
11 december 2013 Tel. 0255-520456 www.uitgeestercourant.nl 13

WEEKBLAD voor

UITGEEST

Commissie Muziekschool 
neemt officieel afscheid
Uitgeest - De Commissie Muziekschool bestaat niet meer. Wethou-
der Spaanderman dankte daarom Cor Duinmaijer, scheidend voor-
zitter van de Commissie Muziekschool, van harte voor zijn inzet. De 
heer Duinmaijer maakte maar liefst 37 jaar deel uit van deze com-
missie. Tegelijk met de voorzitter namen ook de andere commissiele-
den afscheid. Dit vanwege het ontbinden van de commissie. De Uit-
geester muziekschool maakt in geprivatiseerde vorm een doorstart 
(foto: gemeente Uitgeest).

Uitgeest - In de Waldijk zijn 
sinds de aanleg van de groen-
voorziening zo’n honderd jon-
ge bomen en een haag doodge-

Nieuwe bomen in de Waldijk

Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby

en vrije tijd-muziek-talen-sport-

typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

Breed cursusaanbod 
voor jong en oud

U kunt nog 
inschrijven
Winter 2013-2014

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

8.95

Alvast lekker genieten!

Grote Tulband!

Beverwijk - Heemskerk - Alkmaar

Voor al uw aan- 
en verkopen

www.teer.nlwww.teer.nl

Kijk voor onze nieuwe menukaart op www.deheervanbackum.nl

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

gaan. 
Dat gebeurde vooral in het park, 
maar ook in enkele straten. 
De buitendienst van de gemeen-
te is begonnen met de herplant 
van jonge bomen.

De dode bomen worden eerst 
verwijderd. Ze worden met een 
minikraantje uit de grond ge-
trokken, waarna teelaarde wordt 
aangebracht in het plantgat.

Op de Darse bij de Kornak is een 
beukenhaag herplant. Rond het 
tegenoverliggende elektriciteits-
gebouwtje is een nieuwe beu-
kenhaag geplant. 

Het verwijderen van de dode bo-
men en het planten van het nieu-
we groen in de Waldijk zal waar-
schijnlijk nog voor de kerstva-
kantie kunnen worden afgerond. 
(foto: Monique Teeling)
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Sfeervolle kerst met 
Popkoor SurpriSing

Uitgeest - Vlak voor het einde 
van het jaar laat Popkoor Sur-
priSing nog van zich horen. Ge-
meente Beverwijk organiseert 
een Christmas Sundayfair op de 
Breestraat op 15 december waar 
SurpriSing zich zal presenteren 
met een lekker swingend kerst-
repertoire op verschillende loca-
ties tussen 12.30 en 16.00 uur. 

Daarnaast zal het koor een ei-
gen twee uur durend kerstcon-
cert gaan geven in de sfeervol-
le Protestantse kerk in Uitgeest 
op woensdag 18 december. Voor 

dit unieke concert zijn nog en-
kele kaarten beschikbaar voor 
6 euro nclusief koffie/thee via 
promotiecommissie@surprising.
nl of op woensdag 11 decem-
ber tussen 19.30 en 20.00 uur in 
O.B.S. de Wissel, Hoop 3 in  Uit-
geest (eerste verdieping).  De 
kerk gaat open om 19.30 uur. 
Dit alles wordt de opmaat voor 
het vieren van het 10-jarig be-
staan van SurpriSing in 2014. 
Wilt u dit feestjaar steunen, be-
stel dan ambachtelijke oliebollen 
via het koor op  www.surprising.
nl of via Surprising-actie@live.nl. 

Zonnebloem 
bedankt 

vrijwilligers
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. 26 vrijwilligers heb-
ben voor de Zonnebloem in het 
kader van de actie “Zon in de 
schoorsteen” iets leuks of iets 
lekkers gekocht, feestelijk inge-
pakt met soms ook een Sinter-
klaasrijm 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” 

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
R.M. van der Werff, 43 jaar
Mw. A.M.M. Berkhout, 69 jaar
B.A. Berkhout, 68 jaar

Aangifte 
Partnerschapregistratie

A. van der Eng en D.D. de Ruij-
ter
P.E.J. Vredenburg en M.G. Zo-
merdijk

Uitgeester kinderen die niet 
in de gemeente zijn geboren, 
maar bijvoorbeeld in het zie-
kenhuis van Beverwijk of Alk-
maar, worden niet vanzelf ver-
meld in de rubriek Burgerlijke 
stand. Ouders die zo’n publi-
catie toch op prijs stellen, kun-
nen contact opnemen met de 
publieksbalie in het gemeen-
tehuis.

Openingstijden 
gemeentewerf

Uitgeest - De gemeentewerf is 
maandag 23 december en dins-
dag 24 december open van 10.00 
tot 15.30 uur. Met de Kerstdagen 
(25 en 26 december) is de werf 
gesloten. 
Op vrijdag 27 december en za-
terdag 28 december is de werf 
geopend van 09.00 uur tot 12.00 
uur. 
Maandag 30 en dinsdag 31 de-
cember is de werf open van 
10.00 tot 15.30 uur. Op Nieuw-
jaarsdag is de werf gesloten. 
Op donderdag 2 januari is de 
gemeentewerf open van 10.00 
tot 15.30 uur en op vrijdag 3 en 
zaterdag 4 januari van 09.00 tot 
12.00 uur.

Uitgeest - Vrijdagochtend even 
voor vijf uur werd de brandweer 
van Uitgeest en Velsen gealar-
meerd voor een voertuig te water 
langs de provincialeweg N203 
ter hoogte van het Shell tanksta-
tion. Ook een ambulance, de of-
ficier van dienst geneeskunde en 
een de traumahelikopter uit Am-
sterdam werden gealarmeerd.
 
Ter plaatse bleek dat er een au-
to in de sloot lag langs de N203 
van Uitgeest richting Castricum. 
Het slachtoffer was zelfstandig 
uit de auto gekropen en door 
omstanders opgevangen bij het 
Shell tankstation. Voor de brand-

weer was er gelukkig niets meer 
te doen. Het traumateam uit Am-
sterdam hoefde niet ter plaatse 
te komen. De brandweerduikers 
van brandweer Velzen konden 
ook onverrichter zaken retour.
 
Het slachtoffer is voor contro-
le naar het ziekenhuis gebracht. 
Een berger heeft de auto uit de 
sloot gehaald en afgevoerd. Het 
verkeer ondervond gezien het 
tijdstip weinig last van het onge-
val. Vermoedelijk heeft een flin-
ke hagelbui ervoor gezorgd dat 
de bestuurder met de auto van 
de weg raakte en in de sloot be-
landde. (bron: 112-uitgeest.nl)

Uitgeest - Voetbal = Emotie, 
zeggen ze! En vervolgens is dat 
de stoplap om de scheidsrech-
ter die een drieste sliding op de 
enkel van een tegenstander (de 
noppen staan erin) bestraft met 
een rode kaart, uit te schelden 
voor ‘Honde…!’ Gelukkig heb-
ben wij bij bridge geen nop-
pen, maar aan emotie geen ge-
brek! Je geeft het niet graag toe, 
maar het maakt voor het gevoel 
wel degelijk uit tegen welke te-
genstander je speelt. Scoor je 
een tafeltje van 70% tegen de nr. 
1 van jouw lijn dan sta je met een 
ander gevoel op dan bij een goe-
de score tegen de in degrada-
tienood verkerende tegenstan-
der. En ook heb je tegenstanders 
die jou niet zo ‘liggen’. Om nou te 
zeggen: ‘Met lood in de schoe-
nen’, dat is wat te veel gezegd, 
maar je huppelt daar niet onbe-
kommerd op af. En als je dan te-
gen zo’n tegenstander pech hebt 
met de score (want dat kan met 
bridge: beide partijen doen alles 
goed maar een ander in de lijn 
gaat down, of maakt een over-
slag, in een koud contract waar-
door nou nét jouw partij in de 
score wordt benadeeld) dan zijn 
de druiven wel heel zuur. Juist 
omdat dat tegen die ene te-
genstander is. Niets menselijks 
is ons bridgers vreemd. Overi-
gens proberen wij natuurlijk wel 
de tegenstander onderuit te ha-
len, maar, technisch gezien, lou-
ter met toegestane middelen van 
bieden en spelen. En daarnaast 
wordt in het spelregelboekje ook 
geschreven over het gedrag van 
de bridger. Art. 74begint met: 
‘een speler behoort zich altijd 

hoffelijk te gedragen’. En laat dat 
(het geoorloofd onderuit halen, 
en het hoffelijke gedrag) nou net 
van toepassing zijn op Jan Raap-
horst! Als invaller speelt hij de 
laatste paar weken afwisselend 
als stand-in in het koppel Aad 
Visbeen-Simon Wijte, en scoort 
daar, zijn tijd nemend om het 
spel te doorzien en nimmer laat-
dunkend, dat het een aard heeft. 
Zo hoort het! Kijken we nog even 
naar de hogere scores, dan zien 
we in de C-lijn Evelien Huising-
Marjan de Gilde (ook een inval-
ler, ja wel!) de hoogste score van 
de avond produceren, op kor-
te afstand gevolgd door, in de E-
lijn, Gré Koek-Marianne vd Klein. 
(Paul Wijte)

De uitslagen:
A-lijn: 1 Jan Raaphorst-Simon 
Wijte 61,81%, 2 Truus Jansen-
Ed de Ruyter 60,07%, 3 Klaas de 
Groot-Peter Kossen 57,99%;
B-lijn: 1 Henk Groen-Herman 
v Sambeek 61,67%, 2 Guur-
tje Brakenhoff-Ton Brakenhoff 
57,50%, 3 Ria Beerens-Riet Me-
ijer 55,83%; 
C-lijn: 1 Evelien Huising-Mar-
jan de Gilde 64,24%, 2 Auke 
Hulshof-Gonny Hulshof 63,54%, 
3 Wim Nugteren-Nel v Bergen 
59,38%; 
D-lijn: 1 Riet Balster-Evert Ro-
zemeijer 61,67%, 2/3Jaap Mo-
lenaar-Karin Tushuizen 54,17%, 
2/3Theo Huising-Pieter Andrin-
ga 54,17%; 
E-lijn: 1 Gré Krom-Riek Koek 
63,33%, 2 Joop de Beer-Fiene-
ke de Beer 60,83%, 3 Margriet 
de Beurs-Marianne v.d. Klein 
55,00%

        Bridgenieuws

Nieuwe cursussen bij 
stichting De Nieuwe Kuil
Uitgeest - In januari gaan weer 
verschillende nieuwe cursussen 
en workshops van start bij stich-
ting De Nieuwe Kuil:
Tekenen en Schilderen (aqua-
rel en acryl), 8 lessen op maan-
dagavond van 19.30 tot 22.00 uur 
(tweewekelijks). Aanvang cursus 
6/13 januari. Info/aanmelding 
bij docent Joop de Beer, 0251-
311348.
Tekenen en Schilderen (aqua-
rel en acryl), 15 lessen op dins-
dagmorgen van 9.00 tot 11.30 
uur. Aanvang 7 januari. Info/aan-
melding bij docent Joop de Beer, 
tel. 0251-311348.
Kunstgeschiedenis, 9 lessen 
op maandagavond van 20.00 tot 

22.00 uur. Aanvang cursus 13 ja-
nuari. Info/aanmelding bij do-
cent drs. Geert van Boxtel, 06 
24223192.
Workshop Boetseren op zater-
dag 25 januari, 15 februari of 15 
maart van 10.00 tot 16.30 uur. In-
fo/aanmelding bij docente Jo-
sine van Os, 075-7718928 of 06 
-24773508.
Alle cursussen worden gegeven 
in het Activiteiten Centrum aan 
de Hogeweg 8 in Uitgeest 
Voor nadere informatie zie www.
denieuwekuil.nl. Voor algeme-
ne vragen kunt u terecht bij het 
secretariaat van Stichting “de 
Nieuwe Kuil”, Anneke Heijne, 
0251-311776.

Auto in de sloot
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren: Wonende te Castri-
cum: 25-11-2013: Sharona Dou-
wine, dochter van M. Ras, ge-
boren te Beverwijk. 27-11-2013: 
Lune Sofie, dochter van L. Pee-
ters en S.M. Groot, geboren te 
Castricum. 29-11-2013: Yoep, 
zoon van J.E. Dik en L.F.C. Mors, 
geboren te Beverwijk.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistratie: 29-11-
2013: Tromp, Gerard W., wonen-
de te Castricum en van Galen, 
Joyce D., wonende te Zaandam.

Huwelijken en partnerschaps-
registratie: 03-12-2013: van 
Leeuwen, Johannes A.M. en Ek-
kel, Agatha, beiden wonende te 

Limmen.

Overleden: Wonende te Castri-
cum: 29-11-2013: van der Vliet, 
Margaretha, oud 83 jaar, over-
leden te Castricum. 30-11-2013: 
Dijkman, Theodorus, oud 84 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
geweest met M.J. Bleeker. 01-
12-2013: Seegers, Lambertus A., 
oud 84 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met A.F.M. Friends. 
03-12-2013: Welsscher, Hen-
drikus J.G., oud 81 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd met 
A.H.M. Hoogma. Wonende te 
Limmen: 04-12-2013: Comman-
deur, Maria T., oud 84 jaar, over-
leden te Limmen, gehuwd ge-
weest met A.H. Vos.
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Limmen - ,,Puur toeval”, zegt 
voorzitter Kees de Jong van 
stichting Limmen Ludiek. ,,Dit 

hebben we natuurlijk nooit voor-
zien. De keuze voor Nelson Man-
dela voor ons testmozaïek was er 

Ode aan Nelson krijgt landelijke aandacht 
een op basis van diep respect 
voor de man die heel veel voor 
Zuid Afrika en wereld heeft be-
tekend.”

Op zondag 1 december werd 
na twee weken hard werken 
het kurkenportret van Nelson 
Mandela afgerond door John 
Scheepmaker en Andre Koop-
man. Vier dagen later werd de 
wereld opgeschrikt door het 
overlijden van Nelson ‘Madiba’ 
Mandela. Hierdoor werd het kur-
kenmozaïek opeens heel actu-
eel. ,,Onze Facebookpagina ont-
plofte bijna met positieve be-
richtjes en likes. Het portret werd 

in een mum van tijd gezien door 
ruim 2.000 bezoekers”, zegt vice-
voorzitter Andre Koopman. Ook 
de Telegraaf en het Parool pikten 
het kurkenportret op. Het kur-
kenportret van Nelson Mandela 
heeft de bedrijfshal aan de Jan 
Valkeringlaan verlaten en een 
eervolle warme plek gekregen in 
de Corneliuskerk. ,,Natuurlijk zei 
ik gelijk ja toen de vraag kwam 
of Nelson Mandela in de kerk 
mocht staan”, zegt Pastor Johan 
Olling van de Corneliusparochie. 
,,Deze afbeelding is een eerbe-
toon aan een mens die ons ge-
leerd heeft wat het betekent ver-
gevingsgezind te zijn.”

Bakkum - Enkele jaren geleden 
heeft de Werkgroep Oud-Cas-
tricum het grafmonument van 
dr. Jacobi geadopteerd met het 
doel het te laten restaureren. Het 
grafmonument bevindt zich op 
de gesloten begraafplaats van 
Duin en Bosch. De restauratie is 
inmiddels voltooid.
 
Dr. Jacobi kreeg in het begin van 
de vorige eeuw opdracht een 
plan te ontwerpen voor de bouw 
van een 'krankzinnigengesticht' 
in Castricum. Samen met de ar-
chitect Poggenbeek wist hij het 
plan gestalte te geven en Jacobi 
werd de eerste geneesheer-di-
recteur. Door de komst van Duin 
en Bosch in 1909 veranderde er 
veel in Castricum. Er kwam nieu-

we werkgelegenheid, de wo-
ningbouw kreeg een impuls en 
het verenigingsleven kwam tot 
bloei. Om de restauratie van het 
grafmonument te kunnen reali-
seren heeft de Werkgroep Oud-
Castricum vorig jaar actie ge-
voerd om het benodigde geld 
bij elkaar te krijgen. Dankzij de 
medewerking van diverse fond-
sen, donateurs en inwoners van 
Castricum kon de restauratie 
door de firma Haker Natuursteen 
worden uitgevoerd. Op vrijdag 13 
december wordt het grafmonu-
ment om 11.30 uur aan Parnas-
sia Groep overgedragen.
 
De onderdelen van het grafmo-
nument van dr. Jacobi worden 
teruggeplaatst.

Restauratie grafmonument 
dr. Jacobi is voltooid

Bakkum - De Vereniging Ken-
nemer IJsbaan (VKIJ) bestaat dit 
jaar tachtig jaar. Vanwege het ju-
bileum wordt op zondag 15 de-
cember een filmochtend gehou-
den die om 10.30 uur begint in 
Corso voor de leden, VKIJ-vrien-
den en geïnteresseerden. De-
ze film, waarin de historie en de 

huidige tijd naar voren komen, is 
tot stand gekomen door mede-
werking van de vereniging en is 
gemonteerd door de werkgroep 
Oud-Castricum. 

Geïnteresseerden voor de film en 
de vereniging kunnen zich aan-
melden via secretaris@vkij.nl. 

Castricum - Op maandag 16 
december wordt een stiltewan-
deling gehouden onder leiding 
van Marianne Duijn en Rob de 
Wit. De wandeling gaat door de 
Noord Hollandse duinen duurt 
ongeveer 1,5 uur. Verzamelen op 

Stiltewandeling rond 9.30 uur op het parkeerter-
rein bij de Hoep aan de Zeeweg 
te Bakkum. Het vertrek is om 
9.45 uur. Deelname is gratis, wel 
is een duinkaart verplicht. Na af-
loop is er gelegenheid om, voor 
eigen rekening, een kopje kof-
fie of thee te drinken bij Johan-
na’s Hof.

Poging tot straatroof, 
politie zoekt getuigen

Castricum - De politie is op zoek 
naar getuigen van een poging 
van beroving. Een jongen uit Uit-
geest fietste vorige week maan-
dag rond 15.40 uur op het fiets-
pad van het Uitgeesterweggetje 
in Castricum, toen twee mannen 
op de bromfiets hem probeerden 
te beroven van zijn koptelefoon. 
Het tweetal reed door in de rich-
ting van Uitgeest. Signalement: 
Twee mannen, gekleed in don-

kere kleding: ze droegen zwar-
te winterjassen, zwarte hand-
schoenen en zwarte schoenen 
en beiden hadden een zwar-
te helm op. Van de bromfiets is 
zwart met oranje strepen. De po-
litie is op zoek naar getuigen. Zij 
worden verzocht te bellen met 
de politie in Castricum, via 0900-
8844. Liever anoniem? Bel dan 
met Meld Misdaad Anoniem via 
tel.: 0800-7000.
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Dansfeest voor 30+
Uitgeest - Op zaterdag 28 de-
cember begint om 21.00 uur een 
dansfeest voor 30-plussers in de 
Chesterbar en Club Bobby’s. Ie-
dereen trekt dus een glitterjurk 
of feestoutfi t aan, trommelt wat 
vrienden en vriendinnen op en 
gaat dansen op een bruisend, 
hip en trendy feest. Een par-
ty in een ongedwongen sfeer 

voor de zelfbewuste 30-plusser 
met lekkere muziek uit de 70’s, 
80’s en 90’s gecombineerd met 
de hits van nu. De feestloca-
tie is de nieuwe Chesterbar en 
de gerestylde Club Bobby’s aan 
de Westerwerf 1 in Uitgeest. Tic-
kets kosten vijf euro en zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij de 
receptie van Bobs Uitgeest. 

 

Castricum - Café My Way viert 
oud en nieuw dit jaar uitbun-
dig met maar liefst vier optre-
dens op een avond. Alle liefheb-
bers van feestmuziek en gezel-
ligheid worden uitgenodigd de-
ze avond samen door te bren-
gen. Dennis Burger, John Eel-
tinck, Bart Brandjes en Rosan-
na treden op. En dat is nog niet 
alles. Op eerste kerstdag wordt 
vanaf 14.00 uur een kerstlunch 
aangeboden in het café voor 
slechts 2,50 euro. Inschrijven 
kan tot 23 december. Op twee-
de kerstdag is er vanaf 20.30 uur 
muziek met Han Holland. Op ou-
dejaarsavond begint het alle-
maal om 20.00 uur en het feest 
gaat tot 5.00 uur door. Natuurlijk 
is er klokslag een onderbreking 
voor vuurwerk, champagne en 
gelukswensen. Er wordt door het  
team van My Way gezorgd voor 
verschillende feestelijke hapjes. 
De zangers Dennis Burger, John 
Eeltinck en Bart Brandjes treden 
op en zangeres Rosanna komt 
naar de Dorpsstraat 87 in Cas-
tricum om hier oud en niew te 

Dennis Burger. 

vieren. Kaartverkoop aan de bar, 
de entree is tien euro. Het aantal 
kaarten is beperkt. 

Dennis Burger is een rasar-
tiest in elk opzicht. Hij beschikt 
over een breed repertoire die 
hij met een zeer prettig stemge-
luid ten gehore brengt. Rosan-
na heeft al sinds lange tijd haar 
sporen verdiend bij de meiden-
groep Sisters. Zij heeft een bij-
zonder warm stemgeluid. Al op 
jonge leeftijd was Bart Brandjes 
gefascineerd door muziek. Hij 
laat zich door verschillende stij-
len inspireren. Niet alleen jazz, 
soul maar zelfs hardrock en het 
levenslied staan op het repertoi-
re. John Eeltick zong met André 
Hazes, Peter Beense, Marianne 
Weber en Koos Alberts. Tijdens 
oud en nieuw komt ik graag naar 
My Way.” Vraag ook eens naar de 
speciale actie  waarbij drankjes 
aangeboden worden voor 1,50 
euro per stuk. 

Bart Brandjes

Lee & Hillbilly Blues, rock 
en indierock in De Bakkerij
Castricum - Op vrijdag 13 de-
cember komt de merkwaardige 
wereld van een globetrottende 
Nederlander Rik van den Bosch 
aan bod in De Bakkerij. Rik her-
bergt een diepe liefde voor old-
school folk, country en blues. 
Daarnaast treedt Lee & The Hill-
billy Blues Combo op. Het re-
pertoire bestaat uit rock-a-billy, 
blues en country; uptempo blues 
uit vervlogen tijden. De band be-
staat uit Lee  Barnbee (gitaar en 
zang), Fanky Hotlips (mondhar-
monica) en Rich the rockin Bar-
ber (drums). Op zaterdagavond 
14 december treden Mc Bad & 

TwoWay Society op. Mc Bad is 
een stevige rockband met eigen 
nummers. De muziek is een ex-
periment van stevige rock, punk, 
bluesrock met invloeden van 
gothic en metal. De zaal is bei-
de avonden om 21.00 uur open 
en de entree is 4,00/3,00 euro. 
Op zondagmiddag 15 december 
komt Ron de Haan van de loka-
le politieke partij Vrije Lijst langs-
Het gesprek begint rond 15.00 
uur. Zondagavond indierock van 
het Tsjechische Please The Trees. 
De zaal is om 20.00 uur open en 
de entree is 3,00/2,00 euro. Het 
adres is Dorpsstraat 30. 

Limmen - De Wie-kent Limmen 
Kwis wordt georganiseerd op za-
terdag 21 december. Een team 
bestaat uit maximaal zes per-
sonen. Er zijn allerlei prijzen te 
winnen. Aanvang 20.30 uur in 
de Burgerij. De entree voor de-
ze avond is vijf euro. 

De Burgerij en medewerkers 
werken geheel belangeloos aan 
deze actie mee, alle opbrengsten 
inclusief die van de consumpties 
worden geschonken aan de stil-
le ramp! 3FM Serious Request 
2013 vraagt aandacht voor kin-
deren die jaarlijks onnodig ster-
ven aan (de gevolgen van) diar-
ree. Dit is een stille ramp die het 
gevolg is van gebrek aan schoon 
drinkwater, zeep en toiletten. 
Aanmelden kan via rcomman-
deur@quicknet.nl.

Wie Kent 
Limmen Kwis

Castricum - De verhalengroep 
Oud-Castricummers heeft Jan 
Buijsman, oud-docent Neder-
lands, uitgenodigd om over favo-
riete boeken te vertellen. Ieder-
een kent wel zo’n boek dat al-

Samen praten 
over boeken

tijd in de herinnering is blijven 
hangen.  De deelnemers wor-
den uitgenodigd om het favorie-
te boek mee te nemen. Dinsdag 
17 december vanaf 10.00 uur in 
de Duynkant, hoek Geversweg/
Duinenboschweg. De bijdra-
ge is 2,50 euro. Opgeven: tel.: 
(0251)656562, info@welzijncas-
tricum.nl.

Castricum - Wegens verhuizing 
zoekt Poekie, een lieve cyper-
se poes van 12 jr, gesteriliseerd, 
een goed tehuis. Kan bij kinde-
ren, niet bij honden. Wil graag 
naar buiten, balkon is ook goed. 
Inlichtinge: Ria Dol, tel. 0251- 
658504. 

Poes zoekt baas

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag 15.30 & 21.15 uur   

zaterdag 21.15 uur   zondag 19.30 uur  
maandag 20.00 uur   woensdag 16.00 uur   

The Hobbit 2- 3D
zaterdag 15.30 uur   
zondag 16.00 uur  

dinsdag & woensdag 20.00 uur  
The Hobbit 2- 2D

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.30 uur   

zondag 19.30 uur  
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  

Soof
donderdag 13.30 uur   dinsdag 13.30 uur   

Elle S’en va
donderdag & vrijdag 13.30 uur  

La Grande Bellezza
vrijdag & zaterdag 18.45 uur   

The Hunger Games 2: Catching Fire
vrijdag 13.30 uur  

Het Diner
dinsdag 13.30 uur   

De nieuwe wildernis
zaterdag 13.30 uur  

zondag 11.00  &  16.00 uur  
woensdag 13.30 uur  
Frozen (NL) 3D

vrijdag 16.15 uur  
zaterdag 16.00 uur  

zondag 11.00 & 13.30 uur  
woensdag 16.00 uur  

Mees Kees op kamp
zaterdag, zondag & woensdag 13.30 uur  
Midden in de Winternacht

Programma 12 dec t/m 18 dec 2013

Romantische komedie Soof
Soof, kort voor Sophie, nadert 
de 40 en heeft alles wat ze ooit 
wilde: drie leuke kinderen, een 
klein cateringbedrijfje, een lie-
ve man Kasper en een heerlijk 
huis. Maar... Het cateringbedrijf-
je wil niet echt van de grond ko-
men, haar drie kinderen slokken 
al haar tijd op en ze kan niet echt 
rekenen op Kasper, die zijn tijd 
vooral in zijn eigen werk stopt. 
Als Soof tijdens een etentje cho-
reograaf Jim tegen het goddelij-
ke lijf loopt is er meteen een klik. 
Even iemand die haar ziet om 

wie ze is, zich niet meteen af-
vraagt wie de kinderen naar hoc-
key brengt en die haar het ge-
voel geeft bijzonder te zijn. Als 
de relatie tussen Soof en Jim on-
bedoeld uit de hand dreigt te lo-
pen en de verbouwing van Soofs 
tuinhuis tot professionele keu-
ken zijn tol eist, dringt de vraag 
zich langzaam op of Kasper nog 
wel die woest-aantrekkelijke 
man is, waar Soof ooit voor viel. 
En hoe meer ze grip probeert 
te krijgen op haar leven, des te 
meer lijkt dit te ontsporen.

Frozen speelt zich af in een ver-
vloekt koninkrijk dat omhult is 
door een strenge en eeuwige 
winter. Om een einde te maken 
aan de ijskoude betovering be-
sluit Anna, een dromerige en on-

Frozen in 3D bevreesde optimist, samen te 
werken met Kristoff, een stoere 
bergbewoner. Samen maken zij 
een spannende reis om Anna’s 
zus, de ijskoude sneeuwkonin-
gin Elsa, te vinden en om zo de 
ijzige vloek over het koninkrijk te 
kunnen opheffen. 

Bakkum - Op zondag 15 de-
cember treedt zang en show-
groep Music-Train op in Johan-
na’s Hof aan de Zeeweg. Mu-
sic-Train verzorgt deze dag, ge-
kleed in Dickensstijl, drie keer 

een optreden waarin zij verschil-
lende populaire kerstliedjes laat 
horen. Het eerste optreden is om 
13.30 uur.
De toegang is gratis voor alle 
gasten van het restaurant.

Kerst met Music-Train 





LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN
Beleef de kerstsfeer bij 

Antiek de Houtkrul

Mooie kerstactiviteiten bij 
Albert Heijn Geesterduin

Het is deze kerst weer gezellig winkelen in Albert 
Heijn Geesterduin te Castricum. Klanten treffen in de 
winkel een selectie van bijzondere producten aan die 
alleen tijdens de kerstperiode te koop zijn. Een top-
kok bereidt in de winkel gerechten uit Allerhande. En 

Zondag 15 december 
komt de bekende foto-
graaf Dirk Wiersma zijn 
nieuwe boek ‘Afterglow’ 
presenteren vanaf 14.00 
uur bij boekhandel Laan 
in castricum. In dit foto-
boek onthult Wiersma 
zijn fascinatie voor het 
oude en vergankelij-
ke, voor de schoonheid 
die ontluikt in wat ach-
terblijft. Ieder hoofdstuk 
wordt ingeleid met een 
tekst die niet alleen de 
beelden toelicht, maar 
ook persoonlijke mijme-

Dirk Wiersma bij Laan

ringen en anekdotes van 
de auteur weergeeft. Al-
le belangstellenden zijn 
welkom.

met behulp van de speciale kerstwensenboom 
kunnen klanten een buurtgenoot in het zonne-
tje zetten. 
Er is een kerstproeverij op 11, 12, 13, 19 en 20 
december van 10.00 tot 19.00 uur. Tot en met 22 
december kan iedere klant een kaartje hangen in 
de kerstwensboom met de naam van een buurt-
genoot die het verdient om in het zonnetje gezet 
te worden en de reden waarom. De drie mooi-
ste wensen worden in de dagen voor kerst be-
loond met een pakket voor de buurtgenoot.” Al-
bert Heijn Geesterduin is op zondag 22 decem-
ber van 9.00 tot 21.00 uur geopend, op maandag 
23 december van 8.00 tot 21.00 uur, op dinsdag 
24 december van 7.00 tot 19.00 uur, op woensdag 
25 december en op donderdag 26 december is 
de winkel gesloten. 

Een goede kerst dankzij 
De Wereldwinkel

December is de maand waarin de meeste mensen met een per-
soonlijk cadeau aandacht schenken aan familie of vrienden. In 
de Wereldwinkel is volop keus uit kerstkaarten, kaarsen, kerst-
versieringen, hapjes en drankjes, sieraden, serviesgoed en grap-
pige hebbedingetjes. Bijzonder is de collectie kerststallen in al-
lerlei soorten, maten en materialen. De kleinste past zelfs in een 
lucifersdoosje. Het team van de Wereldwinkel vertelt graag nog 
eens het verhaal achter deze cadeaus: het verhaal van de ma-
kers. ,,Ondernemers als cacaoboeren, houtsnijders en potten-
bakkers maken met traditionele middelen de prachtigste pro-
ducten die helemaal passen in de hedendaagse trends. 
De Wereldwinkel werkt volgens Fairtraderegels, die deze on-

dernemers in staat 
stellen een inko-
men te verdienen 
en hun leefom-
standigheden te 
verbeteren. 

Een mooie kerst-
gedachte om sa-
men met een ca-
deau aan je dier-
baren mee te ge-
ven.” De Wereld-
winkel is te vinden 
aan de Smeets-
laan 4.

In de sfeervolle, rijkversierde winkel van  Antiek De 
Houtkrul wordt  samen met Kunsthandel Nobra weer 
een prachtige wintershow  georganiseerd. Antiek De 
Houtkrul heeft een grote collectie exclusieve meubelen, 
lampen, kroonluchters en klokken. Kunsthandel Nobra 
exposeert prenten van Noord-Holland van boven het 
Noordzeekanaal, originele stads- en dorpsgezichten. 
Een set zeldzame steendrukken  geven een fraai beeld 
van Alkmaar in het midden van de 19e eeuw. 
Sinds enkele weken is er een chocolaterie geves-
tigd in Antiek De Houtkrul: Chocolaterie Het Waag-
je. Hier worden handgemaakte ambachtelijke choco-
ladeproducten en bonbons verkocht. Tijdens deze da-
gen prachtige kerstbonbons, kerstchocoladefi guren en 
zelf samen te stellen kerstcadeau´s. En er is een tijde-
lijke galerie in Antiek De Houtkrul waar kunstenaars 
hun schilderijen, speksteen beelden, sieraden en glas-
kunst tentoonstellen. Antiek De Houtkrul, Kennemer-
straatweg 110, Alkmaar, zaterdag 14 en 21 december 
van 12.00 – 17.00 uur, zondag 21 en 22 december 12.00 
– 17.00 uur. Meer informatie: tel. 072-5117988  www.
dehoutkrul.nl.  

Discotheek Bobs in Uitgeest organiseert voor de jeugd 
vanaf zestien jaar op zaterdag 21 december een feest dat 
de naam XL Christmas Party meekrijgt. Het wordt een 
drive-in show compleet met gadgets en hebbedingetjes 
en als klap op de vuurpijl de mogelijkheid om een scooter 
te winnen. Kaarten kosten vijf euro en zijn online te be-
stellen via www.bobs.nl. De dj’s van de drive-in show zor-
gen voor hits van Wham, Britney Spears, Meatloaf, New 
Kids on the Block, LUV tot aan Lady Gaga, Paul Elstak, 
Gloria Estefan en Shakira. Verzoeknummers zijn welkom. 
Het thema van het feest is ‘fout’. Aanvang 22.00 uur.

Win een scooter bij Bobs 
tijdens XL Christmas Party

Op zondag 15 december vindt in De Hoep in Castricum 
de laatste GPS-cursus van het jaar plaats. GPS staat voor 
Global Positioning System. Het is een manier van navige-
ren op basis van satellietsignalen. Een docent leert deel-
nemers in één dag de 
basisbeginselen van 
gps-navigatie. 
Eerst op basis van the-
orie en daarna in de 
praktijk. Van 10.00 tot 
16.30 uur Opgeven 
kan via www.pwn.nl/
eropuit of tel.: 0251-
661066.

Navigeren op satellieten

Zaterdag 14 en zondag 15 december organiseert Autobe-
drijf Kleverlaan in Limmen een eindejaarsshow met veel 
voordelen. Op de ruime sortering van zo’n tachtig topkwa-
liteit occasions gelden deze dagen extra interessante voor-
delen. Profi teer van bijvoorbeeld maximaal 2.500 euro ex-
tra inruilwaarde voor de huidige auto, maak gebruik van de 
unieke 50/50 deal waarmee men de helft van de aanschaf 
pas volgend jaar betaalt tegen 0 % rente. Of ontvang op al-
le Best Car Selection occasions maar liefst twaalf maanden 
volledige garantie inclusief pechhulp in heel Europa. Ga het 
weekend langs in de showroom op de Rijksweg 154a in 
Limmen. De koffi e staat klaar.

Eindejaarsshow bij Kleverlaan
Aquafi t en de Castricumse Reddingsbrigade organiseren 
op 23 december vanaf 13.00 uur het ‘Ik hou van water toer-
nooi’ voor alle kinderen uit groep 6, 7 en 8 die in het bezit 
zijn van een zwemdiploma. Waterpolo en reddingsbrigade-
activiteiten staan op het programma. 
Inschrijven via www.sportservicekennemerland.nl of aan de 
balie van zwembad De Witte Brug op 23 december.

Toernooi in het zwembad

Vrijdag 20 december van 13.00 tot 16.00 uur opent ho-
tel Het Oude Raadhuis op de Dorpsstraat 65 de deuren 
voor taxateur en veilinghouder Arie Molendijk. Hij is voor-
al gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografi e, (sta-
ten)bijbels en theologie. Een eerder aangekondigde taxa-
tie kon wegens ziekte niet doorgaan. Naast taxatie kan 
advies ingewonnen worden over verkoop of restauratie. 
Ook het opstellen van een taxatierapport voor de verze-
kering is mogelijk.
Een taxatie kost vijf euro, ongeacht het aantal te beoor-
delen boeken. º

Taxatie boeken en ansichtkaarten

Tekenen bij Perspectief
Bij Perspectief start  9 januari een ba-
siscursus tekenen voor beginners en 
gevorderden. Deze lessen zijn van 
19.30 – 22.00 uur en worden gege-
ven door Fré Ham. Informatie en in-
schrijven bij Joanne Vetter, tel.: 0251-
655183 of via onze website: www.per-
spectiefcastricum.nl.



Lucky Bag: het 
spannendste kerstcadeau
Regio - Is het nog niet gelukt 
om een leuk kerstcadeau te ko-
pen? Kom dan naar Wereldwin-
kel Heemskerk. 
Daar is een grote sortering Luc-
ky Bags te vinden. Dit zijn tas-
sen, waarin leuke artikelen zitten 
met een verkoopwaarde van mi-
nimaal 20 euro. 

Alleen de inhoud is geheim! Men 
kan dus niet zien wat er in zit! 

Het geven van zo’n tas is een Ja-
panse traditie: men pakt er zelf 
iets uit en de rest geeft men aan 

anderen. Zo is men zelf lucky en 
een ander ook!
De “Fair and Merry bags” heb-
ben een inhoud, die te maken 
heeft met kerst en de “Fair bags” 
hebben een algemene inhoud. 
Ze zijn verkrijgbaar voor 10 euro.

Kom dus snel naar de Wereld-
winkel voor een origineel en 
spannend kerstcadeau.

Wereldwinkel Heemskerk is ge-
vestigd aan de Maerelaan in 
Heemskerk. www.wereldwinkel 
heemskerk.nl.

Weer prachtige bomen 
van Twaalfhoveniers

Uitgeest - Ook dit jaar 
verkoopt Martin Twaalf-
hoveniers weer prachtige 
kerstbomen in het cen-
trum van Uitgeest!  Het 
eerste succesvolle week-
end voorspelt veel goeds 
voor de verdere verkoop 
dit jaar. De Kerstman, die 
u wellicht al afgelopen 
zaterdag in het centrum 
heeft zien lopen, bereidt 
zich alvast voor op ko-
mend weekend. Daar 
waar de ouders rondlo-
pen om een mooie kerst-
boom uit te zoeken, zal 
de Kerstman de kinderen  
zaterdag 14 december 
van een klein presentje 
voorzien.

Martin Twaalfhoveniers 
verkoopt verse kerstbo-
men, die pas twee we-
ken geleden in Duits-
land zijn gekapt. Vervol-
gens op transport naar 
Nederland, om iedereen 
in Uitgeest en omstreken 
van een prachtige Nord-
mann, Blauwspar, Nobi-
lis of Fijnspar te voorzien.  
Iedereen in een straal 
van 10 kilometer van het 
verkooppunt, kan van de 
gratis bezorgingsdienst 
gebruik maken. 
Ideaal voor als u geen 
auto voor de deur heeft 
of niet in de gelegenheid 
bent om zelf een kerst-
boom te halen. 

Het enthousiaste team 
van Twaalfhoveniers 
staat tot en met zaterdag 
21 december iedere dag 
voor u klaar om u aan de 
juiste boom te helpen. 

Wilt u op afstand bestel-
len? Ook dat kan, bel 
0653-967707 of stuur 
een e-mail naar info@
martintwaalfhoveniers.nl, 
en uw kerstboom wordt 
gratis thuis afgeleverd.

Muziekplezier van 0 tot 4 !!!! 
Muziek maken, Dansen, Zingen, Bewegen

Start: in de week van 6 januari 2014  

* maandag en woensdag in Heemskerk 
 (gebouw St. Caecilia )               
* donderdag en zaterdag in Beverwijk 
 (BHK-gebouw)
* vrijdag: basisschool  Kornak in Uitgeest      

* Kosten: 70 euro (8 lessen)

Contact: alice.ploeg@planet.nl   
www.aliceploeg.nl 06-11493796

De Kleine Muzikant

PROEF DE KERSTSFEER….
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Weekaanbieding (do. t/m wo.):

KLEIN OPGEMAAKT SPIJSBROODJE
traktatie         
van  7,25 voor  6,75 !!
(gratis bij 3 volle spaarkaarten)

zoals de 
oudhollandse 

Putter Tulband 
en ons beroemde 

Spijsbrood 
(amandel of kaneel)

KLEIN OPGEMAAKT SPIJSBROODJE

In ’n mooie luxe 
verpakking, 

ook ideaal als 

relatiegeschenk !!

Speltstol, met honing
en biodesem.....

da’s lekker én gezond !!

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

Maerelaan 5
Heemskerk
Tel. 0251-251514

www.wereldwinkelheemskerk.nl
WESTERGEEST 26A | UITGEEST

06-53967707

GRATISTHUISBEZORGD
IN EEN STRAAL
VAN 10 KM!

IN HET

CENTRUM
 VAN

UITGE
EST
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Uitgeest - Dit weekeinde stond 
voor de turnsters van Unitas 
geen wedstrijd op het program-
ma zodat ze zich op een ande-
re manier in konden zetten voor 
hun vereniging. Ze probeerden 
in de Dekamarkt klanten over te 
halen wensmuntjes aan ze te do-
neren. GV Unitas Uitgeest spaart 

de muntjes zodat er nieuwe mat-
jes aangeschaft kunnen worden 
voor Sportzaal “de Meet”. Ook de 
komende week worden er nog 
muntjes gegeven bij verschillen-
de producten! 
Men kan Unitas steunen door de 
muntjes in hun wensput te gooi-
en.

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Oud papier
Uitgeest - Zaterdag 14 decem-
ber a.s. is er weer een oud pa-
pier-actie bij de Binnenmeer-
school aan de Langebuurt in Uit-
geest. Men kan de kranten, het 
liefst gebundeld en gewogen, 
inleveren tussen 09.00 en 11.00 
uur. Voor iedere 10 kilo krijgt 
men weer een stempel op de 
stempelkaart.

Ophaaldata 
gft en plastic

Uitgeest - Op vrijdag 13 de-
cember wordt het plastic af-
val opgehaald. Dit is een af-
wijkende datum!
Volgende week (week 51) 
wordt het gft-afval opge-
haald.
Oude Dorp en bedrijventer-
rein: maandag 16 december.
De Kleis en Waldijk: woens-
dag 18 december.
De Koog: donderdag 19 de-
cember.
Buitengebied, Uitgeesterweg: 
vrijdag 20 december.

Gemeentehuis 
eerder dicht op 
19 december

Uitgeest - Het gemeentehuis is 
op donderdag 19 december al 
om 15.00 uur gesloten in plaats 
van om 17.00 uur. De avondo-
penstelling van de publieksbalie 
van 18.30 tot 20.00 uur vindt nor-
maal doorgang. 

Legitimeren op 
gemeentewerf

Uitgeest - Wie op de gemeente-
werf afval komt aanbieden, moet 
zich kunnen legitimeren als Uit-
geester. Inwoners die nog maar 
kort in de gemeente zijn, heb-
ben nog geen identiteitsbewijs 
met de woonplaats Uitgeest. Zij 
kunnen zich legitimeren met een 
aan hun geadresseerde brief, bij 
voorkeur afkomstig van de ge-
meente.

Getuigen gezocht van 
beroving bejaarde man
Uitgeest - De recherche heeft 
een onderzoek ingesteld naar 
een straatroof die plaatsvond 
op woensdag 27 november rond 
12.45 uur. De recherche is nog 
op zoek naar mensen die moge-
lijk getuige zijn geweest van de-
ze straatroof, maar die nog niet 
met de politie hebben gespro-
ken.

Op woensdagmiddag 27 novem-
ber werd een bejaarde Uitgees-
tenaar op zijn fiets aangespro-
ken op de Middelweg in Uitgeest 
ter hoogte van de Bollenhof door 
een man in de leeftijd van 18 - 25 
jaar. Deze jongeman was in ge-
zelschap van een jonge vrouw en 
de jongeman vroeg of de bejaar-
de Uitgeestenaar geld kon wis-
selen. De bejaarde man stap-
te van zijn fiets om de jongeman 
behulpzaam te zijn en de jonge-
man stal vervolgens een geldbe-
drag uit de portemonnee van de 
Uitgeestenaar. Hierna ontstond 
een schermutseling tussen de 
bejaarde man en het tweetal. Dit 
mondde uit in een handgemeen, 
waarbij werd geduwd en zelfs 
werd geslagen. De Uitgeeste-

naar liep hierdoor enkele schaaf-
wonden op.

De politie kreeg kort na dit voor-
val de melding door en er werd 
een Burgernetactie gestart. De 
politie heeft direct in de omge-
ving met meerdere eenheden 
gezocht naar het tweetal, maar 
ze bleken spoorloos. Van dit 
tweetal is het volgende signale-
ment bekend:
Signalement jongeman: +/- 1.78 
m. lang, +/- 18-25 jaar,  slank 
postuur, kort zwart haar, geen 
gezichtsbeharing,  zwarte jas.
Signalement jonge vrouw: +/- 
1.60 m. lang, +/- 16 - 20 jaar,  
slank postuur, lang zwart haar, 
gedragen in een staart, - grijze 
gewatteerde jas.

Mensen die getuige zijn geweest 
van deze straatroof woensdag-
middag op de Middelweg in Uit-
geest of weten wie het tweetal is, 
worden vriendelijk verzocht con-
tact op te nemen met de recher-
che in Beverwijk, via 0900-8844. 
Liever anoniem? Bel dan met 
Meld Misdaad Anoniem via tel.
nr. 0800-7000.

Opbrengst 
collecte

Uitgeest - Amnesty Inter-
national hield in februa-
ri 2013 een collecte waar-
van de netto opbrengst 
1331,84 bedroeg. In een 
vorig overzicht van collec-
tes ontbrak deze vermel-
ding.

Motorcoureurs uit 
Uitgeest trainen in Spanje
Uitgeest - Eric Ott heeft op het 
circuit van Almería in Zuid Span-
je deelgenomen aan ‘Meet the 
Speed’. Het team was maandag 
18 november afgereisd naar het 
warme Spanje om op het circuit 
van Almería te trainen met Eric. 
Edwin en Karin Ott waren mee 
als crew van Wilco Zeelenberg, 
om samen ‘Meet the Speed’ te 
organiseren. Meet the Speed is 
een trainingweek van 5 dagen 
op het circuit rijden.
Edwin stond met nog drie andere 
monteurs geheel tot de beschik-
king van de deelnemers om ban-
den te wisselen en/of probleem-
pjes op te lossen. Karin zorg-
de voor koffie en kon de deel-
nemers begeleiden met vragen 
over kleding, laarzen, rugprotec-
tors enz., samen met het team 
van Wilco Zeelenberg hebben ze 
voor de deelnemers een onver-
getelijke week neergezet. Veel 
van deze coureurs willen ook in 
2014 Meet the Speed weer gaan 
beleven.

Voor Eric Ott was het gewoon 
weer lekker rijden op de Yamaha 
YZF-R6 en ritme terug krijgen na 

de blessure van afgelopen sei-
zoen. En dat ging hem goed af. 
Aan het einde van de week reed 
hij een snelste tijd van 1:42.3. Hij 
was de snelste 600cc coureur. 
Alleen Maik Voorwinden met 
een BMW S 1000 zat nog voor 
hem met een tijd van 1:41.0.
De meeste dagen waren zonnig 
en redelijk warm, maar het kan 
daar ook hard waaien zo kon er 
later in de middag op de donder-
dag niet meer worden gereden 
in verband met veel zand op de 
baan. Verder kon van iedere ses-
sie gebruik gemaakt worden. 
Karin Ott: ,,Dit was de laatste ac-
tie van 2013, we gaan volgend 
seizoen met Eric weer rijden in 
de OWcup in de klasse NK Su-
percup 600 en hij gaat weer 3 
wedstrijden rijden in het ONK 
Supersport. 
Alex gaat volgend seizoen rijden 
samen met Eric in de NK Su-
percup 600 ook op een Yamaha 
YZF-R6.
We zullen dus volgend jaar af en 
toe broederstrijd gaan zien. We 
hebben er zin in.’’
Bekijk beelden van Eric op: ht-
tp://youtu.be/FPGXZGsyoeU.

Geheimhouding 
persoonsgegevens

Uitgeest - In de Gemeente-
lijke Basisadministratie (GBA) 
zijn persoonsgegevens opgeno-
men van iedere inwoner van de 
gemeente. Deze gegevens ver-
strekt de gemeente meestal au-
tomatisch aan diverse overheids-
instellingen en enkele bijzonde-
re maatschappelijke instellin-
gen, zoals pensioenfondsen. Dit 
is een wettelijke verplichting, u 
kunt hier als inwoner niets tegen 
ondernemen.
Er kunnen echter ook andere in-
stanties of bedrijven zijn die om 
informatie over u vragen. Het 
gaat dan om verstrekkingen aan 
zogenoemde ‘verplichte derden’ 
(zoals een curator of advocaat 
die een dagvaarding aan uw 
adres wil uitbrengen), de stich-
ting interkerkelijke ledenadmini-
stratie (die voor alle kerkgenoot-
schappen de ledenadministra-
tie bijhoudt) en aan zogenoem-
de ‘vrije derden’ (niet-commer-
ciële instellingen, zoals sport- en 
muziekverenigingen of particu-
lieren). 
Voor het verstrekken van de-
ze informatie kunt u verzoeken 
om geheimhouding van uw ge-
gevens. Meer informatie en het 
juiste formulier vindt u op www.
uitgeest.nl  Verzoeken van com-
merciële bedrijven zoals een ver-
zekeringskantoor of een bank 
worden door de gemeente altijd 
geweigerd. Wijzigingen doorge-
ven aan dit soort bedrijven (in 
geval van een verhuizing) moet 
u zelf regelen.

U heeft ook het recht tot inzage 
in uw gegevens (artikel 79 Wet 
GBA). U kunt een verzoek daar-
toe (met kopie legitimatiebewijs) 
richten aan Burgemeester en 
wethouders, t.a.v. de afdeling Pu-
bliekszaken, Postbus 7, 1910 AA 
Uitgeest. De gemeente benadert 
u dan voor de kosteloze inzage. 
Wilt u het op papier? Dan kunt 
u een uittreksel online bestel-
len via het klachten- of meldin-
genformulier op de site www.uit-
geest.nl of aanvragen aan de ba-
lie in het gemeentehuis. Hier zijn 
wel kosten aan verbonden. 

Tot slot kunt u de gemeente 
schriftelijk verzoeken om een op-
gave van gegevens, die vanuit de 
basisadministratie zijn verstrekt 
aan instellingen en derden. Dit 
overzicht stuurt de gemeente u 
toe, behalve wanneer de staats-
veiligheid of strafbare feiten een 
rol spelen. Dit betreft alleen de 
gegevens die in het jaar vooraf-
gaand aan het verzoek zijn ver-
strekt (Artikel 103 wet GBA). U 
kunt uw verzoek met een ko-
pie legitimatiebewijs richten aan 
Burgemeester en wethouders.

U kunt uw gehele persoonslijst 
ook inzien op www.mijnoverheid.
nl (inloggen met DigiD). 
Twijfelt u eraan of uw gegevens 
correct zijn opgenomen in de 
gemeentelijke basisadministra-
tie? Neem dan contact op met 
Publiekszaken, telefoonnummer 
0251-140251.
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Uitgeest - Zondag trad het eer-
ste team van korfbalvereniging 
Stormvogels aan tegen de To-
vers, uit Zeist. Een volledig on-
bekende tegenstander, die op 
de ranglijst een punt voorsprong 
heeft. De Uitgeesters moesten 
afreizen zonder de zieke Jonna 
Cupido en Jord Betjes. 
De Tovers wisten de eerste tref-
fer van de wedstrijd te noteren, 
maar al snel wist Danny Haye de 
stand weer gelijk te trekken door 
een fraai afstandsschot.  Wat 
volgde was een gelijkopgaan-
de wedstrijd waarin beide ploe-
gen om en om tot scoren wis-
ten te komen. Aan de Uitgees-
ter kant waren er scores van 
Jose Heijne, Lisa Haye en Thijs 
van Herpen. Vlak voor rust was 
het echter toch alleen de oppo-
nent die de mand wist te vinden 
en met een minieme voorsprong  
op adem kon komen,  5-4. Deze 
achterstand was niet nodig ge-
weest, korfballend wisten onze 
dorpsgenoten vaak aanvallend 
veel dreiging te creeeren, maar 
ontbrak het aan enig fortuin in 
de afronding.  Kortom, voldoen-
de vertrouwen om de twee-
de helft strijdlustig te starten en 
het gaatje te dichten. Helaas was 
het de tegenstander die als eer-
ste een treffer wist te noteren en 
daarmee de marge verdubbelde 
naar twee punten verschil.  Het 
aanvalsvak onder leiding van Se-
bastiaan van den Bosch had de 
taak om de stand weer gelijk te 
trekken. Jamie de Vries werd on-
gelukkigerwijs omver gelopen en 
kon de partij niet vervolgen en 
haar vervangster, Janneke Jon-
gejans, had enige tijd nodig om 

zich warm te lopen. Met tijde-
lijk drie personen in het aanvals-
vak lukte het miraculeus genoeg 
om de 6-6 op het scoreboard te 
zetten. Beide treffers kwamen op 
naam van Van den Bosch. Daar-
na trok Stormvogels het initia-
tief naar zich toe en wisten Lisa 
Haye en Demi Erkelens Stormvo-
gels op voorsprong te zetten. De 
Tovers sputterden nog wel tegen 
en wisten 7-8 te noteren, maar 
Stormvogels was weer 2 maal 
doeltreffend. Een comfortabe-
le voorsprong van drie punten 
met nog weinig tijd op de klok.  
De zege zou binnen moeten zijn, 
maar helaas mocht het niet zo 
zijn. De tegenstander wist in de 
slotfase alsnog de achterstand 
ongedaan te maken en een ge-
lijkspel op het uitslagenformu-
lier te noteren. Teleurstellend dat 
de voorsprong in de slotfase niet 
kon worden vastgehouden, maar 
over de gehele wedstrijd geno-
men gaf dit een juiste weergave 
van het spelbeeld. 

     Korfbalflits
       Stormvogels

Het wedstrijdprogramma van 
de korfballers van Stormvo-
gels de komende week:

Zaterdag 14 december
09.00 Stormvogels D1-BEP 
D4; 10.00 Stormvogels C1-He-
lios C1

Zondag 15 september
12.00 Zaandam Zuid 2-Storm-
vogels 2; 13.15 Zaandam Zuid 
1-Stormvogels 1

Programma

Demi Erkelens neemt een toegewezen vrije bal op aangeven van Li-
sa Haye

Uitgeest - Het speelschema 
in de zaal van de jeugdhoc-
keyers van MHCU ziet er ko-
mend weekeinde alsvolgt uit:

Zaterdag 14 december 
De Bloemen, Castricum
10:15 MC2 - Zandvoortsche 
Hockey Club MC2 
11:10 MC2 - Amsterdam MC5
Boelelaan, Amsterdam
11:55 JC1 - THC Hurley JC4 
12:50 JC1 - Mijdrecht JC1
’t Spant, Leimuiden
09:30 MA1 - Hisalis MA1 
10:25 MA1 - Amsterdam 
MA3 
De Sporthoeve, Badhoeve-
dorp
14:40 JB1 - Xenios JB3 
15:30 JB1 - Strawberries JB1
De Lelie, Akersloot
15:10 MA2 - Xenios MA4 
17:05 MA2 - Xenios MA5

Zondag 15 december 
Boelelaan, Amsterdam 
17:25 DJ1 - HBS D3 
19:10 DJ1 - Bennebroek DJ1
De Zien, Uitgeest
10:15 M8D1 - AMVJ M8D1 
13:55 M8D1 - AMHC Wester-
park M8D1 
De Lelie, Akersloot 
15:00 MD1 - IJburg MD1 
16:50 MD1 - AthenA MD3 

Speelschema 
jeugd MHCU

Volleybal Voluit
Uitgeest - Het wedstrijd-
overzicht van Volleybal-
club Voluit ziet er als volgt 
uit:
Donderdag 12 december 
20.00: Voluit DS 3 - Bevok 
DS 1; Voluit HS 2 - Zaanstad 
HS 6; Voluit DS 2 - V.V.A. DS 
2; Voluit DS 4 - vv Jonas DS 8
21.45: Voluit HS 1 - Croo-
nenburg HS 4

FC Uitgeest G2 verliest 
van SV Koedijk
Uitgeest - Zaterdag speelde FC 
Uitgeest G2 de laatste wedstrijd 
van 2013 tegen en bij SV Koedijk.  
In de eerste helft had de thuis 
spelende ploeg volgens verslag-
gever en speler van het team 
Dylan Schiphorst duidelijk over-
wicht. Ze hadden constant bal-
bezit, FC Uitgeest kwam er niet 
aan te pas en bij de rust was het 
6-0 voor Koedijk.
Maar in de tweede helft ging het 
volgens Dylan beter. FC Uitgeest 
kwam zelfs drie keer tot scoren, 
het eerste doelpunt kwam van 

de voet van Harry, daarna scoor-
de Peter en Dylan maakte zelf 
het derde doelpunt voor FC Uit-
geest. De eindstand was 10-3 in 
het voordeel van Koedijk.
Zo werd dit jaar afgesloten met 
vier verloren partijen, twee ge-
wonnen partijen en één gelijk-
spel. Dylan wil graag van de ge-
legenheid gebruik maken na-
mens iedereen van G2 alle men-
sen die hen dit jaar steunden te 
bedanken en iedereen in Uit-
geest prettige feestdagen en een 
gezond 2014 toe te wensen.

Originele relatiegeschenken 
bij Bakkerij Putter
Uitgeest - Zoekt u een relatie-
geschenk dat heel origineel is en 
tevens wereldberoemd? Dan is 
hier het pasklare antwoord: een
Oudhollandse Tulband of Spijs-
brood van Bakkerij Putter!
Het meerdere malen bekroonde 
spijsbrood is het enige ter we-
reld waarop octrooi is verleend, 
omdat het gebakken wordt met 
verdeeld spijs. Direct daarna 
wordt het vacuüm verpakt, zodat 
de lange houdbaarheid gewaar-
borgd blijft.

De fraaie verpakking is luxe uit-
gevoerd met sierlijke tekst. De 
eveneens feestelijk verpak-
te Oudhollandse Putter Tulband 
wordt gebakken volgens een 
zeer oud familierecept.
Bakkerij Putter, met winkels in 
Limmen, Uitgeest en Kromme-
nie, kent een lange bakkershis-
torie en bestaat al sinds 1855. In 
2008 heeft het Hare Majesteit de 
Koningin behaagd, deze actieve 
bakkerij te benoemen tot Hofle-
verancier.

o.a. Mephisto, Hartjes, Waldlaufer, Ara, Timberland, Helioform
E20 korting op alle top merken!

Europaplein 79-81, Heemskerk, tel: 0251240714
Geldig van 11 december t/m 31 december 2013

Tegen inlevering van deze waardebon krijgt 
u korting op de wintercollectie laarzen en 
schoenen voor dames, heren en kinderen! 

K e r s t Ko r t i n g
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Uitgeest - De vorige foto (nr 
08400) van de vereniging Oud 
Uitgeest werd weer goed beke-
ken. Alle namen van personen 
zijn nu bij de redactie bekend. 
Het was een foto uit 1930 van het 
personeel van de N.V. Electrische 
drukkerij v/h A.W. van der Hoek 
die onder andere het weekblad 
voor Uitgeest e/o (de voormalige 
naam van de Uitgeester) maakte. 
Bovenstaand een foto die on-
langs in ons bezit kwam, foto 
nummer 23712 uit de beeldbank. 
De meeste namen zijn wel be-
kend maar er ontbreken nog wat 
voornamen. We hebben verder 
geen idee wat voor club dit is. 

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit haar databank in 

deze rubriek

We vermoeden dat het een ver-
eniging is en dat er iets te vieren 
viel gezien de bloemstukken die 
op deze foto staan. Vermoedelijk 
is deze gemaakt in de jaren der-
tig. Ook onbekend is waar de-
ze foto genomen is. Het lijkt een 
huiskamer of is het toch het to-
neel van de kleine zaal van de 
Ooievaar?
Zittend van links naar rechts: 
Marinus van Staveren, de heer 
Bonkenburg, de heer Gaasbeek, 
de heer Bytenhoorn, de heer ??, 
Sjaak Vooren en Jo Schipper. 
Staand de heer Huisman, Willem 
Bak, Nic Keijzer, Jan Krom en de 
heer Zwaan.

Wie weet meer van deze foto en 
kan ons de ontbrekende naam 
en locatie geven? 

Uw reactie kunt u kwijt op on-
ze website: www.ouduitgeest.nl  
bij ‘Wie is wie’. Hier kunt u fo-
to 23712 ook nog op uw scherm 
verder bekijken. U kunt ook bel-
len met Herman Tervoort, 313196 
of Greet Enkt-Mors, 311800.

Heeft u ook foto’s waarvan u 
denkt dat ze voor onze vereni-
ging interessant zijn, dan hou-
den wij ons graag aanbevolen. 
Neem in dat geval contact met 
ons op. 

Gerrit Idema ‘IJmonder 
van het jaar 2013’?

Uitgeest - Een regionaal dag-
blad organiseert jaarlijks een 
verkiezing voor de “IJmonder 
van het jaar”. Een ambassadeur 
draagt iemand voor en voert 
campagne om zijn of haar kan-
didaat zoveel mogelijk stemmen 
te bezorgen. Het leek De Afval-
lende Bal in de persoon van Re-
né Vermeer een prima idee om 
Uitgeester Gerrit Idema voor te 
dragen.
Gerrit is als voorzitter van het 
ICGT en al vanaf de start in 1985 
het gezicht van het jaarlijkse 
evenement dat bestaat uit een 
internationaal voetbaltoernooi 
en een feestprogramma gedu-
rende de Pinksterdagen. Voetbal 
en entertainment onder één dak.  
Het unieke aan het evenement 
is dat het gedragen wordt door 
honderden vrijwilligers, bijna al-
lemaal afkomstig uit Uitgeest. 
Daarmee speelt het een belang-

rijke rol in het sociale leven van 
Uitgeest en verbindt het dorps-
bewoners met elkaar. Belangrijk 
voor Gerrit want naast een enor-
me voetballiefhebber is hij een 
sociaal en bewogen mens.

Dat blijkt ook uit zijn werk bij 
Tata Steel IJmuiden. Als lid van 
de onderhandelingsdelega-
tie van FNV Bondgenoten Ta-
ta Steel IJmuiden en zijn werk 
voor de ondernemingsraad is hij 
dag in dag uit bezig met de zorg 
voor het personeel van de vesti-
ging IJmuiden. In het spel tussen 
werkgever en werknemer weet 
hij al heel lang voor de werkne-
mers het beste er uit te halen.
Gerrit Idema is volgens René 
Vermeer een uniek en veelzijdig 
mens maar bovenal een ontzet-
tend aardige kerel die op zijn be-
scheiden wijze bijdraagt aan een 
betere samenleving.
Bent u het met René eens? 
Breng dan voor uiterlijk 18 de-
cember 2013 00.00 uur uw stem 
uit op Gerrit Idema. Ga daar-
voor naar www. nhd.nl/kenne-
merland. De zes kandidaten met 
de meeste stemmen gaan naar 
de finale in januari 2014. Op dit 
ogenblik komt Gerrit nog net 
wat stemmen tekort. Dus gauw 
stemmen en help een Uitgees-
ter om “IJmonder van het jaar” 
te worden. 

 

Uitgeest - Op vrijdag 20 decem-
ber vindt het Kerstconcert plaats 
van de Uitgeester Harmonie, in 
samenwerking met het koor de 
Zingende Zwanen.
Aanvang is om 20.15 uur in de 
Hervormde kerk van Uitgeest. 
Afwisselend zullen de Harmo-
nie en het koor voor u spelen. 

Het programma bestaat onder 
andere uit vele bekende kerst-
nummers, maar bijvoorbeeld ook 
een mooi arrangement op Har-
ry Potter. 

U bent van harte welkom bij dit 
gezellige concert in kerstsferen. 
De entrée bedraagt 5 euro.

Inzameling speelgoed 
voor school Mauritanië
Uitgeest - De Stichting Scholen 
voor Mauritanië organiseert eind 
december weer een inzameling 
van speelgoed voor schoolkin-
deren in Mauritanië. In dit ar-
me West-Afrikaanse land zitten 
peuters opeengepakt in donkere 
zaaltjes zonder enig speelgoed. 
Die kinderen zijn dolblij met af-
gedankte speeltjes van kinde-
ren uit Nederland. Begin dit jaar 
heeft de stichting al een contai-
ner met speelgoed naar Mauri-
tanië verscheept, en dit materiaal 
is toen verdeeld over 15 verschil-
lende scholen. Maar er waren 
helaas nog een scholen die bui-
ten de boot vielen, dus daar wil 
men alsnog wat aan gaan doen. 
Op 1 januari vertrekken er weer 
enkele trawlers vanuit IJmui-
den naar Mauritanië die bereid 
zijn om materiaal voor de scho-
len mee te nemen. Dit keer geen 
hele container, maar de organi-
satoren kunnen wel een aantal 

verhuisdozen meegeven. Nu de 
Goede Sint de afgelopen week 
weer veel cadeautjes heeft ge-
bracht, zullen er misschien kin-
deren (en ouders) zijn die zich 
afvragen waar ze met hun oude 
speelgoed heen moeten. Daar is 
Mauritanië dus een mooie be-
stemming voor.
Gezocht wordt vooral speelgoed 
dat gebruikt kan worden op 
kleuterscholen. Dus geen spel-
letjes in het Nederlands want 
daar begrijpen ze daar niets van. 
Een belletje naar Ad Corten (06-
25539238) is voldoende om het 
speelgoed op te laten halen.  Het 
mag natuurlijk ook gebracht 
worden, naar De Waterdief 52 
in Uitgeest. De inzamelingsactie 
duurt tot 24 december. 

Wie meer wil weten over de 
stichting kan terecht op de web-
site www.scholenvoormaurita-
nie.nl.   

Maak je eigen 
kerstboomversiering!
Uitgeest - Tijdens een work-
shop op zaterdag 14 decem-
ber in speeltuin Kindervreugd 
gaan kinderen versieringen ma-
ken voor in de kerstboom. Er 
zijn dennenappels van mdf die 
ze gaan beschilderen of beplak-
ken. Natuurlijk maken ze ook an-
dere leuke decoraties. Begonnen 
wordt om 14.00 uur met knip-
pen en plakken en om ongeveer 

16.00 uur is het weer afgelopen. 
Ben je tussen de 8 en 12 jaar en 
lijkt het je leuk om hieraan mee 
te doen, dan ben je van harte 
welkom! Aan niet-leden van de 
speeltuin vraagt men een kleine 
bijdrage van twee euro.
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.
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Weerbaarheidstraining 
speciaal voor kinderen
Castricum - Hoe jonger een 
kind leert waar zijn eigen krach-
ten, mogelijkheden en grenzen 
liggen hoe langer en hoe meer 
profijt het ervan heeft. Rots en 
Water is een weerbaarheidstrai-
ning die kinderen op een speelse 
manier leert dat elk gedrag een 

keuze is. Soms moet je voor je-
zelf opkomen (rots) en soms sa-
menwerken (water). Rots en wa-
ter is een training waarbij veel 
bewogen wordt en niet zo veel 
gepraat. Door de oefeningen le-
ren kinderen wat hun sterke en 
zwakke punten zijn. Kinderen le-

ren voelen hoe sterk ze fysiek 
zijn en leren hoe ze deze kracht 
op een goede manier kunnen 
gebruiken. Opkomen voor jezelf, 
een antwoord op pestgedrag en 
ook jezelf beheersen bij boos-
heid. Kinderen worden zich be-
wust dat je door je houding al 
heel veel over jezelf vertelt. Ook 
besteden we aandacht aan ver-
schillende manieren van (oog)
contact, stemgebruik en adem-
haling. Die bepalen namelijk ook 
hoe je op anderen overkomt. Het 
doel van de training is dat kin-
deren sterker in het leven ko-
men te staan, waardoor ze beter 
om kunnen gaan met lastige si-
tuaties. Acht lessen, tachtig eu-
ro, twee leeftijdsgroepen: start 
maandag 6 januari 16.30-17.30 
vanaf negen jaar; start woens-
dag 8 jan 16.00-1700 vanaf zes 
jaar. Meer informatie: Wendy@
speeleensmetvuur.nl. 

SundayXmasFair in 
Winkelstad Beverwijk

Kramen vol met aantrekkelijke 
kerstwaren, diverse winterattrac-
ties voor jong en oud, een knus 
horecaplein en een mini-koren-
festival zijn bij elkaar gebracht 

om de bezoekers te inspireren 
en te vermaken. Er is veel gele-
genheid om elkaar leuk op de 
foto te zetten; zo staat er op de 
Zeestraat een gigantische kerst-

Beverwijk - Aanstaande zondag wordt in het centrum van de stad 
de vierde SundayFair van dit jaar georganiseerd. Deze editie staat 
geheel in het teken van de kerst. Van 12.00 tot 17.00 uur slingert het 
megaspektakel zich door de Breestraat, de Zeestraat en de Beverhof.

boom met alles erop en eraan en 
er komt een ijsbaantje voor de 
kinderen. Op de Breestraat vor-
men een reusachtig koffiezet-
apparaat van zes meter hoog 
en de Coca Cola truck, gespon-
sord door OBA Bouw- en Aan-
nemersbedrijf, de publiekstrek-
kers. Bezoekers kunnen zich la-
ten fotograferen met de Coca-
Cola kersttruck, deze foto wordt 
direct geprint en kan als kerst-
kaart verstuurd worden. De fo-
to wordt daarnaast ook als e-
mail verzonden. De diverse ko-
ren wisselen elkaar af met kleine 
concerten en zorgen voor de on-
misbare muzikale omlijsting van 
de SundayXmasFair. 

De kraamhouders met weerge-
voelige producten krijgen een 
plekje in de Beverhof. Op het ho-
recaplein zullen warme choco-
mel en glühwein zeker niet ont-
breken. De feestverlichting glin-
stert in het hele centrum en al-
le etalages zijn in fraaie kersttooi 
gestoken en nodigen mee uit om 
te komen kerstshoppen. Parke-
ren is op zondag gratis. Bij de 
winkeliers is informatie beschik-
baar over ‘parkeren met je mo-
biel’ voor de andere dagen van 
de week.

Regio - De wethouders duur-
zaamheid in de regio Alkmaar 
willen gaan samenwerken om 
duurzame energieproductie in 
de regio te vergroten. Naar het 
voorbeeld van een aantal an-
dere gemeenten in Nederland 
wil de regio een Stimulerings-
fonds Duurzame Energie star-
ten. Uniek is dat de gemeenten 
in de regio Alkmaar nu samen 
een Stimuleringsfonds starten 
voor duurzame energie.
De wethouders Duurzaamheid 
van de gemeenten Alkmaar, Ber-
gen, Castricum, Heerhugowaard, 
Schermer en Langedijk en een 
directielid van HVC hebben vo-
rige week woensdag op het ge-
meentehuis van Heerhugowaard  
een intentieovereenkomst gete-
kend. Het fonds zal nieuwe duur-
zame energieprojecten in de re-
gio gaan aanjagen. Door deze 
projecten tot en met de bouw-
fase te ondersteunen, wordt het 
eenvoudiger voor lokale ener-

giecoöperaties om te investeren 
in projecten. Energiecoöperaties 
in de regio Alkmaar zijn Calorie, 
Heiloo Energie, Bergen Energie, 
Energiek Langedijk en Alkmaar 
Energie. Voor het Stimulerings-
fonds Duurzame Energie doen 
de gemeenten in de regio een 
bijdrage naar rato van het aan-
tal inwoners. De totale bijdra-
ge wordt door HVC verdubbeld. 
HVC ondersteunt de gemeen-
ten in de regio daarnaast door 
technische kennis van duurzame 
energieprojecten in te brengen.
Het Stimuleringsfonds Duurza-
me Energie start met een con-
creet project, de realisatie van 
een windmolen op industrieter-
rein Boekelermeer in Alkmaar. 
Inwoners in de regio kunnen een 
investering doen in de windmo-
len. Er wordt onderzocht waar 
zonneweides kunnen worden 
gebouwd. Ook die worden weer 
open gesteld voor investeringen 
van inwoners.

Wethouders duurzaamheid 
slaan de handen ineen

Castricum - GroenLinks vindt 
de verordening die het colle-
ge van B&W voorstelt voor ver-
scherping van straffen op mis-
dragingen en nalatigheden van 
uitkeringsgerechtigden, ondoel-
matig en veel te hard. Het gaat 
onder meer om het volledig in-
trekken van de uitkering tot 
een periode van maar liefst zes 
maanden aan toe. Ook de Ver-
eniging van Nederlandse Ge-
meenten (VNG) waarschuwt te-
gen de gevolgen van de maat-
regelen, ook voor de gemeen-
ten zelf.
Hannie Lutke Schipholt: ,,Er is 
de afgelopen jaren flink bezui-
nigd op de uitkeringen, en het is 
al een 'straf' om daarvan te moe-
ten leven. Op zichzelf is dat re-
den genoeg om zo snel moge-
lijk uit een uitkering te willen, af-
gezien van het besef dat het de 

gemeenschap geld kost. Boven-
dien is het ook volgens Groen-
Links voor ieder mens beter om 
in de maatschappij mee te doen, 
en dat gaat het makkelijkst met 
een baan, een salaris en col-
lega’s. Maar als dat tijdelijk of 
langdurig niet lukt, hebben we 
gelukkig een vangnet. Het doel 
van dat vangnet is ervoor te zor-
gen dat in Nederland iedereen 
een inkomen heeft. De aange-
scherpte verordening ondermijnt 
dat principe. Als iemand zich niet 
gedraagt zoals dat door de over-
heid van een uitkeringsgerech-
tigde verwacht wordt, zou zijn 
bestaanszekerheid ineens in ge-
vaar gebracht mogen worden. 
Dat resulteert in het niet kunnen 
betalen van huur, energie, ter-
mijnen van gemeentelijke belas-
tingen, voeding et cetera. Ofte-
wel schulden, die ook wan

Minder scherpe sancties 
in het uitkeringsbeleid

Open Monumentendag
Castricum - Wie bijzonde-
re herinneringen heeft of mooie 
verhalen kan vertellen over het 
vervoer vroeger in Castricum, 
kan deze kwijt bij de gemeente. 
Ze krijgen een plek bij de viering 
van Open Monumentendag 2014 
dat ‘Op reis’ als thema heeft. 

Open Monumentendag is ko-
mend jaar in het weekend van 
14 en 15 september. Het thema 

‘Op reis’ is zeer breed. Alle soor-
ten van vervoer en transport val-
len daaronder, zowel van men-
sen als van goederen, via wa-
ter, spoor, weg en lucht. Herin-
nering kunnen gaan over histori-
sche schepen, treinen, auto’s  en 
vliegtuigen, oftewel het mobiele 
erfgoed. 
Ook in de gemeente Castricum 
zijn nog veel tastbare herinnerin-
gen aan het reizen en het trans-

port. De Schulpvaart, de Laan-
dervaart en de Dusseldorper-
vaart waren belangrijke water-
wegen. Denk ook aan het tram-
metje van en naar Duin en Bosch 
en het (historisch) treinstation te 
Castricum, of het vervoer per bus 
naar de Hoogovens. 

Zendt een herinnering per brief 
naar gemeente Castricum, afde-
ling Ontwikkeling, Postbus 1301 
te 1900 BH Castricum of per e-
mail: HarryVenema@castricum.
nl. Dit kan tot 15 januari. 
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Bij À propos thuistraiteur
Culinaire maaltijden 
nu ook thuisbezorgd

Castricum - ,,De afhaalmaal-
tijden blijken vooral enorm in 
de smaak te vallen bij ouderen. 
En omdat deze mensen niet al-
tijd de mogelijkheid hebben om 
af te halen, ga ik vanaf janua-
ri ook gratis thuisbezorgen tus-
sen 17.00 en 18.00 uur in Cas-
tricum.” Aan het woord is Maria 
Stella van Duuren van À propos 
thuistraiteur. Zij bereidt op dins-
dag en donderdag gevarieerde, 
smaakvolle en gezonde maaltij-
den met seizoensgebonden pro-
ducten van biologische afkomst. 
En dat slaat aan in Castricum!
Dat is welbeschouwd niet zo 
vreemd; de maaltijden zijn ge-
zond, bijzonder smakelijk en een 
lust voor het oog. Maria Stella 
heeft zich gespecialiseerd in het 
vervaardigen van harmonieuze 
gerechten met veel gevoel voor 
subtiele details. Zo let zij niet al-
leen op een mooie combinatie 
van smaken, maar ook op een 
afwisseling in kleur en structuur. 
Al langer maakte À propos thuis-
traiteur feesten compleet met di-
ners, ontbijtjes, lunches, high 
teas, tapas en fingerfood.
In de professionele keuken van 
haar bedrijf vertelt Maria Stella: 
,,De maaltijden zijn heel gevari-
eerd. Ik wissel af met vis, vlees, 
vegetarisch en ik kook Hollands, 
Aziatisch, Mediterraan; werkelijk 
alles. Voor vaste klanten heb ik, 
in plaats van plastic verpakkin-
gen, een ruilsysteem met oven-
schaaltjes ingevoerd. Het idee 
kwam van een klant zelf. De 
maaltijd wordt geleverd in een 
vuurvast schaaltje en tegelijk 
neem ik die van de vorige maal-
tijd weer mee terug.”
Het begon allemaal in Frankrijk 

waar een feest werd gevierd en 
Maria Stella en haar echtgenoot 
een traiteur inhuurden. ,,De eni-
ge vraag die de kok stelde was 
waar hij de keuken kon vinden. 
Daarna liep alles op rolletjes; het 
ene na het andere mooie gerecht 
kwam uit mijn keuken. De Fran-
sen koken, meer dan wij, met de 
producten van het seizoen en die 
traditie heb ik overgenomen om-
dat het resultaat zo veel smake-
lijker is. Ik ben een perfectionist; 
de smaak van alle gerechten die 
ik maak moet buitengewoon zijn 
en dat geldt ook voor de presen-
tatie van de gerechten.” 
Maria Stella kookt desgewenst 
bij mensen thuis bij een feeste-
lijke gelegenheid. Het is boven-
dien mogelijk een eetfeest op 
een andere locatie te vieren. In 
het Oude Raadhuis bijvoorbeeld, 
Dorpsstraat 23, in boerderij Zee-
veld, de Tuin van Kapitein Rom-
mel of verderop in de regio.
Voor de afhaalmaaltijden, die 
vanaf januari ook thuisbezorgd 
kunnen worden, kan men kij-
ken op www.thuistraiteur.nl om 
te zien wat er op het menu staat. 
Bestel de maaltijd voor 9.00 uur 
via heerlijk@thuistraiteur.nl en 
haal het af op de Breedeweg 55 
tussen 17.00 uur en 18.30 uur. Of 
voor wie dat liever heeft, wordt 
de maaltijd thuisbezorgd. Een 
maaltijd kost 12,50 euro per per-
soon, een gezin betaalt 35,00 eu-
ro. 
Maria Stella is telefonisch te be-
reiken via 06-42971159 voor wie 
geen internet heeft. Met dieet-
wensen kan tot op zekere hoog-
te rekening worden gehouden. 
Zo eenvoudig kan gezond én 
lekker zijn.

Castricum - Zondag 22 decem-
ber is er in St. Pancratiuskerk 
een kerstsamenzang voor al-
le gezindten, jong en oud. Aan-
vang: 14.00 uur. Met medewer-
king van diverse koren. De toe-
gang is gratis. Het adres is 
Dorpsstraat 115. 

Kerstsamenzang

Castricum - Op zaterdag 14 de-
cember wordt een kerstboom 
neergezet op  het kerkplein van 
de Pancratiuskerk aan de Dorps-
straat. Dee boom is nog helemaal 
kaal. Er komen wel lichtjes in de 
boom, maar er zijn nog geen ver-
sieringen. Daarom wordt ieder-
een opgeroepen een versiering 
te maken. Op zondagmiddag 15 
december rond 15.30 uur be-
ginnen kinderen met de versie-
ring. Vanaf 16.00 uur kan ieder-
een met een creatie terecht. Er 
wordt een banner aan de kerkto-
ren opgehangen met een afbeel-
ding van jongeren die de rap- 
en breakdanceviering ‘De Logi-
ca van God’ hebben verzorgd. 
Als het weer het toelaat zullen zij 
een optreden verzorgen.

Kale kerstboom

Castricum - Er is weer een nieu-
we expositie te bezichtigen in 
het parochiehuis van de St. Pan-
cratiuskerk aan de Dorpsstraat. 
Deze keer hangt er werk van Di-
ny  Dijkman-Mulder, Ben Gerits, 
Henk Zoontjes, Ton Rijkers en 
Joop Feijen. Elke vrijdagochtend, 
na de zondagsvieringen kan men 
de werken bezichtigen. Alle Cas-
tricummers die ook eens willen 
exposeren krijgen hiervoor de 
gelegenheid. Informatie bij Mi-
neke de Geest-Kok, email: mine-
kedegeest@hccnet.nl.        

Expositie

Akersloot - Het hoogste punt 
van het nieuwe gedeelte van 
Woonzorgcentrum Strammer-
zoom van ViVa! Zorggroep is be-
reikt. De bouw van de twee nieu-
we huiskamers voor de dag-
opvang van bewoners van het 
woonzorgcentrum en de renova-
tie van het bestaande pand ver-
loopt voorspoedig. Dit was voor 
Sinterklaas reden om een be-
zoek te brengen en de mede-
werkers in het zonnetje te zetten.

Hoogste punt

Kerstvakantiecocktail
Castricum - Mountainbiken, 
breakdance, klimmen, tennis en 
cupcakes versieren maken deel 
uit van de Kerstvakantiecocktail 
van Stichting Welzijn Castricum.
Op 23 december kunnen kin-
deren in DansStudio Fruns te-
recht voor breakdance van 14.00 
tot 15.30 uur voor de leeftijd zes 
tot en met twaalf jaar. Een clinic 
mountainbiken in Limmen kan 
op 27 december en donderdag 
2 januari van 10.00 tot 12.00 uur 
voor de leeftijd acht tot en met 
twaalf jaar. Wie het leuk vindt om 
cupcakes te versieren is welkom 
bij Mem’s Atelier op 30 decem-

ber van 10.30 tot 12.00 uur. De 
activiteit is voor de leeftijd vier tot 
en met acht jaar. Sportpark Berg 
en Bal staat klaar voor een partij-
tje klimmen op 30 december van 
13.00 tot 15.00 uur en op 2 janu-
ari van 13.00 tot 15.00 uur. Een 
aantal ouders wordt gevraagd te 
helpen bij de klimactiviteit. Aan 
tennis kunnen kinderen deelne-
men op 3 januari tussen 14.00 en 
15.30 uur. De klim- en tennisac-
tiviteiten zijn voor kinderen in de 
leeftijd van zes tot en met twaalf 
jaar.  Aanmelden kan vanaf vrij-
dag 13 december. Zie ook: www.
welzijncastricum.nl. 

Overstromingsdreiging in 
Strandvondstenmuseum
Castricum - Het Strand-
vondstenmuseum vertoont in het 
weekeinde van 14 en 15 decem-
ber de film ‘Het gevaar kwam 
‘s nachts’. De film is opgeno-
men in het Zuiderzeemuseum. 
Leerlingen van twee basisscho-
len uit Andijk spelen de hoofd-
rol in deze historische film. De 
film is een van de drie filmpro-

jecten van Pauline van Vliet. Het 
is de bedoeling dat de kinde-
ren rond dit onderwerp alle vra-
gen kunnen stellen die bij hen 
leeft over de zee, overstromings-
dreiging, storm en dergelijke. De 
toegang tot het binnenterras van 
het museum en de vertoning van 
de film is gratis. Het museum is 
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Akersloot - Het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
heeft op recreatieterrein De 
Hoorne zes esdoorns geplant bij 
de vijf goede populieren die mid-
den op het recreatieterrein wa-
ren blijven staan. 
Deze esdoorns vervangen de 

twee populieren die waren weg-
gehaald vanwege de slechte ge-
steldheid. 
Esdoorns worden niet zo hoog, 
zodat deze minder last van de 
wind hebben en minder wind te-
genhouden voor zeilers en sur-
fers op het meer. 

Bomen voor De Hoorne 

Magische lichtjestocht
Castricum - Op 20 decem-
ber steken de boswachters van 
PWN honderden kaarsjes aan 
voor de jaarlijkse lichtjestocht 
door het duingebied. De start 
van de tocht is tussen 19.00 en 
20.00 uur. Op de langste nacht 
van het jaar kan men gast zijn 
van de donkere duinen en hun 
bewoners. 

Tijdens de afwisselende route 

van ongeveer anderhalf uur wij-
zen honderden kaarsjes de weg 
door het donkere duin. Onder-
weg hebben de boswachters een 
aantal sfeervolle verrassingen in 
petto. Aanmelden voor de licht-
jestocht kan via www.pwn.nl/
eropuit of op de avond zelf kan 
vanaf 18.30 uur in Bezoekers-
centrum De Hoep Bij slecht weer 
kan de tocht helaas niet door-
gaan. 
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Limmen - Op zondag 15 decem-
ber vanaf 16.00 uur in De Vrede-
burg de Seaside Big Band. De 
band bestaat uit zeventien en-
thousiaste amateurmuzikanten 
uit Heemskerk. Ria de Vries is 
naast altsaxofoniste ook de zan-
geres van de band. Het reper-

toire breidt zich in rap tempo uit 
tot een mengeling van standards 
van het big band songbook en 
vooral eigen composities en ar-
rangementen van de dirigent. 
Bandleider Konrad Koselleck 
staat bekend als een van de to-
parrangeurs in Nederland.

Castricum – Connection geeft 
dit jaar een kerstconcert samen 
met The Starsingers, een dub-
belconcert dus. Beide koren zin-
gen zondag 22 december in de 
Dorpskerk. 

Verbindende schakel tussen bei-
de koren is dirigente Rolien Ei-
kelenboom. Zij is al sinds de op-
richting van Connection in 1985 
muzikaal leider van het Castri-
cumse koor. Daarnaast is ze ook 

al jaren dirigente van Vokaal Ka-
baal en in dat koor zingen een 
aantal leden van The Starsingers.

The Starsingers is een klein koor 
dat bestaat uit acht zangers en 
zangeressen, terwijl Connecti-
on veertig koppen telt. Connecti-
on wordt begeleid door een vier-
koppige band. The Starsingers 
begeleiden zich zelf bij sommi-
ge nummers op gitaar of piano.
Aangeraden wordt kaarten te re-

serveren. Zondag 22 december 
zijn er concerten in de Dorps-
kerk in Castricum om 15.00 en 
20.00 uur. 
Kaartjes inclusief koffie en thee 
in de pauze kosten 12,50 eu-
ro, kinderen tot 12 jaar 7,50 eu-
ro. De kaarten zijn te koop bij 
Boekhandel Laan en The Read-
shop in Castricum of kunnen ge-
reserveerd worden bij Margreet 
Phillipson: 0251-653658, phillip-
sonam@casema.nl.

Dubbel kerstconcert Connection 
en The Starsingers in Dorpskerk

Castricum - Op 4 decem-
ber brachten derdeklas-
sers van het Clusius Col-
lege Castricum een be-
zoekje aan zorgcentrum 
De Santmark met een 
zelfgemaakt kerststuk-
je. De ouderen waren erg 
onder de indruk. Sommi-
ge wilden er zelfs voor 
betalen. ,,Wat een lieve 
mensen”, aldus een van 
de leerlingen.

Clusiusleerlingen maken bloemstukjes 
voor bewoners SantmarkSeaside Big Band bij 

de Jazz Session Club

Rigoureuze maatregel
Ik teken bezwaar aan tegen het besluit om het park Noord-End niet lan-
ger als honden-losloopgebied aan te duiden. Dit gebied geldt al zolang 
als ik hier woon, sinds november 1985, en waarschijnlijk zelfs al langer 
als losloopgebied voor honden. Nu zijn er wel meer plaatsen in de ge-
meente Castricum waar de honden los mogen lopen, maar we hebben 
het dan over kleinere stukjes waar zowel de honden als de omgeving 
dan gevaar lopen. In park Noord-End  zijn verkeer en honden veilig van 
elkaar gescheiden. Nu zijn er kort op elkaar enkele incidenten voorge-
vallen welke te betreuren vallen, maar om op deze rigoureuze wijze álle 
hondenbezitters dit fijne gebied te ontnemen gaat mijn inziens wel erg 
ver. Er moet toch wel iets te bedenken zijn waarbij alle partijen tot alle 
tevredenheid gebruik kunnen maken van dit gebied?
I.l. Everts, Castricum. 

Noodkreet Kooiplein
Studio K verlaat het Kooiplein. Na achttien jaar de hoop opgegeven dat 
het ooit nog wat zou worden met het plein. Jammer dat de gemeente, 
behalve elke twee weken een keer maaien, niet meer aandacht aan 
deze buurt besteed. Zo’n prachtig plein met zijn mooie bomen en be-
strating. Het zou aantrekkelijker gemaakt kunnen worden als er een kin-
derspeelplaats gemaakt zou worden; er komen zoveel moeders met kin-
deren langs. En/of aan de snackbar een horecavergunning te verlenen. 
Inmiddels zit ik zonder atelierruimte. Is het geen goede suggestie voor 
de gemeente om aan kunstenaars van Castricum ruimte beschikbaar te 
stellen, zodat er  een collectief kan ontstaan? Reacties: info@studiok-
castricum.nl. Werk van Studio K blijft te zien in galerie Streetscape, Bak-
kerspleintje 81, Castricum.
Ans Martens

Castricum - Stichting Reanima-
tie en AED Castricum heeft haar 
cursusprogramma voor 2014 
vernieuwd.  De laatste maanden 
is er veel belangstelling voor de 
reanimatiecursussen. Daarom 
biedt de Stichting diverse moge-
lijkheden om een geldig diploma 
te verkrijgen of te behouden.

Basisopleiding in een avond: In 
deze cursus leren deelnemers 
alle vaardigheden om een juis-
te reanimatie te kunnen uitvoe-
ren, inclusief AED.  Basisoplei-
ding in twee avonden: De eerste 
avond komen vooral beademing 
en borstcompressies aan de or-
de. De tweede avond het gebruik 
van de moderne AED’s (defibril-
lators). Vervolgopleiding AED: 

Deze cursus is vooral bestemd 
voor diegenen die een geldig di-
ploma hebben en in het recen-
te verleden een reanimatieop-
leiding zonder AED doorlopen 
hebben. Staat in teken van de 
nieuwste ontwikkelingen en het 
gebruik van moderne AED ap-
paratuur. 
Basisopleiding kinderreanima-
tie: In deze cursus leert men de 
reanimaties van baby’s en  kin-
deren tot acht jaar. Verkorte op-
leiding kinderreanimatie: Cur-
sisten met een geldig diploma 
die de basisopleiding Reanima-
tie hebben gevolgd, kunnen de-
ze module kinderreanimatie vol-
gen. Inloop herhalingsavonden: 
Op de eerste donderdagavond 
van de meeste maanden kunnen 

Nieuwe cursussen reanimatie
cursisten met een geldig diplo-
ma gratis hun vaardigheden oe-
fenen. Het diploma wordt afgete-
kend en verlengd.

De Stichting Reanimatie kiest 
met ingang van 12 decem-
ber voor nieuwe leslocaties. Al-
le inloop herhalingsavonden vin-
den plaats in de Burchtzaal van 
dorpshuis de Kern, Overtoom 15 
te Castricum. De lessen worden 
gegeven in het Rode Kruis ge-
bouw te Castricum, Ons Huis in 
Limmen en in de Kern te Castri-
cum. Meer informatie over reani-
matie? Kijk op www.reanimatie-
castricum.nl of bel 0651746639. 
De eerstvolgende basisopleidin-
gen zijn op donderdag 19 de-
cember of woensdag 22 januari.  

Castricum - Donderdag 12 de-
cember is Castricum en Heiloo te 
zien in het jeugdprogramma Het 
Klokhuis op Nederland 3. Deze 
uitzending wordt gewijd aan het 
thema 'Geleideroutes' voor blin-
den en slechtzienden. In de uit-
zending ervaart de presentator 
Maurice hoe het is om blind te 

zijn. Ook volgt hij een blinde jon-
gen, die vertelt en laat zien hoe 
de geleidelijnen hem helpen om 
zich zelfstandig te verplaatsen. 
Onder andere het gemeentehuis 
Castricum en busstation Heiloo 
zijn te zien in de aflevering. Hier 
liggen de geleideroutes van TG 
Lining. 

TG Lining en gemeente 
Castricum in Het Klokhuis
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Uitgeest - De gezichten ston-
den na afloop zo zuur als een 
kind dat op kerstochtend prach-
tige geschenken rond de kerst-
boom ziet liggen maar waarvan 
de Kerstman heeft gezegd dat 
je er maar eentje mocht uitpak-
ken. Kinderleed zogezegd. Toch 
was dat wat FC Uitgeest over-
kwam bij AFC’34. Eén cadeau, 
een penalty in de 1e minuut, 
werd omstandig uitgepakt maar 
de kerstgeschenken die in de 
loop van de wedstrijd nog volg-
den bleven verscholen in de ver-
pakking. AFC’34 stond er duide-
lijk beter op bij de Kerstman en 
kreeg twee keer de mogelijkheid 
om een geschenkje te pakken bij 
de kerstboom. Beide keren was 
het raak en zo stond er uiteinde-
lijk, na een overigens uiterst aan-
trekkelijke wedstrijd,  2-1 voor 
de thuisclub uit Alkmaar op het 
scorebord.

FCU startte in de vertrouwde op-
stelling van de laatste weken. De 
gasten kregen een droomstart 
doordat keeper Hoogland van 
AFC’’ 34 in het strafschopge-
bied al in de eerste minuut Nick 
van der Valk op de hielen trapte. 
Penalty besloot de scheidsrech-
ter van dienst. Een geschenk die 

FC Uitgeest vergeet 
kerstcadeaus uit te pakken

Nick van der Valk uitpakte. Feil-
loos zette hij vanaf elf meter de 
keeper op het verkeerde been, 
0-1.
In de veertiende minuut had 
Ramon den Nijs de 0-2 op zijn 
schoen maar alleen voor keeper 
Hoogland faalde hij in de afwer-
king. Toen al was er een wedstrijd 
ontstaan van twee zeer aanval-
lend ingestelde ploegen die vol 
gingen voor de winst. Het gevolg 
was een boeiende match die in 
hoog tempo voortdurend heen 
en weer golfde. Een treffer kon 
niet uitblijven. Een mooie voor-
zet van Meijland op Staal in de 
24e minuut bracht de laatste in 
scoringspositie. Met een strakke 
schuiver liet hij keeper Erik Al-
ders kansloos, 1-1.  Zes minu-
ten later. Een mooie aanval van 
FCU met nu een droomkans voor 
Nick van der Valk. Maar ook hij 
slaagde er niet in om de kerst-
bellen te laten rinkelen. Dan Ra-
mon den Nijs maar weer alleen 
voor de keeper. Maar ook nu 
stond het vizier niet op scherp. 
De groen en geel uitgedoste ar-
renslee wilde maar niet op gang 
komen.

In de tweede helft bleef de wed-
strijd een spectaculair schouw-

spel waarvan je je als toeschou-
wer langzamerhand ging af-
vragen aan welke kant de ba-
lans ging doorslaan. Voor beide 
teams bleven de mogelijkheden 
zich aandienen waarbij FCU in 
de 68e minuut de pech had een 
zuiver doelpunt wegens buiten-
spel afgekeurd te zien worden. 
Onrecht! Maar ook dat hoort bij 
voetbal.  
In de 85e minuut gebeurde dan 
toch waar je als supporter allang 
bang voor bent geworden name-
lijk een treffer voor de tegenpar-
tij. Slordig uitverdedigen, Me-
ijland die uit de draai schiet en 
Erik Alders die kansloos is, 2-1. 
Wedstrijd gespeeld. Moedig ge-
streden, braaf geweest, maar  
toch geen kerstcadeau mee naar 
huis. FC Uitgeest baalde ervan 
maar kon toch met opgeheven 
hoofd naar huis want slecht was 
het zeker niet geweest. Maar 
toch… als eens… ja, dan! 

Volgende week tegen Stormvo-
gels thuis maar eens wel “uit-
pakken”. (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Alders, Out, Toe-
bes, van den Helder, de Jong, 
Kristel, Brouwer, Koedijk, van 
Boxtel, den Nijs, van der Valk.

Veilig naar het sportpark van FC Uitgeest
Uitgeest - Er is FC Uitgeest veel 
aan gedaan de verkeersveilig-
heid rond het sportpark aan de 
Zienlaan te optimaliseren. Men 
wil bezoekers daarom nog graag 
op een paar zaken wijzen.

Een lang gekoesterde wens van 
FC Uitgeest ten aanzien van de 
verkeersveiligheid is onlangs in 
vervulling gegaan. Bij de laatste 
herfststorm hebben ook enkele 
bomen aan de Zienlaan het niet 
gered. De gemeente had daarom 
besloten enkele bomen die in 
slechte staat waren te verwijde-
ren, waaronder de twee bomen 
die voor het sportpark en het 
Harmoniegebouw stonden. Hier-
door is er ruimte gekomen voor 
de aanleg van een schelpenpad 
vanaf het parkeerterrein naar de 
hoofdingang van het sportpark 
van FC Uitgeest. Samen met de 
al eerdere gedane aanpassingen 
hoopt FC Uitgeest op een verde-
re verbetering van de verkeers-
veiligheid aan de Zienlaan. 
Parkeren aan de Zienlaan is ech-
ter verboden en een bekeuring 
betekent een boete van 85 eu-
ro. De meeste bezoekers aan het 
sportpark maken daarom keurig 
gebruik van het parkeerterrein. 
Er zijn echter nog steeds perso-
nen die fout parkeren. U brengt 
daarmee de veiligheid van de 

kinderen in gevaar en het is ner-
gens voor nodig. Er is voldoende 
parkeerruimte. Ook op doorde-
weekse avonden zijn er ouders 
die hun kinderen met de auto 
willen ophalen bij de toegangs-
poort van het sportpark. Me-
de omdat het donker is, zorgen 

zij voor een zeer gevaarlijke ver-
keerssituatie. Daarom ook door-
deweeks parkeren op het par-
keerterrein! 

Bezoekers van het sportpark 
worden verzocht om met het vol-
gende rekening te houden.

* Op de Zienlaan mag u maxi-
maal 30 km rijden. Houdt u zich 
aan deze snelheid! Een kind kan 
zomaar oversteken. Past uw 
snelheid daarom aan.
* Aan de Zienlaan mag u niet 
parkeren. Geparkeerde auto’s 
zorgen voor een onoverzichtelij-

ke situatie en dat brengt andere 
weggebruikers in gevaar.
Bij controle van de politie, volgt 
er direct een bekeuring!
* Iedereen die op zaterdag met 
de auto komt, verzoekt men om 
gebruik te maken van de veilige 
(zij)ingang bij het parkeerterrein. 
Deze ingang is aangegeven met 
een nieuwe wegwijzer. Via de-
ze (zij)ingang hoeft u niet meer 
langs de onveilige Zienlaan.
* Voetgangers die geen gebruik 
maken van de (zij)ingang bij het 
parkeerterrein dienen gebruik te 
maken van de schelpenpaden 
langs de Zienlaan.
* De ouders die meegaan met 
hun kinderen bij uitwedstrijden, 
verzoekt men om te verzame-
len op het parkeerterrein. Iets 
verderop richting sporthal en 
zwembad is voldoende ruimte 
om te vertrekken en dus niet bij 
de hoofdingang verzamelen. De 
geparkeerde auto’s zorgen voor 
een gevaarlijke verkeerssituatie 
aan de Zienlaan.
☺ 
Deze maatregelen gelden na-
tuurlijk voor de gehele week! 
Dus ook doordeweeks uw auto 
parkeren op het parkeerterrein.

FC Uitgeest rekent op uw mede-
werking, zodat de jeugd op een 
veilige manier kan sporten.

Zaterdag 14 december junioren:
Uitgeest A1-Foresters de A1 14:45
Reiger Boys B1-Uitgeest B2 10:15
Uitgeest C1-Vitesse ‘22 C1 14:30
Uitgeest C4-Koedijk C4 14:30
Pupillen: 
Uitgeest D1-Kennemers D1 11:30
AFC 34 D3-Uitgeest D3 12:30
Uitgeest D7-AFC 34 D4 13:00
Legmeervogels E1-Uitgeest E1 11:00
Vitesse 22 F2-Uitgeest F4 09:15
Adelbert St F2-Uitgeest F8 11:00
Uitgeest F11-Uitgeest F5 10:15
Uitgeest F12-DEM (rkvv) F? 10:15
G-team:
NVC Naarden-Uitgeest JG1 14:00
Uitgeest G1-Argon G1 14:45

Meisjes:
Jong Holland MB1-Uitgeest MB1 12:00
Berdos MC1-Uitgeest MC1 12:30
Uitgeest MD1-Jong Holland MD1 11:30
 
Zondag 15 december senioren:
Uitgeest 1-Stormvogels 1 14:00
Uitgeest 2-Stormvogels 2 11:00
Vrone 2-Uitgeest 3 11:00
WSV 30 5-Uitgeest 6 12:00
Uitgeest 7-Alcmaria Victrix 5 10:30
LSVV 6-Uitgeest 13 12:30
Junioren:
Uitgeest A2-Always Forward A2 13:30

Jaarvergadering FC Uitgeest
Uitgeest - De jaarvergadering van FC Uitgeest wordt gehouden op  
vrijdag 13 december om 20.00 uur. In deze Algemene Ledenverga-
dering zal het bestuur informatie verstrekken over het afgelopen sei-
zoen. Ook zal er verslag worden gedaan vanuit de werkgroep ‘FC 
Uitgeest – Bepaal je Ambitie’.
De agenda en het volledige jaarverslag kunt u vinden op de website 
van de vereniging www.fcuitgeest.nl. 
Alle leden zijn welkom op de jaarvergadering, die wordt gehouden 
aan het clubhuis aan de Zienlaan 2 in Uitgeest.
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