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De leukste 
krant
van

uitgeest

Prachtig kunstwerk 
op de Vrijburgschool
Uitgeest - Woensdagochtend 
5 december was een spannen-
de dag voor alle kinderen van 
de Vrijburgschool. Sint Nicolaas 
en zijn Pieten werden gebracht 
in een grote brandweerwagen. 
Sint had afgesproken om samen 
met mevrouw Baltus, onze bur-
gemeester, het kunstwerk van de 
Vrijburgschool aan de Kooglaan 
te onthullen. Sint voorzag pro-
blemen om op het dak te komen. 
AdviesPiet had geopperd om 

de brandweer te benaderen. Zo 
kregen de Pieten hulp van 2 ster-
ke brandweerlieden om via de 
ladder op het dak van de school 
te klimmen en daar het afdekzeil 
los te maken. Mevrouw de bur-
gemeester was zeer dankbaar 
met deze hulp. Een geslaagde 
actie met applaus van de leer-
lingen, ouders en omwonenden. 
Het kleurige kunstwerk bestaat 
uit panelen waarop het cultureel 
erfgoed van Uitgeest staat af-

gebeeld. Elk paneel is door een 
leerling van groep 7 ontworpen 
en geschilderd onder begelei-
ding van de in Uitgeest geboren 
kunstenaar Wim de Goede. 

Het is zeker de moeite waard om 
eens over de Kooglaan te fietsen 
of te wandelen en het kunstwerk 
van dichtbij te bewonderen. U 
herkent talrijke belangrijke his-
torische gebouwen en plekken 
van Uitgeest.

Deze bezorger wenst u

en een
prettige feestdagen

knallend 2013!
CASTRICUMMERWERF 39-41

1901 RV CASTRICUM
TEL. 0251-674433

Door weer en wind.....
Uitgeest - “Ik werk bij de krant’’‚ 
zegt een jonge bezorger trots als 
gevraagd wordt wat hij zoal doet. 
En zo is het ook, want zonder be-
zorgers geen krant. Ze bezorgen 
de krant als het sneeuwt of vriest 
en het dagelijkse leven compleet 
plat ligt, ze werken gewoon door 
als de regen met bakken omlaag 
komt en ’s zomers, als de hitte op 
straat bijna ondraaglijk is, valt de 
krant gewoon elke woensdag op 

de deurmat. Het zijn kanjers, de 
krantenjongens en -meiden van 
De Uitgeester Courant die elke 
week bij 6000 huishoudens gra-
tis wordt bezorgd. Een keer per 
jaar kan iedereen hen belonen 
als waardering voor hun trou-
we dienst. Volgende week bellen 
ze aan en overhandigen ze hun 
nieuwjaarswens, waarvan hier 
een afbeelding is te zien. Geef 
gul, ze hebben het verdiend!

‘Zon in de schoorsteen’
Uitgeest - De Zonnebloem ver-
rast elk jaar met Sinterklaas 
mensen die door ziekte, handi-
cap of gevorderde leeftijd licha-
melijke beperkingen hebben met 
een attentie. In Uitgeest hebben 
26 vrijwilligers voor de Zonne-
bloem in het kader van de ac-
tie “Zon in de schoorsteen” iets 
leuks of iets lekkers gekocht, 
feestelijk ingepakt met soms ook 
een Sinterklaasrijm erbij.  

De pakjes zijn persoonlijk door 
de vrijwilligers bij de mensen 
gebracht. Ook dit jaar werd dit 
weer enorm op prijsgesteld. Even 
een praatje, even wat anders om 
de sleur van alle dag te vergeten. 
Namens alle ontvangers bedankt 
het bestuur van de Zonnebloem, 
afdeling Uitgeest al die mensen 
die zich ook dit jaar weer belan-
geloos hebben ingezet voor “Zon 
in de schoorsteen” 

De kerst-
bestellijsten 
liggen voor 
u klaar in 
de winkel

Heerlijke desserts 
en chocolade!
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AMO-collecte voor 
internaat in Honduras
Uitgeest - In het weekend van 
15 en 16 december zal de AMO-
groep na afloop van de H. Mis in 
de R.K. kerk de jaarlijkse buiten-
deurcollectes voor de Advents-
actie houden. Dit jaar is geko-
zen voor een project in Hondu-
ras, het land waar ook pastoor 
Ivan vandaan komt.
Armoede, drugsgeweld, verlaten 
zijn door je ouders, de verleiding 
lid te worden van een straatben-
de: het kenmerkt het dagelijks 
leven van veel kinderen en jonge 
mensen in Honduras. Veel gezin-
nen zijn ontwricht en door de ve-
le onderwijsstakingen zitten de 
kinderen ook weinig op school. 
Zeven zusters Franciscanes-
sen in de hoofdstad Tegucigal-
pa ontfermen zich over de kin-
deren.  In hun internaat bieden 
ze de kinderen (op dit moment 
50 meisjes) structuur, een op-
leiding , hulp bij het maken van 
huiswerk, religieuze vorming, 
een menswaardige omgeving en 
vooral veel liefde. Zo geven ze de 

aan hen toevertrouwde kinderen 
een goede basis mee, van waar-
uit ze zich sociaal en spiritueel 
kunnen ontwikkelen tot uitge-
balanceerde volwassenen met 
kans op een betere toekomst 
dan hun ouders. Het internaats-
gebouw is dringend aan een re-
novatie toe; een lekkend dak en 
een uiterst onveilige en brand-
gevaarlijke elektrische installa-
tie vragen om actie. Ook willen 
de zusters het gebouw graag uit-
breiden met een extra verdieping 
zodat ze nog meer kinderen kun-
nen opvangen.

In het weekend van 15 en 16 de-
cember zal de viering speciaal in 
het teken van Honduras staan, 
waarbij pastoor Ivan ook zal ver-
tellen over zijn eigen land.
Indien u de collectes niet kunt 
bijwonen, maar toch graag wat 
wilt geven, kan dat via een bij-
drage op het rekeningnummer 
van de AMO: 1521 01 950 o.v.v 
Adventsactie. 

Kerstrecital Regina Albrink
Uitgeest - Woensdag 26 de-
cember speelt de Uitsgeestse pi-
aniste Regina Albrink om 14.15 
uur weer in het Concertgebouw 
in Amsterdam. Op het program-
ma staan onder andere de 4 Im-
promptus van Schubert D 899. 
Voor extra kerstsfeer zorgt Cho-
pin; in zijn Eerste Scherzo klinkt, 
als een licht in de duisternis, het 
mooie Poolse kerstliedje Lulaje 
Jezuniu. Verder hoort u ook nog 
twee van zijn bekendste Noctur-
nes.
Romantiek van topkwaliteit op 

het Kerstrecital van Regina Al-
brink. ‘Buitengewoon boeiend’, 
‘in staat de composities nieuw 
leven in te blazen’ schreef het 
Liszt Bulletin in 2011 naar aan-
leiding van Albrinks cd met wer-
ken van Franz Liszt. Deze kerst 
speelt zij twee van Liszts prach-
tige, opwindende evocaties van 
de liefde, de Liebestraum en de 
Eerste Mephistowals. 
Meer informatie op www.con-
certgebouw.nl of de concertge-
bouwlijn: 0900-6718345. (foto: 
Michel Mulder)

Toneelvereniging Genesius 
speelt ‘Ontkoppeld’
Uitgeest - Komend weekeinde 
speelt toneelvereniging Genesi-
us ‘Ontkoppeld’ in cultureel cen-
trum De Zwaan in Uitgeest. Te-
vens spelen Anika Tijmensen en 
Iwan de Wit hun premièrevoor-
stelling. 
Ontkoppeld speelt zich af in een 
NewYorks appartement. De rela-
tie van Florence de Blijker wordt 

verbroken en zij gaat tijdelijk in-
wonen bij Olive Madison. Tijdens 
een potje Trivant ontmoeten de 
vriendinnen de Spaanse buur-
mannen. De hilarische afloop 
kunt u het beste zelf bekijken tij-
dens de voorstelling.

De voostelingen zijn op zaterdag 
15 december om 20.00 uur en op 

zondag 16 december om 14.00 
uur. De zaal is een half uur voor 
de voorstelling geopend.

Kaarten kunt u bestellen bij Kap-
salon In 4 Hair, Middelweg 16 en 
bij Foto Boomgaard, Middelweg 
81b. Ook kunt u kaarten reser-
veren bij Jolanda Rodenburg, 
06-13624178.

Aanrijding bij station 
door defecte stoplichten
Uitgeest - Maandagavond 
rond 18:30 uur heeft een onge-
val plaats gevonden op de krui-
sing N203 bij het NS station van 
Uitgeest. Hierbij is een lichtge-
wonde gevallen. Het slachtoffer 
reed van Castricum naar Krom-
menie en op de kruising kwam 
ze een bestuurder van een an-

dere auto uit de richting van de 
Geesterweg tegen. De oorzaak 
was dat de stoplichten uit wa-
ren door een storing. Het verkeer 
heeft hiervan veel last gehad. De 
auto`s zijn door een berger weg-
gesleept. 
(bron: mgkmedia.nl/ Lucas Ha-
zes)

Rectificatie
Regio - Vorige week vertelden 
wij u over Stichting Supersoof. 
De Stichting die er voor zorgt 
dat Sofie Ligthart uit Heemskerk 
voor de behandeling van kanker 
naar Amerika kan.
Hiervoor is veel geld nodig en de 
teller stijgt nog steeds dankzij de 
gulle gaven van iedereen die be-
gaan is met Sofie.
De Stichting wijst er op dat in de 
statuten nadrukkelijk is opgeno-
men dat uiteindelijk het overge-
bleven geld naar lotgenootjes, 
Villa joep of Kika gaat en niet per 
definitie naar het Koningin Wil-
helmina Fonds (KWF), zoals vo-
rige week in de Uitgeester Cou-
rant stond vermeld.

Vergadering 
Wmo-

adviesraad
Uitgeest - De Wmo-adviesraad 
houdt een openbare vergadering 
in de kantine van het gemeente-
huis van Uitgeest op maandag 
17 december. De vergadering 
begint om 19.30 uur.
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Carol Singers kerstconcert
Castricum - Op zaterdag 22 de-
cember geven de Carol Singers, 
onder leiding van Joost Doode-
man, in samenwerking met har-
piste Kerstin Scholten een kerst-
concert in de hervormde kerk, 
Kerkpad 1. De kerk leent zich 
met haar akoestiek uitstekend 
voor à capella zang, maar ook 

de harp van Kerstin komt goed 
tot zijn recht in deze gezellige 
ruimte. Kaarten à 10,00 euro zijn 
verkrijgbaar bij Twice Women’s 
Wear, Torenstraat 36 in Castri-
cum of op de avond van het con-
cert aan de zaal. Reserveren kan 
ook via tel.: 0251–237652.
Het concert begint om 20.00 uur.

Akersloot - Op vrijdag 21 de-
cember organiseert het oecu-
menisch beraad de kerstsamen-
zang in de protestantse kerk van 
Akersloot, aanvang 19.30 uur.
Het koor Femmes Vocales ver-
leent haar medewerking, de sa-
menzang wordt begeleid door 
organist Hans Kelder. De vrijwil-
lige bijdrage is dit jaar bestemd 
voor de stichting Kans voor open 
doel, die onder meer een wees-
huis beheert in Ghana. De entree 
is gratis, en na afloop is er war-
me chocomel, koffie of thee.

Kerstsamenzang

Leerlingen geven kerst-
concert bij  Toonbeeld
Castricum - Vrijdag 14 decem-
ber treden leerlingen van Toon-
beeld op tijdens een kerstcon-
cert in de Maranathakerk. Van-
af 19.00 uur is publiek welkom 
om te komen luisteren naar on-
der andere het speel-leer-or-
kest van Toonbeeld. De groep 
die deze avond optreedt is ge-
start in september en geeft hier 
de eerste presentatie. Naast de-

ze groep zijn er optredens van 
leerlingen op onder andere harp, 
blokfluit, dwarsfuit en gitaar. En-
kele gevorderde leerlingen spe-
len in ‘Teens on Tune’ en ook het 
Sterrenkoor laat deze avond het 
een en ander horen. Naast en-
kele klassieke werken van Tele-
mann, Mozart en Einaudi staan 
er ook veel kerstliedjes op het 
programma. Toegang is gratis.

Het Sterrenkoor treedt op voor Sinterklaas.

Music-rain zingt 
kerstrepertoire

Bakkum - Op zondag 16 en 23 
december treedt zang en show-
groep Music-Train op in restau-
rant Johanna’s Hof. Gekleed in 
Dickens stijl worden beide da-
gen drie keer populaire kerst-
liedjes gezongen. Het eerste op-
treden is om 14.00 uur.

Castricum - Op zaterdag 15 
december  wordt er weer een 
kerstboom neergezet op  het 
kerkplein van de Pancratiuskerk 
aan de Dorpsstraat. Deze boom 
is echter nog helemaal kaal. Het 
zou ontzettend leuk zijn als al-
le kinderen en volwassenen van 
Castricum hun best zouden doen 
om een watervaste versiering te 
maken en op te hangen. Niet zo 
creatief? Dan is  iets persoon-
lijks ophangen met een beteke-
nis ook een goed idee.
Zondagmiddag 16 december is 
er gelegenheid om vanaf onge-
veer 15.00 uur de versieringen in 
de boom te  hangen. De kerk is 
vanaf 13.30 uur open, waar de 
kerststal te bewonderen is. Di-
verse koren brengen vanaf 14.00 
uur enkele  bekende kerstliede-
ren ten gehore, begeleid door 
Ronald Schollaart op het David-
orgel en Ton Heus op trompet. 
Na afloop kan er nog wat ge-
dronken worden.

Wie kleedt kale 
kerstboom aan?

Castricum - De grootste kerst-
hits zijn ook dit jaar te horen in 
de Winterse 50 bij Radio Cas-
tricum105. In de jaarlijkse hit-
lijst staan de vijftig grootste en 
meest populaire kersthits al-
ler tijden. Op www.winterse50.
nl kan tot en met dinsdag 18 de-
cember gestemd worden voor 
de Winterse 50 2012. Onder al-
le stemmers wordt een vakan-
tie voor zestien personen in een 
luxe vakantievilla in Tsjechië ver-
loot. De Winterse 50 wordt rond 
kerst uitgezonden bij meer dan 
150 radiozenders in Nederland 
en België. Radio Castricum105 
zendt de Winterse 50 dit jaar uit 
op 25 december van 12.00 tot 
16.00 uur. Kijk op www.castri-
cum105.nl voor meer informatie.

Omroep zoekt 
grootste kersthits

Akersloot - Woensdag 19 de-
cember van 13.30 tot 16.30 uur is 
er een kerstmarkt in woonzorg-
centrum Strammerzoom aan de 
Mozartlaan 1b. Er is een groot 
aantal kraampjes met kerst- en 
lifestyleartikelen, zelfgemaakte 
sieraden, luxe handdoeksetjes, 
kaarten en cupcakejes. 
Ook stichting ‘Harteheem’ en 
stichting ‘Ook voor jou’ ontbre-
ken niet op de markt. Zij staan 
met zeepjes, kaarsen en leuke 
hebbedingetjes die de cliënten 
zelf maken op het dagactivitei-
tencentrum in Heemskerk. Wie 
tijdens de markt even tot rust wil 
komen, kan koffie/thee met iets 
lekkers kopen of de poffertjes 
eens proeven. 

Kerstmarkt in 
Strammerzoom

Castricum - Het kerstconcert 
‘We three Kings’ van Projectkoor 
Castricum op zondag 16 decem-
ber, is geheel uitverkocht. Men-
sen die het concert willen bij-
wonen kunnen eventueel op 
zondagmiddag tussen 14.00 en 
14.30 uur alsnog proberen een 
entreekaart te verkrijgen. Wel-
licht worden er enkele gereser-
veerde kaarten niet opgehaald, 
maar hier is echter geen garantie 
voor te geven. Het spijt de orga-
nisatie dat ze hoe dan ook enke-
le mensen teleur zullen stellen.

Uitverkocht 
kerstconcert

Kerstconcert in gereformeerde kerk

Akersloot - Zaterdag 15 de-
cember is er een kerstconcert 
van Divertire en Phonation in de 

gereformeerde kerk aan het Die-
lofslaantje. Divertire wordt ge-
coacht door de zangdocente De-

borah Pardy. Divertire bestaat uit 
Elly Bokhorst sopraan, Ida van 
Aller alt en Thea Groot op piano.
Phonation bestaat uit zeven en-
thousiaste mannen; zes zan-
gers en een dirigent/pianist. Ni-
co Hartog 1e tenor, Louis Schrij-
ver en Pieter Fluitman 2e tenor, 
Arie Krom en Henk Krom 1e bas, 
Arnold Beauchampet diepe bas 
en Piet de Groot aan de piano.
Het repertoire is zeer divers en 
gaat van klassiek via Russische 
liederen tot populair. Afhankelijk 
van het nummer wordt met be-
geleiding of a capella gezongen. 
Naast koorwerk worden ook so-
lo’s en duetten gezongen. Aan-
vang 20.00 uur, entree 5 euro.
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Bobs Party & Events 
investeert in toekomst 

Uitgeest - Zakelijke evenemen-
ten vinden als gevolg van de 
economische laagconjunctuur 
minder en in een andere vorm 
plaats. Daarom hebben de direc-
tieleden van Bobs Party & Events 
de koppen bij elkaar gestoken 
en een langetermijnstrategie ge-
formuleerd om de vraagkant van 
de markt een nieuwe impuls te 
geven.  Om de markt te blijven 

prikkelen is een nieuwe huisstijl 
ontwikkeld, is er fors geïnves-
teerd in een nieuwe website en 
is een sales- en marketingma-
nager aangetrokken die de ge-
formuleerde strategie invulling 
geeft. 
Ook in het interieur worden ver-
anderingen zichtbaar. Vanaf ja-
nuari worden de entree, recep-
tie en het grand café grootscha-

Uitgeest - Zaterdag 15 decem-
ber treedt de bekende band Pa-
per Plane op in De Balken. De 
muzikanten brengen dit keer een 
‘eindejaarshomp’.  

Paper Plane stond in het voor-
programma van De Dijk, Sla-
de, en Rowwèn Heze en speelde 
feesttenten plat met BZB, Peter 
Koelewijn, Normaal, Alain Clark, 
Bonnie St.Clair, Mooi Wark, The 

Wild Romance en Van Velzen. De 
band bereikte tweemaal de fi-
nale van Radio 2 ‘Top 2000 Co-
vers’ en de Coverband Finale van 
Radio 538. Voor drummer Har-
ry Stam zal het optreden in De 
Balken zijn laatste optreden met 
Paper Plane zijn. De Balken is te 
vinden aan de Middelweg in Uit-
geest. Het optreden begint om 
21.30 uur, de toegang bedraagt 
drie euro. 

lig gerenoveerd. Ook wordt het 
terras compleet vernieuwd en 
wordt een open keuken gerea-
liseerd.

Dertig jaar geleden begon het 
uitgaanscentrum op de hoek 
van de Westerweg-Geesterweg 
met een bowlingbaan, disco-
theek Turbo 2000 en een restau-
rant. Het horecapand is inmid-
dels vijf keer zo groot geworden 
en de mogelijkheden tot feestjes 
zijn zodoende enorm uitgebreid. 
Verdeeld over maar liefst 8000 
m2 heeft een opdrachtgever de 
beschikking over meerdere za-
len die allen variëren in grootte 
en stijl en die op hun beurt weer 
met elkaar te combineren zijn. 
Een goed feest organiseren is 
een vak apart. Bobs beschikt 
niet alleen over dertig jaar erva-
ring, maar ook over een “Special 
Events Team” voor feesten op 
maat. Of het nu gaat om groots 
bedrijfsfeest, de presentatie van 
een nieuw autotype, het opne-
men van een commercial in een 
van de themalocaties of een 
sportdag met als afsluiting een  
feest op maat. 

Castricum - C-TV zendt de ko-
mende tijd de documentaire 

Merdeka! Merdeka! De oorlog na de oor-
log, standplaats Castricum uit. 
In de documentaire, van de Cas-
tricumse filmmaakster Pauline 
van Vliet, gaan leerlingen uit 3 

mavo van het Bonhoeffer Colle-
ge op bezoek bij oud-Indiëgan-
gers, veelal dienstplichtige sol-
daten De documentaire is tot en 
met 21 december te zien. 

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.30 & 21.15 uur

zaterdag 15.00, 18.30 & 21.15 uur 
zondag 15.00 & 20.00 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 18.30 & 21.15 uur

woensdag 15.00, 18.30 & 21.15 uur
The Hobbit - 3D

zaterdag & zondag 15.30 uur
woensdag 15.45 uur

Koning van Katoren
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.30  uur 
maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 & 18.30 uur
woensdag 18.30 uur
Alles is Familie

vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag 20.00 uur

dinsdag & woensdag 21.30 uur
Skyfall - 007

dinsdag 14.00 uur
Intouchables

zaterdag & zondag 13.00 uur
woensdag 13.30 uur

Wreck it Ralph (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.00 uur

woensdag 13.00 uur
De Groeten van Mike

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 13 dec t/m 19 dec 2012

Leuke cadeaus voor 
de kerst v.a. € 7,50

Thee:
Kerst Wijs en Zonen 

100 gram € 4,30 
Kerst Kusmi 

125 gram  € 13,95 

Koffie:
Christmas Mocca 
250 gram € 5,90

______________________

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

Vrijdag & Zaterdag 10.00 tot 18.00 uur
Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

 Ook voor de lunch 
bent u welkom bij 

Pincho
______________________

Combineer uw eten met 
een bioscoopbezoek

Proeverij van de kaart
Wildbouillon en 
pompoensoep

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

cranberrysaus
Bioscoopkaartje

€ 32,50 
per persoon

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

Telefoon: 0251-654769
www.gustocastricum.nl

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

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

De groeten van Mike!
Mike heeft maanden in het zie-
kenhuis gelegen en mag nu ein-
delijk naar huis, maar zijn moe-
der komt hem maar niet opha-
len. Een lieve verpleegkundige 
schakelt uit bezorgdheid Jeugd-

zorg in en het lijkt erop dat Mike 
naar een pleeggezin moet. Bela-
chelijk, vindt Mike. Hij weet ook 
wel dat zijn moeder soms wat te-
veel drinkt, maar hij kan toch ook 
voor zichzelf zorgen? 

Eindejaarshomp 
met Paper Plane 

in De Balken
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D-Day 100% voor Stichting Terre

Deining houdt weer strandrace
Bakkum - Op zaterdag 22 de-
cember vindt de tweede edi-
tie van D-Day 100% plaats; 
een mountainbikerace voor 
Sticting Terre georganiseerd 
door Deining. Dit jaar is de 
strandrace losgekoppeld van 
de benefietavond die plaats-
vindt op 23 februari 2013. 

Burgemeester Mans, geeft om  
14.00 uur het startschot van het 
sportieve evenement bij strand-
paviljoen Deining. Stichting Ter-
re heeft ten doel wetenschappe-
lijk onderzoek naar behandeling 

en genezing van het Rett Syn-
droom financieel te ondersteu-
nen. Het Rett Syndroom is een 
aangeboren aandoening die vrij-
wel alleen bij meisjes voorkomt 
en die leidt tot ernstige geeste-
lijke en lichamelijke invaliditeit. 
De totale opbrengst van D-Day 
100% gaat naar de stichting. Er 
wordt nog gezocht naar deelne-
mers én sponsors. 
De strandrace is bedoeld voor 
recreanten en wedstrijdrenners. 
Er is een gemengd klassement 
voor junioren tot 15 jaar, een se-
niorenklassement heren en da-

mes en een veteranenklasse-
ment heren en  dames van 50 
jaar en ouder. Inschrijfgeld is 
17,50 euro inclusief koffie/thee 
en na afloop een kop snert. De 
daginschrijving bedraagt 20,00 
euro. De startnummers worden 
afgegeven bij aanvang. De af-
stand bedraagt 38 kilometer: 
Castricum - Egmond Binnen - 
Wijk aan Zee - Egmond Binnen 
- Castricum. Inschrijven kan via  
www.deiningcastricum.nl. Stuur 
voor vragen een mail naar info@
deiningcastricum.nl of bel 0251-
674101.

Castricum - Romy Nooij orga-
niseert samen met medestuden-
ten een kerstloterij. De meiden 
studeren aan de Hogeschool 
van Amsterdam media, marke-
ting en publishing en hebben de 
opdracht gekregen om voor 3FM 
Serious Request een evene-
ment te bedenken. 3FM Serious 
Request is een jaarlijks terugke-
rende actie van de Nederland-
se radiozender 3FM waarbij geld 
wordt ingezameld voor projecten 
van het Rode Kruis. Doel dit jaar 
is zoveel mogelijk geld ophalen 
voor miljoenen baby’s die hulp 

nodig hebben om te overleven. 
Romy: ,,Wij organiseren een 
kerstloterij in Café City op de 
Dorpsstraat op donderdag 13 
december van 20.00 tot 23.00 
uur. Er zijn verschillende prij-
zen beschikbaar gesteld. Per 
verkocht biertje gaat 0,50 cent 
naar het goede doel. De kerst-
man reikt de prijzen uit en Dee-
pe Daan zorgt voor de muziek.” 
Doneren kan ook via www.ko-
minactie.nl/kerstloterij. Op de fo-
to v.l.n.r.; Sharon Cortissos, Romy 
Nooij, Nadine Krijnen, Eva van 
Kempen en Sharon Tarab.

Wereldwinkel weer 
beste cadeauwinkel
Castricum - Ook dit jaar heeft 
de Wereldwinkel de Retail-
jaarprijs gewonnen voor de 
beste cadeauwinkel van Ne-
derland.  Voor een leuk ca-
deautje hoeft men dus niet 
ver te zoeken en dat voor elk 
budget. 

De kerstversieringen zijn alle-
maal zorgvuldig met de hand 
gemaakt. Bijvoorbeeld engel-
tjes in allerlei kleuren voor in de 
boom of gewoon om ergens neer 
te zetten. Groot of klein en van 
verschillende materialen. Ook 

de kerststalletjes ontbreken niet. 
Allemaal met een bijzonder ui-
terlijk. Voor een stijlvolle tafel in 
kerstsfeer verkoopt de Wereld-
winkel serviesgoed, tafelkleden, 
kaarsen en accessoires. 

Wereldwinkel Castricum heeft 
dit jaar een grote verscheiden-
heid aan fairtrade kerstpakket-
ten en eindejaarsgeschenken. 
Zowel traditionele en zelf samen 
te stellen kerstpakketten als een 
ludiek keuzepakket behoren tot 
het assortiment. Het adres is C.F. 
Smeetslaan 4. 

Castricum - Zondag 16 decem-
ber wordt een kerstmarkt ge-
houden op camping Geversduin. 
Op de markt zijn producten ver-
krijgbaar zoals, honing, Italiaan-
se delicatessen, chocolade, no-
ten en natuurproducten. Natuur-

Kerstmarkt

Castricum - Klimmen, tennis, 
dansen, tumblingbaanspringen 
en winterdecoraties maken; het 
kan allemaal bij de Kerstvakan-
tiecocktail van de Stichting Wel-
zijn Castricum uitgevoerd in sa-
menwerking met verschillen-
de organisaties. Sportpark Berg 
en Bal staat klaar voor een spor-
tief partijtje klimmen op maan-
dag 24 december van 14.30 tot 
16.30 uur en op vrijdag 4 januari 
van 10.30 tot 12.30 uur. Aan ten-
nis kunnen kinderen deelnemen 
op donderdag 3 januari tussen 
14.00 en 15.30 uur. De klim- en 
tennisactiviteiten zijn voor kinde-
ren in de leeftijd van 6 tot en met 
12 jaar, voor deze activiteiten zijn 
gymschoenen verplicht.
Wie het leuk vindt een trendy 
winterstuk te maken bij de bloe-
miste van Mem’s Atelier is wel-
kom op donderdag 27 decem-
ber voor de leeftijd 4 tot en met 
8 jaar en op vrijdag 28 decem-
ber voor  kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar. Beide activiteiten zijn 
van 10.30 tot 12.00 uur in Gees-
terhage. Op woensdag 2 janua-
ri wordt in DansStudio Fruns het 
‘Doe je dans’ gegeven door do-
cent Paula Bakx van 13.30 tot 
14.30 uur voor de leeftijd 4 tot en 
met 6 jaar. En van 15.00 tot 16.00 
uur voor 7 tot en met 8 jaar. Tum-
blingbaanspringen en duikelen 
bij DOS in de gymzaal aan de 
Juliana van Stolbergstraat is op 
donderdag 3 januari van 13.30 
tot 15.00 uur voor kinderen van 
4 tot en met 7 jaar en van 15.30 
tot 17.00 uur voor de leeftijd 7 tot 
en met 10 jaar. De kosten voor 
de Kerstvakantiecocktailactivitei-
ten zijn 3 euro per activiteit. 
Kinderen kunnen zich aanmel-
den vanaf donderdag 13 de-
cember, op werkdagen, bij de 
verschillende deelnemende or-
ganisaties: Sportpark Berg en 
Bal, telefoon 0251 657070, tum-
blingbaanspringen bij de Stich-
ting Welzijn Castricum, telefoon 
0251 656562, Doe je dans: Pau-
la Bakx per mail: Doejedans@ya-
hoo.com
Winterdecoraties: Mem’s Atelier, 
telefoon 0251 670775. 

Vakantiecocktail 
rond kerstmis

12-12-12 speciale dag 
op Augustinusschool

Castricum - De datum 12-12-
12 is op basisschool de Augus-
tinus wel heel speciaal. Nienke 
en Bram Kortekaas, een twee-
ling, worden die dag twaalf jaar. 
Omdat Nienke dol is op taart, is 

haar wens om op haar verjaar-
dag twaalf soorten taart te ver-
zamelen. Of dat gaat lukken? Op 
dezelfde dag stapt de directeur 
van de school in het huwelijks-
bootje. 

lijk zijn er ook kerstdecoraties te 
koop waaronder handgemaak-
te artikelen en kan men leren 
kerstslingers maken. Er is een 
levende kerststal, er treedt  een 
kerstkoor op en is er andere live-
muziek. Op de foto met de kerst-
man kan ook en wie dat wil kan 
warme broodjes bakken. Moord in de kerststal

Castricum - Het kerstverhaal zal na het zien van de voorstelling 
Moord in de kerststal nooit meer hetzelfde zijn. In een hilarische 
voorstelling van Arjan Ederveen zal Forento de nooit vertoonde 
beelden van wat er zich allemaal heeft afgespeeld op die bewus-
te kerstavond laten zien. Regisseuse Marie Louise Middelhoff 
zorgt met haar spelers en dansers voor een mooie voorstelling. 
De voorstellingen zijn op 23 en 26 december om 14.00 in Gees-
terhage in Castricum. Kaarten kosten 7,50 euro en zijn te bestel-
len via de site www.forento.nl of verkrijgbaar aan de zaal.

Castricum - Popkoor Vokaal 
Kabaal zoekt vrouwelijke en 
mannelijke tenoren. Naast ei-
gentijdse popsongs zingt Vokaal 
Kabaal, veel jazz en close har-
mony. Vokaal Kabaal repeteert 
een keer in de 14 dagen op don-

Vokaal Kabaal zoekt tenoren
derdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur in de Schakel en bestaat uit 
ongeveer zestig leden onder lei-
ding van dirigente Rolien Eike-
lenboom. Opgeven kan via 0251-
653391 of rolien.eikelenboom@
ziggo.nl

Studenten houden 
loterij voor 

‘Serious Request’



Snel en effectief (voet)
wratten verwijderen

Uitgeest - Bij de reguliere be-
handeling van wratten (met  
vloeibare stikstof) wordt de om-
liggende, gezonde huid vaak be-
schadigd. Dat maakt de behan-
deling pijnlijk en veroorzaakt 
blaren en wonden. De nieuwste 
technologie om wratten effec-
tief te behandelen is door mid-
del van Penetrating Jet Freezing 
met de CryoPen. Met de komst 
van deze pen kunnen wratten nu 
snel en succesvol worden verwij-
derd tot op de millimeter nauw-
keurig. Bij Salon Yvon aan de 
Hogeweg 74c in Uitgeest wordt 
deze behandeling toegepast.

Het gecontroleerd vernietigen 
van ongewenst weefsel door 
nauwkeurige toepassing van 
bevriezing wordt in de medi-
sche wereld Cryotherapie ge-
noemd. Het is een algemeen er-
kende methode van behandelen. 
Door bevriezing vindt weefsel-
beschadiging plaats, het bevro-
ren huiddeel sterft af en wordt 
vervangen door nieuwe gezonde 
huid. Het bevriezen met de Cry-
oPen heet Penetrating Jet Free-
zing. Onder hoge druk (55 bar) 
komt een straal vloeibaar N2O-
gas van -89°C vrij via een micro-
fijne applicator. Met deze tech-
nologie kan men tot op de mil-
limeter nauwkeurig werken en 
diep in het wrattenweefsel door-
dringen, zonder de gezonde om-
liggende huid te beschadigen. 
Daarom zijn behandelingen met 

de CryoPen nagenoeg pijnloos, 
waardoor langer en dieper ef-
fectief behandeld kan worden. 
Meestal volstaan 2 tot 3 behan-
delingen om een succesvol re-
sultaat te bereiken. Er is geen 
nazorg nodig want er ontstaan 
geen blaren of wonden. 

Om succesvol wratten te behan-
delen moet er in de meeste ge-
vallen eerst eelt worden verwij-
derd. Omdat eelt verwijderen 
vooral door pedicures wordt ge-
daan, is men met  (voet)wratten 
bij de voetverzorger op het juis-
te adres. Steeds meer pedicures 
zijn speciaal getraind en gecer-
tificeerd om met de CryoPen te 
werken. Zij hebben kennis van 
de verschillende soorten wrat-
ten en kunnen u uitstekend ad-
viseren en behandelen. Wilt u 
meer weten over snel en effec-
tief wratten verwijderen met de 
CryoPen dan kunt u hiervoor  te-
recht bij Salon Yvon, Hogeweg 
74c in Uitgeest, tel. 0251-314629. 
Zie ook: www.salonyvon.eu.

Popkoor SurpriSing op 
tournee naar België
Uitgeest - Naast diverse kerst-
optredens op 16 december 
waaronder een optreden bij 
Het Schippersrijk tussen 15.00 
en 16.00 uur zal popkoor Sur-
priSing dit jaar ook een bezoek 
brengen aan onze zuiderburen 
op 22 december. In België zal zij 
een kerstconcert verzorgen in 
Lier, een schilderachtig plaats-
je ten zuidoosten van Antwerpen 
en vervolgens gaat het koor haar 
muzikale talent ten toon sprei-

den op de kerstmarkt in Antwer-
pen. 
Momenteel zijn alle voorberei-
dingen in volle gang. Het reper-
toire is uit de kast gehaald en 
wordt weer opgefrist. Dit oefe-
nen van het kerstrepertoire moet 
tussen alle bedrijvigheid door 
want het koor is momenteel hard 
aan het repeteren voor een op-
treden op 6 april in het Kenne-
mer Theater te Beverwijk. Daar 
zal zij samen met de Bigband 

“The Swingmasters” van Tata 
Steel een spetterend optreden 
gaan verzorgen. Wij hopen dat u 
deze avond vrij zult houden.

Mocht u al snel dicht bij huis 
van het koor willen genieten 
dan bent u zaterdag van har-
te welkom op Camping Gevers-
duin waar het koor ten faveure 
van Supersoof een kerstconcert 
zal geven tussen 12.30 en 13.30 
uur. Toegang gratis. Dit concert 
zal sfeer brengen aan de Winter-
wandeling georganiseerd door 
het Noord-Hollands Dagblad. 
Voor meer informatie kunt u te-
recht op onze website www.sur-
prising.nl.

Militaria/Boekenbeurs 
in luchtoorlogmuseum
Regio - Op zaterdag 15 decem-
ber organiseert de Aircraft Reco-
very Group 1940-1945 in samen-
werking met de Documentatie-
groep 40-45 een Militaria/Boe-
kenbeurs in luchtoorlogmuseum 
Fort Veldhuis. Verspreid door het 
museum staan zo’n 20 kramen 
opgesteld waar een schat aan 
militaire spullen, boeken over 
onderwerpen uit de oorlog, kran-
ten, modellen enz. te koop wor-

den aangeboden en te kijk wor-
den gezet. Het is dus deze zater-
dag meer dan de moeite waard 
om tijdens deze speciale open-
stelling het museum te bezoe-
ken. De beurs wordt gehouden 
van 10.00 tot 16.00 uur.
De Documentatiegroep ’40-’45 
is in 1963 opgericht als vereni-
ging van verzamelaars van do-
cumentatie en militaria, maar 
tegenwoordig is het merendeel 

van de leden gewoon sterk ge-
interesseerd in alles wat met de 
Tweede Wereldoorlog te maken 
heeft. De Documentatiegroep 
’40-’45 heeft zo’n 800 leden, niet 
alleen in Nederland maar ook in 
het buitenland tot in Canada en 
Australië.
Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort is gelegen aan de Ge-
nieweg 1, 1967 PS Heemskerk. 
De ligging van het fort is op de 
grens van Heemskerk en Zaan-
stad.

Meer informatie: www.arg1940-
1945.nl.

Prachtige kerststal is 
weer te bewonderen
Uitgeest - De vrijwilligers van 
de O.L. Vrouwe Geboorte Uit-
geest aan de Langebuurt heb-
ben de prachtige kerststal weer  
van zolder gehaald. Zoals elk 
jaar worden dan de oude beel-
den door twee vaste vrijwilli-
gers uitgestald en dit jaar zijn de 
beelden door hen gerestaureerd 
en de moeite waard om te be-
zichtigen.
De kerk is van maandag tot en 
met zaterdag van 09.00 tot 15.00 
uur open. Komt u gerust even 

langs met uw kinderen of klein-
kinderen.
Op www.rkparochie-uitgeest.nl 
kunt u alle informatie vinden, zo-
als het maandprogramma van de 
vieringen in de kerk en kapel en 
over alle groepen die zich bezig 
houden met het in stand houden 
van de kerk. 
Wilt u nog meer informatie dan 
kunt u het secretariaat berei-
ken op werkdagen van 09.15 tot 
12.00 uur op telefoonnummer 
0251-312331.

VOORDEEL

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

PROEF DE KERSTSFEER...
Een feestelijke Kersttafel met verrukkelijke specialiteiten……

zoals de Oudhollandse Putter Tulband en ons beroemde Spijsbrood
(amandel of kaneel)

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

In ‘n mooie luxe 
verpakking, 

ook ideaal als 
relatiegeschenk !!

NIEUW

in ons assortiment: 

Speltstol.... da’s lekker 

én gezond!!

Weekaanbieding (do. t/m wo): 

PROEFSTOLLETJE
zalig... 
van €3,50 nu per stuk € 2,95 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)
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Komende jaren een kritischer raad

Motie van treurnis voor 
wethouder financiën Sely
Uitgeest - De begroting voor 
2013 werd in eerste instan-
tie als sluitend gepresenteerd, 
maar had  nog drie begrotings-
wijzigingen nodig om uiteindelijk 
sluitend te worden. Door achter-
af meer geld van het Rijk sloot 
de begroting toch nog met een 
positief verschil van 128.900 eu-
ro. Tijdens de raadsvergadering 
van  tien december was er kri-
tiek op het college, met name op 
wethouder financiën Arnold Sely. 
“De raad had direct de aangebo-
den begroting moeten verwer-
pen”, vindt Karel Mens van de 
VVD. “De raad heeft onvoldoen-
de gecontroleerd.” D66 kwam 
met een motie van treurnis met 
betrekking tot het door wethou-
der Sely uitgevoerde financië-
le beleid.
Guus Krom (UVP) vond, dat 
raadsleden ook zelf hebben zit-
ten slapen en de hand in eigen 
boezem moeten steken. Karel 
Mens (VVD): ”Het college krijgt 
in de toekomst met een kritische 
raad te maken.” Hij is zeer scep-
tisch over het structureel gezond 
maken van de gemeentelijke fi-
nanciën  door een door Arnold 
Sely voorgestelde kerntakendis-
cussie. “Natuurlijk kun je enkele 
jaren jezelf wijs maken, dat on-
derhoud een tandje terug kan 
net als de subsidies voor de in-
standhouding van voorzienin-
gen”, zo zei hij. “Het is echter be-
ter de kansen te benutten, die 
de gemeente heeft door haar 
ligging aan de A9 en aan een 
openbaar vervoernetwerk.” Niek 
Kranenburg, fractievoorzitter 
D66: “Er zullen drastische maat-
regelen nodig zijn om een ac-
ceptabel meerjarenperspectief  
te realiseren ten koste van ver-
gaand ingrijpen in het voorzie-
ningenpeil. Mijn fractie spreekt 
uit dat het nalaten van handelen 
van het college en in het bijzon-
der van wethouder Sely te be-
treuren is.” 
De motie van treurnis werd door 
zeven raadsleden ondersteund 
en derhalve aangenomen. 

Korting van 75%
Het CDA maakt zich grote zor-
gen over de gevolgen van bezui-
nigingen op de WMO. Eén van 
de beoogde maatregelingen is 
een korting van 75% op het bud-
get voor huishoudelijke hulp. 
Wethouder Spaanderman: “In 
2012 ontving de gemeente een 
bedrag van bijna 700.000 euro. 
Een bezuiniging van 75% bete-
kent dus 525.000 euro minder 
rijksbijdrage. 
Maar het is nog slechts een 
plan. Het bezuinigingsvoorstel 
moet nog worden uitgewerkt.” 
Natasja Voordewind (D66) pleit-
te voor meer betaalbare socia-
le huurwoningen voor jongeren, 
die minder kosten dan  681.02 
euro per maand (huursubsidie-
grens 2013). 
Wat het bouwen in de Limmerk-
oog betreft is met meerderheid 
van stemmen gekozen voor va-
riant 2 (tot en met de kruising 
Geesterweg/Westerwerf). 

Uitgebreider nieuws over deze 
raadsvergadering vindt U in de 
volgende editie van de Uitgees-
ter Courant. (Marga Wiersma) 

Een teleurgestelde wethouder 
Sely

Tennisvereniging De Dog
Uitgeest - Ondanks de vele be-
zigheden van Hans Schoone, 
weet de voorzitter van tennisver-
eniging De Dog snel tijd vrij te 
maken voor een interview.
Het is waarschijnlijk te danken 
aan zijn accurate en rappe werk-
wijze dat deze vereniging de af-
gelopen jaren een enorme boost 
heeft gekregen. Hij houdt van de 
‘niet- zeuren-maar-aanpakken’ 
methode.
Maar als je hem ernaar vraagt, 
somt hij juist anderen op die de 
vereniging tot een succes ma-
ken. Zo’n vijf jaar geleden werd 
hij de nieuwe voorzitter en daar-
over zegt hij: “Ik ben voorzitter 
geworden om te leren delegeren 
en zonder al die commissies be-
reik je niks.”
Zijn eerste jaar is hij begonnen 
met inlezen en inwerken en in 
het tweede jaar kon hij het wat 
meer richting geven. Financieel 
wilde hij het één en ander veran-
deren, tevens kwam er een ge-
avanceerd afhangsysteem.
Hans: “Het is belangrijk om alles 
te upgraden, zo hebben we ook 
klusdagen waarin we bijvoor-
beeld alles buitenom schilderen 
of de kantine een moderner inte-
rieur geven. Niet iedereen was in 
voor een verandering maar een-
maal klaar kwamen er leuke re-
acties.”  Dan zijn er nog de vrij-
willigers die zorgen dat de kan-
tine schoon is en die het groen 
onderhouden.
Het blijft een kwestie van lief-
dewerk en bij eventueel gebrek 
aan vrijwilligers voor een of an-
dere klus, komt het niet bij Hans 

Sportclub in het spo(r)tlicht

op om af te blazen: “No way, dan 
draai ik zelf mee.” 
De jeugd krijgt ruim baan bij De 
Dog en wordt enthousiast ge-
maakt door de tennisleraren. De 
vereniging vindt één vorm van 
lesgeven belangrijk en daar-
om zal binnenkort, naast de al 
aanwezige Ronald Vlieland, een 
tweede docent via Tennisschool 
Kennemerland aangetrokken 
worden. 
Als je je kind in gedachten op 
Wimbledon ziet staan, ben je bij 
De Dog aan het verkeerde adres. 
Er is wel een start gemaakt met 
een project “selectie en begelei-
ding” voor de meer getalenteer-
de jeugd. Hans vertelt dat tot nu 
toe de betere jeugd vaak door-
stroomde naar andere verenigin-
gen en die keuze moet je accep-
teren. “Maar wellicht zien we de-
ze jeugd terug zodra ze de gezel-
ligheid weer opzoeken.”
De Dog is een recreatieve ver-
eniging waar volgens Hans 
saamhorigheid de boventoon 
voert. En dat is goed te merken 
tijdens de verschillende toer-
nooien die de vereniging orga-
niseert. Goed bezocht is bijvoor-
beeld het Open Dog toernooi, 
het evenement waarbij spelers 
uit de wijde omgeving van harte 
uitgenodigd worden om een bal-
letje te slaan. In dit toernooi staat 
tennis centraal maar zo langza-
merhand zijn de avonden net zo 
belangrijk.
Het hele jaar broeden Hans en 
clubleden op de invulling en ver-
zinnen leuke thema’s zoals de 
Duitse avond waarbij het bier rij-

kelijk vloeide, de dames in dirndl 
liepen en Hans niet schroom-
de om in lederhose ten tonele te 
verschijnen.
Volgend jaar  zal er half septem-
ber 2 à 3 weken niet getennist 
worden want dan worden de ba-
nen vervangen. Hans: “Dat is wel 
even vervelend maar we hebben 
besloten dat we de pijn in één 
keer nemen en dan hopen we 
toch zeker 15 jaar vooruit te kun-
nen.” De Dog telt 730 leden en 
er is een wachtlijst van ongeveer 
een jaar om lid te mogen wor-
den. Hierbij heeft de jeugd altijd 
voorrang.
Na het interview loopt Hans de 
kantine in en laat vol trots de 
Wall of Fame zien. Op initiatief 
van Marie José Hoogeboom en 
Anouk van Duin zijn alle club-
kampioenen op de gevoelige 
plaat vastgelegd, voor een jaar 
is eeuwige roem hun deel. Toch 
een beetje Wimbledon in Uit-
geest! Bent u nieuwsgierig naar 
deze bruisende vereniging?
Kijk op www.tvdedog.nl of ga 
eens langs bij Niesvenstraat 18.
(Monique Teeling) 

Josine en Floortje Putter, Hans Schoone en Pauline en Marloes Jonker van Tennisvereniging De Dog

Vuurwerkoverlast 
melden via Twitter
Uitgeest - Vuurwerk afsteken 
is pas toegestaan op maandag 
31 december vanaf 10.00 uur ’s 
morgens. Toch komen de eer-
ste meldingen over vuurwerk-
overlast nu al bij de politie bin-
nen. Van vrijdag 28 december 
tot en met zondag 30 decem-
ber zet de Politie IJmond-Noord 
daarom in de gemeenten Bever-
wijk, Heemskerk en Uitgeest ex-
tra agenten in om de overlast te-
gen te gaan.
Het vuurwerkteam zal worden 

ingezet bij meldingen die telefo-
nisch worden gedaan via 0900-
8844. Als experiment is het dit 
jaar ook mogelijk om op ge-
noemde dagen via Twitter mel-
ding te maken van vuurwerk-
overlast. Een tweet sturen kan  
tussen 13.00 en 22.00 uur naar 
#vwlast. Vermeld vooral ook 
de locatie en het tijdstip van de 
overlast. Twitteraars ontvangen 
een reactie over de afhandeling 
van de melding vanaf het team-
account @PolitieIJmondN.

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Getrouwd
M.W. Deijkers en L.S. de Jager
R. Oud en M. Mol
S.P. Schellevis en C.J.M. Hel-
merhorst
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C-jeugd Volleybalclub Voluit winterkampioen
Uitgeest - Een opmerkelijk suc-
ces vorige week voor de C-jeugd 
van volleybalvereniging Voluit. 
Het team werd winterkampi-
oen! En dit was nog wel het eer-
ste jaar voor dit team in een pou-
le voor de C-jeugd. En dan ook 
nog met een aantal spelers die 
jonger zijn. Eind vorig seizoen 
moest de helft van het team over 
naar de C. Besloten werd dat 
het team bij elkaar zou blijven, 
dit wilden ze ook zelf graag. Zo 
is dit team dit seizoen in de C-
jeugd actief in een mixed poule.
In het begin van het seizoen was 
er wel twijfel, zou dit team met 
zoveel jeugdige spelers wel mee 
kunnen op dit niveau? De eerste 

wedstrijd werd er goed gespeeld 
maar wel met 3-1 verloren. Maar 
daarna verliep de competitie 
steeds beter. 
Wedstrijd op wedstrijd werd ge-
wonnen. Behalve uit tegen Am-
stelveen, daar moest worden vol-
staan met een gelijkspel. Dit wel 
na een 2-0 achterstand, dus er 
is ook veerkracht. Al is hier wel 
eens een time-out voor nodig 
van de coach. Het team bestaat 
uit Roos, Linda, Isa, Lisa, Lonne-
ke, Anouk, Coen en Jurian.
Natuurlijk ziet de trainer genoeg 
verbeterpunten. En hier zal ze-
ker aan gewerkt gaan worden 
tijdens de trainingen. Maar dit is 
alvast in the pocket,!

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

Thuis (veld) 
10:00 ME3 - Haarlem ME10 
10:00 MF2 - Alkmaar MF3 
10:00 JE1 - AHC IJburg IJ-
burg JE1 
11:15 ME4 - HIC ME6 
11:15 JE3 - Westerpark JE5

Uit (veld) 
09:30 MF1 - Alkmaar MF2 
09:45 JE2 - Mijdrecht JE1 
11:45 ME2 - Hisalis ME4 
12:00 ME1 - AHC IJburg IJ-
burg ME1

Zaal
Het dorpshuis, Spaarndam 
12:20 JB1 - Myra JB1
15:05 JB1 - Kraaien JB1  
Tetterodehal Overveen 
12:15 MB1 - Reigers MB2
13:10 MB1 - Rood-Wit MB2
De Zien, Uitgeest
13:20 
MA1 - HIC MA1
18:00 - MA1 HBS MA2

Zondag 16 december

Zaal
De watertoren, Egmond 
aan Zee 
14:35 H1 - Westerpark H1 
17:10 H1 - Kraaien H1
De Bloemen, Castricum
17:45 MB2 - Hermes MB3 
19:35 MB2 - Rood-Wit MB5
Van Hogendorphal, Am-
sterdam
13:35 M8D1 - AMVJ M8D2 
12:10 M8D1 - Pinoké M8D1
Beijneshal, Haarlem
19:05 MC2 - Rood-Wit MC7 
18:10 MC2 - Magnus MC2
De Zien, Uitgeest
12:15 M8D2 - AMVJ M8D1 
14:05 M8D2 - Mijdrecht 
M8D1
Boelelaan, Amsterdam
10:25 JD1 - Alliance JD3 
12:15 JD1 - Abcoude JD1

Speelschema 
jeugd MHCU

Speelschema 
Volleybal 

Voluit
Uitgeest - Het wedstrijdover-
zicht van de volleyballers van 
Voluit ziet er als volgt uit:
Woensdag 12 december: KDO 
DS 1 - Voluit DS 5, 19:15; Zaan-
stad HS 7 - Voluit HS 2, 21:15.
Donderdag 13 december: Voluit 
DS 2 - vv Jonas DS 4, 21:00; Vol-
uit HS 2 - vv Jonas HS 5, 21:00; 
Voluit DS 3 - VIP DS 2, 21:00; 
Voluit HS 1 - Asonia HS 1, 21:00; 
Niemand DS 1 - Voluit DS 4, 
21:45.
Vrijdag 14 december: Clam Dyc-
ke DS 2 - Voluit DS 1, 21:15.

12 december 2012 11
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Zaterdag 15 december pupillen:
Uitgeest D1-Kon. HFC D2 11:30
Uitgeest D2-Zeevogels D1G 10:00
Uitgeest D3-Volendam (rkav) D5 14:30
Uitgeest D4-Jong Holland D3 10:00
Uitgeest D5-Zeevogels D2 13:00
Alcmaria Victrix D3-Uitgeest D6 12:00
Reiger Boys D8-Uitgeest D7 09:00
HSV D6-Uitgeest D8 12:30
Velsen E1-Uitgeest E1 10:15
Vitesse 22 E2-Uitgeest E2 11:00
Castricum E6-Uitgeest E5 10:00
BOL E4-Uitgeest E6 09:00
Vrone E8-Uitgeest E8 15:00
Vrone F3-Uitgeest F3 09:45
Adelbert St F2-Uitgeest F5 09:30
Uitgeest F6-HSV F5 11:30
Junioren:
Lisse C1-FC Uitgeest C1 09:00
Castricum B2-Uitgeest B3 12:30
Kolping Boys B5-Uitgeest B5 15:00
Uitgeest C2-Vrone C1 13:00
KFC C5-Uitgeest C5 14:30
G-team:
Uitgeest JG1-VVIJ JG1 11:30
Uitgeest G1-Koedijk G2 14:30
Overamstel G2-Uitgeest G2 11:45

Meisjes: 
SDOB MB1-Uitgeest MB1 14:00
Vitesse 22 MC1-Uitgeest MC1 14:30
Meervogels 31 MC1-Uitgeest MC2 12:30
Reiger Boys MD1-Uitgeest MD1 09:00

Zondag 16 december senioren: 
Uitgeest 1-Pancratius 1 14:00
Uitgeest 2-AFC 3 11:00
KSV 2-Uitgeest 3 11:30
Alkmaarsche Boys 3-Uitgeest 6 12:00
GSV 2-Uitgeest 8 12:00
LSVV 6-Uitgeest 9 14:30
Koedijk 9-Uitgeest 10 11:30
Kolping Boys 13-Uitgeest 11 10:00
Junioren:
Uitgeest A2-Beverwijk A1 13:30
Winkel A1-Uitgeest A3 12:30
Dames:
Alcmaria Victrix VR1-Uitgeest VR1 14:30
Meisjes:
DTS MA1-Uitgeest MA1 14:00

Diaconaal Centrum wil:
Meer geestelijke 
verzorging in de WMO
Regio - De onderzoeksgroep 
van het Regionaal Diaconaal 
Centrum IJmond-Noord heeft 
het afgelopen jaar een studie ge-
maakt van de veranderingen in 
de zorg, met name de verande-
ringen in de AWBZ (Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten) en 
de WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning), die op steeds 
meer onderdelen op gemeen-
telijk niveau moet worden uit-
gevoerd. De gemeenten in Ne-
derland voeren tegelijk de zoge-
naamde ‘kanteling’ door om de 
problemen van de burgers niet 
aanbodsgericht, maar vraagge-
richt op te lossen. Om oplossin-
gen te bieden voor maatschap-
pelijke problemen, zoals zorg, 
eenzaamheid, schulden, armoe-
de, sociaal isolement of onaan-
gepastheid, is het uitgangs-
punt om dit zo dicht mogelijk bij 
de woonomgeving van mensen 
te organiseren. Hierdoor wordt 
buurtgericht werken door alle 
instanties gepropageerd.
Bij buurtzorg wordt gedacht aan 
centra waar verschillende acti-
viteiten bijeen worden gebracht 
om een integrale benadering 
mogelijk te maken. Hierbij trek-
ken professionals en vrijwilli-
gers samen op om voorzienin-
gen zo efficiënt mogelijk te la-
ten plaats vinden. Naast materi-

ele zaken mogen geestelijke za-
ken niet ontbreken, vindt het Di-
aconaal Centrum. Bijvoorbeeld 
geestelijke ondersteuning bij 
verlies van werk, verlies van fa-
milie of vrienden en verlies van 
gezondheid of mobiliteit. Hierbij 
zijn zingevingsvraagstukken be-
langrijk waarover dikwijls niet of 
nauwelijks kan worden gespro-
ken. Men vindt dit persoonlijk 
en de professionals en vrijwilli-
gers hebben er meestal geen tijd 
voor. De noodzaak dient zich aan 
dat ook geestelijke verzorgers en 
daartoe opgeleide vrijwilligers 
in de buurtzorg moeten worden 
opgenomen. 

De gemeenten roepen samen 
met de zorginstellingen Man-
telzorgers en vrijwilligers op om 
deel te nemen aan deze nieu-
we zorg. Zij willen buurtteams 
oprichten om de uitvoering mo-
gelijk te maken. Er zijn echter te 
weinig vrijwilligers om dit moge-
lijk te maken. Het RDC roept vrij-
willigers met een kerkelijke ach-
tergrond op deel te nemen aan 
de verschillende initiatieven en 
verzoekt de IJmond-gemeenten, 
de zorginstellingen en de wel-
zijnsorganisaties de verschillen-
de kerken te betrekken bij de 
uitvoering van de zorg in de ver-
schillende buurten. 

Uitgeest - Yvonne Mul vindt het 
super leuk, dat haar foto is ge-
bruikt voor een kalender. Afgelo-
pen week ontving de Uitgeestse 
fotograaf uit handen van de di-
rectie van drukkerij StyleMathôt 
uit Haarlem haar winnende foto 
als schilderij.
In het najaar schreef de drukkerij 
een fotowedstrijd uit met als the-
ma ‘kleurrijk’. De vijfkoppige ju-

ry koos twaalf winnende foto’s, 
waaronder die van Yvonne Mul. 
Yvonne: “Tijdens de officiële pre-
sentatie vond ik het heel leuk om 
te zien hoe de andere elf win-
naars het thema hadden inge-
vuld. Een aantal foto’s was ge-
schoten in verre oorden zoals 
Aruba, Amerika en Mexico. Mijn 
winnende foto maakte ik ge-
woon thuis, in de achtertuin.”

Het is niet de eerste keer dat 
Yvonne een fotoprijs wint. Yvon-
ne: “Deze keer vind ik het extra 
leuk. De hele maand april 2013 
genieten alle kalendergebrui-
kers nu van mijn voorjaarstulp. 
Er wordt dus lekker lang naar 
gekeken.” 
Kijk op www.yvonnemulfotogra-
fie.nl voor meer informatie over 
het werk van Yvonne Mul.

Niki Romijn in De Zwaan
Uitgeest - Nikki Romijn komt 
vrijdag 14 december naar The-
ater de Zwaan met haar nieu-
we solo-voorstelling ‘ Dial “M” 
for man’. Veel bezoekers van de 
Zwaan kennen inmiddels Niki 
Romijn van haar prachtige voor-
stellingen ‘Roos van jouw mond’ 
naar de poëzie en het leven van 
de Zuid-Afrikaanse dichter In-
grid Jonker en een sublieme Ka-
te, een eigenzinnig eerbetoon 
aan Kate Bush. In deze voorstel-
lingen overtuigde zij alles en ie-
dereen en oogstte ze veel lof en 
bewondering. 
Zij komt nu terug met haar der-
de solovoorstelling. ‘Dial “M” for 
Man’ is een crime passionel op 
muziek. Met een knipoog. Niki 
Romijn bezingt hoe een ogen-
schijnlijk onschuldige vrouw zich 
ontpopt tot een meedogenloze 
mannenverslindster. Songs over 
lust, intriges, moord en over-
spel. Geïnspireerd door de bad 
girls uit de pulplectuur van de ja-
ren zestig. Een vleugje suspense, 
een snufje erotiek en een flinke 
scheut ironie zoals we dat inmid-
dels gewend zijn van Niki Ro-
mijn. Ze schreef zelf de teksten 
en muziek. Met bassist Erik Ro-
baard en gitarist Paul Mayer.
Voor iedereen die haar nog niet 
kent een absolute aanrader.
Vrijdag 14 december om 20.15 
uur in Dorpshuis de Zwaan, Mid-
delweg 5 in Uitgeest. Toegangs-
prijs 10 euro.

O.L. Vrouwe 
Geboorte

Uitgeest - De vieringen bij de 
O.L. Vrouwe Geboorte in de 
Roomskatholieke kerk de ko-
mende week: vrijdag 14 de-
cember 19.00 uur H. Eucharis-
tieviering in Geesterheem.
Weekend van 15 en 16 de-
cember: 3e zondag van de ad-
vent jaar C. Zaterdag: 19.00 
uur H. Eucharistieviering met 
samenzang.
Zondag: 09.30 uur H. Eucha-
ristieviering met Laus Deo.
Dinsdag 18 december: 19.00 
uur Marialof met rozenkrans.
Meer informatie: www.rkparo-
chie-uitgeest.nl.

Verdachte 
personen

Uitgeest - Zondag aan het eind 
van de middag werden twee ver-
dachte personen gesignaleerd 
in de Burgemeester van Nie-
nesstraat. Ze liepen herhaalde-
lijk door de straat. Aangezien 
deze tijd het hoogseizoen is qua 
woninginbraken werd er door 
de politie direct stevig ingezet. 
Meerdere politieauto`s en -mo-
toren hebben een zoektocht ge-
houden maar de verdachte per-
sonen zijn niet aangetroffen. 
(bron: www.112-uitgeest.nl)

Tulpfoto Yvonne Mul 
op kalender
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Wat kookte sterrenkok 
Cees Helder in ‘t Kombof?

De Woude - Zaterdagmiddag 
1 december schuifelen we vol 
verwachting binnen in restau-
rant ’t Kombof op De Woude. Jan 
en Marianne bieden een verras-
singsmenu aan van vier gangen 
met een bijpassend wijnarrange-
ment. In de keuken staat gast-
kok Cees Helder. Om 13.00 uur 
staan we met een glas Taittinger 
champagne in de hand. Buiten 
trekt de wind aan en regent het. 
Binnen staan de tafels opge-
dekt met wit, gesteven tafellin-
nen en minstens vier glazen per 
persoon, als een soort stilte voor 
de storm. Maximaal zestig gas-

ten voor deze gelegenheid, heeft 
het echtpaar bedacht. Een lunch 
inclusief champagne, een glas 
wijn per gang en koffie met bon-
bons. We starten met een amu-
se, een terrine van witvis en zalm 
met een lichte bisque. Dan komt 
Cees Helder uit de keuken voor 
een persoonlijk woordje. In 2006 
verkocht hij restaurant Parkheu-
vel in Rotterdam. Hij is de man 
die voor het eerst drie Michelin-
sterren kreeg uitgereikt voor zijn 
restaurant in Nederland. Naast 
de Cees Helder Academie en 
onder andere zijn betrokkenheid 
bij Palazzo in Amsterdam, kookt 
Cees nu bij gelegenheden die 
hem aanspreken als gastkok. En 
dan voegt hij zich bij zijn team, 
een keukenbrigade van ervaren 
koks en natuurlijk huiskok Mi-
chel. De eerste gang van gam-
ba’s met meloen met een pikante 
sesam kletskop komt door. Ver-
volgens komt de lekkerste ge-
pekelde kabeljauw op tafel, die 
ik ooit heb gegeten. Hertenkalf, 
krokant aan de buitenkant, bo-
terzacht van binnen. Aan ta-
fel wordt de wildjus erbij opge-
diend. En ondertussen dus die 
perfect uitgekozen wijnen. Het 
toetje, het klinkt oneerbiedig, be-
staande uit chocolade patisserie 
en een perentaartje, is een feest-
je. En nu we er toch zijn, doen we 
het kaasplateau van Brügemann 
ook eer aan. Wat een feestelijke 
aftrap van de maand december. 
Mag dit een nieuwe traditie op 
De Woude worden?
Hélène Dupon.

Akersloot - Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland staan po-
sitief tegenover  het initiatief van 
de gemeente Castricum om het 
kassencomplex in Akersloot aan 
de Hoogegeest 28a te saneren, 
in ruil voor het bouwen van vijf 
nieuwe woningen. GS vragen de 
gemeente nog wel om een aan-
tal aanpassingen van het be-
stemmingsplan, op het gebied 
van de landschappelijke inpas-
sing van de woningbouw en in 
de exploitatieopzet. GS verzoe-
ken de gemeente om het ont-
werp-bestemmingsplan op een 
aantal punten aan te passen. De 
provincie heeft nog onvoldoen-
de inzicht in de exploitatie-op-
zet om te kunnen beoordelen of 
aan alle compensatie-eisen uit 
de regeling wordt voldaan. Ver-
der is de ruimtelijke kwaliteit van 
de compensatiewoningen in het 
bestemmingsplan onvoldoende 
ingevuld.  

Sanering van 
kassencomplex

Regio - Bands kunnen zich tot 
2 februari inschrijven voor de 
IJmondpopprijs 2013. Er zijn wel 
enkele criteria waar bands aan 
moeten voldoen: zo moeten ze 
afkomstig zijn uit de IJmond. 
Ook is een vereiste dat de bands 
eigen werk spelen. Jonge, bands 
krijgen voorrang bij de selectie. 
Voor meer informatie en inschrij-
ving: www.ijmondpop.nl. 

IJmondpopprijs

Kerstbrunch en -diner
bij ‘t Mirakel van Bakkum
Bakkum - Dit jaar biedt ’t Mira-
kel van Bakkum op beide kerst-
dagen de mogelijkheid om van-
af 11.00 uur te genieten van een 
uitgebreide kerstbrunch. Het 
buffet bestaat uit koude en war-
me gerechten, zoals rundvlees-, 
zalm-, krab-, en eierensala-
de, gevulde eitjes, warme been-
ham, Indisch kipstoofpotje, Indi-
sche balletjes, saté, grote gam-
ba’s, een keur aan broodsoor-
ten, kerstbrood, diverse soorten 
broodbeleg et cetera. De gasten 
kunnen onbeperkt koffie, thee, 
melk en jus d’orange drinken en 

betalen slechts een klein bedrag 
voor deze luxe. 
Na 17.00 uur is er de mogelijk-
heid om te genieten van een 
viergangen kerstdiner, maar het 
is ook mogelijk om van de kaart 
te bestellen. 

Het restaurant is alvast omge-
toverd door Renato en Tiny en 
heeft een gezellige kerstsfeer. 
,,Wij staan klaar met ons perso-
neel om iedereen een mirakelse 
kerst te bezorgen”, aldus Rena-
to. Het is wenselijk te reserveren: 
0251-671353 of 06- 51144262.

Jac. P. Thijsse in actie voor 3FM 
Serious Request en War Child 
Castricum - Op vrijdag 21 de-
cember verandert de grote hal 
van het Jac. P. Thijsse College 
van 10.30 uur tot 12.00 uur in een 
markt. Wie binnen komt lopen 
(geen entree) waant zich op een 
vrijmarkt. Iedereen wordt uitge-
nodigd om door leerlingen ge-
maakte producten en artikelen 
te kopen, zoals cupcakes, ver-
se fruitshakes, kaarten, kettin-
kjes et cetera. De opbrengst van 
de markt komt geheel ten goe-
de aan 3FM Serious Request. De 

aula wordt voor deze gelegen-
heid omgetoverd in een theater 
waar de brugklasleerlingen het 
theaterstuk: The Revenge of the 
Roman Statues neerzetten. 

Er zijn voorstellingen om 10.00 
en om 12.00 uur, entree twee eu-
ro. De opbrengst gaat naar War 
Child. De derdeklassers gaan 
geld ophalen buiten de deur 
voor 3FM Serious Request. De-
ze leerlingen verkopen lekkers of 
bieden hun diensten. 

Enquête zondagopenstelling:
Meerderheid inwoners is 
vóór, ondernemers verdeeld
Castricum - De meerderheid 
van de inwoners ziet de winkels 
in Castricum graag ook op zon-
dag open. 
Zij zijn wel van mening dat de 
winkelier vooral zelf moet kie-
zen of hij de winkel al dan niet 
wil openen. De mening van de 
winkeliers over zondagopen-

stelling is verdeeld. Onder gro-
te en kleine winkeliers zijn voor- 
en tegenstanders van de koop-
zondag. Naarmate een winke-
lier echter meer personeel heeft, 
is het aantal voorstanders voor 
zondagopenstelling wel groter. 
De gemeenteraad bespreekt het 
rapport op 20 december. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum: 27-11-
2012: Nora Anna Elise, dochter 
van J.G.W. Groenendal en J.T.C. 
Bruin, geboren te Alkmaar. 28-
11-2012: Willem Hendrik Frans, 
zoon van A. van Tijum en E.M. 
Sandbergen, geboren te Bever-
wijk. 28-11-2012: Sarah Aafke 
Jantine, dochter van A. van Tij-
um en E.M. Sandbergen, gebo-
ren te Beverwijk. 02-12-2012: 
Jean Olivier, zoon van B.D. Bra-
ijé en W.P.M. Dekker, geboren te 
Castricum. Wonende te Limmen:
01-12-2012: Owen Petrus Jo-
hannes, zoon van R.J. Groot en 
M.C.J. Valkering, geboren te Alk-
maar. 04-12-2012: Anna Elina, 
dochter van A.N. Tromp en M.C.J. 
Anink, geboren te Limmen.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
30-11-2012: Bakker, Jeroen L. en 
van Rooijen, Nicole, beiden wo-
nende te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschaps-

registraties:
30-11-2012: Huizink, Patrick R. 
wonende te Akersloot en Sibizo, 
Christina N. wonende te Zuid-
Afrika. 04-12-2012: Teeuwisse, 
Josephus J.T. en Ursem, Jacoba 
C.M., beiden wonende te Castri-
cum.
 
Overleden:
Wonende te Krommenie: 02-12-
2012: Hensen, Gerardus J.C., oud 
58 jaar, overleden te Bakkum. 
Wonende te Castricum: 23-11-
2012: Roos, Anton, oud 66 jaar, 
overleden te Beverwijk, gehuwd 
met J.J.C. Tuinebreijer. 30-11-
2012: Zijlstra, Louise A.A., oud 
88 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met W. Groot. 
30-11-2012: Smit, Pieter W., oud 
84 jaar, overleden te Heemskerk, 
gehuwd met T. Schouten. 01-
12-2012: Vis, Johanna H., oud 
65 jaar, overleden te Castricum. 
04-12-2012: Boelen, Agnes L.M., 
oud 63 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met L.H.S.C. Blei-
ze. 

Rabo schenkt geld aan Emergo
Castricum - Op 6 december 
ontving muziekvereniging Emer-
go een bijdrage van 3.500 eu-
ro van het Coöperatiefonds van 
Rabobank Noord-Kennemer-
land. De uitreiking vond plaats in 
de Abdijwinkel van de Abdij van 
Egmond. 
Begin 2012 heeft de commis-
sie ‘Klinkende Munt’ van Emer-

go het projectplan ‘World Music 
Contest 2013’ opgesteld. 

Diverse landelijke en lokale 
fondsen, waaronder het Coöpe-
ratiefonds van Rabobank Noord-
Kennemerland, werden aange-
schreven met als gevolg dat het 
WMC-fonds met 11.500 euro 
kon worden aangevuld. 

Castricum - De Skulpers zijn al 
begonnen aan de voorbereidin-
gen van hun tweejaarlijkse mu-
ziekfestival Van Dorp tot Kust.                                                                           
Op 2 juni wordt het de zevende 
keer dat het bekende shanty- en 
folksongkoor uit Castricum een 
twintigtal koren de gelegenheid 
biedt om hun stemmen te laten 
horen. Net als in de voorgaan-
de jaren zijn zes podia langs de 
oude schelpenvissers-route tus-
sen de dorpskern Bakkum en het 
strand het toneel van een geva-
rieerd muzikaal aanbod. Koren 
die graag willen optreden, kun-
nen contact opnemen met de 
dirigent, Marcel Klaver, tel. 06 - 
26368586 of e-mail: marcellino-
caspar@casema.nl. Wie de Skul-
pers in een winterse omgeving 
wil horen zingen kanzaterdag 15 
december naar het ‘Midwinter-
feest Graft – De Rijp’, gaan, waar 
sfeervolle nostalgie de boven-
toon voert.

Muziekfestival
Van Dorp tot Kust



Uitgeest - Op 13 november 
heeft er bijna een botsing plaats-
gehad  tussen een Boeing 737 
van de KLM, die uit Engeland 
kwam en een Airbus 320 van 
Garuda, die uit Indonesië kwam. 
Beide toestellen naderden elkaar 
tot iets meer dan een kilometer. 
Het Garuda-vliegtuig  koerste 
net als het KLM-vliegtuig op de 
Polderbaan af  terwijl het naar de 
Zwanenburgbaan moest.  Beide 
toestellen vlogen recht op elkaar 
af en wel boven de zuidoever van  
het Alkmaarder- en Uitgeester-
meer, maar maakten gelukkig op 
het laatste moment een uitwijk-
manoeuvre, waardoor een crash 
voorkomen werd.
Vreemd genoeg kwam dit voorval 
pas op 4 december in het nieuws 
door een artikel in het Noord-
Hollands dagblad. Maar toen 
werd het ook groot nieuws. Ra-
dio, tv en de landelijke en regio-
nale dagbladen maakten er mel-
ding van. Burgemeester en wet-
houders van Uitgeest lazen met 
verbijstering het artikel in het 
Noord-Hollands dagblad. Bui-
tengewoon verontrust heeft het 
college de Luchtverkeersleiding 
Nederland, de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid, de gedeputeer-
de Talsma van het Schipholover-

leg en de Milieudienst IJmond 
om opheldering gevraagd. “Wel-
ke maatregelen gaan deze in-
stanties nemen om herhaling te 
voorkomen?”, vraagt het college 
zich af. ”Wij hebben al zo vaak 
in overlegsituaties vermeld dat 
aanvliegroutes boven bewoon-
de gebieden met de grootst mo-
gelijke zorg moeten worden om-
geven. Wij beschouwen de bij-
na-crash vanuit de veiligheidsri-
sico’s voor de woonkern van Uit-
geest als onacceptabel.” 

Aanvliegroutes
Het college zal het standpunt 
over het risico van de actuele 
aanvliegroutes opnieuw nadruk-
kelijk onder de aandacht bren-
gen bij alle relevante overlegsi-
tuaties, het overleg van de Be-
stuurlijke Regio Schiphol voorop. 
Het college dringt erop aan, dat 
de Onderzoeksraad voor Veilig-
heid en de Luchtverkeersleiding 
Nederland de resultaten van hun 
toegezegde onderzoeken betref-
fende de bijna-ramp boven het 
luchtruim van Uitgeest in een 
zo vroeg mogelijk stadium zul-
len delen met het Uitgeester ge-
meentebestuur.
Voor Uitgeest zijn de veilig-
heidsrisico’s met de komst van 

de Polderbaan enorm toegeno-
men. Boven Uitgeest is de in-
draai op de ILS (een radionavi-
gatiesysteem). Normaal moe-
ten vliegtuigen bij parallel lan-
den driehonderd meter hoogte-
verschil aanhouden. Als de ge-
noemde vliegtuigen vijftien se-
conden langer waren doorgevlo-
gen, waren de vliegtuigen op el-
kaar gebotst boven de jachtha-
vens op de Lagendijk in Uitgeest.  
Brokstukken zouden dan tot ver 
in het dorp zijn terechtgekomen. 
Het Platform Vliegtuighinder Re-
gio Castricum meldt dat de regio 
aan een ramp is ontsnapt.  Ge-
lukkig is het  allemaal tot op het 
allerlaatste moment goed geko-
men. Na koerscorrecties ging 
het Garuda-vliegtuig kaars-
recht op zijn eigen landings-
baan, de Zwanenburg af en nam 
het KLM-toestel de Polderbaan. 
De Onderzoeksraad voor Veilig-
heid gaat een onderzoek uitvoe-
ren betreffende  de bijna-crash 
boven Uitgeest. “Beide toestel-
len hebben de separatie-minima  
overschreden”, aldus een woord-
voerder. Het rapport wordt in het 
voorjaar verwacht. De Luchtver-
keersleiding in Nederland is be-
zig met een eigen onderzoek. 
(Marga Wiersma)

Bijna-botsing van twee vliegtuigen

Uitgeest landelijk in het nieuws

Daniël en Lia:
12 op 12-12-12

Uitgeest - Vandaag is DE dag 
van Daniël Priem en Lia Groen. 
Zij zijn niet alleen vandaag jarig, 
maar worden ook nog eens 12 
jaar op 12-12-2012! Twee kinde-
ren uit ons Uitgeest, dat is toch 
wel heel bijzonder!

Daniël is op 12-12-2000 om tien 
over acht ‘s avonds via een kei-
zersnede geboren. ”We zaten al 
2 weken op hem te wachten”, 
vertelt zijn moeder Floor. 
Daniël zit in de brugklas van 
het Bonhoeffer college en heeft 
het daar reuze naar zijn zin. Hij 
wil graag profvoetballer worden 
maar als dat niet lukt wordt hij 
advocaat, genoeg ambitie dus 
in deze jongen. Daniël heeft een 
grote broer, Ruben van 17.
Voetballen is zijn grootste hobby, 
hij speelt bij FC Uitgeest D3. Als 
hij niet bij FC Uitgeest aan het 
voetballen is dan voetbalt hij op 
het veldje bij de Pollen. Zijn favo-
riete club is ADO Den Haag, zijn 
vader komt uit die regio. Soms 

mag hij mee om een thuiswed-
strijd te bekijken, dat vindt hij 
prachtig.  
Zelfs als het regent is Daniël nog 
met voetbal bezig, vertelt zijn 
moeder. Hij speelt dan Fifa spel-
len op de Wii of is bezig met zijn 
verzameling voetbalplaatjes.
Zijn verlanglijstje voor zijn ver-
jaardag, heel verrassend: kee-
perhandschoenen en een trai-
ningspak van ADO Den Haag.  
Of hij dat ook daadwerkelijk van-
daag op zijn twaalfde jaar gekre-
gen heeft was bij het ‘ter perse 
gaan’ van deze krant uiteraard 
nog niet bekend.

Lia liet ook even op zich wach-
ten, zij werd op 9 december 2000 
verwacht, maar vond de twaalf-
de toch een mooiere datum. En 
daarom mag zij ook op deze bij-
zondere datum haar twaalfde 
verjaardag vieren.

Daniël en Lia, een hele fijne ver-
jaardag toegewenst!

Gelegenheidskoor in protestantse kerk
Uitgeest - Zondag 16 decem-
ber om 10.00 uur zal het Gele-
genheidskoor van Songs for You 
de dienst in de Protestante kerk 
aan de Castricummerweg te Uit-
geest muzikaal verzorgen. In de 
dienst zal dominee Jan van Al-
ler voor gaan en het koor staat 
onder leiding van Aldert Fuldner. 
Tijdens deze derde zondag van 
de Advent zullen er toepasse-
lijke (kerst)liederen worden ge-

zongen en uiteraard bent u van 
harte welkom. 
De toegang is vrij en ook kin-
deren in de leeftijd van de ba-
sisschool zijn welkom. Voor op-
vang tijdens de dienst wordt ge-
zorgd in de vorm van kinderne-
vendienst. In de Adventstijd is er 
iedere zondag een speciaal pro-
ject voor de kinderen. 
Het Gelegenheidskoor zal tij-
dens de dienst een voorproefje 

geven van datgene wat u enigs-
zins kunt verwachten tijdens het 
gezamenlijke kerstconcert op 23 
december. 

Meer informatie hierover op 
www.songsforyou.nl Kaartjes 
voor dit kerstconcert zullen voor 
15 euro verkrijgbaar zijn na af-
loop van de dienst of bij de fami-
lie Metselaar, tel. 06-22342904 
(na 18.00 uur).
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