waarbij ou-
ders van jongeren die overlast 
bezorgen door de politie wakker 
worden gebeld en er geldt een 
lik-op-stukbeleid voor jongeren 
die zich misdragen. 

Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby

en vrije tijd-muziek-talen-sport-

typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

Winterprogramma’s
cursus

een cadeau-idee?
Programma 2008-2009

Breed cursusaanbod
voor jong en oud

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

Deze bezorger wenst u 

prettige feestdagen
en een 

knallend 2009!

Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-674433

De allerbeste wensen…
Volgende week krijgen de bezorgers van deze krant de 
kaartjes uitgereikt waarmee zij de lezers prettige feest-
dagen en het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. 
Omdat er in voorgaande jaren valse kaartjes in omloop 
waren, tonen wij hier het enige echte kaartje!

knallend 2009!knallend 2009!knallend 2009!knallend 2009!knallend 2009!knallend 2009!knallend 2009!knallend 2009!knallend 2009!knallend 2009!knallend 2009!knallend 2009!knallend 2009!knallend 2009!knallend 2009!knallend 2009!knallend 2009!VOORBEELD

Albert Heijn

Limmen
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GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS

Nu 250 gram
Van  6,25 voor 4,95

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 1 T/M 7 NOVEMBER

4

deze week
Proeftulband 3,95

Proefboterstol 4,95

Luxe kerstdesserts nu in
de winkel te bezichtigen
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 13 december 18.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. gemengd 
koor. Voorganger kapelaan Ka-
leab.
Zo. 14 december 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. cantorij. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur. 
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 13 december 19.00 uur: 
Woord- en communiedienst 
m.m.v. inzinggroep Bakkum. 
Voorganger B. Schipper.
Zo. 14 december 11.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-

tricum
Zo. 14 december Dorpskerk 
10.00 uur: Dienst m.m.v. het Le-
gerdes Heils. Uitgezonden door 
radio Castricum (kabel 104,5 m/
ether 105 m). Liturgie beschik-
baar via www.pgcastricum.nl.
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. 
A.D.Walsma m.m.v. cantorij.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 14 december 10.00 uur: Ar-
jan van Doorn uit Heemskerk. 
Ontmoetingscentrum Geester-
hage. 
Tijdens de dienst is er kinder-
opvang: crèche voor babies en 
peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 14 december 10.00 uur: Geen 
dienst.

Protestantse Gemeente Lim-
men

Kerkdiensten

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

HuisartsEn CastriCuM, 
LiMMEn, aKErsLOOt En 
uitGEEst
avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

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

Zo. 14 december 10.00 uur: Ds. 
Bouma.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 13 december 19.00 uur:
Woord- en communieviering met 
spontaan koor. Voorganger pas-
tor H. Hudepohl.
Zo. 14 december: Eucharistievie-
ring met herenkoor. Voorganger 
pastor H. Helsloot.

r.K. st. Jacobus de Meerde-
re akersloot
Za. 13 december 19.00 uur: Com-
munieviering met cantor. Voor-
ganger mw. Y. van Stiphout.

Zo. 14 december 10.00 uur: 
Communieviering m.m.v. aqua-
riuskoor. Voorganger pastor H. 
Hudepohl.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte uitgeest
Vrij. 12 december 19.00 uur: Eu-
charistieviering in Geesterheem.
Za. 13 december 19.00 uur: Geen 
viering.
Zo. 14 december 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Laus Deo 
gemengd.
11.00 uur: Gezinsviering.

Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Natuurfotografie in het 
NHD in de kelder van Laan
Castricum - Op vrijdag 12 de-
cember vanaf 20.00 uur laat de 
Castricumse natuurfotograaf Pe-
ter Zwitser natuurfoto’s zien van 
het Noord-Hollands Duingebied 
(NHD). Het zal dan ook geen le-
zing worden aan de hand van 
een afgerond verhaal, maar wel 
een verzameling beelden rond 
het thema water.
Met dit beeldverslag wil hij veel 
dieren, vooral vogels, tonen die 
om te overleven direct afhan-
kelijk zijn van de waterrijke ge-
bieden in onze duinen. Die af-
hankelijkheid kan bestaan uit 
een voedselrelatie, zoals een-
den, futen, aalscholvers, roer-
dompen en ijsvogels; een broed 
(voortplantings)relatie, zoals al-
le fuutachtigen, die ‘op het water 
broeden’, of een rustrelatie, zoals 
ook weer eenden, zwanen en fu-
ten, die op het water rusten en 
slapen.
Ook worden beelden getoond 
van vogels die een meer indirec-
te relatie met water hebben en 
vooral voorkomen langs de di-
recte randen (oevers) of in, ten 
gevolge van dit water, vochtige 

gebieden in de onmiddellijke na-
bijheid. Hierbij moet men den-
ken aan steltlopers en soorten 
als blauwborst, en waterral.
Alle belangrijke watergebieden 
in het NHD, zoals het Infiltratie-
gebied, de ijsbaan, de Wei van 
Brasser, het meertje van Voge-
lenzang en het Doornvlak zullen 
met enkele karakteristieke soor-
ten, de revue passeren. Tot aan 
de pauze zal dit eerste digitale 
deel getoond worden. Het aan-
tal vogelbeelden zal groot zijn en 
ook zullen bij enkele soorten se-
ries worden getoond.
Indien de tijd het toelaat, zullen 
in het tweede deel van de avond, 
analoge beelden (dia’s) van de 
duinen worden getoond, waar-
bij de vier jaargetijden aan bod 
zullen komen, waaronder een 
serie beelden langs de kust tij-
dens storm in het najaar. Ook de 
in het duin aanwezige grote gra-
zers, worden vooral voor de pau-
ze niet vergeten. Alle beelden uit 
de nieuwe kalender over Castri-
cum en het NHD worden op de-
ze avond getoond, waarbij de ka-
lender ook verkrijgbaar zal zijn.

Fotopresentatie Peter Zwitser

Week 52 (kerstWeek)
verscHijNeN

Niet.



pagina 4 10 december 2008

De Bakkerij met veel 
talent in café Me Tante
Castricum - De Vrienden van 
de Bakkerij bereiden zich voor 
op de toekomst om weer volop 
te kunnen gaan draaien in een 
nieuw pand. Vrijwilligers orga-
niseren en volgen daarom al-
vast verschillende cursussen 
en workshops. Onlangs was er 
een workshop techniek om vol-
doende geluidsmensen op te lei-
den. Een aantal deelnemers zal 
op zondag 14 december in café 
Me Tante voor het eerst de nieu-
we vaardigheden in de prak-
tijk brengen. Zij doen dit op de 
maandelijkse songwriter-avond 
die de Bakkerij organiseert.  
Oisin McLean treedt op. De 
kracht van zijn songs ligt in hun 
eenvoud. Hij weet het publiek je 
te raken met bluesy folksongs 
die doen denken aan het werk 
van de jonge Bob Dylan. 
Vervolgens speelt het duo Nec-
tar. Nectar heeft merendeels En-
gelstalige songs, eigen arrange-
menten, covers, en zij improvise-
ren er virtuoos op los. 
Bij de hoofdact Ming’s Pretty 
Heroes is het wegdromen gebla-
zen. Zangeres Ai Ming Oei is in 

Aangepaste nachtnadering blijft 
Castricum - De CROS heeft be-
sloten om een proef met aange-
paste nachtelijke landingen om 
te zetten in een blijvende pro-
cedure. In de nieuwe proce-
dure zetten landende vliegtui-
gen op weg naar de Polderbaan 
de eindnadering hoger is. Deze 
eindnadering begint op een vast 
punt boven de Noordzee.
Vanaf dit punt volgen de vlieg-
tuigen een vaste naderingsrou-
te en voeren daarbij de nadering 
uit met zo min mogelijk motor-
vermogen, de zogenoemde CDA 
naderingen. De minimum hoog-
te die de vliegtuigen op dit be-
ginpunt van de vaste nachtna-
deringsroute nu moeten heb-

ben, is verhoogd van ongeveer 
1300 meter naar ongeveer 1650 
meter. Sinds de start van de 
proef schrijft LVNL luchtvaart-
maatschappijen aan wanneer 
een vlucht niet geheel volgens 
de procedure is uitgevoerd. Dit 
heeft inmiddels het aantal cor-
rect uitgevoerde geluidarme na-
deringen op 97% gebracht.
Daarnaast mogen vliegtuigen die 
technisch niet zijn uitgerust om 
deze CDA naderingen uit te voe-
ren sinds 13 maart van dit jaar 
niet meer in de nacht op Schip-
hol landen. Doel van de proef 
was het verminderen van de 
geluidhinder in het gebied ten 
noordwesten van de Polderbaan. 

Castricum, Limmen, Uitgeest en 
Akersloot ondervinden hinder 
van de landende vliegtuigen die 
in de nacht vanuit het westen de 
Polderbaan naderen.

De resultaten van de evalua-
tie zijn recent gepresenteerd 
aan wethouder C. Portegies. aan 
vertegenwoordigers van om. Zij 
toonde zich positief over de be-
reikte resultaten. “Deze maatre-
gel is een goede eerste stap op 
weg naar vermindering van ge-
luidhinder en verbetering van de 
leefomgeving in Castricum en 
omstreken”, aldus Christel Porte-
gies. “In de toekomst zullen meer 
stappen volgen.” 

Programma11 dec t/m 17 dec 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

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

vrijdag & zaterdag 21.30 uur   
zondag 20.00 uur 

woensdag 20.00 uur 
“Quantum of Solace”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag & dinsdag 20.00 uur 

“Bride Flight”
vrijdag 18.45 uur 

zaterdag 14.00 & 18.45 uur 
zondag 14.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Madagascar 2”
woensdag 20.00 uur 

“Australia” Première

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 18.30 uur 

zaterdag 14.00 & 18.30 uur 
zondag 14.30 uur 

maandag  & dinsdag 20.00 uur
woensdag 14.00 uur 
“Oorlogswinter”

Bienvenue chez les Ch’tis
Bienvenue chez les Ch’tis is 
een Franse komedie waarin een 
postbeambte een positie aan de 
Côte d’Azur probeert te rege-
len, maar voor straf wordt over-
geplaatst naar Noord-Frankrijk 
Postbeambte Philippe Abrams 
werkt in Salon-de Provence. Hij 
is getrouwd met Julie, wiens de-

pressieve buien hem het leven 
haast onmogelijk maken. Om zijn 
vrouw een plezier te doen pro-
beert hij zich te laten overplaat-
sen naar de Côte d’Azur. Maar 
zijn plannetje mislukt en als straf 
wordt hij tewerkgesteld in Ber-
gues, een boerendorpje in het 
noorden. 

Australia; avontuur, 
drama en romantiek
Australia draait om een Engel-
se aristocrate die met tegenzin 
een pact sluit met een ruwe vee-
drijver om haar kudde runderen 
over vele kilometers land te drij-
ven 
Zij reist af naar Australië en ont-
moet daar een ruwe bolster. Ze 
slaat met tegenzin de handen in-
een met hem om het land te red-
den dat ze heeft geërfd. Samen 
leggen ze honderden kilometers 
af over het mooiste, doch meest 
meedogenloze terrein ter wereld. 
Uiteindelijk komen ze in Dar-
win terecht, dat wordt gebom-

bardeerd door de Japanse strijd-
krachten die eerder Pearl Harbor 
hebben aangevallen. 

Baz Luhrmann (Moulin Rouge!, 
Romeo + Juliet) maakt in deze 
film uitgebreid gebruik van het 
oneindige kleurenpalet dat het 
Australische landschap rijk is. 
Hij creëert een cinematografi-
sche ervaring waarin romantiek, 
drama, avontuur op spectacu-
laire wijze samenkomen. Regie: 
Baz Luhrmann. De hoofdrollen 
zijn voor Nicole Kidman en Hu-
gh Jackman

alle opzichten betoverend. Haar 
diepzinnige, soms donkere, maar 
plezierig vervreemdende teksten 
zingt zij met een prachtige zwoe-
le stem die doet denken aan To-
ri Amos, Kate Bush, en Joni Mit-
chel. Onlangs won Ming’s Pret-
ty Heroes de zilveren juryprijs 
en de publieksprijs voor singer 
songwriters tijdens de Grote Prijs 
Van Zuid Holland. Café Me Tante 
is te vinden op de Dorpsstraat 30 
in Castricum. Aanvang 20.30 uur 
en de entree is gratis. 

‘Ladies Night’; vrouwen 
en auto’s bij Kleverlaan
Limmen - Vrouwen en auto’s, 
het blijft een lastige combinatie, 
maar waarom eigenlijk? Om de 
drempel tot het binnenstappen 
van de garage te verlagen en om 
eens een duidelijk beeld te ge-
ven van hoe een onderhouds-
beurt of APK nou in zijn werk 
gaat, heeft Kleverlaan BV afge-
lopen maand de eerste drie ‘La-
dies Nights’ georganiseerd.

Na een korte introductie over 
het complete dienstenpakket 
van Kleverlaan kregen de deel-
neemsters een rondleiding. In 
de werkplaats stonden enkele 
monteurs paraat om de dames 
te demonstreren hoe een onder-
houdsbeurt of APK-keuring uit-

gevoerd wordt. De schadeher-
stelafdeling en de omvang van 
de industriespuiterij met de gi-
gantische spuitcabines zorgden 
voor grote verbazing. De deel-
neemsters kregen na de pau-
ze een korte cursus over de be-
langrijkste componenten van de 
auto, over wat er zelf aan de auto 

gedaan kan worden en over wat 
te doen in het geval van pech 
onderweg. Tenslotte, en daar 
was het allemaal om te doen, 
kregen de dames de kans om in 
de werkplaats de theorie in de 
praktijk toe te passen op hun ei-
gen auto’s. Met het diploma Au-
totechniek voor Vrouwen keer-
den de dames naar huis. Kle-
verlaan heeft besloten in janua-
ri en februari nog enkele Ladies 
Nights te organiseren. Ook voor 
mannen wordt een avond geor-
ganiseerd. 
inschrijven via judith@klever-
laan.nl. Zowel klanten als geïnte-
resseerden die nog niet hebben 
kennisgemaakt met Kleverlaan 
BV zijn welkom. “We hebben een 
ontzettend leuke en vooral leer-
zame avond gehad”, aldus moe-
der en dochter Zonneveld uit Be-
verwijk. 
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Lever liefste wens in 
bij Blanco Milano 
IJmond - De kerstgedachte 
staat centraal bij Blanco Mila-
no. Tot en met woensdag 24 de-
cember kan iedereen bij de win-
kels van Blanco Milano de liefste 
wens inleveren. Het is een voor-
waarde dat de wens haalbaar 
moet zijn en men mag niets voor 
zichzelf wensen. De liefste wens 
zal door Blanco Milano worden 
vervuld. 
Blanco Milano, de modezaak 
voor jongens en mannen, heeft 
lijstjes liggen op de toonbank. 
Daarop kan het artikelnummer 
geschreven worden van het ge-
wenst kledingstuk, de maat en 

de gewenste kleur. Het kaart-
je wordt vervolgens bij de kerst-
man ingeleverd. Het is de bedoe-
ling dat de deelnemers aan een 
ander denken; de kerstgedach-
te dus. Gedurende twee weken 
hebben mensen de tijd om een 
liefste wens in te leveren. 
Dat kan in elke winkel van Blan-
co Milano, waar de X-mas Wish-
list Box staat. Uiteindelijk zal van 
alle liefste wensen de beste wor-
den uitgezocht die Blanco Mila-
no in vervulling zal laten gaan. 
anco Milano is gevestigd in Be-
verwijk, Castricum en Heems-
kerk, zie www.blanco-milano.nl

Verkleedfeest Reuring op Stal
Castricum - De afgelopen twee 
zondagen stonden bij manege 
Reuring op Stal in Castricum in 
het teken van de jaarlijkse Pas 
de Deux wedstrijd. Een feeste-
lijke competitie, waarbij de rui-
ters aan de hand van een zelfbe-

dacht thema met versierde paar-
den een eigen proef rijden, ge-
heel verkleed en op bijpassen-
de muziek. Het was een kleurig 
geheel in de stal. Ook het per-
soneel herkende men niet meer 
terug. 

Valse facturen in omloop
Kamer van Koophandel doet 
aangifte van acquisitiefraude
Regio - Duizenden onderne-
mers dreigen het slachtoffer te 
worden van een organisatie die 
zich voordoet als de Kamer van 
Koophandel. Er zijn valse factu-
ren in omloop, die bijna identiek 
zijn aan de factuur die onderne-
mers jaarlijks in januari van de 
Kamer van Koophandel ontvan-
gen.
Deze facturen zijn echter niet 
afkomstig van de Kamer van 
Koophandel. Ondernemers kun-
nen een voorbeeld van de valse 
factuur bekijken op http://www.
kvk.nl/Nieuws/valsefacturenk-
vkinomloop.asp. De Kamer van 
Koophandel adviseert onderne-
mers facturen altijd nauwgezet 
te controleren op de juiste af-
zender.

Factuur niet van KvK
De valse facturen wekken ten 
onrechte de indruk dat het gaat 
om de jaarlijkse bijdrage die on-
dernemers aan de Kamer van 

Koophandel betalen. Zo staat op 
de valse facturen dat de bijdrage 
is voor vermelding op ‘KvKHan-
delsregister.nl’. 
Ook de website is een nauwge-
zette kopie van die van de Kamer 
van Koophandel.
Ook staat op de factuur een lo-
go dat lijkt op dat van de Kamer 
van Koophandel. Onderaan staat 
vermeld dat het hier niet om een 
factuur gaat, maar om een aan-
bod. Wie betaalt, doet een op-
drachtbevestiging en zit dus vast 
aan het aanbod. 

Aangifte
De Kamer van Koophandel heeft 
inmiddels aangifte gedaan bij de 
politie van een strafbaar feit. Ook 
wordt onderzocht welke civiel-
rechtelijke acties kunnen wor-
den ondernomen. Daarbij moet 
worden gedacht aan stappen om 
het informatienummer, de bank-
rekening en de website van dit 
bedrijf uit de lucht te krijgen.

Ongeval A9
Akersloot - Bij een ongeval op 
de A9 raakten zaterdagavond 
rond 18.15 uur vijf auto’s betrok-
ken. Een 46-jarige automobilist 
uit Schoorl raakte vermoedelijk 
met zijn voorwiel in de berm. Hij 
raakte de vangrail en schoof met 
zijn voertuig een stuk door. 
Hierdoor moesten andere auto’s 
uitwijken, waardoor een aanrij-
ding ontstond. In totaal waren er 
acht mensen betrokken bij het 
ongeval. Een 55-jarige vrouw uit 
Alkmaar verkeerde in shock. 
Zij werd met de ambulance over-
gebracht naar het MCA in Alk-
maar. Vijf andere personen wer-
den ter observatie naar het zie-
kenhuis gebracht. De overige 
twee konden direct naar huis.

Kerstman bij 
Bobs Bomen
Castricum - Dit jaar komt de 
kerstman langs bij Bobs Bo-
men. Hij wil met eigen ogen 
zien hoe het in Castricum 
met de verkoop van de mooie 
Nordmannen gesteld is. 
Zaterdag 13 december van-
af 12.00 uur is hij aanwezig en 
hij heeft voor alle kinderen een 
kleine verrassing meegenomen. 
Bobs bomen is iedere dag open 
vanaf 10.00 tot 1800 uur. Zater-
dag 13 december vanaf 9.00 uur, 
en ook zondag 14 december is 
Bobs Bomen geopend. Verkoop 
is vanaf Verlegde Overtoom 11,  
kbij Dorpshuis de Kern.

Auto op kop in 
sloot op A9
Akersloot - Zondag rond 14.15 
uur reed een 22-jarige vrouw uit 
Alkmaar met haar personenau-
to over de A9 richting Amster-
dam.  De vrouw moest remmen 
in verband met een verkeers-
situatie voor haar. Bij dit rem-
men trok haar voertuig naar 
rechts waardoor zij via de berm 
op zijn kop met haar auto in de 
naastgelegen sloot belandde. De 
vrouw werd uit haar benarde po-
sitie bevrijd door omstanders. Zij 
raakte licht gewond aan haar rug 
en nek. Ze werd per ambulance 
vervoerd naar het ziekenhuis in 
Alkmaar en werd een nacht ter 
observatie opgenomen.

Schoonheidssalon Beauty Styles: 

Ook voor manicure, make-
up, ontharen en massage  
Castricum - José Dijkstra is een 
jonge onderneemster die zich 
heeft gespecialiseerd in uiter-
lijke verzorging. Zij is gediplo-
meerd schoonheidsspecialiste, 
nagelstyliste en visagiste. In haar 
multifunctionele salon aan de 
Eerste Groenelaan kan men bo-
vendien terecht voor een hotsto-
ne massage en het ontharen van 
het lichaam. 
Wie denkt dat mannen zelden 
voor een gezichtsbehandeling 
naar de schoonheidssalon gaan, 
heeft het helemaal mis. Bij José 
wordt de mannenhuid van het 
gezicht gereinigd, oneffenheden 
worden verwijderd gevolgd door 
een masker voor het gezicht en 
de ogen en het aanbrengen van 
een voedende crème sluit de be-
handeling af. “Voor de behande-
lingen maak ik gebruik van pro-
ducten van Make-up Studio en 
Tyro”, vertelt José. “Deze pro-
ducten zijn niet getest op die-
ren en voor elk type huid is een 
geschikt product. Mijn uitgangs-
punt bij een behandeling is al-
tijd de wens van de klant. Het is 
belangrijk om te weten met welk 
doel men naar de schoonheids-
salon komt.” 
Wie voor ontspanning naar de 
salon komt kan kiezen voor een 
effectieve lichaamsmassage 
met warme basaltstenen. José: 
“Door de combinatie van warm-
te en beweging kan men dieper 
in het spierweefsel doordringen. 
Een hotstone massage helpt af-
valstoffen af te voeren en het li-
chaam te ontgiften. Een ver-
rassende, heilzame en unieke 
techniek die helpt bij spanning, 
stress, spier- en gewrichtspro-
blemen en een slechte doorbloe-
ding. Zelfs mijn oma gaat graag 

onder de stenen, zoals zij dat 
noemt. Zij herstelt na chemothe-
rapie en zelfs haar arts vindt dat 
ze nu beter loopt. Die wil nu ook 
een behandeling.” 
Bij een verzorgd uiterlijk horen 
verzorgde handen. “Vaak wor-
den de handen vergeten, terwijl 
de handen de echte leeftijd ver-
klappen.” Fluweelzachte en opti-
maal verzorgde handen zijn het 
resultaat van een behandeling 
bij José. 
De nagels laten lakken en po-
lijsten is nog zo’n verwennerij. 
En voor wie dat wenst heeft José 
kunstnagels in haar assortiment 
die vakkundig worden aange-
bracht. 
En dan kan men hier ook nog 
eens terecht voor make-upad-
vies, want José is visagist.  “Ma-
ke-up is bedoeld om er beter uit 
te zien, waardoor men zich uit-
eindelijk beter zal voelen.” Dag-
, avond- of feestmake-up; voor 
elke gelegenheid kan men hier 
terecht. Voor het ontharen kan 
men kiezen uit twee methoden. 
Met gebruik van verwarmde hars 
of met suikerpasta. Suikerpasta? 
“Ja, body sugaring. Dat is een 
zachte, veilige en moderne me-
thode om alle delen van het li-
chaam te ontharen. Het werkt 
perfect voor alle huid en haar-
typen, bij vrouwen en mannen.” 
Voor wie op zoek is naar een 
mooi kerstcadeau is een cadeau-
bon van Beauty Styles een war-
me aanrader! En iedere maand 
gaat een ander product van Tyro 
extra voordelig de deur uit. Het 
adres is Eerste Groenelaan 43 in 
Castricum. Bel voor een afspraak 
0251-674785. Voor verdere in-
formatie biedt de website www.
beautystyles.nl uitkomst. 

Nieuwe dienstregeling 
bussen van Connexxion 
Castricum - Connexxion rijdt 
vanaf zondag 14 december vol-
gens een nieuwe dienstrege-
ling. Dat geldt ook voor lijn 164 
van Castricum naar Heiloo. Lijn 
167, van Beverwijk naar Alkmaar 
neemt de ritten van 168 over, 
waardoor lijn 168 vervalt. 

Voor de meeste haltes is lijn 164 

het alternatief. De route van lijn 
167 wordt gewijzigd waardoor 
het zuidelijk deel van de Soo-
merwegh niet meer wordt aan-
gedaan. 
De bussen rijden via de C.F. 
Smeetslaan, Laan van Alberts 
Hoeve en De Bloemen. Hierdoor 
wordt het oostelijk deel van Cas-
tricum beter bereikbaar.
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Gemeentehuis minstens 
zeven maanden leeg
CKenG stelt zich de vraag waarom men nog niet begonnen is aan de 
verbouwing van het gemeentehuis en begrijpt er helemaal niets van dat 
het College nog geen opdracht heeft verstrekt aan een aannemer. Vol-
gens een laatste bericht van de gemeente hebben mogelijke inschrijvers 
veel vragen over de tekeningen en het bestek. Was dat dan allemaal 
onduidelijk? Het komt natuurlijk door het veel te laat starten van een 
aanbestedingsprocedure en het veel te vroeg gaan verhuizen. Nadat 
het gemeentehuis was verlaten is een aanbestedingsprocedure gestart. 
Na de zomervakantie dus, omdat volgens het college dan potentiële 
inschrijvers van vakantie terug zijn. Dus niet (ver) voordat het gemeen-
tehuis werd ontruimd, maar pas daarna. Ongetwijfeld zou u het in uw 
privésituatie anders hebben gedaan. Eerst aanbesteden, dan afspraken 
maken met een aannemer en pas vlak voordat de aannemer start ver-
huizen. Nee, dit gemeentebestuur gaat eerst verhuizen, en gaat pas dan 
aanbesteden. Al met al gaat het ongetwijfeld langer duren dan gepland 
(oktober 2010 oplevering), met alle extra kosten die dat weer met zich 
meebrengt. En ongemak voor bewoners en ambtenaren. Wist u overi-
gens dat alleen met de verhuizing en de tijdelijke huisvesting een bedrag 
is gemoeid van 500.000,- euro? Gemeenschapsgeld wel te verstaan. 
Volgens het college wordt in maart 2009 gestart met de nieuw- en ver-
bouw. Dus alles bij elkaar ruim zeven maanden na de ontruiming. Is dit 
te begrijpen? Naar de mening van CKenG totaal niet.
Bert Meijer, (fractievoorzitter CKenG).

Wereldwinkel is de 
beste cadeauwinkel! 
Castricum - Ieder jaar houdt El-
sevier Retail de verkiezing ‘Bes-
te winkelketen van Nederland’. In 
2008 hebben honderdduizenden 
consumenten de Wereldwinkel 
opnieuw verkozen tot de beste 
winkelketen in de categorie hob-
by en cadeau. 
De Wereldwinkel Castricum is 
enorm trots. “De Beste Winkel-
keten van Nederland 2008 is de 
grootste verkiezing van Neder-
land. In de categorie hobby, ca-
deau en overig liet de Wereld-
winkel Gall & Gall en ANWB op-
nieuw achter zich. Deze prijs be-
wijst dat de Wereldwinkel zijn 
plek op de Nederlandse retail-
markt heeft gevonden. En dat 

duurzaam ondernemen inmid-
dels niet meer weg te denken is 
uit de Nederlandse consumen-
tenmarkt.” De Wereldwinkel ver-
koopt fairtrade producten. 
“Deze vorm van handel schept 
werkgelegenheid waardoor de 
welvaart van mensen in derde 
wereldlanden stijgt. Daarnaast 
helpt de Wereldwinkel de han-
delspartners in Afrika, Azie en 
Zuid-Amerika een sterke spe-
ler te worden op de exportmarkt, 
door training in productontwik-
keling en organisatieversterking 
en advies hoe te kunnen vol-
doen aan de internationale stan-
daarden van duurzaam onderne-
men.”

Een Pietje in de prijzen
Castricum - Dit Pietje (Nani-
que Kok) gaf op 5 december bij 
Shoeby Fashion geen cadeautjes 
af, maar kreeg er zelf een. 

Zij was er beduusd van. Nadine 

heeft de hoofdprijs gewonnen in 
de sinterklaaskleurwedstrijd van 
de net geopende kledingwin-
kel Shoeby Fashion in de Toren-
straat. Zij ging met een prachtig 
knutselpakket naar huis.

Inzameling voor kans-
arme Polen in voor AH
Castricum - Stichting Dom 
Dziecka komt vrijdag naar Cas-
tricum om levensmiddelen en 
speelgoed in te zamelen voor 
twee kindertehuizen en kansar-
me gezinnen in Stargard in het 
noordwesten van Polen. De in-

zameling vindt plaats bij Albert 
Heijn in winkelcentrum Geester-
duin. Van alle ingezamelde ar-
tikelen worden kerstpakketten 
gemaakt. 
Het kersttransport vindt plaats 
op 15 december. 

Kerstavond KVG
Limmen - Woensdag 17 decem-
ber houdt het K.V.G. een kerst-
avond in De Burgerij” Om 18.30 
uur opent pastor Olling de avond, 
er is een broodmaaltijd en een 
optreden van de Miller Sisters. 

Opgeven kan bij Nel Kroon tot 13 
december.

Ware kerstgedachte
De afgelopen twee weken maakte ik een aantal dingen mee in Cas-
tricum waarover ik mij nog steeds verbaas. Sterker nog, ik ben er ver-
ontwaardigd over. 
Situatie 1: Ik sta, samen met mijn zoontje van een paar maanden oud 
en zijn broer en zus, in een lange rij bij de kassa en ben eindelijk aan de 
beurt. Op het moment dat ik de eerste boodschappen op de band wil 
zetten, komt er een oudere dame met rollator vanuit het niets. Ze pakt 
mijn kinderwagen (met mijn zoontje erin) en duwt deze opzij en ook 
de andere kinderen krijgen een zet, terwijl zij zegt: “Ik ga eerst want jij 
hebt de tijd en ik niet.” Later hoor ik deze zelfde dame tegen iemand 
anders mopperen over de jeugd van tegenwoordig. Wat moet je je kin-
deren nu vertellen? Situatie 2: Zomaar een middag op de Kleibroek bij 
een zebrapad. Mijn oudste kinderen weten dat je met de fiets of au-
to hoort te stoppen voor mensen die oversteken op het zebrapad en 
doen dit zelf dan ook altijd. Vier automobilisten vonden het nodig om 
door te rijden. Hoe leg je dit uit aan je kinderen? Situatie 3: Een jonge-
tje van een jaar of negen stond bij de kassa met een paar boodschap-
pen. Hij bleek 35 cent te weinig mee te hebben gekregen. Het man-
netje voelde zich duidelijk erg opgelaten en de rij werd steeds langer. 
Ik heb toen mijn portemonnee gepakt, ben naar voren gelopen en heb 
35 cent voor dit kind betaald. Probleem opgelost zou je zeggen, maar 
niets was minder waar. Een aantal mensen vond het nodig om te zeg-
gen dat ik gek was om dat te doen en dat zij hier niet aan zouden be-
ginnen. Overigens heb ik er geen boterham minder om gegeten en 
ben ik nog steeds blij dat ik het gedaan heb! Maar wat zeg je tegen je 
kinderen in deze situatie? Situatie 4: De rotonde bij bejaardenhuis de 
Santmark. Mijn oudste dochter van elf jaar rijdt voor mij uit. Ze geeft 
netjes duidelijk richting aan en heeft voorrang op deze rotonde. Er rijdt 
een automobiliste die mijn dochter duidelijk ziet, maar deze automobi-
liste maakt schijnbaar een inschattingsfout, want ze slaat af terwijl mijn 
dochter rechtdoor over de rotonde fietst. Helaas raakt ze de fiets van 
mijn dochter (bij het voorwiel), die omvalt. De automobiliste stopt en 
stapt uit. Maar in plaats van dat zij mijn dochter helpt en vraagt hoe het 
met haar en haar fiets gaat, begint ze te schelden op mijn dochter en 
heeft ze alleen belangstelling voor het feit dat haar auto misschien een 
beschadiging heeft opgelopen. Wat kun je in dit geval uitleggen aan je 
kinderen? Nu wil ik helemaal geen moraalridder zijn, maar toch vind ik 
bovengenoemde situaties vreemd en heb ik bij sommige gebeurtenis-
sen zelfs last van plaatsvervangende schaamte. Het is bijna Kerstmis, 
de tijd van bezinning. Zou het niet leuk zijn om ons eens aan de ver-
keersregels te houden? Zou het niet leuk zijn om een ander eens te 
helpen als dit nodig is? Zou het niet leuk zijn om een ander eens po-
sitief te benaderen, ook de jeugd? Misschien ben ik een roepende in 
de woestijn, maar bovenstaande gebeurtenissen, ik kan en wil ze niet 
normaal vinden, en u?
Anja de Wit, Castricum.

Herinrichting 
Dorpsstraat
Geachte leden van de gemeen-
teraad. Het afgelopen jaar is veel 
onderzoek verricht naar en ge-
sproken over de herinrichting van 
de Dorpsstraat. Tijdens dit proces 
heeft Veilig Verkeer Nederland 
(afdeling Castricum Akersloot, 
Limmen) meerdere malen aange-
geven dat wanneer de Dorpsstraat 
als fietsstraat wordt ingericht, dit 
zal leiden tot onveilige situaties 
voor voetgangers en fietsers.
Intussen gaat in dit proces de 
ontwikkeling van de Zanderij een 
essentiële rol spelen omdat uit 
onderzoeken blijkt dat het aan-
tal motorvoertuigen per etmaal 
(mvt/etm) groter zal zijn dan het 
aantal waar bij de besluitvorming 
van werd uitgegaan. Wij citeren 
uit Verkeersvisie Duin en Bosch en 
Zanderij, pag. 16.
Op de Dorpsstraat kunnen met de 
nieuwe inrichting tot ca 7500 mvt/
etm worden afgewikkeld. Dit is het 
maximum voor de menging van 
autoverkeer met fietsers. Uit de ta-
bel op blz. 22 van dit rapport blijkt 
dat deze grenswaarde zal worden 
overschreden.
In de Verkeersvisie Duin en Bosch 
en Zanderij werd er nog van uit-
gegaan dat het Clusius College 
op de Zanderij zou komen. Nu 
dat niet doorgaat, is de bouw van 
kantoren een alternatief. Volgens 
het aanvullend onderzoek zal de 
komst van kantoren op de Zanderij 
nog meer mvt/etm in de Dorps-
straat genereren. Uit de publicatie 
‘Fietsstraat in hoofdroutes’ van het 
CROW blijkt dat een fietsstraat 
veilig functioneert als tenminste 
twee keer zoveel fietsers als mtv 
gebruik maken van de straat. Deze 
noodzakelijke verhouding zal bij de 
nieuwe ontwikkeling niet gehaald 
worden. Wij verzoeken u, deze 
nieuwe feiten aanleiding te laten 
ziijn om het genomen besluit over 
de herinrichting van de Dorps-
straat te herzien. Wij beschouwen 
uitvoering van het huidige plan als 
onveilig voor de fietsers en voet-
gangers. 
Namens Veilig Verkeer Nederland
Afd. Castricum-Akersloot-Lim-
men, C.P. van der Aar-Schalkwijk 
en J.M.M. Camps. 

Dorpsstraat 
fietsstraat
Het plan om van de Dorpsstraat 
een fietsstraat te maken kunnen 
wij alleen maar toejuichen. Een 
straat voor fietsers, daar dienen 
auto’s dus rekening mee te hou-
den en dan is het aannemelijk 
dat het een 30 km zone wordt. 
Daarmee bewerkstellig je dat al-
leen bestemmingsverkeer daar 
zijn weg vindt. Wie het te traag 
vindt gaan zal een stukje omrijden. 
Minder auto’s die langzamer rijden 
zullen ook minder geluidsoverlast 
veroorzaken. Staat de Vereniging 
Castricum Veilig dan toch meer 
voor de snelle wagen?  
Mevrouw Schilder, Castricum.

Let op!
Mogelijk worden binnenkort de 
‘gestickerde’ fietsen weggehaald 
bij het NS-station. 
Een fiets mag er namelijk niet lan-
ger dan 28 dagen staan. Wie dat 
overtreedt wacht een boete. 

Fietsersbond Castricum
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Kerstmarkt achter Nuyens 
ook op zondag geopend!

Limmen - De speciaal ingerich-
te kerstschuur achter de bloe-
menwinkel van Piet en Ruud 
Nuyens aan de Rijksstraatweg 
9 is weer geopend, ook op zon-
dag. Hier worden de allermooiste 
kerstaccessoires aangeboden en 
zoals men van Nuyens gewend 
is voor een aantrekkelijke prijs. 
Het is de laatste keer dat de ver-
koop op deze wijze plaatsvindt. 
Volgend jaar hopen de gebroe-
ders dat de verkoop vanuit een 
gloednieuw pand plaatsvindt op 
dezelfde locatie.
Het is het inkoopteam van het 

bloemen- en plantenbedrijf van 
Piet en Ruud Nuyens weer ge-
lukt om een sfeervolle kerstcol-
lectie samen te stellen en ieder-
een kan dat met eigen ogen aan-
schouwen. 
Naast kerststukjes worden er 
verschillende accessoires aan-
geboden die eigenlijk te mooi 
zijn om weg te geven, waaron-
der een grote sortering sneeuw-
pinguïns, ijsberen, vazen, kaar-
sen, plateaus, kransen en kan-
delaars. Led-verlichting is al te 
koop vanaf 2,95 euro, er zijn vo-
gelvoermanden een bijzonder 

mooie waxinelichtjes van kera-
miek. Nuyens is populair in de 
gehele provincie. Naast de win-
kels in Limmen, Heerhugowaard 
en Den Helder zijn er bloemen-
stallen te vinden bij verschillen-
de NS-stations, van Castricum 
tot Den Helder. 
Dochter Mandy werkt volledig 
mee in het bedrijf, net zoals haar 
broer Robin en Stefan, de zoon 
van Piet. Sinds vier jaar hebben 

Lisa en Femke gaan drie maanden leren 
en werken in Buenos Aires en Patagonia
Castricum - Hun school staat 
in dezelfde wijk als het huis 
van de ouders van Máxima 
en Evita ligt er in de direc-
te nabijheid begraven; Lisa 
van den Akker (18) en Fem-
ke Nooij (19) vertrekken op 8 
januari naar Buenos Aires in 
Argentinië om Spaans te le-
ren. Na een maand reizen ze 
door naar Patagonia waar ze 
in Bariloche twee maanden 
lang vrijwilligerswerk verrich-
ten.
 
Dat zij na het behalen van hun 
havo-diploma op reis wilden 
gaan, stond al langer vast. Fem-
ke: “Het zou misschien Austra-
lië worden, al was dat wel heel 
duur. Deze reis naar Argentinië 
is een stuk goedkoper.” Het was 
een uitwisselingstudent op het 
Jac. P. Thijssecollege uit Vene-
zuela die hen op het idee bracht 
om naar Zuid-Amerika te gaan. 
“Via de organisatie JoHo zijn 
we bij de Spaanse taalschool La 
Montaña terechtgekomen”, ver-
telt Lisa. “We logeren eerst een 
maand samen in een gastgezin 
in Buenos Aires en gaan vijf da-
gen in de week naar school om 
Spaans te leren. Daarna vertrek-
ken we naar Bariloche. Daar zul-
len we in aparte gezinnen wor-
den ondergebracht, maar we 
werken wel samen.” 

Er is bewust voor gekozen om 

de tweede periode apart te wo-
nen. Want: “Goed om te erva-
ren hoe dat is.” Op een school in 
een achterstandswijk worden Li-
sa en Femke ondermeer ingezet 
om kinderen Engelse les te ge-
ven en workshops voor hen te 
organiseren. Daarnaast zijn er 
allerlei excursies en activiteiten 
voor de vrijwilligers georgani-
seerd, waaronder salsa- en tan-
golessen. “Het lijkt mij een ge-
weldige ervaring om het land en 
de cultuur beter te leren ken-
nen”, zegt Femke. In het najaar 
gaat zij studeren; sociaal peda-
gogisch werk. Om de reis te be-
talen werkt zij nu in een verzor-
gingstehuis. Lisa wil een toeristi-

sche opleiding volgen en dan is 
Spaans kunnen spreken natuur-
lijk mooi meegenomen. Zij werkt 
bij een woningbouwvereniging 
om de reissom bijeen te spa-
ren. “Voordat we samen op reis 
gaan, breng ik Kerstmis in Portu-
gal door. Daar woont mijn vriend. 
Dat ik drie maanden op reis ga, 
vindt hij leuk voor mij. We zijn er 
aan gewend elkaar niet veel te 
zien.”  
Maar gaat dat wel goed, twee 
blonde meisjes in Zuid-Ame-
rika? Lisa’s moeder: “Ik moest 
heel erg aan het idee wennen en 
ik zal blij zijn als ze heelhuids te-
rug zijn. Maar natuurlijk gun ik 
het ze wel van harte.” 

Presentatie Vinkenbaan 
Castricum 1960-2006
Castricum - Op zaterdag 22 
november is het eerste exem-
plaar van Vinkenbaan Cas-
tricum 1960-2006 uitgereikt 
aan burgemeester A. Em-
mens-Knol. 

Het boek is geschreven door 
de Castricummers Henk Leve-
ring en Guido Keijl, beiden ac-
tief bij het vogelringstation Vin-
kenbaan in het Noordhollands 
Duinreservaat waar vogels wor-
den geringd, gemeten en gewo-
gen. Dankzij het langdurige ring-
onderzoek zijn allerlei wetens-
waardigheden over vogels aan 
het licht gekomen, die opgete-
kend zijn in het boek. 
Tijdens de presentatie werd daar 
in drie lezingen op ingegaan 
voor zo’n honderd belangstellen-
den. Het boek, voorzien van vele 

Gewond na aanrijding
Limmen - Vrijdag een week ge-
leden vond een aanrijding plaats 
tussen een 78-jarige man op een 
fiets uit Limmen en een 62-jari-
ge bestuurder van een auto uit 
Alkmaar. De fietser verleende op 
de kruising Dusseldorperweg-
Bogerdlaan geen vrije doorgang 
aan de voor hem van rechts over 
de Dusseldorperweg komen-
de auto. Hij werd aangereden, 

kwam op de motorkap en de 
voorruit en viel op het wegdek. 
Hij had een bloedende hoofd-
wond en mogelijk arm- en been-
letsel. 

De man was aanspreekbaar en 
is per ambulance vervoerd naar 
het ziekenhuis in Alkmaar waar 
hij werd opgenomen. De politie 
stelt een nader onderzoek in. 

de gebroeders Nuyens een ver-
deelcentrum op de Hogeweg in 
Bakkum van 4.000m2 groot. Drie 
keer per week gaan zes man op 
pad voor de inkoop en vanuit 
dit centrum worden de tien ver-
kooppunten van verse bloemen, 
bloemstukken en plantenbakken 
voorzien. 
Daarnaast wordt steeds inge-
speeld op de laatste trends, 
waardoor het wisselende aan-
bod accessoires altijd eigentijds 
is. Rond de feestdagen is de win-
kel in Limmen ook op maandag 
geopend. 
De bloemenstallen zijn altijd ze-
ven dagen in de week geopend 
tot 21.00 uur ’s avonds. Bel 
voor meer informatie tel.: 072-
5051353. 

fraaie foto’s, is te koop bij boek-
handel Laan voor 22,50 euro. 

Woningveiling 
via internet
Limmen - Op 17 december zal 
de eerste vrijwillige online wo-
ningveiling van een huis aan 
de Burgemeester Bosmalaan in 
Limmen plaatsvinden. Er zal ge-
bruik worden gemaakt van het 
unieke online veilingsysteem 
van Bieden en Wonen. Bieden 
en Wonen is een veilinghuis voor 
het online aan- en verkopen van 
woningen. Rick Hoogervorst, di-
recteur van Hopman ERA Make-
laars in Heiloo, ziet volop nieu-
we mogelijkheden voor de wo-
ningmarkt. De koper kan zich 
gewoon op de gebruikelijke wij-
ze oriënteren. Er zal op zaterdag 
6 december voor geïnteresseer-
den een kijkdag worden georga-
niseerd. Het huis kan ook - even-
tueel samen met een aankoop-
makelaar - normaal worden be-
zichtigd en men kan een taxa-
tie en bouwtechnische keuring 
aanvragen. Bovendien heeft de 
koper gewoon het recht op een 
ontbindende voorwaarde voor 
de financiering en de wettelijke 
drie dagen bedenktijd.
De online verkoop staat onder 
toezicht van notaris Mr. A. De-
maret (Actus Notarissen) en vei-
lingmeester Drs. E.J. van Hellen-
berg Hubar. Zie voor meer in-
formatie over Bieden en Wonen: 
www.biedenenwonen.nl.  
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Prachtige kerstbomen bij 
tuincentrum Frits Janssen
Akersloot - Ook dit jaar gin-
gen Dennis Janssen en zwager 
Ron in alle vroegte weer naar het 
Sauerland om ‘hun’ kerstbomen 
te halen. De wegen waren goed, 
alleen in het hogere gebied van 
het Sauerland lag sneeuw. De 
ontvangst door de familie Korte 
was zo als altijd weer allerharte-
lijkst.

Boer Korte was weer een koe aan 
het slachten, want met de winter 
voor de deur wordt dit naar Sau-
erlands gebruik nog gedaan.
Het Repetal is een prachtig ge-
bied met natuurlijke bronnen. 
Het dorp Niederhelden bestaat 
uit een brink met vijf grote vak-
werkhuizen eromheen. Het ligt 
vlakbij de Biggesee, voor veel 

Nederlanders een bekend va-
kantie en wandelgebied 
Waarom steeds zo’n lange tocht 
maken? “Omdat we verzekerd 
willen zijn van mooie en ver-
se bomen, want kwaliteit staat 
hoog in ons vaandel”, zegt Den-
nis, “maar ook voor de mensen 
die elk jaar speciaal komen voor 
die mooie en verse boom. Geen 
bomen dus van de groothandel, 
maar gewoon onze ‘eigen’ bo-
men.”
Goede keuze is de gewone kerst-
spar, blauwspar, Servische spar, 
nordman van klein tot groot, ge-
zaagd, of met kluit of in pot. Keu-
ze genoeg.
Als de keuze is gemaakt kan 
men in de sfeervolle kas nog al-
lerlei aparte kerstspulletjes uit-
zoeken. Bezoekers zullen ver-
baasd zijn over alle artikelen die 
men in de kerstshow en cadeau-
winkel ziet.
In de kas vindt men natuurlijk 
ook de bekende kerststerren, 
azalea’s, cyclamen, hyacinten 
kerststukjes  en decoratiemate-
rialen om zelf stukjes te maken
En als men binnen de keuze ge-
maakt heeft, staat buiten de 
kerstboom ingepakt klaar.
Tuincentrum Frits Janssen is te 
vinden op de Klein Dorregeest in 
Akersloot. 

Cursus digitale fotobewerking Burgerlijke stand 
van Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
24-11-2008: Julia Laura, dochter 
van J. Commandeur en J.B. Kal-
ter, geboren te Alkmaar. 
Wonende te Limmen:
27-11-2008: Ilse Helena Maria, 
dochter van C.E.N. Mous en K. 
van Halderen, geboren te Am-
sterdam. 
30-11-2008: Boy Theodorus Jo-
hannes, zoon van B.J. Dirkson 
en M.J. Meijer, geboren te Be-
verwijk. 03-12-2008: Jorieke Ka-
ty Therèse, dochter van J.J. Vis-
ser en H.A.T. Schuite, geboren te 
Limmen.

Wonende te Bakkum:
29-11-2008: Eef Hansje, doch-
ter van S.H.C. Weijman en J.M. 
Krimp, geboren te Bakkum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
26-11-2008: van Kessel, Petrus 
C., oud 79 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met T.W. Wassink. 
28-11-2008: Scheerman, Simon 
Henrikus, oud 83 jaar, overleden 
te Beverwijk, gehuwd geweest 
met M.V. Groot. 01-12-2008: 
Bakker, Adelbertus P., oud 68 
jaar, gehuwd geweest met M.J. 
Extra, overleden te Castricum. 
Wonende te Limmen:
29-11-2008: Groot, Engelina A., 
oud 87 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met M. 
Bakker. 03-12-2008: Tuijn, Jo-
hannes, oud 94 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd met P. Mooij.
Wonende te Bakkum:
30-11-2008: Nijssen, Cornelis, 
oud 79 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met A. Luchies.

Kerstconcert Cascantar
Limmen - Op zondag 21 decem-
ber organiseert Limmen Cultuur 
een kerstconcert in de NH Kerk, 
Zuidkerkenlaan te Limmen. Het 
concert wordt verzorgd door het 
koor Cascantar. Cascantar is een 
klein koor voor wereldmuziek en 
bestaat uit zestien leden. Cas 
staat voor Castricum en Can-
tar betekent zingen. Het koor is 
opgericht in 1997 en staat onder 
leiding van Hetty Kienhuis. Het 
repertoire omvat meerstemmige 
volksliederen uit diverse landen. 
Bertie van Tongeren begeleidt 
het koor op accordeon. De koor-

zang wordt ook wel begeleid 
door de koorleden zelf op diver-
se instrumenten (gitaar, contra-
bas, viool, tapan en ritme-instru-
menten). Er wordt tevens a ca-
pella gezongen. Voor het concert 
in de NH Kerk te Limmen staan 
internationale kerstliederen op 
het programma. De begeleiding 
wordt verzorgd door Bertie van 
Tongeren, accordeon, Bert Kra-
ker speelt op diverse fluiten en 
Wim van Tol bespeelt de tapan. 
Aanvang 15.00 uur. Kaarten re-
serveren www.limmencultuur.nl 
of 072- 5052235.

Castricum - Op dinsdag 13 ja-
nuari start de cursus digitale fo-
tobewerking bij de Volksuniversi-
teit. Deze cursus is gericht op de 
enigszins ervaren computerge-
bruiker die meer wil weten over 
het bewerken van foto’s met de 
computer. Er wordt gebruik ge-
maakt van het gratis programma 
Photofiltre. Dit is een gebruikers-
vriendelijk en uitgebreid fotobe-
werkingsprogramma waar de 
meeste mensen goed mee uit de 
voeten kunnen. Tijdens de eerste 

les zal worden uitgelegd hoe het 
programma thuis geïnstalleerd 
kan worden.
Diverse technieken worden ge-
oefend: delen van foto’s uitsnij-
den, lichter/donkerder maken, 
achtergronden wazig maken, fo-
to’s samenvoegen, tekst toevoe-
gen. Ook zullen diverse filters 
worden toegepast, waardoor de 
foto’s een artistiek effect krijgen.
De cursus start om 19.00 uur in 
het Clusiuscollege. Informatie 
www.vucas.nl.

Kerstwensboom bij Albert 
Heijn op Geesterduin
Castricum - De donkere dagen 
voor kerst zijn hét moment om 
iemand in de naaste omgeving 
in het zonnetje te zetten. Speci-
aal voor de kerstdagen deelt Al-
bert Heijn in Castricum zes luxe 
kerstpakketten uit. De klant kan 
hiermee iemand anders in aan-
merking laten komen voor dit 
pakket. “In onze winkel komt 
een kerstwensboom te staan”, 
aldus supermarktmanager Tim 
Verbeek van Albert Heijn Gees-
terdin. “Iedere klant mag hier 
een kaartje in hangen waarop 
hij schrijft wie hij of zij wil be-
danken, een steuntje in de rug 
of een complimentje verdient en 
waarom. De zes meest bijzonde-
re, ontroerendste of leukste wen-
sen worden geselecteerd en de 
personen die de wens hebben 
geschreven worden uitgenodigd 
om persoonlijk het AH kerstpak-
ket te overhandigen aan wie de 
wens gericht is.”

Het kerstpakket zit boordevol AH 
Excellent producten. Van amaret-
tini koekjes tot diverse chocola-
desnoeperijen, van versgemalen 
koffie tot etenswaren die speci-
aal voor de feestagen in de win-
kel liggen, zoals de AH Excellent 
ontbijtkoek.
Om iets bijzonders met de feest-
dagen op tafel te zetten, orga-
niseert Albert Heijn Geester-
duin op vrijdag 12 december van 
16.00 tot 20.00 uur een uitge-
breide proeverij. “We laten proe-
ven van 100% kerstsap tot verse 
zalmpiramide, van carpaccio van 
kipfilet tot fruitig sorbetijs, zegt 
supermarktmanager Tim Ver-
beek.” “Bij de proeverij geven we 
bovendien tips voor het kerstdi-
ner.”
Albert Heijn aan Geesterduin 27-
29 in Castricum is maandag tot 
en met zaterdag geopend van 
8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag 
tot 21.00 uur.

Openingstijden Stichting Welzijn
Castricum - De Stichting Welzijn 
Castricum heeft van 18 december 
tot en met 2 januari aangepaste 
openingstijden. De balie is open 
en bereikbaar van 9.00 tot 12.30 
uur. Op 25, 26 december en 1 en 
2 januari is de stichting gesloten. 
Men kan wel berichten inspre-

ken op het antwoordapparaat, 
deze worden dan zo spoedig 
mogelijk afgehandeld. 

Voor eventuele vragen kan men 
contact opnemen met de Stich-
ting Welzijn Castricum, telefoon-
nummer 0251-656562.

Officiële oplevering van 
grenspaal Limmen-Heiloo
Limmen - Meteen op de grens 
tussen de (voormalige) gemeen-
te Limmen en Heiloo staat in de 
oostelijke wegberm de Rijksweg 
te Limmen tegenover het Gol-
den Tulip Heiloo een hardstenen 
grenspaal. Deze grenspaal da-
teert uit het derde kwart van de 
achttiende eeuw. De paal is des-
tijds geplaatst om de grens tus-
sen de (voormalige) gemeen-
te Limmen en Heiloo te marke-
ren. Bijzonder is het asymmetri-
sche ornament op de schacht, 
dat kenmerkend is voor de Lo-
dewijk XV-stijl, ofwel de Rococo. 
vooral om die reden is de grens-
paal door de provincie Noord-
Holland in 1994 aangewezen als 
beschermend provinciaal monu-
ment.
De grenspaal is in het verleden 
al diverse keren beschadigd en/
of gebroken. Mede hierom is de 
grenspaal al eens verplaatst van-
uit het aangrenzend perceel bol-

lenland naar de oostelijke weg-
berm langs de Rijksweg. Ook 
op deze nieuwe plaats staat de 
grenspaal echter niet veilig.

Zo is de grenspaal begin 2006 
door thans nog onbekende oor-
zaak in tweeën gebroken. Ook is 
de grenspaal daarbij los komen 
te staan van de fundering en is 
de (nog) niet afgebroken onder-
kant van de grenspaal op diverse 
plekken gescheurd. Na een peri-
ode van ruim 2,5 jaar is de grens-
paal eind augustus 2008 door 
Mizée Steenhouwerij en Na-
tuursteenhandel hersteld en te-
ruggeplaatst op de oorspronke-
lijke plek langs de Rijksweg op 
de grens van de gemeente Hei-
loo en Limmen.
Op maandag 15 december wordt 
de grenspaal vanaf 15.00 uur of-
ficieel opgeleverd en aansluitend 
in de Loocatie in het winkelcen-
trum ‘t Loo te Heiloo. 
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Wintermarkt in Sporthal de Lelie

Sfeervol kerstconcert met drie koren
Castricum - Het Castricumse 
koor Vocal Choice organiseert 
een sfeervol kerstconcert in de 
Maranathakerk te Castricum op 
vrijdagavond 19 december. 
Tijdens dit kerstconcert zal Vo-
cal Choice een veelzijdig reper-
toire van kerstmuziek presente-
ren. Sinds de start van het koor 
is Cees Brugman dirigent. Vaste 
begeleider is de bekende Castri-
cumse pianist Jan Boogers.
Bijzondere medewerking aan 
dit concert wordt gegeven door 
twee andere vocale ensembles, 
namelijk Cascantar uit Castri-

cum en Swing uit Heiloo.
De muzikale leiding van Cascan-
tar is in handen van Hetty Kien-
huis. Tijdens dit concert zal ook 
medewerking worden verleend 
door Bertie van Tongeren, accor-
deon, docente Toonbeeld, Bert 
Krakers, fluit, Wim van Tol, tapan 
en de violiste Nora Farkas. Een 
speciale kerst cd is onlangs op-
genomen en deze zal in de pau-
ze van het concert worden ver-
kocht evenals de cd van Vocal 
Choice.
Het gemengd koor Swing staat 
onder muzikale leiding van Im-

Zondagmiddagsociëteit 
in teken van Kerstmis
Castricum - In de grote zaal van 
Ontmoetingscentrum Geester-
hage kan men op zondagmiddag 
14 december genieten van een 
muzikale show verzorgd door het 
koperensemble Emergo, het tie-
nerkoor Pearl en het kinderkoor 
Sparks. 
Deze middag staat geheel in het 

teken van de Kerst. Door ver-
schillende groepen zal een mix 
gegeven worden van vele kerst-
liederen, zowel instrumentaal als 
vocaal. De muziek van het kope-
rensemle Emergo wordt uitge-
voerd in kleding uit de tijd van 
Charles Dickens. Onder de be-
zielende leiding van Adinda Vis 

me Wassink en de pianobegelei-
ding is van Kees Borst. Men be-
schikt over een gevarieerd re-
pertoire wat tijdens dit concert 
zal worden geëtaleerd. De koren 
zullen ook gezamenlijk te beluis-
teren zijn. 
Het concert begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten zijn verkrijg-
baar bij de ingang van de kerk. 
Met het oog op de te verwach-
ten belangstelling kunnen kaar-
ten nu al worden gereserveerd: 
tel. 0251-656060. 
Voor meer informatie zie www.
vocalchoice.nl.

Kerstpakkettenruilbeurs
Akersloot - De Storey Club in 
Akersloot organiseert na een 
succesvolle kerstpakkettenruil-
beurs en inleveractie in 2007, 
weer een zelfde ludieke actie. Dit 
keer gaat men het samen doen 
met de PCI. 

Henny Verduin uit Akersloot za-
melde voorgaande jaren even-
eens al kerstpakketten in, uit 
naam van PCI, maar zij houdt 
het alleen niet langer meer vol. 
Daarnaast ontbreekt het Henny 
aan ruimte in haar woning om 
alle kerstpakketten op te slaan. 
Gezamenlijk staat men sterker 
en is er een centraal punt. De 
Storey Club aan het Wilhelmin-

aplein 1 in Akersloot wordt weer 
in een kerstsfeer omgetoverd 
waar men onder het genot van 
een glaasje Glühwein of choco-
lademelk, zijn of haar kerstpak-
ket geheel of gedeeltelijk kan 
ruilen of in zijn geheel kan inle-
veren. Ook lege kerstpakketten-
dozen zijn welkom. 
De vrijwilligers van PCI zullen er-
voor zorgen dat alle pakketten 
worden verdeeld onder dorps-
genoten die wat extra aandacht 
verdienen of het net even beter 
kunnen gebruiken. Bezoekers 
zijn zaterdag 20 december tus-
sen 13:00 en 16:30 uur va wel-
kom in de Storey Club, Wilhel-
minaplein 1 in Akersloot. 

Winterconcert de Carol 
Singers en Dockside
Castricum - Op zaterdagavond 
20 december om 20.00 uur ge-
ven de Dockside, onder leiding 
van André Uitgeest en de Carol 
Singers, onder leiding van Joost 
Doodeman, een winterconcert in 
de Maranathakerk in Castricum. 
Het thema van de avond is: ‘To 
drive the cold winter away’, slot-
zin van de carol ‘All hail to the 
days’. Het wordt een Iers-Engel-
se avond met onder andere sa-
menspel en samenzang van be-
roemde en minder beroemde 
kerst- en winterliederen. De be-
geleiding op piano zal worden 
verzorgd door Bernard van den 
Boogaard. 
Ierse muziek wordt meestal ge-
zien als vrolijke kroegmuziek, 
maar minder bekend en zijn de 

Ierse ballades en kerstliederen. 
Ierland is de Europese bakermat 
van het christendom en vele Ier-
se liederen, met name uit de 18e 
en 19e eeuw, hebben een kerke-
lijke achtergrond, zoals ‘The Irish 
Carol’ en ‘Lord of the Dance’.
André Uitgeest en Joost Doode-
man hebben een luisterprogram-
ma samengesteld uit bestaand 
en nieuw repertoire. Dockside 
en de Carol Singers zullen ook 
gezamenlijk muziek ten gehore 
brengen. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de 
voorverkoopadressen in Castri-
cum bij Twice Women’s Wear in 
de Torenstraat 36 en in Heems-
kerk bij Kapsalon Aad van Tunen, 
Kerkweg 56. Eventueel ook nog 
op 20 december aan de zaal. 

Akersloot - Op 13 december 
vindt er in sporthal de Lelie een 
wintermarkt plaats. Deze markt, 
voorheen de kerstmarkt, heeft 
een nieuwe impuls gekregen 
door het aantrekken van diver-
se ‘rasechte’ Akersloter onder-
nemers. Tijdens de markt, die 
wordt gehouden van 18.00 tot 
22.00 uur, kan er een kijkje wor-
den genomen bij diverse onder-
nemers. Aanwezig zijn onder an-
dere een wijnboer, meubelmaker 

en diverse andere Akersloter on-
dernemingen zullen zich tijdens 
deze markt presenteren. Op de 
markt is ook een ruime collec-
tie van kerstartikelen aanwe-
zig. Mary Schoon zal tijdens de 
markt boeken signeren. Er is een 
dansvoorstelling en er wordt een 
modeshow gelopen in het Grand 
Café van Ed en Hans. Voor de 
kinderen is er de mogelijkheid 
om een kerstkaart te maken, on-
der professionele begeleiding.

zingen het tienerkoor Pearl en 
het kinderkoor Sparks.
De muzikale omlijsting van deze 
middag is als vanouds in handen 
van Jan van der Schaaf. De Zon-
dagmiddagsociëteit wordt ge-
houden van 14.00 tot 16.00 uur 
in Ontmoetingscentrum Gees-
terhage, Geesterduinweg 5 in 
Castricum. 
Voor meer informatie of het re-
gelen van vervoer (tot en met 4 
december) kan men bellen naar 
Stichting Welzijn Castricum, tele-
foonnummer 0251-656562.
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Aanbesteding van het 
gemeentehuis verlengd
Castricum - De gemeente Cas-
tricum heeft de aanbestedings-
procedure voor de uitbreiding en 
renovatie van het raadhuis ver-
lengd. Inschrijvers hebben nu tot 
16 januari gelegenheid hun of-
ferte in te dienen. 
Oorspronkelijk was dit mogelijk 
tot 2 december, maar er bleken 
zoveel vragen te leven bij poten-
tiële kandidaten, dat in het be-
lang van een zorgvuldige beant-
woording ervoor gekozen is de 
termijn te verlengen. Op de uit-
eindelijke datum van oplevering 
heeft deze verlenging geen in-
vloed. Deze blijft  medio okto-
ber 2010. 
Er kwamen bij de architect veel 
vragen binnen over het bestek 
en de tekeningen. Daarnaast 
blijken met name middelgro-

te bedrijven met meerdere on-
deraannemers meer tijd nodig te 
hebben om zich te verdiepen in 
de complexiteit van het Europe-
se aanbestedingsprotocol. Ook 
blijkt er meer tijd nodig te zijn 
vanwege het benodigde bodem-
onderzoek en de eisen rondom 
duurzaam bouwen. 

Inmiddels is er door het college 
een bouwvergunning verleend. 
Deze ligt nu zes weken ter in-
zage. Een definitieve aanbeste-
ding kan pas plaatsvinden als de 
bouwvergunning onherroepe-
lijk is. In januari wordt het monu-
ment verplaatst naar een tijde-
lijke locatie tegenover het post-
kantoor. Binnenkort komen er 
hekken rond het raadhuis om 
het terrein af te schermen.

Kerst bij de Zonnebloem
Limmen - De Zonnebloem, af-
deling Limmen nodigt alle oude-
ren en leden van de Zonnebloem 
uit om de kerstviering bij te wo-
nen. Deze wordt gehouden in 
Dickens-stijl en is op 20 decem-
ber. Muziekvereniging Emergo 

uit Castricum verzorgt een sfeer-
vol optreden. Aanvang 14.00 uur 
in de in kerstsfeer omgetoverde 
Burgerij. 
Wie problemen heeft met ver-
voer kan bellen met J. de Ruiter-
Hes tel. 5051861. 

Landschap en vogels
Bakkum - Op donderdag 11 de-
cember organiseert de Vogel-
werkgroep Midden-Kennemer-
land een dialezing. Vogelfoto-
graaf Wim Weenink neemt het 
publiek mee naar het uiterwaar-
dengebied tussen Deventer en 
Zutphen. In dit gedeelte van de 
IJssel heeft de fotgraaf  twintig 
jaar rondgelopen. Een neerslag 
van wat hij allemaal fotografeer-

de in dit typisch Hollandse land-
schap krijgt men op deze avond 
te zien. Een ander deel van de le-
zing betreft het nationale park de 
Hoge Veluwe.

De lezing vindt plaats in het PWN 
bezoekerscentrum ‘de Hoep’ aan 
de Zeeweg in Bakkum en begint 
om 20.00 uur. De toegang is gra-
tis. 

“Een van mijn pareltjes” 

Korenslag gecharmeerd 
van het tienerkoor Pearl
Castricum - Ze zijn door naar 
de tweede ronde! De twintig 
meiden van het Toonbeeld tie-
nerkoor Pearl dat onder leiding 
staat van dirigent Adinda Vis. Zij 
moeten het nu opnemen tegen 
de andere koren die tot de twee-
de auditieronde van het show-
programma Korenslag zijn door-
gedrongen. Zaterdag was al op 
televisie te zien hoe Pearl het er 
vanaf bracht. 
Honderden koren uit het gehe-
le land hadden zich aangemeld, 
ruim vijftig werden geselecteerd 
en slechts negen koren mogen 
door, en daar hopen de meiden 
van Pearl op die variëren in leef-
tijd van 12 tot 18 jaar. “Een uniek 
stel”, zegt 31-jarige Adinda die 
sinds tien jaar als muziekdocen-
te bij Toonbeeld werkt. “Ieder-
een kan zich elk jaar aanmelden 

voor dit koor en het toeval wil dat 
er nu heel veel talent tussen zit.” 
Ook de jury was gecharmeerd 
van het jonge geluid. 
Adinda: “Er zit zoveel pit en po-
wer in dit koor. Zij hebben een 
uniek geluid. Daarom heb ik ons 
opgegeven voor Korenslag. Lan-
ge tijd hoorden we niets totdat 
we zes weken geleden uitgeno-
digd werden voor de auditie. We 
zongen ‘Only when I sleep’ en de 
jury oordeelde dat het koor tot 
veel meer in staat is.” 
Zelf is de Alkmaarse Adinda een 
muzikale duizendpoot. Naast de 
begeleiding van de vier koren 
bij Toonbeeld, geeft zij les op de 
muziekschool Opmeer, verzorgt 
zij muziekonderwijs op de Don 
Boscoschool in Haarlem, com-
poneert eigen nummers, kinder-
liedjes en muziek voor musicals 

en zij treedt op. “Ik kom uit een 
muzikaal gezin. Mijn vader, Pau-
lus Vis, is musicus en componist. 
Toen ik afstudeerde aan het con-
servatorium werd ik door Toon-
beeld gevraagd te solliciteren. 
Dat was mijn eerste baan. On-
dertussen voel ik mij echt ver-
bonden met de meiden van Pearl. 
Alle energie en het enthousias-
me die wij samen in het zingen 
hebben gestoken, leiden nu tot 
dit feestje. Pearl is mijn pareltje 
en dat geldt voor alle koren die 
ik leid.” 
De finale van het EO tv-program-
ma, dat gepresenteerd wordt 
door Henny Huisman, is op 24 
januari. De kijkers beslissen wie 
de uiteindelijke winnaar wordt. 
De uitzending is elke zaterdag 
te zien om 19.55 uur op Neder-
land 2. 

Candlelight-shopping 
verlicht hart centrum
Castricum - Het is ondertus-
sen een mooie traditie gewor-
den; ‘Candlelight-shopping’ in 
hartje  Castricum. Dit jaar vindt 
dit gezellige evenement plaats 
op zaterdagavond 20 december. 
Kerstinkopen doen in een sfeer-
volle omgeving dankzij de hon-
derden lichtjes waarmee het pu-
bliek wordt omringd. 
Daarbij is ook nog eens veel 
voordeel te behalen met het Rad 
van Fortuin. Er worden kortin-
gen weggegeven tot maar liefst 
25%. Verder worden er cadeau-

Kerst in De Buitenkans
Heiloo – Voor liefhebbers van 
groen én van stijlvolle kerstdeco-
raties is tuincentrum De Buiten-
kans op het terrein van de GGZ 
van maandag tot en met zater-
dag geopend. Hier zijn boven-
dien leuke cadeauartikelen te 
vinden en staan vanaf 6 decem-
ber grote en kleine kerstbomen 
te koop. En voor alles geldt dat 
De Buitenkans niet duur is!  

Maar liefst 45 cliënten van GGZ 
vinden in De Buitenkans onder 
begeleiding een nuttige dagbe-
steding en het is meteen te zien 
dat het hen goed afgaat. Er is 
een gezellige kerstmarkt inge-
richt. De Buitenkans is geopend 
van 10.30 tot 17.00 uur en op za-
terdag van 9.00 tot 17.00 uur. De 
entree is te vinden tegenover de 
brandweerkazerne. 

bonnen van de deelnemende 
ondernemers weggegeven. “Ei-
genlijk valt bijna iedereen wel in 
de prijzen”, aldus Marianne Vol-
lers die het evenement mede or-
ganiseert voor Winkeliersvereni-
ging Castricum Centrum. 
Zullen de weergoden meewer-
ken deze avond en zorgen voor 
een dik pak sneeuw zoals enkele 
jaren geleden zo verrassend ge-
beurde? Marianne: “We hebben 
voor de zekerheid een sneeuw-
kanon ingehuurd, die moet zor-
gen voor winterse taferelen. De 

winkels zijn natuurlijk feeste-
lijk versierd en het publiek wordt 
getrakteerd op glühwein en bij-
zondere hapjes. Verschillen-
de koren zingen de allermooiste 
kerstliederen en voor de kinde-
ren rijdt er een kersttreintje door 
het centrum waar iedereen gra-
tis gebruik van kan maken. Aan 
de bewoners langs deze route is 
gevraagd hun tuinen of gevels 
feestelijk te verlichten en te ver-
sieren. Natuurlijk ontbreekt de 
kerstman niet. Hij loopt door het 
centrum met aan zijn zijde kerst-
meisjes die hem assisteren met 
het uitdelen van lekkernijen.” 

Wie met een aankoopbon van die 
avond van een van de deelne-
mende winkeliers naar het Rad 
van Fortuin gaat, maakt kans op 
veel voordeel. Het feest van licht 
en voordeel begint om 18.00 uur 
en is om 21.00 uur ten einde. 
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Kerstconcert van de 
Uitgeester Harmonie

Kerstconcert Corus 
Symfonisch Blaasorkest
Heemskerk - Ook dit jaar sluit 
het Corus Symfonisch Blaasor-
kest het jaar af met het traditio-
nele kerstconcert en wel op vrij-
dagavond 19 december in de H. 
Laurentiuskerk in Heemskerk. 

Ook dit jaar heeft het orkest weer 

een gerenommeerd koor gevon-
den om met het Corus Symfo-
nisch Blaasorkest een stijlvol 
concert te presenteren, en wel 
het Koninklijk Tilburgs Man-
nenkoor St. Caecilia uit Tilburg. 
Dit koor staat, net als het Corus 
Symfonisch Blaasorkest, onder 

Tamara van Haarlem. Foto: Robbert van Bruggen.

leiding van Hennie Ramaekers. 
Het programma voor dit kerst-
concert staat in het teken van 
sfeervolle muziek uit vele wind-
streken. Het koor vertolkt, be-
geleid door Lodewijk Cromme-
lin op piano, liederen uit de Oe-
kraïne, Ierland, Polen en Dalma-
tië. De Cantique de Jean Racine 
van Gabriel Fauré mag natuur-
lijk niet ontbreken. Nieuw in dit 
kerstconcert is dat het koor ook 
de samenzang begeleidt. 

Het Corus Symfonisch Blaasor-
kest neemt dan het stokje over 
met een deel uit de Hymn of the 
Highlands van Philip Sparke. Dit 
wordt gevolgd door een aan-
tal werken waarin diverse so-
listen uit het orkest zullen op-
treden. Wendy Prins zal met het 
orkest de Romance voor hoorn 
en orkest van Camille Saint-Sa-
ens vertolken. Trompettist Timo 
Zoetmulder soleert vervolgens 
in Aranjuez Mon Amour, een be-
werking van het bekende thema 
uit het gitaarconcert Concierto 
de Aranjuez van Joaquin Rodri-
go. Tamara van Haarlem, de cel-
liste uit het orkest, met haar be-
geleider Oskar ter Mors op pia-
no vertolkt de Élégie voor cello 
en piano van Gabriel Fauré.
Daarna speelt het orkest een 
aantal bekende kerstnummers 
en een medley van kerstnum-
mers uit de popmuziek, gearran-
geerd door Peter Kleine Schaars.
Het concert wordt afgesloten 
met de Pomp and Circumstance 
March van Sir Edward Elgar. 

H. Laurentiuskerk Verherent-
straat 2 te Heemskerk, aan-
vang  20.00 uur. Kaarten zijn ver-
krijgbaar via boekhandel Stum-
pel, Van Coevenhovenstraat 35 
te Heemskerk tel. 0251-245010, 
Dhr. Hoogeterp, tel. 0251-211524, 
het secretariaat van Corus Or-
kest; secretaris@corusorkest.nl 
tel. 0229-218133/06-51079045 
of voorafgaand aan het concert 
aan de kerk. 

Kindervreugd heeft kerst- 
verhaal in de poppenkast 
Uitgeest - Sinterklaas en Zwarte 
Piet zijn weer terug naar Spanje, 
dus gaan de mensen zich weer 
klaarmaken voor de kerst. Ook 
Katreintje gaat de zolder op om 
haar kerstspulletjes op te zoe-
ken, en komt daar wel heel bij-
zondere dingen tegen. Er komt 
een hele vreemde familie bij 
haar langs in de poppenkast. Jan 
Klaasen vindt het maar vreemd 
en een beetje raar. Wie de kerst-
boom en de vreemde familie ook 
wil zien, komt naar de poppen-
kastvoorstelling van zaterdag 13 
december. De voorstelling duurt 
van 14.00 tot 15.00 uur. De toe-

gang voor kinderen van leden is 
gratis, niet-leden betalen 1,00e 
uro. 
De professionele en enthousiaste 
meiden Sabine de Graaff en Tes-
sa de Goede geven op zaterdag 
13 december streetdancelessen 
bij speeltuinvereniging ‘Kinder-
vreugd’ Uitgeest. Iedereen tus-
sen de acht en twaalf jaar die het 
leuk lijkt om te leren streetdan-
sen is welkom tussen 10.00 en 
11.00 uur in het clubgebouw van 
de speeltuin aan de Middelweg 
108-110 in Uitgeest.
Kijk voor meer informatie op 
www.speeltuinuitgeest.nl.

Uitgeest - Zaterdag 20 decem-
ber geeft de Uitgeester Harmo-
nie en het opleidingsorkest on-
der leiding van Lex Bak een 
kerstconcert in de hervormde 
kerk van Uitgeest. 
Op het programma staan mu-
ziekstukken die aansluiten bij 

de tijd van het jaar. De kerk is 
in kerstsfeer gebracht en het or-
kest zal zich onder de kerstboom 
scharen om diverse werken, 
waaronder een aantal bijzondere 
kerstarrangementen, ten geho-
re te brengen. Aanvang van het 
concert is 20.00 uur. 

Open podium de Zwaan 
muzikaal groot succes
Uitgeest - Het eerste open po-
dium in dorpshuis de Zwaan was 
zaterdag 29 november muzikaal 
gezien een groot succes.
De muziek die werd gespeeld op 
verscheidene instrumenten van 
doedelzak en accordeon tot zang 
en gitaar was leuk om te horen 
en van hoge kwaliteit.
De muzikanten die het podium 
beklommen beheersten hun in-
strumenten goed genoeg om 
het publiek aangenaam te ver-
maken. Helaas was er enig min-

puntje van de avond, er was te 
weinig luisterend publiek om de 
avond tot een volledig succes te 
maken. Eind januari zal het vol-
gende open podium worden 
georganiseerd. De organisatie 
hoopt dan op meer publiek. 
Voor meer informatie of het re-
serveren van een plaats op het 
podium: openpodiumdezwaan@
gmail.com. Op www.dorpshuis-
dezwaanuitgeest.nl zal ook wor-
den aangegeven wanneer er 
weer een open podium zal zijn.

Sunnery James en 
Ryan Marciano in 
Club Planet
Uitgeest - Zaterdag 13 decem-
ber staan Sunnery James en Ry-
an Marciano in de djBooth van 

Club Planet. Twee opvallende 
persoonlijkheden, met slechts 
één doel; zoveel mogelijk par-
tygangers entertainen met hun 
diepe en funky house sound. 
Tevens staan die nacht 2 Faced 
Funks op het programma. Voor 
meer informatie en toegangs-
kaarten zie www.clubplanet.nl. 

Optreden van Popkoor SurpriSing 
tijdens kerstmarkt in Beverwijk
Uitgeest – Popkoor SurpriSing geeft opmaat voor een feestelijk jubileumjaar tijdens de kerstmarkt in Be-
verwijk op zaterdag 20 december om 19.00 uur. Volgend jaar bestaat Popkoor SurpriSing vijf jaar en dit zal 
niet onopgemerkt voorbijgaan. Een culturele uitwisseling met haar zustergemeente Pincehely in Hongarije 
is een van de hoogtepunten waarmee het koor haar jubileum wil vieren. Zaterdagavond 20 december zal 
SurpriSing het publiek verrassen met een spetterend optreden van een eigentijds kerstrepertoire op het po-
dium op de Breestraat. Thomas Berge treedt om 19.30 uur op, gevolgd door de 3 JS.
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Dj Glenn B in Bobs
Uitgeest - Zaterdag 13 decem-
ber staan dj Glenn B, E-Sonic en 
Morinho achter de draaitafels in 
Bobs in Uitgeest. 
Dj Glenn B, oftewel de ‘Master of 
Bubbling’ heeft in de afgelopen 
jaren bewezen dat hij een dj is 
van groot kaliber. Hij is naast dj 
ook producer en verantwoorde-
lijk voor cd’s als ‘Bubblin’ Bass’.

Glenn B komt samen met zijn 
vrienden E-Sonic en Morinho.  
Dj E-Sonic is bekend van onder 
andere Bounce with rosalia, La-
tino Poku en vele remixen. Ook 
Morinho is geen onbekende in 
de scene. 
Bobs is geopend van 23:00 tot 
5:00 uur voor het uitgaanspu-
bliek van 16 jaar en ouder. 

NewYears Dance bij 
Bobs en Club Planet
Uitgeest - Bobs en Club Pla-
net zijn met oud en nieuw ge-
opend. Bij Bobs pakken ze dit 
jaar weer flink uit met deejay’s, 
hot dancers en diverse optre-
dens. NewYears Dance is een 
hele nacht hard feesten tijdens 
een knallend nieuwjaarsfeest tot 
in de vroege uurtjes.
In Bobs maken dj Dyna, dj Kic-
ken, The Partysquad en dj Toine 

van deze jaarwisseling een on-
vergetelijke nacht. In Club Pla-
net staan dj Jean, Randy San-
tino, Lucky Charmes en mc Tjo 
Kwan garant voor een spectacu-
lair oud en nieuw. 

Kaarten zijn in de voorverkoop 
dagelijks verkrijgbaar bij Bob’s 
Party Palace, bij Primera en on-
line via bobs.nl. 

Mill House organiseert 
speciale kerstactiviteiten
Uitgeest – Ook jongerencen-
trum Mill House staat niet stil 
tijdens de feestdagen. Dat is te 
zien aan de activiteiten die er 
in december op het programma 
staan: Woensdagmiddag 17 de-
cember van 15:00 tot 16:30 uur 
is er een workshop kerstkaar-
ten maken. Deelnemers kunnen 
zich opgeven bij Daniëlle van de 
Brug, tel. 06-13421719 of jon-
gerenwerk@jonguitgeest.nl. Op 
vrijdagavond 19 december kan 
iedereen vanaf elf jaar om 20:00 

uur ouderwets een kerstfilm op 
groot scherm komen kijken. 
Dinsdagmiddag 23 december, 
van 15:00 tot 17:30 uur is er een 
speciale kerstinloop! 
De inlopen gaan gewoon door 
op dinsdag-, woensdag- en vrij-
dag van 15:00 tot 17:30 uur. 
Van 24 december tot en met 2 
januari is Mill House gesloten, 
maar op zaterdag 3 januari wordt 
het nieuwe jaar geopend met 
een new years party van 19.30 
tot 22.30 uur.

Nivon gaat 
om de Noord
Heemskerk - Op dinsdag 16 
december zal voor de Nivon af-
deling Beverwijk de schrijfster 
mevrouw Vibeke Roeper een le-
zing houden. De lezing gaat over 
de drie ontdekkingsreizen die er 
tussen 1594 en 1597 gemaakt 
zijn met als doel een korte, snel-
le route naar Azië te vinden. De 
spreekster zal ingaan op de ach-
tergronden van deze expedities, 
de verlokkingen van genoemd 
werelddeel en de beproevingen 
van een lange donkere poolwin-
ter die deze ontdekkingsreizigers 
moesten doorstaan. 
De lezing wordt gehouden in ge-
bouw Tropica, Constantijn Huy-
genstraat 99 te Heemskerk. Aan-
vang 20.00 uur.

Architectuur en kunst in Uitgeest
Uitgeest - Op de maandagen 19 
en 26 januari, 2, 9 en 16 februari, 
2, 9, 16, 23 en 30 maart om 20.00 
uur is er een dialezing in de Kuil. 
De serie van tien dialezingen is 
onder auspiciën van Stichting De 
Nieuwe Kuil.
Hollands arcadia, buitenplaatsen 
in de 17de eeuw. In het westelijk 
deel van Nederland, dat sinds de 
middeleeuwen een sterke ver-
stedelijking kent, bestond al vrij 
vroeg een bijzondere waardering 
voor het leven buiten de stad. 
Geïnspireerd door klassieke ide-
alen, ontwierpen onder ande-
re Palladio en Vignola in Italië 
fraaie buitenoorden. Gecombi-
neerd met eigen tradities lieten 
Franse vorsten zich door die Itali-
aanse voorbeelden beïnvloeden. 
Dit was het voorland, op grond 

waarvan er een schitterende Hol-
landse buitenplaatscultuur ont-
stond. Als uitingen van publieke 
representatie schiepen stedelin-
gen harmonische ensembles op 
het land ter vervolmaking van de 
eigen wereld; waarbij tuinen, ge-
bouwen, beeldende kunst en li-
teratuur op elkaar werden afge-
stemd. Naast professionele ont-
werpers zoals Van Campen, Post 
en Vingboons hielden ook stad-
houders, bestuursraden en land-
jonkers zich intensief bezig met 
het ontwerpen van de ideale bui-
tenplaats. Hoewel veel van deze 
oorden inmiddels sterk gewijzigd 
zijn, is er nog voldoende materi-
aal om een goede indruk te krij-
gen van de meest perfecte rea-
lisaties van het Hollands klassi-
cisme. 

Kerstparty 
in Bobs en 
Club Planet
Uitgeest - Vrijdag 26 december 
is het weer tijd voor de legenda-
rische kerstparty genaamd X-
Dance in Bobs en Club Planet. 
In Bobs zullen onder andere Va-
to Gonzalez, Tony Cha Cha en 
Bart B More er een onvergetelijk 
feest van maken tot 05:00 uur in 
de vroege ochtend.
In Club Planet staan dj Benny 
Rodrigues, Tony Cha Cha en mc 
Tjo Kwan klaar om tot diep in de 
nacht te entertainen.
Kaarten zijn in de voorverkoop 
dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur 
verkrijgbaar bij de receptie van 
Bob’s Party Palace, bij Primer en 
online via bobs.nl. 

Optreden Bob en de 
Blueband in De Balken
Uitgeest - Vrijdag 12 december 
speelt Bob en de Blueband in 
live café De Balken met een re-
pertoire van rock & roll afgewis-
seld met originele popnummers 
van oma’s tot moeders tijd! Het 

optreden begint om 22.30 uur.

Zaterdag 13 december treedt de 
band Memphis op in de Balken. 
De band speelt voornamelijk top 
100 materiaal.

Rijbewijs kwijt 
na het rijden 
onder invloed
Uitgeest - Politiemensen heb-
ben donderdag rond 17.00 uur 
op de Tolweg het rijbewijs van 
een automobilist ingevorderd. 
De man, een 40-jarige inwoner  
van Uitgeest, was tegen een lan-
taarnpaal aan gereden. 
Hij bleek dusdanig veel alco-
hol genuttigd te hebben, dat hij 
daardoor zijn auto niet onder 
controle had. Ademanalyse aan 
het bureau gaf aan dat de man 
een alcoholpromillage had van 
2,85. Dit is ruim drie maal zoveel 
als de wettelijk maximaal toege-
stane waarde. 
De man kreeg, naast het feit dat 
zijn rijbewijs werd ingevorderd, 
een proces-verbaal uitgeschre-
ven voor rijden onder invloed.

Alcoholcontrole
Uitgeest - Politiemensen con-
troleerden vrijdag tussen 23.30 
uur en 00.15 uur op de Castri-
cummerweg op het rijden on-
der invloed. Van de 30 passeren-

de  automobilisten bleek een te-
veel gedronken te hebben. Bij 
de 61-jarige inwoonster van Uit-
geest werd een promillage van 
0,98 gemeten. Zij kreeg een pro-
ces-verbaal uitgeschreven voor 
rijden onder invloed.
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Dubbele winst voor Oranje-
boven 1 en het jeugdteam 1
Uitgeest - Het eerste team van 
Oranjeboven heeft met 5-3 ge-
wonnen tegen Badmintonclub 
Vennewater uit Heiloo.
De eerste herenenkel werd ge-
makkelijk gewonnen door Re-
mon Hart. De eerste set met 21-
10 en de tweede set met 21-
12. De tweede herenenkel werd 
door  Marcel v.d. Pas gespeeld 
en vrij eenvoudig gewonnen. De 
eerste was nog spannend met 
21-11 en de tweede set werd 
met 21-13 gewonnen. De enkel-
partij van Ilona werd in een thril-
ler helaas verloren. In drie sets 
was de tegenstander iets ster-
ker: 21-14,18-21 en 18-21. Cindy 
had zich ziekgemeld en Jeanin-
ne Ranzijn uit Heiloo was haar 
invalster. Haar enkelpartij en 
de damesdubbel werden ver-
loren. De herendubbel van Re-

mon/Dick werd in een spannen-
de strijd gewonnen in een drie-
setter. De jeugd uit Heiloo bood 
sterk tegenstand maar in de der-
de set speelde de routine een rol 
en werd door Oranjeboven ge-
wonnen met 21-11. De tussen-
stand was inmiddels 3-3 en de 
laatste twee mixpartijen moes-
ten nog gespeeld worden. De 
eerste mixpartij van Dick/Jeanin-
ne werd door het spelen van een 
tactisch speelwijze snel beslist in 
22-13 en 21-18. De laatste mix-
partij van Remon/Ilona werd 
ook weer in een driesetter be-
slist met de standen 20-22, 21-
16 en 21-11. Door deze uitslag 
staat Badmintonclub Oranjebo-
ven stevig op de tweede plaats 
in de poule. 
Het jeugdteam van Oranjeboven 
had een overwinningsdag want 

MHCU volop in beweging
Uitgeest - De dag na Sinter-
klaas rond de klok van tien uur 
een wedstrijd spelen, dat is voor 
de jeugd van MHCU lang niet 
makkelijk. Hoewel de meisjes 
8D1 met dit tijdstip wat moei-

te hadden, begonnen zij toch 
meteen behoorlijk goed aan de 
wedstrijd. In no time hadden ze 
meerdere doelpogingen en al 
gauw stonden ze met 1-0 voor. 
Langzamerhand begon de te-

genstander het beter te doen. 
Meer balverlies dan vorige week, 
minder alert, duidelijk een geval-
letje van een Sinterklaasdip. Ge-
lukkig had de tegenstander er 
ook last van. De hele wedstrijd 
ging gelijk op: dan weer een 
kans voor Myra, dan weer voor 
Uitgeest. Er waren een paar goe-
de reddingen van de keeper no-
dig om te voorkomen dat Myra 
langszij kwam. Gelukkig klonk 
het eindsignaal net op tijd. Niet 
goed spelen en dan toch win-
nen: het meisjes 8D1 lijkt wel 
een echt topteam.
De meisjes F1 van Uitgeest heb-
ben bij de Kikkers in Nieuw-Ven-
nep hun zesde wedstrijd op rij 
gewonnen. Na de herfstvakan-
tie hebben de meiden geen en-
kel punt laten liggen. 
Met nog één wedstrijd te gaan 
voor de kerstvakantie zijn ze nog 
steeds ongeslagen. De meisjes 
spelen drie tegen drie en dit re-
sultaat komt vooral door goed 
overspel, een uitstekende ver-
dediging en natuurlijk regelma-
tig scoren.

Winterse hockeyclinic 
MHCU met Ronald Brouwer
Uitgeest - Op zaterdag 13 de-
cember organiseert de hoc-
keyvereniging MHCU vanaf 
14.00 uur een hockeyclinic voor 
haar jeugd. Het veld zal feeste-
lijk aangekleed worden met op-
blaasveldjes, muziek, verlichting 
en vuurkorven. Ruim 100 kinde-
ren van MHCU zullen geduren-
de twee uur les krijgen in de fij-
ne kneepjes van de hockeysport 
onder leiding van onder ande-
re hockeyinternational en spits 
van landskampioen Bloemen-
daal, Ronald Brouwer. Hij speel-

de tot op heden 189 officiële in-
terlands voor het Nederlands elf-
tal en maakte hierin 70 doelpun-
ten. De hockeyclinic wordt af-
gesloten met een winterse kost 
voor de kinderen en de aanwe-
zige ouders. Naast Ronald Brou-
wer zullen er nog drie ande-
re hoofdklassespelers aanwe-
zig zijn om de clinic te begelei-
den. Dit is de ideale kans om de 
hockeysport te leren kennen. Ie-
dereen is zaterdag 13 decem-
ber dan ook welkom om te ko-
men kijken.  

er werd gewonnen met 6-2. De 
grootste winst tot nu toe. Door 
ziekte was Michael Biesot niet 
aanwezig en werd vervangen 
door Brendon van Lieshout.
De vier jongensdubbelpartij-
en werden gewonnen en zowel 
Brandon als Jelle Ullersma wis-
ten twee dubbelpartijen te win-
nen. Lard v.d. Graft had al zijn 
partijen gewonnen en is op de 
goede weg. Op 7 december 
werd er een clinic speedbadmin-
ton gehouden door Badminton-
club Oranjeboven in sporthal en 
tennisvereniging de Zien in Uit-
geest. De opkomst was goed en 
iedereen heeft genoten van zo-
wel het speedbadminton als 
badminton. Voor meer info over 
kan men terecht bij Dick Breeu-
wer, tel. 0251-319793 of 06-
42458979. 

Kerstdrive bij KV Stormvogels

KV Stormvogels speelt weer gelijk
Uitgeest - Het zijn wonderlijke 
tijden voor KV Stormvogels. De 
ploeg speelde uit tegen Atlan-
tis gelijk en dat was al voor de 
derde keer op rij. Waarschijnlijk 
is dit nog niet eerder in de ge-
schiedenis van de Uitgeestena-
ren gebeurd. De eerste helft ging 
gelijk op. Wel kwam Atlantis een 
keer op twee punten voorsprong 
te staan maar Stormvogels kwam 
al snel weer redelijk terug. Met 
rust stond het 5-4. Het publiek 
zag na de pauze weer een aan-
trekkelijk duel. Atlantis kwam 

op 7-5 maar Stormvogels kwam 
sterk terug. Bij de tussenstand 7-
8 stond het team eindelijk voor. 
Een halve minuut voor tijd stond 
het echter 15-14. Maar de goed 
spelende Gerard Valkering kon 
met een strafworp de stand ge-
lijk trekken. Vrijwel direct daarna 
floot de arbiter het eindsignaal. 
Valkering was na afloop niet on-
tevreden. “De scheidsrechter 
was niet best maar hij nam voor 
beide partijen wonderlijke be-
slissingen. We hebben goed ge-
speeld tegen een sterke tegen-

stander. Maar drie keer achter 
elkaar gelijk spelen dat komt in 
deze tak van sport haast nooit 
voor. We moeten het eigenlijk la-
ten uitzoeken maar dit is volgens 
mij een record.” 
Stormvogels speelt zondag te-
gen het Amsterdamse Swift haar 
laatste wedstrijd van 2008. Val-
kering verwacht een moeilij-
ke klus. “Swift heeft een aantal 
goede spelers en is in vorm. We 
gaan voor de winst al zou vier 
keer gelijk natuurlijk wel onver-
getelijk zijn.”

Uitgeest - Zaterdag 13 decem-
ber is er een kerstdrive in de 

kantine van kv Stormvogels aan 
de Niesvenstraat 14 in Uitgeest. 

Er wordt tijdens deze drive, waar 
prijzen te winnen zijn, in een ont-
spannen sfeer geklaverjast. Aan-
vang van de drive is 20.00 uur. 

FC Uitgeest onderuit
Uitgeest - De vrouwen van FC 
Uitgeest zijn thuis tegen Berk-
hout met 1-2 onderuit gegaan. 
Het team was beter maar had 
moeite met scoren. Uitgeest was 
blij dat het eindelijk weer kon 
spelen. 
Aanvoerder Shari Breetveld: “We 
hadden een paar weken niet ge-
speeld door afgelastingen. Heer-
lijk dat we nu weer om elf uur ‘s 
ochtends mochten spelen.” Het 
team speelde wel minder dan 
anders. 
Breetveld: “We moesten er weer 
inkomen. Dus de eerste helft was 
van onze kant niet echt goed. Wel 
hadden we een paar goede kan-
sen voor de pauze, maar die gin-
gen er niet in. Berkhout dat zeker 

niet beter was wist wel twee keer 
te scoren.”
Uitgeest werkte na de thee hard 
voor een goed resultaat. Breet-
veld: “We gingen toen goed voet-
ballen en hadden wij veel meer 
balbezit dan de tegenstander. 
Uiteindelijk kwamen wij terug op 
2-1, en gingen we verder vech-
ten voor de zo verdiende 2-2.”
Het werd een spannende slot-
fase. Breetveld: “We kregen nog 
heel wat kansen maar de tegen-
stander had over geluk niet te 
klagen. Blijkbaar zat er al een 
kerstengeltje bij hun op de lat. 
Jammer, nu moeten we zon-
dag maar weer eens winnen. We 
spelen dan uit tegen KSV, aan-
vang 14.00 uur.”

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Donderdag 11 december 20:00 uur: Dartcompetitie 
Vrijdag 12 december 20:00 uur: Dartcompetitie 
RZVV SNS Regiobank Competitie 
19:30 uur KMU Sierhekken - Haazz.nl
20:10 uur Sporthal de Zien - Vlaggenkoning
20:50 uur Rotho Houten Vloer - Auto Centraal Uitgeest
21:30 uur Snijder Stoffering - De Groot Verzekering 
22:10 uur Autobedrijf Uitgeest - TD-Support
22:50 uur Grafico - WEA accountants
Zaterdag 13 december 09:30 uur: Zaalhockey
14:00 uur: Korfbalcompetitie
20:00 uur: Tennistoernooi Walsmit 
Zondag 14 december 9:30 uur: Zaalhockey
10:00 uur: Jeugddarten 
14:00 uur:Korfbalcompetitie 
Maandag 15 december zaalvoetbal
20:30 uur: KNVB Zaalvoetbal De Zien 
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Open dag in de Wissel
Castricum - Op zaterdag 13 de-
cember houdt werkplaatsenge-
bouw ‘De Wissel’ een open dag. 
Van 13.00 uur tot 17.00 uur is ie-
dereen welkom en is alles in vol 
bedrijf te bezichtigen. Er is voor 
iedereen een kopje koffie, thee 
of een glaasje glühwein en ook 
zijn er hapjes gemaakt door res-
taurant KooKKunst.
De Wissel is een werkplaats voor 
arbeid en dagbesteding in Cas-
tricum en is vooral bedoeld voor 
mensen die contact hebben met 
de geestelijke gezondheidszorg 
in de regio Midden Kennemer-
land. Denk hierbij aan de kli-
nische en ambulante voorzie-
ningen van GGZ Dijk en Duin, 
de regionale voorziening be-

schermd wonen, de dagactivi-
teitencentra, de teams intensie-
ve zorg et cetera.
De projecten op de Wissel zijn:  
De repro/boekbinderij, crea-
tief atelier, werkervaringrestau-
rant KooKKunst, cadeauwinkel-
tje en de industriële werkplaats. 
De Wissel biedt binnen al deze 
werkzaamheden de mogelijk-
heid om via een trajectplan door 
te groeien naar een reguliere 
baan. Tijdens de open dag zal er 
ook een tombola worden gehou-
den waarvan de opbrengst be-
doeld is voor nieuw meubilair in 
restaurant KooKKunst.
De Wissel is gevestigd in de Gas-
straat 3 in Castricum. Het tele-
foonnummer is: 0251-665950.

Vakantiecocktail
Spetterende activiteiten 
in de kerstvakantie
Castricum - In de kerstvakantie organiseert Vakantiecocktail diver-
se activiteiten voor de jeugd. Deelnamekosten per activiteit bedra-
gen 2,50 euro en deze dienen bij aanvang betaald te worden.  
Maandag 22 december
10.00-12.00 uur: Klimmen, 6 tot en met 12 jaar, Berg en Bal, De Bloe-
men 69, Castricum. 10.00-12.00 uur: Kerstdecoratie, 6 tot en met 12 
jaar, Mem’s Atelier, De Loet 294.
Dinsdag 23 december 
10.00-12.00 uur: Klimmen, 6 tot en met 12 jaar, Berg en Bal, De Bloe-
men 69. 14.00-15.30 uur: Verteltheater, 4 tot en met 6 jaar, De Spring-
plank, Dorpsstraat 109
Woensdag 24 december
10.00-11.30 uur: Boogschieten, 6 tot en met 12 jaar, Berg en Bal, De 
Bloemen 69.
Maandag 29 december
 9.30-12.00 uur: Korfbalspel, 4 tot en met 10 jaar, verzamelen bij Heli-
os Sportpark Noord End. 
Dinsdag 30 december
10.00-11.30 uur: Boogschieten, 6 tot en met 12 jaar, Berg en Bal, De 
Bloemen 69.  10.00-12.00 uur: Vogeldecoratie, 6 tot en met 12 jaar, 
Mem’s Atelier, De Loet 294. 
Woensdag 31 december 
10.00-12.00 uur: Klimmen, 6 tot en met 12 jaar, Berg en Bal, De Bloe-
men 69.
Vrijdag 2 januari 
14.00-15.30 uur: Breakdance, 6 tot en met 12 jaar, Studio Fruns, Ver-
legde Overtoom 9.
10.00-12.00 uur: Klimmen, 6 tot en met 12 jaar, Berg en Bal, De Bloe-
men 69. Voor het klimmen en verteltheater is ouderhulp nodig.

Deelnemers kunnen zich opgeven vanaf donderdag 11 december 
bij: Sportpark Berg en Bal tussen 9.00-16.00 uur, tel. 0251- 657070, 
Mem’s Atelier: tussen 9.00-16.00 uur, tel. 0251-670775, Vertelthea-
ter tot en met 18 december bij Stichting Welzijn Castricum, tel. 0251-
656562, na deze datum: hermien@boekenwerkplaats.nl, Korfbal van 
Helios, Rutger Hierck tussen 18.00-20.00 uur, tel. 06-52367804 en 
Breakdance door Dansstudio Fruns tussen 9.00-12.00 uur, tel. 06-
51046044. 

De kerstvakantieactiviteiten worden georganiseerd door het Op-
bouwwerk van de Stichting Welzijn Castricum in samenwerking met 
bovenstaande organisaties.
Voor meer informatie, tel. 0251- 656562.

Kerstmarkt in de Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - Woensdag 17 de-
cember vindt van 15:30 tot 20:00 
uur de jaarlijkse kerstmarkt 
plaats in de Tuin van Kapitein 
Rommel. Instellingen die een 
goed doel vertegenwoordigen 
komen met kraampjes vol arti-
kelen voor de komende kerstda-
gen. Het steunen van goede doe-
len staat hierbij centraal. Zo zijn 
bijvoorbeeld Unicef, Rode Kruis, 
Wereldwinkel, S.O.S. kinderdor-
pen, Kids for Animals en de Wis-
sel aanwezig. 
Naast de kraampjes vinden er 
ook andere activiteiten in de 
sfeervol verlichte tuin plaats. 

In de kas worden kerststukjes 
en kerstcadeautjes van natuur-
lijk materiaal verkocht die alle-
maal gemaakt zijn door vrijwil-
ligers van de Tuin. In de schuur 
staat een kerstgroep opgesteld 
van eigengemaakte poppen met 
de kapitein die in zijn kerstboek 
leest en het tafereel tevreden 
aanschouwt. 
Er zijn verschillende optredens 
zijn van onder andere Kinder-
koor De Sterretjes van de Pan-
cratiuskerk, blokfluitensem-
ble het Duindoornkwartet en 
een muziekgroep bestaande uit 
mensen die de lier bespelen. 

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Pimpernel Castricum: grijscy-
perse ongecasteerde kater, witte 
bef, voor witte teentjes en ach-
ter witte laarsjes, beetje schuw, 
2 jaar, Fritsie. Het Achtkant Lim-
men: witte poes met cyperse 
vlekken, 3 jaar, Sien. M. Krophol-
lerlaan Castricum: zwart poes-
je, klein wit vlekje in de hals, 4 
jaar, Kim.

Gevonden en
vermiste dieren

Het jaarlijkse politieke debat
Castricum - Zondag 14 decem-
ber organiseert Radio Castricum 
105 weer het jaarlijkse politie-
ke debat. Ook dit jaar zullen al-
le lokale partijen aanwezig zijn 
om te praten over tal van onder-
werpen.
Het live radiodebat is bij te wo-
nen tussen 16:00 en 18:00 uur bij 
café Me Tante aan de Dorpstraat 
30 in Castricum. Wie zelf onder-
werpen of vragen heeft kan ge-

bruik maken van van de moge-
lijkheid om mee te debatteren.

Het debat is te volgen via Ra-
dio Castricum 105 op de vol-
gende frequenties: 105.0FM in 
de ether, 104.5FM op de kabel 
(Bakkum/Castricum) en 89.0FM 
(Akersloot, Limmen en De Wou-
de), via de website www.castri-
cum105.nl en via C-TV op de te-
levisie.

Kerstsamenzang 
in Pancratiuskerk
Castricum - Op zondag 21 de-
cember verlenen diverse kerk-
koren van de Parochie  ‘De Goe-
de Herder” hun medewerking 
aan de kerstsamenzang in de St. 
Pancratiuskerk, Dorpsstraat 115 
te Castricum.
Gezamenlijk met de koren wor-
den wisselend de bekende kerst-
liederen gezongen. Aanvang van 
de samenzang is 14.00 uur.

Winterse 50 
bij Radio Cas-
tricum 105

Castricum - De kerstdagen ko-
men dichterbij. Dat betekent dat 
ook de kersthits weer veelvuldig 
voorbij gaan komen op de radio. 
150 radiozenders in Nederland 
en België zenden met kerst de 
Winterse 50 uit, de 50 grootste 
kerst- en winterhits allertijden. 

De luisteraars kunnen tot en 
met woensdag 17 december hun 
stem uitbrengen via www.win-
terse50.nl. Deelnemers maken 
kans op een vakantie in Tsjechië 
en nog diverse andere prijzen
Ook Radio Castricum 105 zendt 
dit jaar weer de Winterse 50 uit. 
De uitzending is op donderdag 
25 december tussen 12:00 en 
16:00 uur te beluisteren. 

Ook het kerstnummer van Wham 
zal dit jaar weer te beluisteren 
zijn. 
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Scala aan activiteiten in het 
jongerencentrum Mill House

Uitgeest - Officieel is het Jeugd- 
en Jongerencentrum Mill House 
bedoeld voor jongens en meis-
jes vanaf elf jaar tot en met 23 
jaar, maar in de praktijk gaat 
het om de doelgroep elf- tot en 
met zestienjarigen. De vaste in-
loopdagen op dinsdag, woens-
dag en vrijdag vanaf 15.00 tot 
17.30 uur worden altijd druk be-
zocht. Daarnaast worden er ie-
dere tweede en vierde vrijdag-
avond films vertoond, is er iede-
re eerste zaterdagavond van de 
maand een disco met dj Ralph 
van Hout en zijn er verder diver-
se activiteiten.
 
De thans 24-jarige Daniëlle v.d. 
Brug volgde op de Hogeschool 
Haarlem een opleiding voor SPH 
(Sociaal Pedagogische Hulpver-
lening), een HBO-opleiding. Di-
rect na het beëindigen van haar 
studie in juni 2006 startte zij in 
juli als jongerenwerker van het 
‘Mill House’. Het is haar taak lei-
ding te geven aan de vrijwilligers, 
waar men niet zonder kan. Ook 
bedenkt zij voortdurend thema’s 
voor de disco en organiseert zij 
cursussen en workshops. 

Daniëlle: “Wij hebben hier prach-
tige apparatuur in huis. Zo heb-
ben wij een groot scherm voor de 
films, een goede geluidsinstalla-
tie met goede boxen en staan 
hier diverse computers. Wat de 
ruimte en de inrichting betreft 
kan je eigenlijk spreken van een 
soort grote huiskamer. Er staan 
hier banken, waar men lekker 
met elkaar kan kletsen. Aan de 
bar kan men voor 0,50 eurocent 
per glas allerlei frisdranken krij-
gen. Het valt mij altijd weer op, 
dat de jongens graag achter de 
computer zitten om allerlei spel-
letjes te doen (gamen) en de 
meisjes liever naar muziek luis-
teren of gewoon lekker kletsen 
met elkaar. 
Woensdagavond van 19.30 tot 
20.30 uur wordt hier een cursus 
‘breakdance’ gegeven. Het is een 
groot succes. Voor tien lessen 
betaalt men 40 euro. Ook geven 
wij veel workshops, zoals bijvoor-
beeld ‘taarten maken en decore-
ren’, een hobby van mij. Woens-
dag 17 december is er een work-
shop ‘kerstkaarten maken’ van 
15.00 tot 16.30 uur onder leiding 
van Beata Vonk. De deelname-

kosten bedragen 2,00 euro.  
 
Workshops 
Ook zeven- en achtjarigen kun-
nen dikwijls meedoen met aan-
geboden workshops. Zo was er 
15 oktober nog een workshop 
‘glas decoreren’. Drie keer per 
jaar wordt er een disco georga-
niseerd voor de groepen acht 
van de zes basisscholen in Uit-
geest. Daniëlle: “Dan bedenken 
wij allerlei thema’s, zoals Hallo-
ween, Think Pink, Tropical Beach 
of Black is Back. Voor de jon-
geren vanaf elf tot en met zes-
tien was er zaterdagavond 6 de-
cember een Sinterklaas afterpar-
ty en voor de komende periode 
is er dinsdag 23 december vanaf 
15.00 uur een speciale kerstin-
loop en op 3 januari vanaf 19.30 
uur een nieuwjaarsparty. 

Daniëlle: “Door mijn opleiding 
heb ik geleerd hoe belangrijk 
het is om te luisteren en te kijken 
hoe de meisjes en jongens met 
elkaar omgaan. Ik observeer en 
kijk of zij zich amuseren. Hier in 
deze ‘huiskamer’ kan men zijn of 
haar hart luchten en vrijuit pra-
ten met leeftijdgenootjes. Ik ben 
in dienst van de Stichting Wel-
zijn Castricum, maar werk voor 
de gemeente Uitgeest. Het be-
stuur van het Mill House huurt 
dit pand samen met de Hobby-
vereniging Fabo van de gemeen-
te Uitgeest en samen zijn zij in 
onderhandeling met de gemeen-
te voor wat betreft een nieuwe 
locatie. Die zou eventueel naast 
het zwembad ‘De Zien’ te reali-
seren zijn. Wij zitten nu aan de 
Molenwerf nummer zes en dat 
is verre van ideaal. Het gebouw 
staat op een industrieterrein en 
’s avonds is het hier stil en don-
ker, voor de fietsende kinderen 
niet bepaald prettig. Wij hopen 
uiteraard spoedig te verhuizen.” 
(Marga Wiersma)

Terroristen rondom Uitgeest
Over wie schrijf ik? Waar zitten de terroristen?
Nee buren en medelijdende ik heb het niet over de mensen die hun ge-
loof willen verdedigen op welke manier dan ook, maar over onze jonge 
mensen die elke week vooral op een zaterdagavond tot enige uren vroeg 
op de zondagochtend onze straten onveilig maken en auto’s, tuinen en 
bezittingen zonder enige reden beschadigingen en vernielingen aan-
brengen. De kosten zijn voor ons, en het blijkt niet uit te maken welke 
verzekeringen wij wel of niet hebben. En het maakt ook niet uit of wij 
burgers van gemeentes Uitgeest, Heemskerk of Castricum zijn, de pro-
blemen zijn hetzelfde. Deze lieve jonge mensen zijn zonen en dochters 
van ons allemaal die wel weten wat wel en niet mag in onze maatschap-
pij. Zij hebben dit allemaal geleerd en gehoord van ouders en docenten, 
maar toch, zo gauw ze kunnen ontsnappen van ouderlijke toezicht en 
zich veilig in hun groep kunnen voelen en optreden, tonen ze een gedrag 
dat grenzeloos blijkt te zijn. Bij ons allemaal komen zoveel vragen in ons 
op: wie is hier schuldig aan deze denkwijze, de ouders, de scholen, de 
gemeenschap? Waarom denken ons jonge mensen dat ze alles, samen 
met anderen, kunnen zeggen, kunnen doen wat ze willen en iedereen 
kunnen intimideren? Wij voelen ons als slachtoffers en er komen vele 
vragen bij ons op, zoals: wat wordt hier aan gedaan; wie van de gemeen-
tes gaat deze problemen aanpakken; hoelang moeten wij lijden van zulk 
gedrag voordat er werkelijk een verbetering te merken is? Waar heb ik 
het er over? In dit geval over de jonge mensen die ‘Bobs Saloon’ in Uit-
geest willen bezoeken. Het is toch leuk dat jonge mensen een ontmoe-
tingcentrum hebben waar ze samen kunnen komen en gezellig samen 
kunnen genieten van muziek en dans. Maar buiten dat verwachten wij 
dat deze jonge mensen ook mensgevoelig zijn en rekening kunnen hou-
den met wat ze mogen en niet mogen binnen een gemeenschap. En dat 
ze rekening kunnen houden met mensen die zich tijdens de nachturen 
veilig willen voelen.   Heb ik het over opvoeding? Toch geloof ik dat de 
meeste ouders hun kinderen wel goed opvoeden, dus voor mij blijft de 
vraag waar en op welk moment verliezen wij de controle als ouders en 
maatschappij over onze kinderen?  Het weekend van 6 december was 
heel erg voor ons. De jonge mensen begonnen rondom twaalf uur hun 
fietstocht door onze straat vanuit Heemskerk, Beverwijk en Uitgeest-
Zuid richting de spoortunnel. Ze waren toen al luidruchtig en zorgeloos, 
en mensen en vooral kleine kinderen die op bed lagen werden wakker 
gemaakt. Maar nog veel erger, rondom twee uur ‘s nachts tot ongeveer 
vier uur begonnen zij hun terugtocht richting Beverwijk en Heemskerk 
via de spoortunnel naar Uitgeest-Zuid massaal door te stomen. Er waren 
groepen die nog tegen elkaar met luide stemmen hun afscheid moes-
ten aankondigen omdat ze of de Tolweg naar Beverwijk of Tolpad naar 
Heemskerk wilden gaan, en groepen die een lange discussie hadden 
over wat dan ook, en een paar mensen die blijken zin te hebben in ru-
zie met elkaar. Zo, ongeveer 4.30 uur was ik wel blij om politieagenten 
te zien die de jongelui aanmoedigden om weer door te bewegen en 
dus was op dat moment een probleem opgelost.  Maar ja, wat gebeurt 
er volgende week en de weken daarna? Moeten de bewoners van alle 
routes naar Bobs Saloon weer slapeloze nachten ondergaan? Het lijkt 
als f kostbare veranderingen en aanpassingen van wegen binnen de ge-
meenschap belangrijker zijn dan goede toepasselijke oplossingen van 
nachtoverlast veroorzaakt door onze jonge mensen. 
Ik weet dat inmiddels dit probleem al bekend is maar wij wonen langs 
de route en willen echt geen discussie meer horen of lezen. Wij voelen 
ons, samen met vele anderen aangevallen en bedreigd elk weekend. Wij 
betalen gemeente belastingen….maar waarvoor?
Jacqueline Shepherd, Uitgeest

Carrousel clinic
Heemskerk - Zondag 14 de-
cember is er in Ruitersportcen-
trum De Schimmelkroft een car-
rousel clinic ter voorbereiding 
op het Nederlandse Kampioen-
schappen carrouselrijden 2009.
Het programma start om 12.30 
uur en eindigt omstreeks 17.30 
uur.
Er doen vijf groepen mee. Twee 
seniorgroepen, één friese groep 
en twee juniorgroepen. Deze cli-
nic wordt gereden samen met 
Manege Van Poelenburgh uit 
Schoorl, waar De Schimmelkroft 
al een aantal jaren uitwisselings-
wedstrijden mee rijdt. Het unieke 
van deze samenwerking is dat ze 
op elkaars paarden rijden zowel 
tijdens de training als tijdens de 
wedstrijden.
De seniorgroep van de Schim-

melkroft rijdt nu voor de vier-
de keer het Nederlands Kampi-
oenschap. De groep start in de 
C poule. 
De juniorengroep van de Schim-
melkroft rijdt onder leiding van 
commandante Hester Mooy. De 
groep start voor het eerst op het 
Nederlands Kampioenschap. 
Naast deze manegegroepen 
neemt er ook een carrouselgroep 
met friese paarden genaamd: ‘de 
Friesche Krofters’ deel aan de 
clinic. Ook zij zullen dit jaar voor 
het eerst starten op het Neder-
landse Kampioenschap.

Publiek is welkom in Ruiter-
sportcentrum De Schimmelkroft, 
Kerkweg 221/B te Heemskerk. 
Voor een uitgebreid programma 
zie www.schimmelkroft.nl.

Opbrengst 
collecte MS
Uitgeest - Het MS Fonds heeft 
in Uitgeest 431 euro opgehaald. 
Multiple Sclerose is de meest in-
validerende aandoening onder 
jonge mensen, zelfs kinderen, in 
Nederland. Het is nog niet mo-
gelijk om MS te genezen. 
Het MS Fonds helpt mensen die 
Multiple Sclerose hebben met 
coaching, voorlichting en finan-
ciering van wetenschappelijk 
onderzoek. 
Wie de collectant gemist heeft 
kan een bijdrage overmaken op 
giro 5057 te Maassluis. 
Wie de collecte van volgend jaar 
wil ondersteunen als collectant 
kan contact opnemen met het 
Nationaal MS Fonds, tel. 010-591 
98 39 of via www.msfonds.nl.

Workshop trendy kerststuk maken
Uitgeest - Op 15 en 17 decem-
ber van 19.00 tot 21.30 uur is er 
een workshop ‘trendy kerststuk 
maken’. De workshop wordt ge-

geven door Carola Wilshaus in 
het Jeugdhuis aan de Castri-
cummerweg 4 in Uitgeest. Op-
geven via 0251-310295.

Aangehouden na vernielen auto
Heemskerk - Politieagenten 
hielden zondag omstreeks 3.30 
uur op de Kerkweg een 18-jarige 
jongen uit Uitgeest aan. De jon-
gen was even daarvoor, uit bal-
dadigheid, met een aanloop te-
gen de achterkant van een po-

litieauto aangesprongen. De ruit 
werd hierdoor vernield.
De jongen werd aangehouden 
en overgebracht naar een poli-
tiebureau. Hier is hij later heen-
gezonden; hij zal de schade aan 
de auto vergoeden.



pagina 42 10 december 2008

“Ze waren er allemaal!” 
Honderdjarige kijkt 
terug op haar leven
Uitgeest - Het was een voor-
recht de 100-jarige Jeanne Bur-
gess v.d. Berg te mogen in-
terviewen. Ze is zó scherp van 
geest, weet goed te formuleren 
en raakt ook de draad niet kwijt 
tijdens het gesprek. Hoe boei-
end is het haar te horen vertel-
len over haar jeugd in Heeren-
veen en haar verdere leven in 
Amsterdam en Heemskerk. Nu 
woont zij al weer diverse jaren in 
het woonzorgcentrum Geester-
heem in Uitgeest, waar ik haar 
maandags na haar verjaardags-
feest op zaterdag voor het eerst 
ontmoet en gefascineerd luister 
naar haar verhalen.
Jeanne: “Ik werd geboren in 
1908 en heette eigenlijk Jantje, 
maar dat is toch een jongens-
naam. Later noemden ze me 
Jeanne en dat klonk al heel wat 
beter. Mijn vader kwam uit de 
kop van Overijssel, mijn moeder 
was een Friezin. Mijn vader had 
een opleiding voor matroos ge-
volgd bij de marine en was des-
tijds de beste van zijn opleiding. 
Maar na twaalf jaar bij de mari-
ne te hebben gewerkt, kreeg hij 
de gele koorts en moest hij stop-
pen. Wij woonden toen in Hee-
renveen. Daar heb ik tot mijn vijf-
tiende gewoond. Ik heb er heel 
prettige herinneringen aan over-
gehouden. Zo herinner ik me 
nog heel goed de vele wande-
lingen, die ik met mijn vader en 
moeder maakte in het Oranje-
woud vlakbij Heerenveen en de 
tochten ieder weekend met de 
boot op de Friese meren. De lijf-
spreuk van de familie was: ‘Kan 
niet bestaat niet. Begin nu maar 
gewoon.’ Ik had twee broers en 
een jonger zusje en was avon-
tuurlijk van aard. Toen ik dertien 
jaar was, sprak ik met mijn oud-
ste broer af, dat wij  samen op 
een Harley Davidson de wereld 
zouden rondtrekken. Maar het 
is allemaal anders gelopen. Mijn 
oudste broer kreeg een hersen-
vliesontsteking en is op 21-ja-
rige leeftijd overleden. Mijn ou-

ders hebben daar ontzettend on-
der geleden.”
“Toen mijn vader weg ging bij 
de marine gingen wij verhuizen 
naar Amsterdam. Hij was con-
ciërge geworden bij een effec-
tenkantoor aan de Heerengracht 
nr. 444. Ik was het liefst hove-
nier of zeeman geworden, maar 
in die tijd kon dat gewoon niet 
als je een meisje was. In Heeren-
veen had ik al op een hoeden-
atelier gewerkt. In Amsterdam 
moest ik eerst mijn moeder hel-
pen in de huishouding. Daarna 
ging ik op 16-jarige leeftijd bij Li-
berty op de hoek van de Leidse-
straat/Keizersgracht werken als 
hoedenmaakster. Het was een 
groot bedrijf, waar behalve hoe-
den ook mantelkostuums en an-
dere kleding werden gemaakt. Ik 
lette altijd goed op hoe men daar 
bezig was. Wat mijn ogen zagen, 
kon ik maken. Ik heb altijd heel 
goed kunnen naaien. Op mijn 
84ste maakte ik zonder patroon 
nog een mooie bruidsjapon voor 
mijn kleindochter.” (“Zeg jij maar 
hoe je het wilt hebben, dan maak 
ik het.”)
Toen Jeanne 21 jaar oud was, 
trouwde zij met een man, die zes 
ouder was. “Ik leerde hem ken-
nen op de Amstels Gymnastiek 
Vereeniging. Ik was turnster en 
hij zat in het bestuur”, zegt zij. 
Haar achternaam werd toen Bur-
gess. “Het is een Engelse naam”, 
zegt Jeanne. “Toen de Wester-
gasfabriek in Amsterdam naar 
ik meen in plm. 1850 werd ge-
bouwd, was daar een Engelse 
ingenieur bij betrokken. Die had 
een butler, Burgess genaamd. 
Deze Engelse butler bleef na het 
werk in Nederland hangen en 
trouwde met een Amsterdams 
meisje. Eén jaar na ons huwe-
lijk in 1931 kregen mijn man en 
ik een dochter, Nanda genaamd 
en na drie jaar in 1934 nóg een 
dochter met de naam Hetty. Mijn 
man werkte bij de Scheepvaart 
Maatschappij Nederland aan de 
Prins Hendrikkade en verzorgde 

de administratie voor de passa-
giers van de grote schepen en 
werd later sous-chef. Hij heeft 
vervolgens tien jaar de admini-
stratie van de équipage (beman-
ningen) verzorgd en wel op de 
Javakade in Amsterdam.” Jeanne 
mocht dikwijls gratis meevaren 
en dan gingen de kinderen ook 
mee en wel voor half geld. Zo 
voeren zij naar Londen en enke-
le andere Engelse havens, naar 
Ierland, Noorwegen en de ha-
vens Hamburg, Bremen en Brest 
(Frankrijk).
 Jeanne en haar man woonden 
in Amsterdam eerst vier jaar op 
de Zeeburgerdijk (een bovenwo-
ning) en later in de Diezestraat 
(een benedenwoning). Hier had-
den zij een tuintje. Jeanne was 
gek op tuinieren. “Als leek was ik 
niet slecht”, zegt zij. “Ik heb hier 
nog tientallen boeken over tui-
nieren in de boekenkast staan.” 
Maar toch heeft zij zich in Am-
sterdam nooit echt thuis ge-
voeld. Ik vond het zo’n steen-
massa”, zegt zij. “Ik verlangde 
net als ik dat in Heerenveen ge-
wend was naar meer buitenlucht 
en meer water. Zo kwam het, dat 
wij in 1960 een huis met een tuin 
kochten in Heemskerk, waar wij 
dertig jaar hebben gewoond.” 
Haar man HendrHHis 87 jaar 
geworden, kreeg helaas op zijn 
85ste glaucoom, waardoor hij 
niet meer goed gezichten kon te-
kenen, waar hij zo goed in was.
Zaterdag 6 december was het 
feest rondom de 100-jarige 
Jeanne. “Iedereen was er: twee 
kinderen, vier kleinkinderen en 
elf achterkleinkinderen. Ook 
mijn kleindochter en familie uit 
Frankrijk en mijn kleinzoon en 
familie uit Spanje. Eerst was er 
hier in Geesterheem voor ieder-
een koffie en gebak. Ik heb toen 
in het huis onder meer gestoof-
de aal gegeten. Daarna ben ik 
gaan rusten. Voor de hele familie 
was er toen een borrel met hap-
jes in De Slimp. Hier werden ge-

dichten voorgedragen en vond 
er een soort mini-concert plaats, 
uitgevoerd door eigen familie.’s 
Avonds had ik mijn familie een 
diner aangeboden in restaurant 
Waterakker in Heemskerk. Maar 
ik was aan het eind van de mid-
dag teruggegaan naar Geester-
heem. Dat vond ik beter. Ik mag 
dan wel heel helder zijn, mijn li-
chaam raakt toch gauw ver-
moeid.” 
In haar kamer staat het vol met 
mooie bloemboeketten en tij-
dens het interview brengt huis-
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Heeft u ook zo’n zin in kerstmis ??
Het zijn de donkere dagen met veel lichtjes, 
dus proef alvast die verrukkelijke kerstsfeer...

kerstboomkoekjes **assorti**
van woensdag tot woensdag per zakje € 2, 50 !!
WEEKEND AANBIEDING:

Hazelnoot kerstklok
verrassend lekker... nu van  9,50 voor € 8, 50 !!

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

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

Putter’s Specialiteiten Bakkerij
Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker
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** www.bakkerijputter.nl **

arts Sjaak Veenstra haar ook nog 
een prachtig boeket. Ik neem af-
scheid na uren met haar gepraat 
te hebben. 
Ongelooflijk zoals deze vrouw al-
les nog op een rijtje heeft staan. 
Haar beide dochters zorgen goed 
voor haar. Kleinkinderen zoe-
ken haar geregeld op en enke-
le goede contacten elders koes-
tert zij.”Ik kan mezelf enorm goed 
amuseren”, zegt zij. “Ik lees veel 
en puzzel eveneens. Veel men-
sen om me heen hoef ik niet.” 
(Marga Wiersma)  

Lady’s Christmas Night 
Sfeervol feest van Loliyo 
en Brush voor vrouwen! 
Uitgeest - Dat het gezellig 
wordt staat vast. En dat er van 
alles te beleven is tijdens de La-
dy’s Christmas Night op vrij-
dag  12 december valt ook niet 
te betwijfelen. Loliyo en Beau-
tysalon Susan hebben de han-
den ineen geslagen om samen 
een feest te organiseren speci-
aal voor vrouwen uit Uitgeest en 
omgeving. Ingeborg van Megge-
len van Colour Coach is van de 
partij om iedereen van advies te 
dienen op het gebied van ma-
ke-up en kleur. Ook kan men re-
kenen op een vakkundig stijl-
advies. Er worden aparte siera-

den getoond en er zijn origine-
le kerstcadeaus te koop. Susan 
Duijn toont haar exclusieve as-
sortiment verzorgingsproducten 
van Brush! Alles op het gebied 
van huidverzorging, make-up is 
aanwezig en als extraatje zijn de 
producten van Brush! ontzettend 
mooi verpakt. Maar is ook feest-
kleding te koop, aparte meubel-
tjes en woonaccessoires. 
Deze feestelijke avond wordt ge-
houden van 19.00 tot 22.00 uur 
bij Loliyo op de hoek Middel-
weg/Koningin Wilhelminastraat 
1 in Uitgeest. Alle vrouwen zijn 
welkom.    

Auto te  water
Uitgeest - Op de A9 vond maan-
dag rond 16.30 uur een  aanrij-
ding tussen twee personenauto’s 
plaats, waarbij een auto te wa-
ter raakte. De chauffeur van de-
ze auto, een 52-jarige inwoner 
van Assendelft, raakte gewond. 
De andere bestuurder was een 

22-jarige jongeman uit Alkmaar. 
Beide automobilisten  reden over 
de A9 in de richting van Bever-
wijk. Een van de voertuigen be-
gon  tijdens een inhaalmanoeu-
vre te slingeren, raakte in een 
slip en reed tegen de  andere au-
to aan. Op zijn beurt raakte deze 
auto van de weg en belandde in 
het  water. 
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Record voor jeugd FCC
Castricum - De jeugd van FC 
Castricum heeft een nieuw re-
cord gevestigd. Maandagmid-
dag 1 december 2008 tussen 
kwart over vier en kwart over vijf 
waren er maar liefst 94 jeugdige 
toppers aan het trainen. 
Op het kunstgrasveld, het veld 
ernaast en op het boardingveld 
werd er keihard getraind. Na af-
loop straalde hoofdcoach Rob 
Kramer en zijn trainersstaf ge-
noot mee. “Dit is een nieuw re-

cord in de geschiedenis van FC 
Castricum,” meldde Kramer met 
gepaste trots. Ook Harry Poel, 
gespecialiseerd in keeperstrai-
ning, genoot met volle teugen. 

“Vanmiddag is de impact van het 
kunstgrasveld, dat wij nu een 
paar maanden intensief gebrui-
ken, weer eens bewezen. Wat 
voor weer het ook is, de kinderen 
weten dat er bij FC Castricum al-
tijd getraind kan worden.” 

Biljartvereniging WIK
Inhaalpartijen lucratief 
voor Baars en Kitsz
Castricum - Hat prestigedu-
el tussen Kees Baars en Henk 
Stengs, twee spelers van gelijke 
klasse (3.27 en 3.42), werd een 
deceptie voor Henk. Na een be-
scheiden begin voor de eerste 
vijf beurten, was het Kees die het 
heft in handen nam en de kan-
sen beter benutte dan Henk. 
Kees voerde zijn series op en 
Henk moest het in de eindfase 
met eenlingen doen. De slotse-
rie van Henk van 6 caramboles 
deed er niet meer toe, want met 
een eindschot van 11 carambo-
les velde Kees inde 20ste beurt 

het vonnis over Henk. Met een  
moyenne van 4.95 en 15 punten, 
stijgt Kees van de 15de naar de 
8ste plaats. Hein Kitsz zat even-
eens in het juiste spoor. Ook 
Hein had met 20 beurten genoeg 
om tegen Jan Kamp zijn 44 ca-
ramboles op het bord te zetten. 
Zodoende ontstond er een mooi 
gemiddelde van 2.20 en 15 pun-
ten, die Hein van de 19de naar 
de 13de plaats deed verhuizen. 
Jan eindigde op hetzelfde aan-
tal, maar Jan moet er 62 maken. 
Daarmee kwam Jan net aan zijn 
basis van 10 punten.

En we zingen en we springen...
Castricum - Sinterklaas is bij 
gymnastiekvereniging Dos ge-
weest. Bijna 150 kinderen zaten 
vol ongeduld te wachten tot de 
Sint en zijn drie sportpieten zou-
den komen. De leiding had met de 
kinderen allerlei dansjes, stukjes 

en liedjes ingestudeerd, die ze 
lieten zien aan de Sint. Voordat 
de Sint en de Pieten weer ver-
der gingen naar de kinderen 
van de rugby en de hockey lie-
pen de Sint en zijn Pieten zelfs 
nog even mee in de polonaise. 

Amak wandelt 
Akersloot - Zondag 14 decem-
ber is er weer een wandeling van 
Amak. De wandeling is een win-
terwandeltocht en is 15 km lang. 
Het vertrek is om 9.30 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg. Iedereen is wel-
kom.  

Kwartje valt aan goede 
kant voor rugbyers Cas
Castricum - Strijd met hoofd-
letters was het zondag op sport-
park Wouterland. Gastheer Cas RC 
maakte er met HRC een uiterma-
te spannende wedstrijd van. Span-
ning en sensatie en de beslissing 
pas in de slotminuut; het zou in 
het script van een thriller niet heb-
ben misstaan. Na het laatste fluit-
signaal van referee Muldoon was 
het 15 – 13 in het voordeel van 
de Castricummers, die daarmee 
behalve de winst ook een flinke 
morele overwinning boekten. De 
Shadows wisten hun thuispartij te-
gen Den Helder ook te winnen met 
liefst 52 – 8. 
Na een kwartier spelen brak CAS 
RC de wedstrijd open door goed 
fasespel en een break van Joe Hu-
tana die goed werd opgevolgd. Uit 
de ruck was het Mulder die kon 
scoren en Mills benutte de con-
versie voor de 7 – 0. Vlak voor rust 
was het Tom Archer die het gat 
dichtte tot 7 – 3. In blessuretijd 
maakte Mills er echter weer 10 – 
3 van, maar dat werd nog steeds 
niet de ruststand. Muldoon tel-
de ruim een kwartier bij en daar-
in kon Archer nog een penalty be-
nutten.
Het waren de gasten die in het 
tweede bedrijf voor grote ont-
zetting op de drukbezette tribu-
ne zorgden. Een veel te door-
zichtig uitgespeelde aanval werd 
door Johan van Schalkwyk onder-

schept en hij niet meer inge-
haald. Archer benutte de con-
versie en zo was daar opeens 
de voorsprong voor HRC. Dit 
keer echter herpakte de ploeg 
zich voorbeeldig en strijdlustig. 
Mills miste nog wel een penal-
ty, maar de laatste twintig mi-
nuten werden alleen maar op 
de Haagse speelhelft door-
gebracht. In de slotfase werd 
het harde werken van de voor-
waartsen beloond. De schijn-
baar ontembare Pieter Bob 
Wierenga is weer helemaal te-
rug en veroverde keer op keer 
de bal. In de laatste minuten 
waren er drie scrums voor de 
trylijn en luidruchtig onder-
steund door het enthousiaste 
publiek maakte Mulder de be-
slissende vijfpunter. Voor 15 – 
13. Dat Molenaar de conversie 
niet benutte maakte niet meer 
uit, want Muldoon besloot de-
ze keer geen tijd bij te trekken. 
Grote opluchting maakte zich 
van de Castricummers meester 
en er klonk groot gejuich langs 
de lijn. Volgende week staat de 
uitwedstrijd tegen DSR-C op 
het programma en de Shadows 
reizen af naar de Wrotters. Op 
Wouterland spelen de Colts te-
gen Den Haag om 12.30 uur 
en het Driede tegen Amstel-
veen om 14.30 uur. De Ladies 
zijn vrij.

Baarswedstrijd
Castricum - Zondag 14 decem-
ber wordt een baarswedstrijd ge-
organiseerd door hengelsport-
vereniging Castricum in ‘t Stetje 
van Limmen. Leden die aan de-
ze wedstrijd willen deelnemen 
kunnen zich daarvoor opge-
ven voor vrijdagavond 20.00 uur 
bij C. Duinmeijer tel. 658999 of  
c.duinmeijer@casema.nl. Vertrek 
vanaf het parkeerterrein Gees-
terduin om 8.15 uur. Na de wed-
strijd is er een prijsuitreiking in 
bar De Dukdalf in Bakkum.

Wintercompetitie
Limmen - Zondag 14 decem-
ber wordt de tweede winterwed-
strijd gevist in de competitie van 
HSV Limmen. Deze competitie is 
toegankelijk voor leden van HSV 
Limmen en Castricum, DVW Hei-
loo en De Sander uit Akersloot. 
De wedstrijd wordt gevist in de 
grachten bij de Van Houtenkade 
en de Mauritskade te Alkmaar. 
Verzamelen om 8.00 uur bij Al-
bert Heijn in Limmen. Opge-
ven bij Peter van der Heijdt, 072-
5051056 of 06-27872854 tot za-
terdagavond 18.30 uur. Deelna-
me kost 2,50 euro. 

Afscheid van trainer 
Akersloot - Aan het einde van het 
lopende seizoen nemen het Heren 
Senioren 1 team en hun succes-
volle trainer Hans Bol afscheid van 
elkaar. 
Na een bijzonder succesvolle start 
van het jeugdige team afgelopen 

jaar, wat heeft geresulteerd en 
twee kampioenschappen en de 
gewonnen districtsbeker, zijn 
beide partijen het er over eens 
dat een nieuw gezicht voor het 
komende seizoen verfrissend 
moet gaan werken.

Basketbalspektakel Sea Devils
Castricum - Zaterdag was het 
smullen voor circa tachtig bas-
ketballiefhebbers in sporthal De 
Bloemen. The Sea Devils, num-
mer vier op de ranglijst, moest te-
gen US uit Amsterdam die twee 
plaatsjes hoger stond. Het eerste 
kwart verliep voor de Sea De-
vils teleurstellend: 15 -24. Daar-
na scoorden bijna alle spelers 
van Sea Devils en kon met een 
voorsprong van 40-30 de rust in 
gaan. Het derde kwart wist de 
ploeg uit Amsterdam zich te her-
pakken. Alle spelers scoorde op-
nieuw, maar leden ook veel bal-
verlies. De Amsterdammers ein-
digden het kwart met een 61 -58 
voorsprong. Begin tiende minuut 
in het vierde kwart stond US nog 
vier punten voor. Hoffman ging 
inside en kreeg twee vrije wor-
pen en wist beide te verzilveren 
70-72. Opnieuw wist Hoffman 
met nog drie seconden te gaan 
de stand gelijk te trekken 72 -
72. In de vijf minuten verlenging  

scoorde US vijf punten op rij. Ge-
lukkig wist van de Eng van Sea 
Devils vier vrije worpen te ver-
zilveren. In de vijfde minuut van 
de verlenging was de stand 83-
78 in voordeel US. Na een ste-
al wist Damstra te achterstand 
te verkleinen tot 83-80. Met nog 
enkele seconden te spelen knal-
de Bob Hollanders een verre drie 
punter er in en bracht de ploe-
gen opnieuw op gelijke hoog-
te (83 -83). Na nog eens vier 
minuten was de stand 91-92 in 
voor US. Hollanders ging voor de 
drive en kreeg twee vrije worpen. 
Beide ballen werden gemist. Uit 
de rebound wist US te scoren en 
opnieuw stond Sea Devils achter 
met drie punten.  Jeroen  Hoff-
man kreeg de laatste kans.

En jawel hij scoorde maar met 
z’n voeten net over de driepunt-
slijn. Nipt verlies van de Sea De-
vils 93-94, maar een geweldige 
basketbalavond. 

Winterwedstrijd
Regio - De eerste wedstrijd van 
de wintercompetitie van hengel-
sportvereniging Kennemerland 
is gevist in het NH-kanaal. Cor 
Martens en Michiel Kraay, die de 
kopplaatsen bemanden, konden 
geen potten breken en moes-
ten beide met een èèn na laat-
ste plaats genoegen nemen. Het 
was uiteindelijk Nico Schouws 
met de vaste stok die zijn vak 
en de wedstrijd wist te winnen, 
in het andere vak was de winst 
voor Harrij van Dessel. De vangst 
bestond deze ochtend vooral uit 
mooie wintervoorns.

Meervogels wint 
van koploper

Akersloot - Het zaterdagteam 
van Meervogels heeft de zwa-
re uitwedstrijd tegen koploper 
ABN/AMRO met 1-2 gewonnen. 
En aan die overwinning viel niets 
af te dwingen. 
De Akersloters waren vanaf de 
eerste minuut goed op dreef. 
Door dit resultaat heeft de ploeg 
uit elf duels zestien punten. Za-
terdag speelt de ploeg thuis te-
gen Medemblik en dat is de 
nummer twee van de ranglijst. 
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Meisjes van Croonenburg 
presteren op Holland Top
Castricum - Drie keer per jaar 
komen de beste volleybaljeugd-
teams van Noord-Holland en 
Flevoland bijelkaar. Deze keer 
speelde het team in de Almere 
In het Holland Top-toernooi gaan 
zij in drie ronden uitmaken welk 
team de topper is van Noord- 
Holland. Meisjes C1 maakt daar 
nog alle kans op. Dankzij het ver-
zorgde spel en de steeds toene-
mende aanvalskracht is de eer-

ste ronde met slechts een set 
verlies afgesloten. Trainer Ru-
ben Nijhuis was erg tevreden 
over de prestaties van zijn mei-
den. Hij vindt dat de meiden qua 
volleybal ver voor hun leeftijd. 
Dat klopt ook wel want vier van 
de meiden spelen in de regiona-
le selectieteams. Eind januari en 
begin maart volgen de tweede 
en derde ronde van de Holland 
Top-competitie. 

Limmen MP1 kampioen
Limmen - Na een spannende 2-
1 gewonnen wedstrijd tegen de 
buren uit Uitgeest, is de MP1 van 
voetbalvereniging Limmen afge-

lopen zaterdag kampioen ge-
worden. Achterste rij v.l.n.r.: Max 
Kouwenberg, Floortje Doornen-
bal, Wietse Haan, Levi Legdeur, 

Tristan Aker en Sander Groot. 
Voorste rij v.l.n.r.: Timo Kooy, Ra-
mon Twisk, Mats Tijsen en Bram 
Brantjes. 

Hockeydames snakken 
naar de winterstop
Castricum - De competitie vor-
dert gestaag. De dames van 
Castricum zijn afgelopen zon-
dag begonnen met de return-
wedstrijden. Zondag 7 december 
stond IJssel op het programma. 
De eerste ontmoeting tussen de-
ze twee teams resulteerde in een 
4-2 overwinning voor de oranje-
hemden. Aangezien IJssel nog 
maar drie punten had verzameld 
in de afgelopen elf competitie-
duels, en nog geen enkele over-
winning had behaald, had Cas-
tricum goede kansen om weer 
drie punten mee naar huis te ne-
men. De Castricumse meiden 
zijn echter toe aan de winterstop. 
De toch al zeer krappe selectie 
kampt met een behoorlijk aantal 
blessures. Naast de geblesseer-
den waren Meryl Nooij en Mar-
jolijn Spoorenberg ook afwezig. 
Hierdoor was de eerste dames-

selectie genoodzaakt een beroep 
te doen op speelsters uit Dames 
2 en MA1. Helaas was het ge-
luk niet aan Castricumse zijde. 
Tien minuten voor tijd kreeg een 
speelster van IJssel vrij doorgang 
naar de kop van de cirkel waar 
zij uithaalde met haar backhand. 
Deze bal werd bij de paal door 
een medespeelster ingetikt. Een 
onverdiende voorsprong voor de 
IJsselse dames. Met nog tien mi-
nuten te gaan drongen de Cas-
tricumse dames nog wel aan, 
maar helaas was dit niet genoeg. 
IJssel kreeg nog een strafcorner 
toebedeeld in de laatste minuut 
die er met wat geluk ook nog in-
ging. Kortom, een geflateerde en 
onnodige 0-2 nederlaag voor de 
Castricumse dames. Met de vele 
blessures snakt Castricum naar 
de winterstop. 

Corrie de Haan super- 
vrijwilliger TC Bakkum
Castricum - Tijdens de Alge-
mene Ledenvergadering van 
Tennisclub Bakkum is Corrie de 
Haan uitgeroepen tot supervrij-
williger 2008. 
Ter vergadering ontving zij als 
herinnering aan deze uitverkie-
zing uit handen van de voorzit-
ter, Tonny Hendriks, een herin-
neringsbeeldje en een bos bloe-
men. Haar naam wordt toege-
voegd aan de lijst van supervrij-
willigers op het erebord in het 
clubhuis. 
Corrie zet zich al sinds 1996 in 
voor de jeugd van TC Bakkum. 
Zij begon als lid van de jeugd-
commissie en vanaf 2004 maakt 

ze deel uit van de technische 
commissie met als specifie-
ke taak de coördinatie van de 
jeugdcompetitie. 
“Corrie draagt de jeugd een 
warm hart toe”, aldus Tonny Hen-
driks. “Dankzij Corrie loopt de 
jeugdcompetitie al vele jaren op 
rolletjes. Ze doet haar werk bij-
na onopvallend, maar als het er-
op aankomt is ze zichtbaar aan-
wezig.” 

In haar dankwoord zei Corrie blij 
verrast te zijn met het eerbetoon 
en zij gaf te kennen dat ze beslist 
nog even door wil gaan met haar 
vrijwilligerswerk voor de jeugd. 

Afscheid van Pieter 
van den Hoogenband
Castricum - Afgelopen week-
end werd in Eindhoven de jaar-
lijkse, internationaal hoog aan-
geschreven, Swim Cup gezwom-
men. Dit jaar stond de Swim Cup 
in het teken van het afscheid van 
Pieter van den Hoogenband. 

Van OEZA uit Heemskerk had 
de in Castricum woonachtige 

Serena Stel zich gekwalificeerd 
voor de 100m. vrije slag en de 
200 m. wisselslag. Serena zwom 
op de 100 m. vrije slag een tijd 
van 1.13.08, een halve seconde 
boven haar persoonlijke record 
en op de 200 m. wisselslag tik-
te zij aan in 3.11.16.  Uitsteken-
de tijden in een 50 m. bad en met 
elektronische tijdwaarneming. 

Serena Stel (links) en Lisa Brantjes (rechts) met Pieter van den Hoog-
enband

Grote zege voor 
vv Limmen 
Limmen - De vrouwen van vv 
Limmen hebben de thuiswed-
strijd tegen NVC (Naarden) met 
liefst 9-1 gewonnen. Het team 
bleef tot de laatste minuut goed 
spelen. 
Het was Nikki die vroeg in de 
eerste helft de 1-0 maakte. Lim-
men bleef doorjagen en lutte-
le minuten later kreeg Natha-
lie, die weer vol meespeelden, 
een kans om op doel te schieten. 
En Nathalie bewees haar klas-
se door doeltreffend te zijn. NVC 
was daarna telkens te laat bij de 
bal en was slordig in de passing. 
Marije wist de bal uit een vrije 
trap voor de keepster weg te ka-
pen en deze er in te tikken, 3-
0. Hierna werd Limmen verrast; 
uit een corner voor NVC bracht-
ten zij de stand op 3-1. Een stom 
moment van onoplettendheid, 
nu moest Limmen uitkijken. Dit 
werd begrepen door Nathalie en 
ze ging vol gas op de bal af bij de 
aftrap. Ze wist hem ook nog te 
veroveren en de bal heerlijk klaar 
te leggen voor Nikki. Die was zo 
scherp als een randje papier kan 
zijn en schoot de bal netjes in. 
Met de 4-1 voorsprong gingen 
de teams rusten. 
Tamara was aan de beurt om 
een doelpunt te scoren en deed 
dit meteen 2 maal achter elkaar. 
De stand was ondertussen 6-1. 
Nikki en Tamara maakten er alle-
bei nog 1 bij zodat beide met een 
totaal van drie naar huis gingen. 
Het laatste doelpunt was het le-
lijkste doelpunt van het jaar; Ma-
rije wist haar totaal op 2 te zetten 
door de bal er met haar tanden 
in te tikken. Een enorme kans 
op de 10 kwam er maar Nat-
halie wist de bal lelijk naast te 
schieten. vv Limmen was na af-
loop natuurlijk zeer tevreden. In 
deze vorm worden het nog leu-
ke maanden. 

Spel van FCC hapert
Castricum - Een thuiswed-
strijd van FC Castricum staat ga-
rant voor spektakel. Dat was af-
gelopen zaterdag tegen IJmui-
den ook weer het geval. Gewon-
nen werd er dit keer niet door de 
thuisploeg. Dat was op het ei-
gen veld voor het eerst dit sei-
zoen. IJmuiden, wel vaker een 
plaag voor de Castricummers, 

stak daar en stokje voor. Een re-
mise was het resultaat, 3- 3. 

Excuses voor het matige spel van 
de thuisploeg waren er wel. Het 
veld had nooit mogen worden 
goedgekeurd en een aantal be-
palende spelers (o.a. Bart Lim-
men en spits Niels Popping zijn 
geblesseerd) ontbraken. .
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Vitesse’22 en AZ willen 
verder samenwerken
Castricum - AZ heeft twee jaar 
geleden Vitesse’22 als een van 
de eerste verenigingen bena-
derd voor een samenwerkings-
overeenkomst. Deze samenwer-
king betekent dat Vitesse’22 as-
sisteert met de scouting voor AZ 
van talentvolle spelers binnen de 
eigen vereniging. De tegenpres-
tatie van AZ is het ondersteunen 
van de jeugdopleiding bij Vites-
se’22 middels o.a. oefenwedstrij-
den, demonstratie trainingen en 
vrijkaarten voor AZ wedstrijden. 
In de afgelopen periode zijn er 

drie jeugdspelers naar AZ ge-
gaan. Dit was voor AZ een teken 
dat het met de jeugdopleiding bij 
Vitesse’22 nog steeds goed zit. 

Deze talentjes kunnen in de 
voetsporen treden van hun voor-
gangers zoals bijvoorbeeld Jos 
Jonker,Dick-Jan Ente,Tom Zoon-
tjes of Kees Luijckx. Zowel AZ als 
Vitesse’22 wil deze samenwer-
king graag verlengen en daarom 
is er op 4 december  weer een 
tweejarige overeenkomst gete-
kend. 

V.l.n.r.: Hans Kaandorp (bestuurslid Jeugd Vitesse’22), Aloys Wijnker 
(hoofd jeugdopleiding AZ), Gerard Boeters (voorzitter Vitesse’22). 

Castricum - Helios heeft al jarenlang de jeugdafdeling hoog in het 
vaandel staan. Dat werpt zijn vruchten af, want afgelopen veldseizoen 
werden maar liefst vier teams kampioen. Om het jeugdkader een nog 
betere uitstraling te geven, wil Helios dat alle trainers en coaches be-
ter herkenbaar zijn tijdens de trainingen en wedstrijden. De vereniging 
heeft daarom alle trainers een trui cadeau gedaan. 

Alle trainers trui cadeau

Meervogels ‘60 verliest 
van scherpe koploper 
Akersloot - Zondag 7 december 
speelde Meervogels thuis tegen 
koploper Lacom 91. Met Cees 
Wevers in het doel en nog zon-
der de geblesseerde Jim Krom 
en Jelle Olgers speelde Meervo-
gels een erg goede eerste helft. 
De score ging zo goed als ge-
lijk op en Lacom had moeite met 
de beweeglijke Meervogels-aan-
val. Dankzij iets beter afronden 
stond de koploper uit Noord-
Scharwoude met 16-14 voor.
De Akersloters konden de ver-
wachtingen in de tweede helft 
niet meer waarmaken. Het spel 
bleef aanvankelijk goed, maar 
dat kostte veel kracht. Daar-
door werden een aantal cruci-
ale kansen niet benut, waar La-
com uiterst scherp wel de moge-
lijkheden bleef benutten. Daar-

door keken de geel-zwarten te-
gen een steeds ruimer wordende 
achterstand aan en trachtten dat 
met meer geforceerd handbal te 
compenseren. Maar het wed-
strijdbeeld bleef tot aan het ein-
de hetzelfde. Een met krachten 
smijtend Meervogels miste kan-
sen, terwijl de slimme tegenstan-
der scherp bleef bij de afronding. 
Daarnaast ontbrak bij een aan-
tal spelers scherpte en snelheid, 
waar Lacom wel raad mee wist. 
Ondanks veel scores van Jel-
le Putter liep de score regelma-
tig op in het voordeel van de te-
genstander en dat resulteerde in 
een uiteindelijk verdiende ruime 
36-24 overwinning voor de kop-
loper. IVolgende week spelen 
de Akersloters weer thuis tegen 
middenmoter BKC.

Remisefestijn
Castricum - In de dertiende 
ronde interne competitie van 
de Schaakvereniging Castricum 
eindigden acht van de veertien 
partijen in remise. Dat komt wei-
nig voor. Een speler die zich niets 
aantrok van de remisemalaise 
was Hidde Brugman. Met een rits 
nederlagen op zak, vond een ge-
tergde Brugman een slachtoffer 
in de persoon van Pim Hazewin-
dus. Pim die zijn goede vorm van 
de afgelopen weken koesterde 
werd op een nare manier rich-
ting huis gestuurd. Vrijdagavond 
toonde Henk van der Eng weinig 
respect voor Jo Clarijs en bracht 
hem met krachtig schaak al snel 
om zeep. Frank Sluiter opende 
weer met 1. e4 tegen Henk Vaes-
sen en kwam goed te staan. Na-
dat Frank overzag dat hij een pi-
on kon winnen, verloor hij de 
controle over de positie. Henk 
greep zijn kans en rondde een 
mooie mataanval bekwaam af. 
Sander Mossing Holsteijn deed 
prima zaken door in de bonds-
wedstrijd tegen Het Witte Paard 
te winnen terwijl belagers Tho-
mas broek en Heleen van Arkel- 
de Greef remiseerden. 

Dames Helios ontregeld 
in duel met Purmer
Castricum - De teleurstelling 
was groot toen tijdens het warm-
lopen bleek dat Karin Koopman 
en Caroline Admiraal van Heli-
os afgelopen zondag niet deel 
konden nemen aan het duel met 
Purmer. Beide dames kregen 
vlak voor aanvang van de wed-
strijd last van hun blessure. Kop-
loper Helios begon daardoor wat 
onwennig aan de wedstrijd en 
speelde uiteindelijk 8-8 gelijk.
Van Halderen kon rekenen op de 
junioren Esmee Reijnierse en Su-
zanne Stuifbergen.
Purmer werd van tevoren gezien 
als een van de zwakkere broe-
ders uit de poule, maar tijdens 
het duel werd duidelijk dat dat 
een regelrechte onderschatting 
bleek. De ploeg van Van Halde-
ren begon wat onwennig aan het 

duel, maar kwam uiteindelijk wel 
op een 1-0 voorsprong. Purmer 
kwam langszij en pakte zelfs het 
voortouw. Bij rust keek Helios te-
gen een teleurstellende 3-4 ach-
terstand aan. 
Direct na aanvang van de twee-
de helft scoorde Purmer zelfs 
3-5. Halverweg de tweede fase 
bracht invalster Reijnierse Heli-
os naar 6-7, waardoor de ploeg 
van Van Halderen eindelijk zijn 
eigen spelletje ging spelen. Den-
nie Pelgrim zette de stand vijf 
minuten voor tijd op 7-7, waarna 
Frank Brakenhoff een strafworp 
verzilverde. Er klonk een zucht 
van verlichting, totdat Purmer in 
de laatste minuut toch weer roet 
in het eten gooide. Ondanks het 
gelijkspel tegen Purmer was Van 
Halderen tevreden. 

Limmen komt tot winst
Limmen - Na een paar moeilijke 
weken lijkt vv Limmen weer te-
rug. Zondag werd thuis De Blok-
kers met 3-1 verslagen. Na vier 
opeenvolgende nederlagen kon 
Limmen weer eens het zoet van 
een overwinning proeven. 

Op Dampegheest werd het ster-
ke Blokkers verslagen. Rik Seig-
nette scoorde de openingstreffer. 
Nog voor rust kon de tegenstan-
der gelijk komen. Na de pau-

ze was Limmen overtuigend de 
beste. Door René Hof werd het 
2-1. De overwinning werd veilig 
gesteld door de goed spelende 
Jeroen Veldt. Na afloop was de 
opluchting groot, zowel bij spe-
lers, begeleiding maar vooral bij 
de trouwe supporters. 

Dat geeft vertrouwen voor zon-
dag als de laatste competitie-
wedstrijd dit jaar in en tegen 
Medemblik wordt afgewerkt. 

Meervogels verliest voorsprong
Akersloot - Het zondagteam van 
Meervogels heeft 2-2 gespeeld 
tegen SVA. Het team van trainer 
Han Visser speelde niet slecht 
maar verzuimde de verdiende 
voorsprong vast te houden. Voor 
het eerste team stond de eerste 
wedstrijd van de tweede compe-
titiehelft op het programma. Het 
A-veld was modderig en hobbe-
lig waarop het moeilijk voetbal-
len was. De tegenstander ging 
iets beter met de omstandighe-
den om en hanteerde de lange 
bal en was daarmee gevaarlijker 
dan Meervogels. Het anders zo 
bruikbare wapen van de thuis-

ploeg, de snelheid van de flan-
ken, werd nauwelijks gebruikt 
en daardoor had de SVA defen-
sie het rustig. Maar na een goed 
opgezette aanval kon Mick Kers-
sens vlak voor rust de stand op 
1-0 brengen. 
De tweede helft begon zeer ge-
dreven voor Meervogels, nu wel 
gebruik makend van de snel-
heid en dat resulteerde na we-
derom een mooie aanval in 2-0. 
De schutter was de Jong. Daar-
na verzuimde de thuisploeg om 
het duel definitief te beslissen. 
Meervogels speelt zondag uit te-
gen IVV in Landsmeer. 

Kaylin zwemt clubrecord
Castricum - Zondag vond in Zaandam het ZWV-Nereus Sprintga-
la plaats. De Castricumse Kaylin Stel zwom mee en verbeterde op 
verschillende onderdelen haar persoonlijk record. Op de 50 school 
zetten ze een tijd van 58.38 neer, 7 seconden sneller dan haar pr 
en tevens een OEZA clubrecord voor 7- jarigen. 

Meervogels wint 
van koploper
Akersloot - Het zaterdagteam 
van Meervogels heeft de zwa-
re uitwedstrijd tegen koploper 
ABN/AMRO met 1-2 gewonnen. 
En aan die overwinning viel niets 
af te dwingen. 
De Akersloters waren vanaf de 
eerste minuut goed op dreef. 
Door dit resultaat heeft de ploeg 
uit elf duels zestien punten. Za-
terdag speelt de ploeg thuis te-
gen Medemblik en dat is de 
nummer twee van de ranglijst. 

Kerstsamenzang
Akersloot - Net als voorgaande 
jaren organiseert Aquarius  een 
kerstsamenzang. Ook het kin-
derkoor de Meerzangertjes zal 
deze middag van de partij zijn 
met zang en spel. Dit festijn vindt 
plaats op zondag 21 december  
om 16.30 uur in de Jacobuskerk 
in Akersloot.

Wandeling 
naar de Kerf
Regio - Op 14 december wordt 
een wandeling gemaakt van IVN 
Natuurcentrum Parnassia rich-
ting De Kerf in Schoorl. Heen 
wordt aandacht besteed   het 
duinlandschap. De tocht gaat 
over het strand terug. Het Na-
tuurcentrum Parnassia in Bergen 
aan Zee is bewegwijzerd. Mee-
wandelen kost twee euro, kin-
deren en IVN-leden gratis. Aan-
melden, bij voorkeur per e-mail: 
IVNNKL@hotmail.com of anders 
telefonisch 06 – 2357 6647.
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 0251 - 361111
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

Openingstijden
Gemeentehuis
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

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

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

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

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

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

Raads- en commissievergaderingen beluisteren?
WWW.UITGEEST.NL

Burgerlijke stand
GEBOREN
Dagmar van den Booren, doch-
ter van R. van den Booren en B. 
Glas
Chris Bastiaan van Bennekom, 
zoon van J. van Bennekom en S. 
E. Reijn

ONDERTROUW
M. Tuinfort en K. Talens

OVERLEDEN
M.A. van Diepen, weduwe van N. 
Groen, 89 jaar

Opbrengst
collecte
De collecte voor het Fonds Ver-
standelijk Gehandicapten, die 
van 21 t/m 27 september in Uit-
geest werd gehouden, had een 
opbrengst van 1249,34 euro.

Kijk op Uitgeest
Herinneren
Zaterdagochtend om 10.00 uur 
toog ik met mijn echtgenoot naar 
Geesterheem voor de verjaardag 
van mevrouw Burgess. Ze werd 
honderd jaar. Ik realiseer me op 
dat soort dagen telkens weer hoe 
bijzonder dat is. Een eeuw lang 
leven. Een eeuw lang geschiede-
nis. Mevrouw Burgess was een 
dertiger tijdens de Tweede We-
reldoorlog reken ik dan even snel 
uit. In die periode woonde ze in 
Amsterdam. Zo’n  50 jaar terug is 
ze naar hier verhuisd vanwege de 
mooie natuur. Tot op de dag van 
vandaag is mevrouw Burgess een 
buitenmens en geniet ze van alles 
om zich heen.

Daarna zijn we naar het cremato-
rium in Driehuis gereden. We na-
men daar namelijk afscheid van 
Cor Groenewegen, de naamgever 
van ons fantastische internationa-
le jeugdtoernooi. Cor was trots op 

zijn toernooi. En voor, tijdens en 
na de wedstrijden liep hij steevast 
goedgemutst rond langs de voet-
balvelden. Altijd even een praatje 
makend. En altijd even hartelijk 
werd ik door hem ontvangen. Cor 
is 79 jaar geworden. Een mooie 
leeftijd heet dat dan. Maar als ik 
terugdenk aan de nog levendige 
mevrouw Burgess die ochtend, 
dan had ik dat Cor ook nog zo 
graag gegund. Door zijn naam 
te geven aan het voetbaltoernooi 
blijven we hem ons gelukkig wel 
altijd herinneren.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Eeuweling in Geesterheem
Mevrouw J. Burgess-v.d. Berg was zaterdag 6 december op haar 
honderdste verjaardag het stralende middelpunt van zorginstel-
ling Geesterheem. Burgemeester Baltus verraste de eeuweling 
zaterdagmorgen tijdens de feestelijke koffieochtend namens de 
gemeente met een feestboeket.

In aanwezigheid van haar dochters 
en schoonzoon genoot de honderd-
jarige op een ereplaats in de grote 
zaal van de aandacht van bewoners 
en genodigden. Brandende lichtjes 
bij haar op tafel vormden de cijfers 
van het magische getal honderd. 
Na het aansnijden van een enorme 
taart werd zij toegezongen op de 
klanken van een mondharmonica: 
‘Lang zal ze leven’ en ‘Houd er de 
moed maar in’. Dat laatste brengt 
mevrouw Burgess, goed gezond, 
wijs, helder en met een uitstekend 
geheugen, dagelijks in de praktijk. 
In gesprek met de burgemeester liet 
ze weten dat ze nog steeds ‘plezier 
beleeft aan elke dag’. 
Mevrouw Burgess werd geboren in 
Heerenveen. Op haar vijftiende jaar 
verhuisde zij met haar ouders, twee 
broers en een zus naar Amsterdam. 
Daar leerde zij het vak van hoeden-
maakster, dat zij tot haar huwelijk 
zou uitoefenen. Hoewel bedreven in 
haar vak, was zij het liefst zeeman 

of tuinman geworden. Beroepen die 
in de jaren twintig en dertig echter 
nog geheel waren voorbehouden 
aan mannen.
Tijdens haar huwelijk - waarin zij 
twee dochters kreeg, vier kleinkin-
deren en elf achterkleinkinderen - 
kwam zij ruimschoots aan tuinieren 
toe. Helemaal nadat zij ‘vanwege de 
natuur’ in 1960 met haar gezin naar 
Heemskerk was verhuisd. Daar zou 
ze veertig jaar wonen, tot zij zes 
jaar geleden als weduwe de over-
stap maakte naar Geesterheem. Hoe 
word je zo gezond oud? Mevrouw 
Burgess-v.d. Berg: ‘Veel lezen, hand-
werken, mediteren, je niet haasten.’
De honderdjarige vierde zaterdag-
middag met kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen nog een fa-
miliefeest waarvan ze zeer genoot. 
Sommige nazaten kwamen er zelfs 
voor over uit Frankrijk. 
Het eeuwfeest van zaterdag was 
maar liefst het derde in Geester-
heem binnen een jaar tijd. Doorgang

hulpdiensten
belemmerd
De brandweer en de ambulance-
dienst kunnen in alle wijken van 
Uitgeest hinder ondervinden bij 
de doorgang. Dat is het gevolg 
van het ondoordacht parkeren 
van auto’s. Afgelopen zaterdag 
bleek bij controle dat veel pro-
blemen voorkomen in straten 
waar parkeren aan beide zijden 
is toegestaan. Het ‘ruim’ neer-
zetten van auto’s kan daar de 
doorgang voor hulpdiensten 
volledig blokkeren.

Ook het te dicht parkeren op boch-
ten en kruisingen kan tot gevolg 
hebben dat de voertuigen van de 
hulpdiensten een paar keer moeten 
‘steken’ voordat de bocht kan wor-
den genomen. De Uitgeester brand-
weerauto’s zijn 2,5 meter breed 
(zonder de spiegels!). Een woord-
voerder van de brandweer merkt op: 
‘Voor een goede doorgang voor ons 
en voor ambulances is een breedte 
van ongeveer 3 à 3,5 meter dan ook 
wenselijk.’



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMIssIE AlGEMENE ZAKEN EN
FINANCIëN
De commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare ver-
gadering op donderdagmiddag 11 december. De bijeenkomst wordt 
gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 16.15 
uur. Het onderwerp is: de Najaarsnota 2008. 

VERGADERING GEMEENtERAAD
De gemeenteraad houdt een openbare vergadering op donderdag 18 
december. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en begint 
om 20.00 uur. Op de agenda staan onder meer de volgende onder-
werpen:
- Benoemingen plaatsvervangend lid Commissie Samenlevingszaken 

en plaatsvervangend lid De Meergroep.
- Voorbereidingsbesluit Westergeest 65.
- Negende wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onder-

wijs.
- Krediet op grond van het Programma onderwijs 2009.
- Krediet aanpassen archiefruimte gemeentehuis.
- Jaarplanning kwartaalrapportagecyclus 2009; werkwijze wijzigin-

gen exploitatiebegroting en investeringskredieten.

MANDAAtREGElING
Burgemeester en Wethouders brengen bij dezen ter openbare kennis, 
dat zij in hun vergadering van 18 november 2008 hebben besloten 
om een mandaatregeling vast te stellen. Deze regeling houdt in dat 
ambtenaren, in dienst van de Gemeente Uitgeest, namens Burgemees-
ter en Wethouders met betrekking tot de onderwerpen, in de regeling 
genoemd, besluiten kunnen nemen en brieven kunnen ondertekenen, 
dit met de bevoegdheid tot ondermandaat.

stANDPlAAtsVERGuNNING
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat aan S&S 
Bloemenhandel een standplaatsvergunning is verleend voor de ver-
koop van bloemen op 23 en 24 december 2008 op de locatie hoek 
Hogeweg / Prinses Beatrixlaan van 09.00 tot 17.00 uur. Aan deze 
vergunning zijn voorwaarden verbonden.

VERKOOP OlIEBOllEN
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat vergun-
ning is verleend aan Banketbakkerij Versteeg voor de verkoop van 
oliebollen voor de periode van maandag 29 t/m woensdag 31 de-
cember 2008, van 09.00 tot 19.00 uur op de hoek Hogeweg/Prinses 
Beatrixlaan.

COllECtEs IN 2009
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vergunning is ver-
leend voor het houden van een collecte in 2009 aan de onderstaande 
instanties:

Hersenstichting Nederland  1 t/m 7 februari
Amnesty International   8 t/m 14 februari
Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton  1 t/m 7 maart
Reumafonds    8 t/m 14 maart
Simavi     15 t/m 21 maart
Nederlandse Hartstichting   12 t/m 18 april
Nationaal Fonds Kinderhulp  19 t/m 25 april
Nederlands Astma Fonds   4 t/m 9 mei
Nationaal Epilepsie Fonds   25 t/m 30 mei 
Terre des Hommes (afd. Heemskerk) 1 t/m 6 juni
Maag Lever Darm Stichting  7 t/m 13 juni
Handicap.nl (ANGO)   21 t/m 27 juni
Koningin Wilhelmina Fonds  7 t/m 12 september
Nationaal MS Fonds   23 t/m 28 november

Aan deze vergunningen zijn voorwaarden verbonden.

NAjAARsFEstIVAl
De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat aan de Stichting 
Promotie Uitgeest toestemming is verleend voor het organiseren van 
het Najaarsfestival op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober 2009.
De volgende activiteiten maken hiervan deel uit:
- het plaatsen van een tent op het ijsbaanterrein aan de Castricum-

merweg te Uitgeest;
- het in de tent ten gehore (laten) brengen van (levende) muziek; 

In verband hiermee is de volgende vergunning en ontheffing ver-
leend:
- Vergunning op grond van artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) voor het organiseren van het evenement;
- Ontheffing op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet voor de 

verstrekking van zwakalcoholhoudende drank.

In verband met de plaatsing en gebruik van de tent is door burge-
meester en wethouders tevens een tijdelijke gebruiksvergunning ver-
leend op grond van artikel 3 van de Brandbeveiligingsverordening.
Aan de vergunningen en de ontheffing zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden:
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een be-
zwaarschrift tegen bovenstaande vergunningen zijn verkrijgbaar 
bij het Stafbureau. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na 
bekendmaking van de besluiten tot vergunningverlening te worden 
ingediend.

VERKEERsBEsluIt
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat zij in 
hun vergadering van 25 november  2008 hebben besloten om voor 
jaarlijks terugkerende evenementen een doorlopende tijdelijke ver-
keersmaatregel te treffen. Deze houdt in dat, voorzover nodig in de 
betreffende situatie, afsluiten van wegen en weggedeelten gebeurt 
door middel van plaatsing van dranghekken, voorzien van het bord 
C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders 
van rij- of trekdieren of vee) van bijlage I van het Reglement Verkeers-
regels en Verkeerstekens 1990.

Het besluit heeft betrekking op de volgende evenementen:
De kermis, de wielerronde, de skeelerronde, de huttenweek, festivi-
teiten op Koninginnedag, activiteiten/festiviteiten op 4 en 5 mei (Do-
denherdenking/Bevrijdingsdag), de zomerbraderie, circusvoorstellin-
gen en de Sinterklaasintocht.

De op dit verkeersbesluit betrekking hebbende stukken liggen ter 
inzage op de afdeling Publiekszaken van het gemeentehuis, Middel-
weg 28.
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen een termijn van zes we-
ken na de dag waarop deze bekendmaking is gepubliceerd, worden 
ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Uitgeest, Postbus 7, 
1910 AA Uitgeest.

ONtVANGEN BOuWAANVRAAG
Bl 2008-101 Middelweg 168

Wijzigen zijgevel

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook wordt ver-
leend.

AFGEGEVEN BOuWVERGuNNINGEN
Verzenddatum
10-12-2008 Bonkelaar 29

Plaatsen dakkapel
10-12-2008 Hooykamplaan 1

Plaatsen schutting
10-12-2008 uitgeesterweg 15

Oprichten rijhal

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

VERGADERING WElstANDsCOMMIssIE
De welstandscommissie behandelt op maandag 15 december 2008 
een aantal bouwplannen voor de gemeente Heemskerk, Bergen en 
Uitgeest. De vergadering begint om 14.00 uur en belangstellenden 
kunnen deze bijwonen in het gemeentehuis van Uitgeest. De agenda 
van de bouwplannen van de gemeente Uitgeest kan vanaf donderdag 
11 december 2008 worden ingezien bij de balie van Publiekszaken 
in het gemeentehuis van Uitgeest (contactpersoon mw. K. Dekker, tel. 
0251 - 36 11 69).

Gemeentewerf en feestdagen
Met de feestdagen heeft de gemeentewerf aan de Molenwerf 27 
een gewijzigde openstelling.

Op Eerste en Tweede Kerstdag 
(donderdag 25 en vrijdag 26 de-
cember) is de werf gesloten. Ook 
op zaterdag 27 december blijft de 
werf dicht. Daar staat tegenover 
dat de werf maandag 29 en dins-
dag 30 december langer geopend 
is dan normaal: van 09.00 tot 

15.30 uur.
Op woensdag 31 december (oude-
jaarsdag) blijft de werf gesloten en 
dat geldt ook voor nieuwjaarsdag 
(donderdag 1 januari) en voor vrij-
dag 2 januari. Op zaterdag 3 janu-
ari is de werf open op de reguliere 
tijden: van 09.00 tot 12.00 uur.


