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UITGEEST

Veertig jaar op De Kat
Uitgeest - Gerbrand de Vries zit 40 jaar als molenaar op De Kat in 
Uitgeest. Om hem daar mee te feliciteren is hij deze week door de 
Stichting Akersloter en Uitgeester Molens (Suam) in de bloemetjes 
gezet. Voorzitter John Wissenburg (rechts) zocht de jubilaris op bij 
‘zijn molen’ net buiten het dorp, die voor de gelegenheid in de feest-
stand is gezet. John bedankte Gerbrand voor zijn inzet en betrok-
kenheid al die tijd en sprak de hoop uit dat de molenaar nog jaren in 
goede gezondheid op De Kat mag blijven draaien.
Elders in deze Uitgeester Courant een uitgebreid artikel over Ger-
brand de Vries en De Kat.

Afscheid van De Zonnebloem
Uitgeest - Op dinsdag 10 de-
cember heeft Jeannette van den 
Berg afscheid genomen van De 
Zonnebloem, afdeling Uitgeest.  
Ze heeft zich gedurende 12 jaar 
met hart en ziel als secreta-
ris ingezet voor deze vereniging 
en moet nu haar werkzaamhe-

den om statutaire redenen be-
eindigen. De Zonnebloem be-
dankt haar voor haar enorme in-
zet en de vele uren die ze daar-
voor heeft vrij gemaakt.
Met een fraaie bos bloemen 
werd Jeannette (rechts) in het 
zonnetje gezet.

Gemeentehuis 
gesloten

Uitgeest - Het gemeente-
huis is behalve op Eerste 
Kerstdag (25 december) 
en Tweede Kerstdag (26 
december) ook de dag na 
de kerstdagen, op vrijdag 
27 december gesloten. 
Het is dan dus niet moge-
lijk om reisdocumenten en 
dergelijke af te halen.

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 decem-
ber en zaterdag 28 december is 
de werf open van 09.00 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 uiteraard ge-
sloten. 
Op donderdag 2 januari is de 
werf open van 10.00 uur tot 
15.30 uur en op vrijdag 3 en za-
terdag 4 januari van 09.00 uur tot 
12.00 uur.

De eerstvolgenDe uitgeester courant 
verschijnt op maanDag 30 December 

Redactionele artikelen en advertenties 
dienen voor dinsdag 24 december 10.00 uur 

te worden ingeleverd. De week daarna 
verschijnt de krant weer op woensdag.
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INGEZONDEN

Uitgeest - Uitgeest is in on-
stuimig vaarwater terecht ge-
komen  De reserves zijn op-
gesoupeerd, de subsidies voor 
basisvoorzieningen geschrapt 
en de verenigingen gekort-
wiekt. De OZB moet deson-
danks fors worden verhoogd 
en met de gemeenteraadsver-
kiezingen in zicht staat de zelf-
standigheid van de gemeen-
te ook nog eens op de tocht. 
De rijksoverheid wil een aantal 
zaken overhevelen naar grote-
re gemeenten en stuurt aan op 
gemeentelijke herindeling. 

Of dat alles nog niet genoeg is 
klopt een noodleidend recre-
atieschap op de deur die met 
een failliet erfgoedpark in zijn 
maag zit en wil de spoorwegen 
een opstelterrein voor PHS-
sprinters op Uitgeester grond-
gebied realiseren (Programma 
Hoogfrequent Spoorvervoer). 
De informatie-bijeenkomsten 
en overlegvergaderingen vol-
gen elkaar in rap tempo op, ie-
dereen in verbijstering ach-
terlatend. En dan is er nog al-
tijd Schiphol waardoor de wo-
ningmarkt niet vlot wil komen. 
Bouwkavels en dure wonin-
gen worden tegen afbraakprij-
zen verkocht vanwege de ge-
luidsoverlast, als ze al verkocht 
worden.

De lokale politiek heeft zich 
vroegtijdig ingedekt met een 
kadernota en wijst met een 
beschuldigende vinger rich-
ting provincie en rijksoverheid. 
Maar het is wel diezelfde po-
litiek die in het verleden ruim-
hartig uit de reserves heeft ge-
put om onrendabele zaken te 
financieren en die rendabele 
projecten blokkeerde. D66 en 
PU verlieten voortijdig het zin-
kende schip en lieten de rest 
met de brokken zitten. Met zijn 
allen keurden ze vervolgens 
eenstemmig de rampbegroting 
voor 2014 goed.

De OZB-opbrengst zal twee 
jaren achtereen met 10% stij-
gen en daarna nog eens met 
5% en Uitgeest wordt daar-
mee een van de gemeenten 

met de hoogste OZB-tarie-
ven in Nederland. De eenma-
lige tegemoetkoming in de ta-
rieven voor de afvalstoffen-
heffing is een sigaar uit eigen 
doos. Men heeft de afgelopen 
jaren steeds teveel betaald 
waardoor stiekem een reserve 
kon worden opgebouwd. Dat 
wordt dus meer betalen voor 
minder. De waarderingskamer 
was vorig al kritisch over de 
WOZ taxaties en de onderlinge 
waardeverhoudingen. Met de-
ze forse verhogingen voor de 
deur loont het voor woningei-
genaren om volgend voorjaar 
extra kritisch naar de WOZ-
waarde te kijken.

Maar niet getreurd, Uitgeest 
mag kiezen. Gaan we voor 
zuid of voor noord. De politiek 
zelf is hopeloos verdeeld en 
poogt krampachtig de bal nog 
voor de verkiezingen bij de 
burger neer te leggen. Maar 
een referendum zoals in maart 
1999 met een opkomstpercen-
tage van 67,3% daar wil men 
niet aan. Toen hadden we ruim 
8.300 stemgerechtigden, bij 
de verkiezingen voor de twee-
de kamer in 2012 waren dat 
er ongeveer 9.700. Rekening 
houdend met de vergrijzing in 
Uitgeest komt het accres voor-
namelijk voor rekening van 
nieuwkomers uit de IJmond of 
uit de Randstad. Een referen-
dum zou best eens een ver-
rassende uitkomst kunnen la-
ten zien.

Een belangrijke optie blijft ove-
rigens buiten beschouwing, 
waarschijnlijk omdat men er 
in Castricum geen zin in heeft. 
Bij een fusie tussen Beverwijk 
en Velsen zou een fusie tussen 
Castricum, Heemskerk en Uit-
geest (jawel, CHU) een even-
wichtige combinatie zijn, waar-
bij de twee nieuwe fusiege-
meenten dan weer een IJmon-
diale samenwerking kunnen 
aangaan. Alle problemen van 
ontvlechting meteen opgelost 
en de angst voor dubbel hoge 
kosten verdwenen. 

A. van Dam

   
wekelijks gratis bij alle 

uitgeesters op de mat!

Vanaf januari met het gemeentenieuws!

Uitgeest dreigt 
te kapseizen

IJmond - Op maandag 9 de-
cember tekenden de IJmondge-
meenten, Tata Steel, Onderne-
mersvereniging Heemskerk, Be-
verwijk, Uitgeest (OHBU) en Ha-
ven en Ondernemersvereniging 
IJmond (HOV) de samenwer-
kingsovereenkomst IJmond Be-
reikbaar. Hiermee bezegelden de 
partijen een al twee jaar lopende 
samenwerking voor de bereik-
baarheid en leefbaarheid in de 
IJmond. Met de ondertekening 
van deze overeenkomst wordt 
niet alleen de samenwerking ge-
formaliseerd maar laten partijen 
zien dat zij de bereikbaarheid en 
leefbaarheid van de IJmond ge-
zamenlijk serieus aanpakken.
 
Platform IJmond Bereikbaar
Gemeenten en werkgevers zijn al 
langere tijd verenigd in het Plat-
form IJmond Bereikbaar. Hier 
praten de partijen met elkaar 
over maatregelen die de bereik-
baarheid van de IJmond moe-
ten verbeteren. Dook van den 
Boer, voorzitter van het Platform 
IJmond Bereikbaar is blij met de 
samenwerkingsovereenkomst: 
“de IJmondregio is een econo-
misch belangrijk gebied in het 
Noordzeekanaalgebied en de 

Samenwerkingsovereenkomst 
IJmond Bereikbaar

De officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Van links naar rechts: B. Groot, L. Wisker, 
P. Linnartz, D. van den Boer, C. Beentjes, R. Vennik, W. Cox,  T. van der Scheer.

hele metropoolregio Amsterdam. 
Leefbaarheid, bereikbaarheid en 
economie moeten met elkaar in 
balans blijven. Door ons geza-
menlijk in te zetten, kunnen we 
doelstellingen op dit gebied be-
reiken”.
 
Vanuit de eigen verantwoor-
delijkheid
Deelnemers aan het Platform 
handelen elk uit hun eigen ver-
antwoordelijkheid. De IJmond-
gemeenten hebben vanuit deze 
verantwoordelijkheid gezamen-
lijk de Regionale Mobiliteitsvisie 
IJmond opgesteld, waarin maat-
regelen en projecten zijn opge-
nomen om de bereikbaarheid 
van de IJmond – tot 2030 – goed 
op peil te houden. Het bedrijfsle-
ven draagt zijn steentje bij door 
alternatief en schoon vervoer te 
stimuleren. Hierbij kan gedacht 
worden aan het stimuleren van 
de fiets en OV onder werkne-
mers en het gebruik van alter-
natieve brandstoffen binnen het 
bedrijfswagenpark.
 
Samen krijg je meer gedaan
De samenwerking heeft al een 
aantal gezamenlijke resulta-
ten opgeleverd. Aan de regio is 

in 2012 een flinke subsidie van-
uit het Programma Beter Benut-
ten toegekend. Met deze subsi-
die wordt een aantal projecten 
uitgevoerd die de bereikbaar-
heid van de IJmond moeten ver-
beteren.
Partijen willen hun samenwer-
king – met het oog op de reno-
vatie van de Velsertunnel in 2015 
en 2016 – ook aanwenden om 
gezamenlijk oplossingen te zoe-
ken voor de bereikbaarheid tij-
dens de werkzaamheden.

Programma IJmond Bereik-
baar
Binnen het Programma IJmond 
Bereikbaar worden producten 
ontwikkeld die werkgevers en 
werknemers in de IJmond hel-
pen bij het kiezen tussen al-
le mogelijke vervoersmiddelen. 
Er is een website waar de weg-
gebruiker informatie krijgt over 
wegwerkzaamheden en alter-
natieven voor de auto: www.
ijmondbereikbaar.nl. 
Ook kan men er de webcams die 
op belangrijke knooppunten ge-
richt zijn, zoals de Velsertunnel, 
raadplegen en zien of het ver-
keer goed doorstroomt op de 
route.

Goed jaar voor Vereniging Oud Uitgeest
Uitgeest - 2013 was een po-
sitief jaar voor de Vereniging 
Oud Uitgeest. Het aantal bezoe-
kers van de beeldbank (www.
ouduitgeest.nl) bleef onvermin-
derd groot. Het boek In gesprek 
met.. waarin opgenomen de in-
terviews van Bank Beentjes met 
oudere dorpsgenoten is volle-
dig uitverkocht. De algemene le-
denvergadering trok dit jaar ex-
tra belangstelling vanwege de 
lezing na afloop. De fraai vorm-
gegeven expositie over ‘Uitgees-
ter Boerderijen’ in het gemeen-
tehuis werd in aanwezigheid van 
diverse genodigden geopend tij-
dens de recente bijeenkomst in 
het gemeentehuis. Bij die gele-
genheid werd tevens het eerste 
exemplaar van de Hutgheest, het 
jaarboek 2013, overhandigd aan 
Klaas Schoehuijs. Het indruk-
wekkende dankwoord van Klaas 

zal menigeen nog lang bijblijven.

Een historische vereniging blikt 
niet alleen terug maar kijkt ook 
naar de toekomst. Naast de ge-
bruikelijke activiteiten is het de 
bedoeling om in 2014 weer een 
boek met interviews uit te bren-
gen. In 2015 bestaat de vereni-
ging vijfendertig jaar en deze 

verjaardag zal worden aange-
grepen om het een en ander voor 
leden en dorpsgenoten te orga-
niseren. Kortom er is werk aan 
de winkel. Meer leden en extra 
handjes zijn dan ook van harte 
welkom. Met name is er behoef-
te aan een computer maatje voor 
de webbeheerder en iemand die 
belangstelling heeft voor gene-
alogisch onderzoek en daarover 
wil publiceren. Wilt u lid worden 
(aanmelden kan ook via de web-
site) of wilt u zich inzetten voor 
Oud Uitgeest, schroom dan niet 
om contact op te nemen met de 
secretaris (de Terp 45, 1911 AB 
Uitgeest, tel. 0251-314290, se-
cretaris@ouduitgeest.nl) of een 
bezoek te brengen aan het Reg-
thuys op dinsdagavond van half 
acht tot negen uur (uiteraard 
met uitzondering van 24 decem-
ber en 31 december).      
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Wonende te Castricum: 04-12-
2013 Bento, zoon van B. van 
Westerop en F. da Silva Costa, 
geboren te Alkmaar. 06-12-2013 
Fleur Romy Mia Manon, doch-
ter van G.J.H. Kolk en C.E.C.M. 
Beentjes, geboren te Castricum.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistratie
05-12-2013 de Waard, Jacobus 
M. en Janse, Tamara J., beiden 
wonende te Bakkum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registratie
11-12-2013 Tielemans, Caspar C. 

en Zonneveld, Miriam M.A., bei-
den wonende te Bakkum.
 
Overleden
Wonende te Castricum: 05-12-
2013 Griffioen, Martina J., oud 74 
jaar, overleden te Beverwijk, ge-
huwd met J. Tijms. Wonende te 
Limmen: 04-12-2013 de Bie, Wil-
lem, oud 84 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd met A.D.K. de 
Jong. 05-12-2013 Kuijper, Geer-
truida, oud 99 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
J.H.L. van der Sande. 08-12-2013 
Kaandorp, Nicolaas J.W., oud 64 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd met P.D.M. Brakenhoff.  

,,Sta in het leven en kijk om je heen, 
het leven houdt niet op bij jezelf”
Regio - Voor veel mensen be-
gon het al weken geleden, het 
bedenken van recepten voor 
de Kerst. En als je de glossy’s 
of reclamebladen bekijkt, dan 
wordt er in menig huishouden 
flink uitgepakt. Stijlvol tafel-
linnen, uitbundige tafeldeco-
raties en een ijskast vol heer-
lijkheden, van Hollands tot 
exotisch. Maar niet voor ie-
dereen is deze tijd even fees-
telijk, want wat doe je als 
door omstandigheden je bud-
get niet toereikend is om  iets 
lekkers op tafel te zetten.

Voor een aantal mensen is dit 
niet alleen met dure feestda-
gen een probleem maar kam-
pen zij dagelijks met een ma-
tig gevulde beurs en weten zij 
vaak niet hoe zij de eindjes aan 
elkaar moeten knopen. Zonder 
hulp van buitenaf zouden zij niet 
over voldoende voedsel kun-
nen beschikken. Daarom biedt 
de Voedselbank tijdelijke onder-
steuning door het verstrekken 
van wekelijkse voedselpakket-
ten. In Nederland begon het al-
lemaal in Rotterdam en bestaat 
de Voedselbank sinds tien jaar. 
Om iets meer te weten te komen 
over het uitgiftepunt Uitgeest, 
naast de hervormde kerk, moe-
ten we bij mevrouw Greetje Plai-
sier-Wartenhorst zijn. Zij houdt 
zich al vijf jaar bezig met de co-
ordinatie van de voedselhulp in 
Uitgeest. Tijdens de rit naar het 
distributiecentrum aan het Hil-
bersplein in Beverwijk, vertelt 
zij hoe het komt dat deze vorm 
van hulp haar zo na aan het hart 
ligt. Greetje: ,,Vanuit het onder-
wijs heb ik gezien hoe triest het 
is als kinderen dingen niet kun-
nen doen, die voor anderen heel 
normaal zijn. Elk kind heeft recht 
op voldoende en goede voeding. 
En iedereen kan zomaar in een 
situatie terecht komen waardoor 
het minder goed gaat en hulp 
gewenst  is. En help je de ou-
ders, dan help je meteen de rest 
van het gezin. Toen ze mij hier-

voor vroegen, zou het een uur-
tje werk zijn…” Lachend vervolgt 
zij: ,,Dat is dus wel iets meer ge-
worden!” Volgens Erica van Don-
gen, bestuurslid en plaatsver-
vangend voorzitter Voedselbank 
IJmond Noord, groeit de vraag 
naar voedselhulp de laatste jaren 
gestaag. Erica: ,,Toen ik acht jaar 
geleden kwam, waren het tussen 
de 120 en 130 pakketten die wij 
uitgaven, nu zijn het er 180.” 

Greetje kan dat, wat Uitgeest 
betreft, beamen. Maar wanneer 
komt men nou in aanmerking 
voor een voedselpakket? Erica: 
,,Door zich aan te melden bij het 
centraal loket van de gemeente 
waarin men woont en door aan-
melding bij de Stichting Soci-
us, de vroegere Maatschappelijk 
Dienstverlening Midden-Kenne-
merland. Deze Stichting houdt 
een intakegesprek waarbij met-
een gekeken wordt hoe men-
sen verder nog geholpen kun-
nen worden.” 
Er zijn duidelijke financiële crite-
ria. Men komt in aanmerking als 
men per maand na aftrek van al-
le vaste lasten voor voedsel en 
kleding minder overhoudt dan 
180,00 euro voor eenpersoons-
huishouding en 60,00 euro meer 
per volwassene van 18 jaar of 
ouder en 50,00 euro per kind tot 
en met zeventien jaar. Voorbeeld: 

huishouden van twee volwasse-
nen en twee kinderen 340,00 eu-
ro per maand. Elke zes maan-
den wordt een evaluatiegesprek 
gehouden en in principe kun je 
maximaal drie jaar gebruik ma-
ken van de Voedselbank. Erica: 
,,Het is zo dat eenderde van on-
ze klanten binnen drie maanden 
weer weg is. De volgende der-
de gaat tussen de drie en acht 
maanden weg en 1,5 % blijft het 
maximum van drie jaar. De Voed-
selbank komt op verschillende 
manieren aan hun spullen die 
in Beverwijk staan opgeslagen. 
Via het regiocentrum in Amster-
dam bijvoorbeeld. Zij verkrijgen 
het voedsel van bedrijven. Het 
gaat dan om overschot en pro-
ducten tegen de houdbaarheids-
data. Ook via een aantal goede 
gevers zoals bakkers, service-
clubs IJmond, kerken en bijvoor-
beeld telers. Daarbij worden de 
ruimtes van de uitgiftepunten 
door verschillende kerken gra-
tis ter beschikking gesteld. Ook 
particulieren en schoolkinderen 
geven regelmatig. En er zijn in-
zamelingsacties in supermark-
ten in de IJmond. Greetje: ,,Op 
30 november hebben we nog 57 
kratten bij de Dekamarkt vol we-
ten te krijgen, de Uitgeesters ga-
ven gul!” Erica: ,,Als de groenten 
van een bepaald merk een ander 
dekseltje krijgen, dan ontvangen 

wij de potjes met de oude dek-
seltjes en daar is verder uiter-
aard niets mis mee.” De houd-
baarheidsdatum wordt scherp in 
de gaten gehouden en bij even-
tuele kleine overschrijdingen, 
wordt het apart gezet en kunnen 
mensen zelf kiezen of ze dit mee 
willen nemen. 

Greetje en Erica benadrukken 
dat het allemaal loopt dankzij de 
inzet van de 65 vrijwilligers die 
nauwgezet en consequent hun 
werk verrichten. Greetje: ,,Om 
vrijwilliger te zijn moet je echt 
aan een aantal voorwaarden vol-
doen, zeker niet iedereen is hier 
geschikt voor. Integriteit is erg 
belangrijk want niemand gaat 
voor zijn plezier naar een Voed-
selbank. De mensen willen soms 
ook hun verhaal kwijt en daar 
moet je op een goede manier 
mee om kunnen gaan. Wij bena-
deren zelf de mensen om te vra-
gen of ze dit werk willen doen, 
zodat we zeker weten dat het 
met die integriteit goed zit.”

Op de vraag wat er voor nodig 
is om dit werk te kunnen doen 
zegt Erica lachend: ,,Moed, be-
leid en doorzettingsvermogen.” 
En Greetje verklaart: ,,Sta in het 
leven en kijk om je heen, het le-
ven houdt niet op bij jezelf.”
(Monique Teeling)

Kerst in en om De Hoep
Bakkum - Op 20 december ste-
ken de boswachters van PWN 
honderden lichtjes aan in het 
donkere duin. 
Op 21 december kan iedereen 
met de kinderen een kerstengel 

komen maken. En dan is er weer 
de populaire, levende kerststal 
op tweede kerstdag. Geadvi-
seerd wordt om niet met de auto 
te komen vanwege de  verwach-
te drukte. 
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Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Programma 19 dec t/m 25 dec 2013
donderdag t/m dinsdag 19.00 uur   

Walking with Dinosaurs (NL) 3D
donderdag 15.45 uur  

vrijdag 15.45 & 21.15 uur   
zaterdag & zondag 21.15 uur   

woensdag 13.30 uur   
The Hobbit 2 - 3D

donderdag 21.15 uur   
zaterdag & zondag 15.30 uur   
maandag 15.30 & 21.15 uur   

dinsdag 21.15 uur   
The Hobbit 2 - 2D

donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag
19.00 & 21.15 uur   

maandag 21.15 uur   dinsdag 19.00 & 21.15 uur 
Soof

donderdag 13.30 uur   
Elle S’en va

donderdag & vrijdag 13.30 uur  
La Grande Bellezza

donderdag 16.30 uur   vrijdag 13.30 uur 
maandag 19.00 uur    

Het Diner
zaterdag 15.45 uur  zondag 11.00 & 15.45 uur  
maandag 15.45 uur   dinsdag 11.00 & 15.45 uur  

woensdag 11.00 uur  
Frozen (NL) 3D

vrijdag 16.15 uur   zaterdag 13.30 uur  
zondag & maandag 11.00 & 13.30 uur  

dinsdag 13.30  & 15.45 uur  
woensdag 13.30 uur  

Mees Kees op kamp
zaterdag & zondag 13.30 uur  

maandag & dinsdag 11.00 & 13.30 uur  
woensdag 11.00 uur  

Midden in de Winternacht
Kijk voor de 2e Kerstdag op 

www.corsobioscoop.nl
Week 52 is er geen krant
Kijk dan ook op de site!

Walking with Dinosaurs
Walking with Dinosaurs is het 
grootste 3D spektakel over de 
laatste zeventig miljoen jaar. De 
tijd dat de dinosaurussen over 
deze planeet liepen. En de tijd 
dat Patchi, een Pachyrhinosau-
rus, uit zijn ei kruipt. Hij is de 
kleinste van het nest, maar ook 
de meest avontuurlijke. Zijn gro-
te broer Scowler is de stoer-
ste; hij wil vooral de leider van 
de kudde worden. En omdat di-

nosaurussen vechten om hun 
vrouwtjes, lijkt Scowler ook nog 
eens Patchi’s vriendinnetje Juni-
per in te pikken. Pas als de kud-
de in gevecht raakt met bloed-
dorstige Gorgosaurussen, kan 
Patchi laten zien hoe dapper hij 
echt is. Geholpen door een vo-
geltje dat Alex heet, beleeft Pat-
chi het grootste avontuur van 
zijn leven! Walking with Dino-
saurs. 

Een week voor kerst ontdekt de 
tienjarige Max dat een eland 
door het dak van de schuur is 
gevallen. Het is niet zomaar een 
eland. Het is Moos, die niet al-
leen kan praten maar ook nog 
eens werkt voor de kerstman als 
testpiloot, voordat de rendieren 
het echte werk gaan doen. Tij-
dens de testvlucht met de slee is 

Midden in de Winternacht
het helemaal misgegaan, waar-
door hij de kerstman is kwijt-
geraakt. Moos zal de kerstman 
heel snel moeten vinden, want 
zonder kerstman krijgt niemand 
cadeautjes. Max & Moos krijgen 
hulp bij hun zoektocht van zusje 
Kiki, maar worden ook tegenge-
werkt door de gemene buurman 
Panneman. 

Nieuw album Jos van Beest 
Trio gepresenteerd in Japan
Castricum - Het nieuwe, elfde 
album van het Jos van Beest Trio 
ziet deze week het levenslicht in 
Osaka in Japan. De presentatie 
si in handen van het platenlabel 
Atelier Sawano Handmade Jazz. 
De cd krijgt als naam ‘I Love You’ 
mee en naast Jos van Beest zijn 
bassist Evert J. Woud, drummer 
Frits Landesbergen en gastgita-
rist Joost Zoeteman te horen op 
dit album.
Pianist Jos van Beest kreeg bij 
de presentatie van zijn debuut-
album ‘Because of You’ in Ja-
pan veel lof toebedeeld. Voor en-

kele andere albums ontving hij 
onderscheidingen als ‘best sel-
ling artist’. Het album ‘The Gin-
za Shuffle’ werd onlangs in Tok-
yo uitgeroepen tot ‘masterpie-
ce’. Op het nieuwe album zijn 
naast composities van Cole Por-
ter, Thelonius Monk en anderen 
twee eigen composities te horen 
van Jos van Beest. 

Echtgenote en zangeres Mariëlle 
Koeman heeft vier albums uitge-
bracht in Japan met het trio Jos 
van Beest. Medio 2014 wordt het 
vijfde album opgenomen.

Ook muziek in Oude Keuken  
Cimbaliste Pit Hermans  
in het Oude Theehuys

Bakkum - Eind december ver-
huist Het Oude Theehuys naar 
haar nieuwe stek op het terrein 
van Dijk en Duin om daar als De 
Oude Keuken verder te gaan. De 
maandelijkse optredens worden 
in De Oude Keuken voortgezet. 
In Het Oude Theehuys kunnen 
liefhebbers op zaterdag 21 de-
cember nog één keer van bij-
zondere livemuziek genieten. 
Cimbaliste Pit Hermans komt, 

zij geeft kerstmelodiën een Ori-
entaals tintje. En haar veelsna-
rige, zeldzame instrument klinkt 
soms als een tinkelende arreslee 
of een oude honkytonk piano. 
Zij wordt hier en daar bijgestaan 
door gastgitarist Eduardo. Za-
terdag 21 december van 14.00 
tot 16.00 uur. Van 27 december 
tot en met 7 januari is Het Ou-
de Theehuys gesloten . Vanaf 
woensdag 8 januari 2014 kan ie-

dereen in De Oude Keuken te-
recht op het terrein van Dijk en 
Duin, ingang aan de Zeeweg. 

Van punk tot funk op 
festival in De Bakkerij

Castricum - Voordat zaterdag-
middag een festival van start 
gaat, zijn er vrijdag optredens 
van Steed en Sociale Onrust 
in De Bakkerij. Steed heeft ge-
speeld op festivals als Dijkpop, 
Bevrijdingsfestival en het Indi-
an Summer Festival. Hun muziek 
wordt beschreven als ‘on-Neder-
lands goed’. Sociale Onrust zingt 
Nederlandstalig. De zaal is om 
21.00 uur open en de entree is 
4,00/3,00 euro. 
Zaterdag 21 december is er een 
festival in De Bakkerij met een 
groot aantal live bands. De eer-
ste band begint rond 16.30 uur. 
De eerste band is GoldenWolf. 

Deze band speelt instrumentaal. 
Daarna volgt Dorzt met Holland-
rock. Dan Different Homes met 
punkrock. Vervolgens Kilimand-
jaro met afwisselend eigen werk, 
gevolgd door Ricky Rehab die 
de Drentse popprijs won. Verder 
met Brothers on the Edge met 
een combinatie van funk, soul, 
rock, hiphop. En als afsluiter 
de Barbershop Rockets. In een 
Stray Cats bezetting brengen zij 
een divers programma van up-
tempo rockabilly, country en folk 
met een mespuntje psychobilly. 
Tussendoor en na afloop dansen 
met de dj’s Tubbie en Beng. De 
entree is 6,00/5,00 euro. 

Concert Emergo in kerk
Castricum - Emergo heeft be-
sloten om op zondag 22 decem-
ber een concert te geven in de 
Maranathakerk. Hier treden het 
Fanfare Orkest en het DEO op-
leidingsorkest op. 
De orkesten, die onder leiding 
staan van respectievelijk Erik van 

de Kolk en Paul Bijman, hebben 
voor dit concert kerstliederen in-
gestudeerd. Aanvang 19.30 uur. 
De zaal gaat om 19.00 uur open. 
Kaarten kosten in de voorver-
koop vijf euro, bestellen via in-
fo@emergo.org en aan de zaal 
7,50 euro.

Castricum - Op donderdag 12 
december kregen de 4 en 5vwo 
leerlingen van het Jac. P. Thijsse 
College met muziek in hun pak-
ket de kans om kennis te maken 
met een, voor hun, geheel nieu-
we klank. Melissa de Groot 5v: 
,,De dirigent van de Castricumse 
Oratorium Vereniging Pieter-Jan 
Olthof kwam naar de school toe 

om te vertellen over het Weih-
nachtsoratorium. Nog dezelfde 
avond verzamelden de leerlin-
gen zich voor de Pancratiuskerk 
om te kijken bij de generale re-
petitie van het orkest. Zodra de 
eerste klanken te horen waren 
werd het stil. Dus ook bij de tie-
ners van vandaag laat Bach nog 
een diepe indruk achter.”

Kunst met kerst
Bakkum - Tijdens de kerstda-
gen zijn de ateliers van Perspec-
tief sfeervol ingericht en kan 
men schilderijen en beeldhouw-

werken bekijken. Openingstijden 
eerste en tweede kerstdag en 
op nieuwjaarsdag van 13.00 tot 
17.00 uur in de Oude Duinrand-
school, Van Oldenbarneveldt-
weg 37. 

Castricum - Een sessie lachme-
ditatie vindt plaats op vrijdag van 
10.00-11.00 uur op de data 10, 17 

Lachmeditatie en 24 januari, 7 en 14 februari. 

Opgave: Marleen Heeman 0251 
674450 of heeman@humor-
coach.nl.
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Gratis glühwein, varken aan spit
Kerst bij Club Zand

Donderdagavond opent 
Hotel Borst om 20.00 
uur een kerstafl evering 
van Vaudevillage. Het 
café en restaurant wor-
den theaterzaal met po-
dium om de optredens 
van de artiesten goed 
tot zijn recht te laten 
komen.
Er komt een Franse 
chansonnier, een dich-
ter, hiphop zangers, 
singer a song writers 
en klassieke ensem-
bles. Dans, zang, ca-
baret, stand-up come-
dy, het voordragen van 

Vaudevillage

een gedicht, een vertel-
ling of het bespelen van 
een instrument behoort 
tot de mogelijkheden. 
Wie zich wil aanmelden 
kan dat doen via hotel-
borst@casema.nl t.a.v. 
Ellen Borst.

Kerst vieren op het strand? Dat kan bij Club Zand op 
het strand van Bakkum. Beide dagen is het strand-
paviljoen geopend. Ga na een strandwandeling ge-
nieten van een glaasje glühwein of een warme cho-
colademelk bij de openhaard. 

Feestelijke opening 
Drogisterij Aker

Ard Aker en zijn moeder Annemieke kijken tevreden terug op 
de opening van hun nieuwe drogisterij vorige week in Limmen. 
Want het was een feestelijke gebeurtenis en de reacties van de 
klanten waren zonder uitzondering enthousiast. Nog steeds gel-
den een aantal spectaculaire openingsaanbiedingen. Op de 
hoek van de Vuurbaak en Kerkweg is een zee van ruimte ont-
staan om het uitgebreide assortiment te presenteren. Het aan-
bod is onder andere uitgebreid met reformartikelen, voedings-
supplementen en natuurvoeding, waaronder glutenvrij. En met 
de natuurlijke gezichtsverzorging en cosmetica van Dr. Hausch-
ka. Aker heeft zich bovendien gespecialiseerd in de verkoop van 
luxe parfums. En dat is mooi voor iedereen die op zoek is naar 
een luxe cadeau voor onder de kerstboom! 

Wie tijdens de feestdagen culinair wil 
genieten, geen zin heeft om uit eten te 
gaan en ook niet te lang in de keuken wil 
staan, steekt zijn licht op bij Bistro a go-
go in Castricum. Bistro a gogo verzorgt 
feestelijke catering op locatie en Jeroen 
en Trudy Zijlstra hebben op de Burge-
meester Mooijstraat 32 in Castricum een 
eetwinkel geopend. Hier kunnen mooie 
hapjes en maaltijden worden afgehaald. 
Denk hierbij aan door het seizoen ge-
inspireerde gerechten, pasta’s, soepen, 
stoofvlees, hartige- en zoete taarten, 
desserts en nog veel meer lekkers. Kleu-
rig, smakelijk en gevarieerd. 
Tijdens de feestdagen zijn subtiel sa-
mengestelde hapjes verkrijgbaar en er 
wordt een kleine selectie uitgelezen wij-
nen aangeboden. Voor meer informatie: 
www.bistroagogo.nl, tel.: 06-53899078.

Impressionistische schilderijen van José van Gool zijn tot 
en met 28 januari in de etalages van Streetscape op het 
Bakkerspleintje 81 te zien. In de galerie tonen zeventien 
kunstenaars hun werk, er is van alles te zien. Brons, mo-
de en accessoires, etsen, landschapsfoto’s, schilderijen, 
keramiek. En wie binnenloopt wordt door een of meerde-
re van de exposanten verwelkomt. Vaak zijn er in de ga-
lerie ook kunstenaars aan het werk, altijd bereid om vra-
gen te beantwoorden. Streetscape draait op de partici-
patie van kunstenaars die 
graag exposeren en met 
publiek over hun werk wil-
len praten. 
Vanaf 19 december is de 
expositie van José Stigt 
Timmer te zien in de ga-
lerie. Streetscape is in de-
cember geopend op dins-
dag t/m zaterdag van 13.00 
tot 17.00 uur, tijdens Cand-
lelightshopping van 18.00 
tot 21.00 uur en op koop-
zondag 22 december. Foto: 
schilderij José van Gool, 

Streetscape

Kosteloos online cursussen volgen met de bibliotheekpas. Alle bibliotheekleden krij-
gen een jaar lang de mogelijkheid om zich op een digitale manier te ontwikkelen 
dankzij drie online cursuspakketten van Hema academie. De drie beschikbaar gestel-
de cursuspakketten zijn Social media/sociale vaardigheden: Instagram, Omgaan met 
pesten en seksuele intimidatie en Timemanagement, ICT: iPad de basis, Nieuw in Po-
werPoint 2013, Excel 2007, de basis en Vrije tijd: Wijn, Digitale fotografi e en Dj). Ieder 
pakket bevat online cursussen van Hema academie, het online opleidingsinstituut voor 
overheid, onderwijs en bedrijven. Bibliotheekleden krijgen gratis toegang tot één van 
de drie pakketten, die zij na activering een jaar lang kunnen volgen. Het cursusaanbod 
kan in de loop van het jaar nog ververst worden. Meer informatie: www.bibliotheek.nl/
hema-academie.

Bibliotheek en Hema 
brengen kennis aan huis

Miss Global Teen Netherlands 2012 is Lisanne Bouman uit Castricum. Zij deed mee aan de 
door de website Missitems.be georganiseerde Ice Shoot op 16 december. 
Dit concept werd door fotograaf Bjorn Van Ryckeghem voor het eerst gelanceerd in de-
cember 2008. De voorbije jaren is dit concept uitgegroeid tot één van de meest besproken 
shoots in de Belgische Misswereld. De modellen trotseren immers de vrieskoude in lin-
gerie en badmode en dat levert telkens een unieke fotoreeks op. De foto’s van deze shoot 
komen online op www.missitems.be van 21 tot 31 december.

Lisanne Bouman in lingerie 
gefotografeerd in de vrieskou

Truus Quax met Lieve Kunst
Tot 27 januari is het werk van Truus Quax te zien in de bibli-
otheek. 
Quax maakt schilderijen van acrylverf met diverse materi-
alen zoals kralen, schelpen en pailletten. Voordat zij begint 
met schilderen, mediteert zij om haar hoofd leeg te maken. 
De expositie is gratis te bezoeken tot 27 januari op de Gees-
terduinweg 1.

Eerste kerstdag is Club Zand open voor lunch 
in de kerst-beachlounge. Tweede kerstdag is 
het paviljoen de gehele dag en avond geopend 
met in de beachlounge een varken aan het 
spit. Op tweede kerstdag is er livemuziek van-
af 17.00 uur. Vanaf 27,50 euro kan iedereen ge-
nieten van een kerstbuffet. Reserveren is niet 
nodig. 
Op tweede kerstdag start Club Zand boven-
dien met een Bootcamp voor het goede doel 
vanaf 10.30 uur. Voor 10,00 euro kan men deel-
nemen aan deze spor-
tieve Bootcamp en 
daarmee wordt de 
Brandwondenstichting 
gesteund. Deelname 
is voor iedereen, jong 
en oud.

Het wordt echt feest met Bistro a gogo
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Zoals elk jaar kan men bij het Benedictushof van de Abdij van Egmond kerststallen uit alle windstreken, 
kerstgroepen, engeltjes en alles wat Kerstmis zo bijzonder maakt bekijken of kopen. Foto: Peter van Renen.

Limmen - Armoede in 2013, bij-
na niet voor te stellen, maar het 
komt in Limmen voor. Ook dit 
jaar wil de Parochiële Caritas In-
stelling proberen om deze ar-
moede te verlichten door mid-
del van een kerstpakkettenactie. 
Wie een kerstpakket ontvangt en 
de artikelen eigenlijk niet nodig 
heeft, wordt gevraagd het pakket 
in te leveren bij de parochie. Ook 
een financiële bijdrage is wel-
kom. Het bankrekeningnummer 
is 3364.00.292 t.n.v. PCI Limmen.
Wie in de omgeving mensen 
kent, waarvoor de PCI iets zou 
kunnen betekenen, laat het 
weten via Peter Bakker 072-
5053965 of Johan Olling 072-
5051275.

Kerstpakket
afstaan?

Castricum - In de Dorpskerk is 
op 24 december om 21.00 uur 
een vesper met als thema ‘Zin-
gend geloven’. De viering is op-
gebouwd rond het Magnificat 
van Maria. Pastor Simon Zui-
dema verzorgt een korte over-
denking. Het Liturgiekoor on-
der leiding van Jelle Jan Klin-
kert neemt, versterkt door gast-
zangers, de zang en muziek voor 
haar rekening nemen. Op de fo-
to: De engelenminiatuur. (Hilde-
gard von Bingen twaalfde eeuw)

Het lied 
van Maria

Castricum - De Evangeliege-
meente Castricum houdt een ge-
zinsdienst op 24 december van-
af 19.30 uur in Geesterhage. De 
dienst duurt ongeveer een uur.
Aan de hand van het thema ‘Het 
is voorzegd’ wordt gezongen en 
een kerstverhaal verteld.

Voorganger is ds. Wim Nieuwen-
huis. Na afloop kan samen wat 
gedronken worden, voor elk kind 
is er een cadeautje.

Avonddienst  

Akersloot - Het Oecumenisch 
beraad voor de gezamenlijke 
kerken van Akersloot houdt een 
kerstsamenzang in de protes-
tantse kerk op vrijdag 20 decem-
ber, aanvang 19.30 uur. 

Phonation onder leiding van Piet 
de Groot zingt en wordt begeleid 
door organist Hans Kelder. De 
vrijwillige bijdrage is dit jaar be-
stemd voor Sensoor, de telefoni-
sche hulpdienst, die 24 uur per 
dag een luisterend oor verleent 
aan een ieder die daar behoef-
te aan heeft. 

De entree is gratis en na afloop 
is er warme chocomel, koffie of 
thee.

Samenzang

Castricum - Op 24 december 
om 19.00 uur begint in de Ma-
ranathakerk een speciale dienst. 
Vanaf 18.30 uur worden de kin-
deren die naar de Kerstgezins-
viering komen omgetoverd tot 

onderkoning. Ze krijgen een 
mooie koningskroon op en gaan, 
om 19.00 uur, in het gevolg van 
de drie koningen en hun kame-
len een heldere ster achterna. 
De heldere ster wijst hen de weg 

Gezinsviering met koningen en kameel
naar deze nieuwe koning. Dan 
gebeurt er nog van alles… On-
derkoningen die dat willen, kun-
nen zich vanaf de straat naar de 
kerk laten vervoeren op de ‘kerk-
kameel’.

Castricum - Zondag 22 decem-

Samenzang

Castricum - Ook dit jaar verzor-
gen de Carol Singers uit Heems-
kerk een kerstconcert in de her-
vormde kerk aan het Kerkpad 1. 
Dit concert vindt plaats op za-
terdag 21 december vanaf 20.00 
uur.
Het koor, dat sinds de oprichting 
in 1979 onder leiding staat van 
dirigent Joost Doodeman, brengt 
een programma dat varieert van 
het zeer traditionele 14e eeuw-
se In Dulce Jubilo tot het meer 

dan swingende Cantemos a Ma-
ria, een traditionele carol uit de 
Domenicaanse Republiek. Pia-
nist Bernard van den Boogaard, 
sinds 2004 de vaste pianist van 
de Carol Singers, begeleidt dit 
jaar het koor bij een aantal ca-
rols. Bernard brengt ook een so-
lostuk op piano ten gehore. Toe-
gangskaarten kosten tien euro 
en zijn verkrijgbaar bij Twice, To-
renstraat 36 of telefonisch te re-
serveren via 0251-237652.

Carol Singers en Van den 
Boogaard in concert

Kerst op radio
Castricum- Zaterdag 21 de-
cember is er vanaf 17.00 uur is er 
de Serious Request-actie op en 
rond het Bakkerspleintje. De ac-
tie is rechtstreeks te beluisteren 
op Castricum105. in de Winterse 
50 is de jaarlijkse lijst met kerst- 
en winterhits te beluisteren op 

Akersloot - Het Aquariuskoor 
houdt in samenwerking met 
het kinderkoor de Meerzanger-
tjes op zondag 22 december 
een kerstmiddag in de r.k. kerk. 
Men krijgt een kerstspel te zien 

die wordt opgevoerd door kin-
deren en het geheel wordt mu-
zikaal omlijst met kerstliederen. 
Iedereen is welkom. Het begint 
om 16.30 uur, de koren beginnen 
ongeveer een kwartier daarvoor.

Kerstsamenzang met kerstspel

ber wordt weer de traditione-
le kerstsamenzang gehouden in 
de St. Pancratiuskerk, aanvang 
14.00 uur. Dit jaar wordt mede-

werking verleend door het he-
renkoor, r.k. gemengd zangkoor 
én het dameskoor Pancratius. Ie-
dereen is welkom.

Candlelight-
shoppen

Castricum - Zaterdag 21 de-
cember kan iedereen weer 
‘Candlelightshoppen’ in het 
dorpshart van Castricum van 
18.00 tot 22.00 uur. Bij aanko-
pen ontvangt men een kans-
kaart voor het Prijzenrad op 
de hoek van de Burgemeester 
Mooijstraat en Dorpsstraat. Het 
kersttreintje rijdt door het dorps-
hart langs verschillende op- en 
afstapplaatsen. Op verschillen-
de plaatsen in het dorpshart is 
kerstmuziek te horen. Castricum - Winkelcentrum 

Geesterduin is op zondag 22 de-
cember extra geopend. Er is een 
extra koopavond op 23 decem-
ber. Vrijdagmiddag wordt een 
flashmob uitgevoerd door leer-
lingen van De Sokkerwei. Vrij-

Kerstmis in Geesterduin 

zondag 22 december tussen 
13.00 uur en 17.00 uur.  Vanuit de 
Dorpskerk in Castricum wordt de 
kerstnachtviering uitgezonden 
op 24 december vanaf 23.00 uur.  
Op eerste kerstdag wordt om 
10.00 uur de kerkdienst uitge-
zonden. Om 12.00 uur geeft bur-
gemeester Toon Mans de jaar-
lijkse kersttoespraak. 

dagavond is het lichtjesavond 
Zondagmiddag treedt kinder-
koor Musicstar op en verschil-
lende winkelierstrakteren op wat 
lekkers. En kerstvrouwtjes en 
-kinderen delen snert en glüh-
wein uit.  
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Knappe eerste plaats 
voor Guus Baltus
Uitgeest - Zondag werd in 
sporthal De Walvis in Bever-
wijk het kerstballentoernooi he-
renturnen gehouden. De ver-
eniging Saturna Alkmaar, waar 
Guus Baltus uit Uitgeest traint, 
heeft Guus opgesteld in de ta-
lentendivisie instap – 8. Voor 
Guus zou dit de eerste wed-
strijd worden in de hoogste 
klasse. Dat bleek wel uit de in-
schrijvingen want alleen Amine 
Abaidi van de vereniging PAX 
Haarlemmermeer was aange-
meld voor dit niveau. 

Omdat het een “thuiswedstrijd” 
was voor Guus waren er veel 
mensen gekomen om Guus 
te zien turnen. Zij kregen een 
spannende wedstrijd voorge-
schoteld. Als eerste was rek aan 
de beurt. Standaard oefenstof is 
reuzedraaien met een streksal-
to als afsluiting. Bij het inturnen 
lukte het de eerste keer niet om 
te “reuzen”. De tweede keer wel 
en dat gaf moed! Toen Guus 
aan de beurt was viel pech zijn 
deel. De eerste draai lukte niet 
en Guus moest stoppen. Knel-
lende leertjes zaten hem dwars. 
Coach Dave Boonkamp wist 
hem op te peppen en Guus 
maakte zijn oefening af met drie 
prachtige reuzen en een fan-
tastische afsprong! 17.60 in de 
pocket! Amine ging op save en 
reusde niet wat hem 15.90 op-
leverde. Enigszins aangeslagen 
(Guus wist de score niet) startte 
Guus aan vloer. Voor Amine zou 
deze oefening dubbel tellen. Na 
een prachtige reeks split, spa-
gaat, arabier, flikflakken en sal-
to’s kon een monsterscore van 
17.20 genoteerd worden. Ami-
ne behaalde 16.20. Op voltige 
ging het mis op het grote paard. 
Normaal geen probleem voor 

Guus maar hij leek toch wel 
aangeslagen. 

De overige bokken en padde-
stoelen gingen niet van har-
te voor deze flankenspecialist. 
Met 12.50 voor Guus wist Ami-
ne met 12.80 in te lopen.

De ringoefening van Guus 
ging pria. Met een spectacu-
laire handstand en een ver-
der fantastische oefening kon 
17.15 geweldig genoemd wor-
den. Amine sloeg met 16.80 
ook geen slecht figuur. Op naar 
sprong, Guus zijn favoriet. Voor 
het eerst mocht hij op de Pega-
sus springen. De eerste sprong 
was een salto schroef, de twee-
de een overslag. 19.10 voor 
Guus, 18.80 voor Amine. Met 
nog 1 onderdeel te gaan wisten 
zowel Guus als Amine niet waar 
ze stonden. 

De uitslag stond nergens ver-
meld. Dat Guus op dat mo-
ment 4 punten voor op Amine 
stond wist niemand. Brug zou 
met pak pak en salto afsprong 
een moeilijke opgave zijn voor 
beide. Pak pak voor Guus re-
sulteerde in een evenwichtscri-
sis. Guus moest afstappen en 
in tweede instantie de oefening 
afmaken. Guus maakte geen 
salto bij de afsprong van de la-
ge brug. Op de hoge brug wilde 
dit wel. 16.80 was geen slechte 
score. Amine bewees koelbloe-
dig alles in de hand te hebben. 
Pak pak perfect en een salto op 
beide bruggen bracht hem de 
geweldige score van 18.70! 

Met 2.10 punten verschil ein-
digde Guus als eerste op 117.5 
en Amine als tweede met 115.4 
punten. 

Uitgeest - We zijn zo’n beet-
je halverwege het seizoen. Wat 
betreft het kampioenschap be-
gint er zich een beeld af te teke-
nen.  Enkele kandidaat-kampi-
oenen lijken weg te vallen of zijn 
dat reeds: Fred van Andel – Ruud 
Berkhout, trotse (jeugdige!) win-
naars van de eerste ronde zitten 
in een herfstdip, Hans en Paul 
Wijte hebben een rondje vakan-
tie gevierd in de B-lijn (absoluut 
leuk, maar levert weinig punten 
op voor het kampioenschap) en 
ook Arie vd Eng – Jaap Willemse 
hebben een zwakke tweede peri-
ode achter de rug. Inhalen wordt 
voor deze drie koppels heel las-
tig. Blijven over Harry Twaalfho-
ven – Eric Molenaar, en Klaas de 
Groot – Peter Kossen. De laat-
sten zijn zoals bekend de kam-
pioenen van de laatste twee sei-
zoenen. Zij zijn dit seizoen zwak-
jes gestart, maar zijn in periode 
2, en nu in periode 3 bezig met 
sterk werk. Harry en Eric zijn dit 
seizoen tot nu toe de meest con-
stante factor. Beiden zijn mees-
ter in het versieren van een ex-
tra slagje, en ook hun tegenspel 
is goed verzorgd. Het zou mij niet 
verbazen als zij daar hun groot-
ste winst bij elkaar kaarten. Zij 
begrijpen elkaar goed, en als lei-
der moet je goed op je tellen let-
ten: er wordt je (op legale wijze) 
zomaar een oor aangenaaid.
Kijken we nog even naar de sco-
res, dan valt natuurlijk de dik-
ke 69% van Joop en Fieneke 
de Beer op. Ik wil niets aan hun 
prestatie afdoen (je moet ge-
woon goed kaarten als je zo’n 
score haalt) maar ik heb de in-
druk dat ze iets te laag spelen. 
Wellicht iets te frivool gespeeld 
in de vorige periode? Die frivo-
liteit kun je beter bewaren voor 
de laatste week voor Kerstmis, 
als we onze Kerstdrive spelen. 
We wensen alle lezers van de 

uitgeester kranten fijne kerst-
dagen. En we zijn natuurlijk be-
nieuwd naar Uitgeesters die op 
TV de bridgecursus van Omroep 
Max volgen. We kunnen wel wat 
nieuwe, jeugdige!, leden gebrui-
ken. (Paul Wijte)

De uitslagen:
A-lijn: 1 Harry Twaalfhoven-
Eric Molenaar 61,81%, 2 Klaas 
de Groot-Peter Kossen 60,07%, 
3 Arie vd Eng-Jaap Willemse 
58,68%; 
B-lijn: 1 Ria Beerens-Riet Meijer 
63,54%, 2 Lea v Dommelen-Nel 
Weber 56,77%, 3 Dick Hendrik-

se-Jac Sintenie 56,25%; 
C-lijn: 1 Evelien Huising-Marjan 
de Gilde 63,54%, 2 Henny Kaan-
dorp-Ans Verheijde 61,11%, 3/4 
Nelleke vd Kraats-Joke Mooy 
59,38%, 3/4 Auke Hulshof-Gon-
ny Hulshof 59,38%; 
D-lijn: 1 Theo Huising-Pieter 
Andringa 58,75%, 2 Gert Wil-
lemse-Jaap Zonneveld 56,67%, 
3 Alyne Dumas-Han Dumas 
55,42%;
E-lijn: 1 Joop de Beer-Fiene-
ke de Beer 69,44%, 2 Marianne 
de Groot-Hans Kollerie 66,67%, 
3 Wies de Wit-Annie Nijman 
54,86%.

        Bridgenieuws
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** Wij wensen u Gezellige Kerstdagen !! **                 
*  Zaterdag 21 december a.s. komen wij weer op de TV !!* 

kijk SBS 6 om 14.30 uur in “Lekker Leuk Leven” 

EEN HEERLIJKE KERSTGEDACHTE….!
Onze specialiteiten voor uw feestelijk gedekte Kersttafel..

Uw Volendammer Vishandel

R. BontR. Bont

Pr. Beatrixlaan 1a    Uitgeest    0251 317 644

Ook deze feestdagen 
is vishandel BONT 
het adres voor de 

lekkerste visschotels.

PRACHTIG OPGEMAAKTE VIS 
EN HAPJESSCHOTELS V.A. € 22,50 

DE LEKKERSTE GOURMETSCHOTELS 
V.A. € 6,50 P.P.

Wij wensen iedereen smaakvolle 
feestdagen en een gelukkig 

en gezond 2014
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Uitgeest - Gerbrand de Vries 
– inmiddels 81 – is binnenkort 
veertig jaar molenaar op De Kat 
in Uitgeest. Vanuit zijn authen-
tiek gerestaureerde stolpboer-
derij aan de Geesterweg, met 
uitzicht op De Dog aan de over-
kant en even zuidelijker zijn ‘ei-
gen’ molen, vertelt hij hoe het al-
lemaal begon.
De liefde voor molens is Ger-
brand met de paplepel ingego-
ten. ,,Ik ben een geboren Zaan-
dammer. Aan het eind van het 
Blauwe Pad stond molen De 
Huisman, die was van mijn groot-
vader. Ik liep er door de weilan-
den vaak naar toe. Al als jochie 
van 6. Het was heerlijk daar rond 
te struinen. Opa De Vries had 
een bovenkruier op een schuur 
en hij fabriceerde er kisten voor 
Verkade.’’     
De Huisman dateert van 1786 
en is gebouwd als mosterdmo-
len. Grootvader De Vries maak-
te er in 1911 een houtzaagmo-
len van. Gerbrand herinnert zich 
nog een verhaal uit de oorlog. 
,,Toen hadden ze er een genera-
tor in geplaatst. Met windkracht 
werd stroom opgewekt om ac-
cu’s te vullen. Er was op een ge-
geven moment geen elektrici-
teit meer, iedereen zat ’s avonds 
in het donker. Dankzij de accu’s 
uit De Huisman kon je dan thuis 
toch nog wat zien.’’
Gerbrand studeerde elektrotech-
niek en vond werk bij de eerste 

Gerbrand de Vries 
40 jaar molenaar

Sinterfabriek van Hoogovens. 
Later was hij als ontwerper van 
meet- en regelpanelen betrok-
ken bij de aanleg van het vlieg-
veld Eelde en werkte hij ook nog 
bij Sterel & Wechgelaar en bij 
kabelproducent Draka. Een bij-
zondere periode in zijn arbeid-
zame leven noemt hij zijn baan 
bij de nieuwbouw van het Aca-
demisch Medisch Centrum Am-
sterdam.
In zijn vrije tijd bleef Gerbrand 
bezig met molens. Toen de mo-
gelijkheid zich voordeed bij de 
Vereniging Hollandsche Molen 
aan de slag te gaan, had hij wei-
nig bedenktijd nodig. ,,Zo kon ik 
van mijn hobby mijn werk ma-
ken. Ik werd er verantwoordelijk 
voor het onderhoud en de res-
tauraties van de twaalf molens 
van de vereniging. Het was leuk 
en afwisselend werk, door het 
hele land. Van Zeeland tot Gro-
ningen. En veel contacten met 
molenaars; onderzoeken en on-
derhandelen over hoe reparaties 
tegen redelijke prijzen konden 
worden uitgevoerd.’’
Naast de technische kant hield 
Gerbrand zich intensief bezig 
met de kwaliteit van molenbio-
topen. Dat gaat dan vooral om 
voorkomen van belemmeringen 
in de omgeving van een molen 
en het veiligstellen van het wind-
recht om te kunnen draaien. 
,,Dat was toen helemaal nieuw. 
Ik heb een boekje laten maken 

met richtlijnen en maatrege-
len over bebouwing en begroei-
ing rondom molens. Dat is toen 
naar alle gemeenten in Neder-
land gestuurd. Het was allemaal 
erg interessant werk, maar na 15 
jaar moest ik met pensioen. Toch 
mocht ik er nog een paar jaar 
enkele dagen per week dingen 
blijven doen.’’
Gerbrand is in 1960 in Uitgeest 
komen wonen; eerst in de De 
Witstraat vlakbij het station, la-
ter verhuisde hij met zijn gezin 
naar de stolpboerderij aan de 
Geesterweg. De gemeente wilde 
het vervallen monumentale pand 
slopen voor de bouw van een 
loods. Dat vond Gerbrand zonde 
en hij mocht de bouwval kopen 
om te restaureren. 
Begin 1972, het Gilde van Vrij-
willige Molenaars was net op-
gericht, hoorde hij op De Zaan-
se Schans over de mogelijkhe-
den zelf molenaar te worden. Op 
12 augustus van dat jaar deed hij 
met succes examen op de Berk-
meermolen bij Obdam. ,,Eigen-
lijk zou ik op de Dorregeester 
gaan draaien. We hadden die al 
geschilderd en de bomen in de 
onmiddellijk omgeving wegge-
haald. Maar het is De Kat ge-
worden, die was na een brand in 
1971 herbouwd.’’
De Kat gingen in vlammen op 
door een onvoorzichtige rietdek-
ker die, ondanks het nadrukke-
lijk advies van Gerbrand dit niet 
te doen, oud riet op het molenerf 
in brand stak. Een brandweer-
wagen raakte op het dijkje bij de 
molen van de weg en belandde 
in de sloot. De foto, die dat spec-
taculair in beeld brengt, haalde 
veel kranten.
De Kat die er nu staat komt van 
origine uit de Alblasserwaard. 
Het ging om een houtzaagmo-
len uit 1868, die was opgesla-
gen in een loods te Haarlem. Be-
doeld om te worden geplaatst 

op de plek waar nu De Adriaan 
staat. Maar dat duurde allemaal 
zo lang, dat ze er in de provin-
ciehoofdstad wel van af wilden. 
Gerbrand wist nog te bedingen 
dat de gemeente Haarlem de 
transportkosten zou betalen. Als 
de molen op 15 december 1973 
wordt geopend is Gerbrand de 
nieuwe molenaar.
De Kat is veel gebruikt om ad-
spirant-molenaars op te leiden. 
,,Een van mijn leerlingen was 
Joop van Eerden, die later op 
de Tweede Broeker zat. Hij heeft 
hier bij De Kat de hut gebouwd.’’ 
Gerbrand werd ook gevraagd 
voor de landelijke examencom-
missie. Dat werk heeft hij 25 jaar 
gedaan. 
De herbouw van De Kat leid-
de ook tot de oprichting van de 
Suam. Gerbrand was de eerste 
voorzitter. ,,We vergaderden al-
tijd in café De Driesprong hier 
aan de overkant. We hadden 
toen 1 molen in bezit. Later is 
daar De Oude Knegt in Akersloot 
bijgekomen. Daar was Theo Vis-
ser de grote animator. Hij kwam 
hier eens binnenwandelen met 
de vraag hoe je de herbouw van 
een molen aanpakt en is daar 
vervolgens adequaat mee aan 
de slag gegaan.’’
Terugkijkend op zijn molenaars-
loopbaan wil Gerbrand nog wel 
twee dingen noemen die hem na 
aan het hart liggen. ,,Wat ik al-
tijd erg belangrijk heb gevonden, 
zijn de excursies met schoolkin-
deren. Die we hier vaak hebben 

gehad. De jeugd is altijd erg ge-
boeid als je uitlegt hoe een mo-
len werkt. Dit soort activiteiten is 
erg belangrijk. Daarnaast moet 
je als stichting goed in de gaten 
houden dat je met vrijwilligers 
werkt. Er zijn veel dingen die je 
kunt blijven doen als je mensen 
aan je bind. Wanneer je bezoe-
kers enthousiast rondleidt, zijn er 
altijd wel weer mannen of vrou-
wen die iets voor je kunnen be-
tekenen.’’
Kritiek heeft Gerbrand op het 
rigide beleid van de overheid, 
waardoor monumenten niet 
meer mogen worden verplaatst. 
,,Daardoor kan De Otter niet 
meer naar Uitgeest komen. De 
kans daarop was eigenlijk al ver-
keken, maar het blijft een rare 
maatregel. Vroeger werden mo-
lens vaker verplaatst. Toch hoop 
ik dat er toch een houtzaagmo-
len bij het meer wordt herbouwd. 
Met de uitvinder Cornelis Corne-
liszoon van Uitgeest is dat ten-
slotte ooit allemaal hier in Uit-
geest begonnen. Zo’n replica 
hier zou fantastisch zijn.’’

Wat zijn eigen toekomst betreft 
hoopt Gerbrand nog een aantal 
jaren als molenaar op De Kat te 
kunnen staan. ,,Zo lang ik me fit 
genoeg voel, ga ik door. Het kost 
me nog geen enkele moeite de 
molen te kruien. Ik ben wel 81, 
maar met mijn vrouw heb ik af-
gesproken dat we allebei hon-
derd worden.’’ (Tekst en foto’s: 
Léon Klein Schiphorst)

Deze foto van de brand in 1971 en de brandweerauto die te water 
raakte stond in heel wat kranten

   
wekelijks gratis bij alle 

uitgeesters op de mat!

Vanaf januari met het gemeentenieuws!
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Rapportage over de 
toekomst van Uitgeest

Uitgeest - De informatie die 
de afgelopen maanden is sa-
mengesteld en verzameld door 
adviesbureau BMC in verband 
met de bestuurlijke toekomst 
van Uitgeest is beschikbaar op 
de gemeentelijke website.   
De informatie heeft betrekking 
op de keuze die de gemeen-
teraad van Uitgeest in januari 
2014 gaat maken uit vier mo-
gelijkheden:
- Verdergaande samenwer-
king (ambtelijke fusie) met de 
IJmond (Heemskerk, Beverwijk 

en Velsen)
-  Verdergaande samenwer-
king (ambtelijke fusie) met 
BUCH (Bergen, Castricum en 
Heiloo)
- Bestuurlijke fusie met Heems-
kerk
- Bestuurlijke fusie met Castri-
cum (Castricum, Akersloot en 
Limmen)
Ga onder het kopje ‘Bestuur & 
Politiek’ naar het tabblad ‘Toe-
komst’. Daar zijn ook andere 
publicaties over het onderwerp 
te vinden.

Vandalistisch wangedrag
Uitgeest - De medewerkers 
van de gemeentelijke buiten-
dienst werden onlangs gecon-
fronteerd met een bruut omge-
zaagd boompje, dat juist kort te-
voren was aangeplant langs de 
Ziendervaart. Wethouder Piet 
Linnartz heeft nauwelijks woor-
den voor dit soort vandalistische 
wangedrag: ‘’De medewerkers 
van de buitendienst hebben zich 
de afgelopen weken bijzonder 
ingespannen om de stormscha-
de van november op te ruimen. 

De gemeente heeft besloten 
om waar mogelijk direct nieuwe 
boompjes terug te planten. Ook 
daar zijn onze medewerkers bui-
tengewoon druk mee geweest. 
En wat krijg je dan terug als 
dank voor al je inzet? Dat jonge 
aanplant op deze manier wordt 
verwoest, daar word je toch wel 
even heel stil van. Dit past abso-
luut niet bij Uitgeest. Ik weet ze-
ker dat alle Uitgeesters het met 
mij eens zijn en deze schaamte-
loze daad volstrekt afkeuren!’’

   
wekelijks gratis bij alle 

uitgeesters op de mat!

Vanaf januari met het gemeentenieuws!

Breakdanceles
Uitgeest - Om de twee we-
ken wordt er een lekkere 
stoere breakdancecursus ge-
geven voor B-boys en B-girls 
in speeltuin Kindervreugd. Je 
leert van alles over deze fun-
ky en acrobatische dansstijl. 
Er wordt gedanst op hiphop, 
soul en funk. De eerstvolgen-
de les is om 10.00 uur op za-
terdag 21 december. Om lek-
ker te kunnen breakdancen 
is het noodzakelijk om goe-
de kleding aan te doen: jog-
gingbroek, t-shirt, gymschoe-
nen en een muts/pet. 
Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.speeltuinu-
itgeest.nl of stuur een mail 
naar info@speeltuinuitgeest.
nl.

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Huwelijk
H.J.D.P.J. van der Zeeuw en 
C.A.T. Ruijs

Uitgeest - Burgemeester en 
wethouders van Uitgeest no-
digen inwoners en relaties 
van harte uit voor de jaarlijk-
se Nieuwjaarsreceptie. Die vindt 
plaats op maandagavond 6 janu-
ari 2014, van 19.30 tot 21.30 uur 
in de hal van het gemeentehuis.

Nieuwjaars-
receptie 

gemeente

Ophaaldata 
afval

Uitgeest - Deze week 
wordt het restafval in De 
Kleis en Waldijk al op vrij-
dag 20 december opge-
haald (gewijzigde da-
tum in verband met Eerste 
Kerstdag).
Volgende week (week 52) 
wordt het restafval opge-
haald: Oude Dorp en be-
drijventerrein: maandag 
23 december. De Koog: 
vrijdag 27 december (ge-
wijzigd vanwege Tweede 
Kerstdag). Buitengebied, 
Uitgeesterweg: vrijdag 27 
december.  
 
In week 1 van het nieuwe 
jaar wordt het gft-afval op-
gehaald: Oude Dorp en be-
drijventerrein: maandag 
30 december. De Koog: 
donderdag 2 januari. De 
Kleis en Waldijk: vrijdag 3 
januari (inhaaldatum van-
wege Nieuwjaar). Buiten-
gebied, Uitgeesterweg: 
vrijdag 3 januari.

Laatste wandeltocht 
van het jaar 2013
Regio - De laatste wandeltocht 
van het jaar bij wandelsportver-
eniging De Laatste Loodjes is 
sinds jaren De Oliebollen Snert 
Tocht. Een gezellige ochtend-
wandeling op maandag 30 de-
cember die start vanuit het DTS 
Clubgebouw De Trots,  Zuider-
weg 72, Wijde Wormer. De leng-
te van de wandeling is 11 kilo-
meter, start om 10.00 precies en 
de inschrijving is vanaf 09.15 uur.
Een ieder loopt in z’n eigen tem-
po (5-6 km) met behulp van een 
routebeschrijving 

die wordt verstrekt bij de start. 
Onderweg wordt niet gepau-
zeerd. 
Iedereen is van harte welkom 
om in twee uurtjes deze laat-
ste ochtendwandeling van 2013 
mee te beleven. Deelname voor 
niet-leden bedraagt 2,50. DLL-
leden betalen 1 euro. Hiervoor 
ontvangt men een parkoersbe-
schrijving en tegoedbon voor 
een kopje koffie of thee.

Alle verdere informatie: www.
wsvdelaatsteloodjes.nl.

www.scheidingshuys-suzannejansen.nl  •   suzanne@scheidingshuys.nl  

  - kosteloos kennismakingsgesprek
 - effectief, goedkoop en snel
 - één vertrouwd aanspreekpunt          
 - vaste totaalprijs

    Kantoor in: Amsterdam, 
   Beverwijk en Hoofddorp.
   Afspraak aan huis ook mogelijk.

   Telefoon: 06 47 256 222
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Kerstgala in Zienhouse
Uitgeest - Op 20 december or-
ganiseert de Zienhouse een 
kerstgala voor jongeren van 12 
tot en met 16 jaar. Het thema van 
dit jaar is ‘Gemaskerd Bal’. 
Het gala begint om half acht en 

zal eindigen om half elf. De en-
tree bedraagt 2 euro, hierbij zit 
een consumptiebon voor een 
drankje. 
Het adres van de Zienhouse is 
Zienlaan 10 in Uitgeest.

Ruim 250 ondernemers in Bobs
Airborne Oil & Gas wint 
IJmond Onderneemt Award
IJmond - Airborne Oil & Gas is 
de grote winnaar van de IJmond 
Onderneemt Award. De beden-
ker van revolutionaire composie-
ten buizen voor olie- en gaswin-
ning is volgens de jury een ver-
borgen parel in de IJmond, die 
duurzaamheid naar een heel an-
der niveau tilt. ‘Deze prijs is een 
prachtige bevestiging dat we op 
de goede weg zijn’, aldus CEO 
van Airborne, Eric van der Meer.

In het met ruim 250 onderne-
mers gevulde Bobs in Uitgeest, 
kreeg Airborne op 12 december 
alle lof toegezwaaid. Hoewel de 
andere genomineerden Oven-
bouw Holland en Danieli Corus 
eveneens terecht applaus kre-
gen voor hun innovatieve acti-
viteiten, springt Airborne er bo-
venuit. De unieke ontwikkeling 
van de composieten buis die 
lichter, sterker en roestvrijer is 
dan de bekende stalen variant, 
is een echte gamechanger in de 
offshore-industrie. ‘Het verhaal 
van Airborne leest als een jon-
gensboek. Het bedrijf uit IJmui-
den is in zeer korte tijd een we-
reldspeler van formaat gewor-
den’, stelde de jury. ‘We zijn ont-
zettend trots op de award’, rea-
geerde Eric van der Meer. ‘We 
hebben veel energie in ons be-
drijf gestopt. Deze prijs geeft aan 
dat ook extern wordt gezien dat 
we met een prachtig product be-
zig zijn. Die bevestiging geeft het 
hele bedrijf enorm veel energie 
om door te gaan.’
Burgemeester Theo van Eijk van 
Uitgeest mocht als dagvoor-
zitter ook Schoonmaakbedrijf 
Breedweer feliciteren. Breed-
weer ontving de IJmond Werkt 
Award, omdat de familiefi rma uit 
Heemskerk zich het beste inzet 
voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. ‘Dat doen we 

graag, want dit zijn altijd zeer ge-
motiveerde werknemers, die een 
zonnetje binnen ons bedrijf zijn’, 
aldus een verheugde directeur 
Jack Stuifbergen.

DSE Automatisering kreeg de 
IJmond Duurzaam Award uit-
gereikt. Vanwege het duurza-
me kantoorpand in Beverwijk, de 
energiezuinige verlichting, het 
geavanceerde luchtverversings-
systeem met warmteterugwin-
ning, de lage CO2-uitstoot, de 
36 zonnepanelen op het dak en 
de duurzaamheid in bedrijfspro-
cessen, diensten én klantenrela-
ties, mocht directeur Cees Dui-
venvoorde de prijs in ontvangst 
nemen. ‘DSE bewijst dat econo-
mie én milieu wel degelijk hand 
in hand kunnen gaan’, aldus Mi-
lieudienst IJmond-directeur Bert 
Pannekeet, die de award uitreik-
te.

Kick-off Techniek Campus
Tijdens het door ING gesponsor-
de evenement IJmond Onder-
neemt was teven de kick-off voor 
de Techniek Campus Enginee-
ring & Materials. Onder toeziend 
oog van Jan van Run (provincie 
Noord-Holland) tekenden  Dook 
van den Boer (Tata Steel IJmui-
den), Hans Snijders (Nova Colle-
ge), Ton Wijker (Zwart Techniek), 
Miklas Dronkers (Crown Van 
Gelder) en Arjen Verkaik (wet-
houder EZ in Velsen) het mani-
fest voor samenwerking. ‘Onder-
wijs, bedrijfsleven en de overheid 
gaan zorgen dat de juiste tech-
niekopleidingen bij de juiste be-
drijven worden gebracht’, stelde 
Van Run. ‘Vroeger was er onder-
linge concurrentie en geen geld, 
geen wil en niet de juiste regel-
geving. Maar nu willen we en 
gáán we er ook voor.’ (fotografi e:  
Karen Vleugel)

Uitgeest - Het speelsche-
ma van de jeugdhockeyers 
van MHCU in de zaal ziet er 
het komende weekeinde als-
volgt uit:

Zaterdag 21 december 
De Bloemhof, Aalsmeer
10:45 JC1 - Bloemendaal JC5 
11:40 JC1 - HBS JC3 
14:25 MA1 - de Reigers MA2 
16:15 MA1 - Kikkers MA1
Sportpaleis Alkmaar
10:15 MC1 - Myra MC2 
11:10 MC1 - AthenA MC2
Sporthal IJburg, Amster-
dam
15:45 MA2 - Kraaien MA3 
16:35 MA2 - IJburg MA1 
De Bloemen, Castricum
13:50 MD1 - Alliance MD6 
14:40 MD1 - Castricum MD3

Zondag 22 december 
Boelelaan, Amsterdam 
10:05 M8D1 - IJburg M8D1 
11:00 M8D1 - Xenios M8D1 
17:55 MB1 - de Reigers MB2 
18:50 MB1 - Xenios MB2 
Sporthal Emergo, Amstel-
veen
17:05 MB2 - Terriers MB4 
18:00 MB2 - Xenios MB3 
Tetterode hal, Overveen
14:35 DJ1 - AthenA D4 
15:30 DJ1 - VVV DJ1 
Sporthal IJburg, Amster-
dam 
15:25 H1 - Hisalis H1 
17:05 H1 - Castricum H1 

Speelschema 
jeugd MHCU

Klaverjassen 
bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 20 december 
vindt er weer een klaverjasdrive 
plaats in de kantine van korf-
balvereniging Stormvogels aan 
de Niesvenstraat 14, de ‘Halve 
Nacht van Stormvogels’. Er wor-
den vijf ronden gespeeld vanaf 
19.00 uur. Er zijn weer leuke prij-
zen te winnen, ook met de loterij. 
Iedereen is welkom.

Kerstdisco in 
Kindervreugd

Uitgeest - Voor de laatste keer 
dit jaar organiseert speeltuinver-
eniging Kindervreugd een kin-
derdisco. Op zaterdag 21 decem-
ber is er namelijk de traditione-
le kerstdisco. Om 15.00 uur gaat 
het feest helemaal los als de dj’s 
de muziek starten voor ander-
half uur swingen, zingen, sprin-
gen en feesten. Dus haal je leuk-
ste kerstkleding uit de kast, zet 
je kerstmuts op en zorg dat je dit 
niet mist! Leden van de speeltuin 
kunnen gratis naar binnen en 
aan niet-leden wordt een klei-
ne bijdrage van 1 euro gevraagd. 
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Kerk in Beweging viert 
zaterdag al kerstmis
Uitgeest - Zaterdag 21 decem-
ber neemt Kerk in Beweging al-
vast een voorschot op Kerst-
mis. In een sfeervolle kerstvie-
ring loopt als rode draad een 
bijzonder kerstverhaal, een ver-
haal over gewone mensen die 
met Kerstmis iets heel bijzonders 
meemaken.  

Muziek, zang, veel kaarslicht en 
het koor Sound of Life zorgen 
voor de sfeer. Op het program-
ma staan de echte kerstklassie-
kers als Stille Nacht en Maria 

die zoude naar Bethlehem gaan. 
Maar in de viering van een uur 
is er ruimte voor nog veel meer 
mooie kerstliedjes, in het Engels, 
maar ook in het Nederlands.

Na het slotlied staat een hapje 
en een warm kerstdrankje klaar, 
men nodigt iedereen uit nog 
even in de kerk te blijven en sa-
men een voorproefje te nemen 
op het kerstfeest. U bent van 
harte welkom in de parochiekerk 
aan de Langebuurt, de viering 
begint om 19.00 uur.

 

Uitgeest - Zaterdag 21 decem-
ber kunt u bij SBS 6 om 14.30 
uur het lifestyle programma 
‘Lekker Leuk Leven’ zien met een 
herhaling van de opnames die 
gemaakt zijn bij Bakkerij Putter. 

In deze verrassende uitzending 
vertelt Willem Putter onder an-
dere enthousiast over zijn we-

reldberoemde spijsbrood waar-
op octrooi is verleend, en geeft 
hij u tevens een uniek kijkje in 
zijn bakkerij, waar het ambach-
telijke vak al sinds 1855 dagelijks 
met veel ijver en zorg wordt be-
oefend.

Allemaal kijken dus naar onze 
eigen bakker op de buis!

juni 2013www.50pluswijzer.nl
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Henk Hoogervorst is Ridder 
in Orde Oranje Nassau 

Castricum - Henk Hoogervorst, 
tot 1 december 2013 algemeen 
directeur van Hobaho, is tijdens 
een seminar op 10 december 
in Alkmaar benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. 
Henk Hoogervorst heeft de on-
derscheiding ontvangen vanwe-
ge zijn verdiensten voor de bloe-

men- en bloembollensector, Ho-
baho en buiten de genoemde 
sectoren. 
De onderscheiding is bij Henk 
Hoogervorst opgespeld door 
burgemeester Toon Mans onder 
het toeziend oog van vijfhonderd 
gasten en de familie. Foto: Ge-
meente Castricum. 

Castricum - De leden van CDA-
Castricum hebben de kandida-
tenlijst voor de gemeenteraads-
verkiezingen vastgesteld. Een 
dertigtal namen tellende lijst met 
Wim Swart uit Limmen als lijst-
trekker. Een mix van ervaren 
mensen en van nieuwkomers, 
zoals Fer Wilms, Gerrit Brander-
horst, Dorien Veldt, Fred Mosk, 
Tina Marcus, Ruben de Jong, 
Sjaak Welboren, Elize Bon, Mirko 

Carton, Bernard Edelenbos, Ma-
ria Overtoom. Het huidige raads-
lid Elize Bon heeft aangegeven 
deze periode even in de luw-
te mee te doen. Verder staat de 
huidige wethouder Fred Mosk 
uit Beverwijk die de portefeuil-
le sociaal beleid doet op de lijst. 
Hij is voor CDA-Castricum bij het 
eventueel meedoen in een nieuw 
college een perfecte kandidaat 
voor een wethouderspost. De 

zieke wethouder Marianne Zon-
jee is de lijstduwer. Zij spreekt 
hiermee haar blijvende steun 
uit aan CDA-Castricum. Op de 
lijst staat ook de 23-jarige Wen-
dy Nanne die nu een stageplaats 
bezet binnen de fractie. Ook An-
nelies Swart (A)  en Niek Valk (C) 
zijn nieuwkomers op de lijst. ‘Sa-
men kunnen we meer’, zo vatte 
de lijsttrekker Wim Swart het be-
sluit van de leden samen. 

,,De gemeente: dat 
zijn wij samen”

Castricum - Hannie Lutke 
Schipholt, Janine Cornel, Ma-
chiel Postma, Sven Drillenburg 
en Jeroen Kelders en veel ande-
re GroenLinksers waren zater-
dagochtend aanwezig bij de in-
formatiemarkt van Muttathara. 
De organisaties die Muttatha-
ra sponsort presenteerden zich. 
Machiel Postma: ,,De kracht van 
een gemeenschap is de kracht 
van de bewoners en hun initi-
atieven. Ten onrechte wordt de 
gemeente aangemerkt als de 
belangrijkste kracht, maar als 
je realistisch bent, dan is bur-
gerkracht nog belangrijker voor 
de gemeenschap. De gemeente: 

dat zijn wij samen.” Muttathara 
is een mooi voorbeeld van bur-
gerkracht, vindt Postma. ,,Zonder 
burgerinitiatieven, verenigingen, 
stichtingen en kerken kent de 
gemeenschap nauwelijks veer-
kracht. GroenLinks heeft daar-
om als speerpunt in haar ver-
kiezingsprogramma opgenomen 
dat de gemeente veel dienst-
baarder moet zijn aan de ver-
schillende soorten initiatieven 
vanuit de gemeenschap.” Op de 
foto: Staand v.l.n.r.: Hannie Lut-
ke Schipholt, Machiel Postma en 
Janine Cornel. Gehurkt v.l.n.r.: 
Sven Drillenburg en Jeroen Kel-
ders.

Ook voetbal en muziek 
bij lokale partij CKenG
Castricum - Bij CKenG draait 
het niet alleen om politiek. In-
middels bestaat CKenG ook uit 
een afdeling zaalvoetbal. Elke 
vrijdag speelt het zaalvoetbal-
team van CKenG in sporthal de 
Bloemen. De jongste voetballer 
is 19 jaar, en de oudste 62. Zowel 
de kandidatenlijst als het zaal-
voetbalteam staat onder aanvoe-

ring van lijsttrekker Roel Beems. 
CKenG bezit sinds kort ook over 
een afdeling muziek. Voor het 
eerst kwamen de muzikale jon-
geren in actie in Hotel Borst tij-
dens een muzikale quiz. En dan 
heeft CKenG een afdeling speci-
fi ek voor jongeren onder leiding 
van Wilco van Pel, JCKenG (Jon-
geren van CKenG). 

,,Toekomst eiland De 
Woude niet verzekerd”

Castricum - De raadsfractie 
van De VrijeLijst is fel gekant te-
gen het voornemen van het ge-
meentebestuur om nader on-
derzoek te doen naar een alter-
natieve oeververbinding met De 
Woude. Raadslid Ron de Haan:  

,,Waar komt dit opeens vandaan? 
De Woude is een eiland met een 
onschatbare cultuur historische 
kwaliteit. Hoe mooi wil je Castri-
cum hebben, met een eiland dat 
Europese bescherming verdient, 
een uniek weidevogelgebied 

heeft en waar je een heel klein 
beetje moeite voor moet doen 
om er vervolgens heel veel te 
kunnen genieten.” De VrijeLijst is 
ontstemd dat B en W geen waar-
borg wil geven dat het eiland een 
eiland blijft, nadat de gemeente 
op 1 januari 2014 het beheer en 
eigendom van de pontveer van 
het Hoogheemraadschap heeft 
overgenomen. De Haan: ,,Via de 
achterdeur krijgt de gemeente-
raad nu plotseling aangekon-

digd dat we nut en noodzaak 
naar een mogelijke verandering 
van de oeververbinding met De 
Woude gaan onderzoeken, ter-
wijl daar door niemand om is ge-
vraagd, in geen enkele bestuurs-
opdracht is verzocht en in geen 
enkel college- of coalitieakkoord 
te lezen is, echt helemaal ner-
gens.” Een brug met beweegbaar 
deel is in januari van dit jaar door 
het Hoogheemraadschap gepre-
senteerd als oeververbinding die 

het eiland ‘het veiligst en best 
bereikbaar maakt en voordeliger 
dan met een pontveer’. Aan de 
voordracht is daarna geen ver-
volg gegeven, maar B en W stel-
len de gemeenteraad voor om 
het voorstel van De VrijeLijst om 
de toekomst van het eiland De 
Woude als eiland te waarborgen, 
af te wijzen. Ondertussen laat De 
Haan weten dat hij verwacht dat 
een meerderheid van de raad 
zijn visie steunt.

Castricum - Op donderdag 19 
december onthult gedeputeerde 
Elvira Sweet bij De Hoep een bij-
zondere nieuwe archeologische 
vondst. 
Volgens het NHD zou het gaan 
om de overblijfselen van een sol-
daat. Geïnteresseerden zijn wel-
kom vanaf 9.00 uur. 
Aanmelden kan via www.huis-
vanhilde.nl en www.pwn.nl/
dehoep of telefonisch (0251) 
661066. 

Onthulling 
van vondst

Limmen - Vanaf De Wieke in 
Limmen wordt een rode cyper-
se kater vermist met een wit-
te bef, wit aan de poten, onge-
castreerd, twee jaar oud met als 
roepnaam Willem. Wie inlichtin-
gen heeft graag bellen met Ria 
Dol, tel. 0251- 658504. 

Willem vermist





18 december 201322

Restyling van visspeciaalzaak:
Nieuwe huisstijl voor 

Nico Waasdorp

Omdat de visspeciaalzaak el-
ke dag van de week geopend 
is, werd gekozen voor een ge-
faseerde restyling. Daarbij wor-
den de nieuwste ontwikkelingen 
in de branche toegepast, zodat 
er sprake zal zijn van meer ‘ vis-
beleving’. ,,Ondanks de crisis zul 
je toch moeten investeren, want 
stilstand is achteruitgang’’, al-
dus Nico Waasdorp. Hij vervolgt: 
,,Blijven eten moeten we na-
tuurlijk toch allemaal, dan maar 
100% gezonde, maar ook duur-
zaam gevangen en gekweekte 
vis kunnen kopen met een be-
leving en een verhaal.” De zaak 
blijft ondanks de werkzaamhe-
den ook in 2014 gewoon dage-
lijks geopend. Het team van Ni-
co Waasdorp is helemaal klaar 

voor de komende feestdagen. 
Met een groot assortiment verse 
vis uit alle wereldzeeën kunnen 
de klanten ruimschoots kiezen 
uit het overheerlijke zeebanket. 
In de keuken is men klaar voor 
de stroom bestellingen van over-
heerlijke rijkgevulde vissalades 
en de populaire verse vis gour-
met- en fondueschotels.
Op zaterdag 21 december zal er 
voor de zaak een visrokerij zijn 
met heerlijke warmgerookte vis-
specialiteiten. Ook is er dan een 
proeverij van Italiaanse topwij-
nen en delicatessen. Dus ga-
proeven en volop genieten van 
de gezelligheid in de vernieuwde 
visspeciaalzaak van Nico Waas-
dorp en zijn team! Het adres is 
Halkade 27 IJmuiden

IJmuiden - Afgelopen dinsdag is de winkel van visspecialist 
Nico Waasdorp in een nieuw jasje gestoken. Een professio-
neel bedrijf heeft de zaak zowel van buiten als van binnen on-
der handen genomen met een nieuwe, frisse uitstraling als re-
sultaat. Gedurende 2014 zullen de indeling en het interieur 
van de zaak gefaseerd worden aangepakt. Ook worden er ver-
nieuwde koelmeubels geplaatst.

www.Vuurwerkspektakel.nl
Vuurwerk Schram mooi, 

betrouwbaar en niet duur!
Castricum - Het is weer bijna 
zover; de nieuwjaarswisseling 
en daar hoort natuurlijk vuur-
werk bij. Genoeg vuurwerkhan-
delaren, maar wat is nu echt 
mooi, veilig en betaalbaar vuur-
werk? Hans Schram van Vuur-
werkspektakel heeft het alle-
maal. ,,We zijn weer naar diver-
se shows geweest en hebben 
veel vergeleken”, zegt hij. ,,Toen 
werd ik door een enorme vuur-
werkfan op Rubro Vuurwerk ge-
attendeerd. Ik ben gaan kijken 
en kwam bij een jong dynamisch 
bedrijf terecht. Ik heb een en an-
der gezien en toen wist ik het 
ook; hier moest ik zijn! En dan 
de prijzen. ,,Ze wilden echt met 
mij aan de weg timmeren. Dat 
het concept aanslaat merk ik al 
heel direct met de bestellingen. 

Ze komen niet alleen vanuit Cas-
tricum, maar ook ver daarbuiten 
via Vuurwerkspektakel.nl. Omdat 
we geen hoge onkosten heb-
ben, kunnen wij de prijzen klein 
houden. We hebben alle advies-
prijzen sterk verlaagd en daarbij 
krijg je ook nog gratis vuurwerk 
mee. Ons team staat klaar om al-
le vragen te beantwoorden. On-
line bestellen op Vuurwerkspek-
takel.nl kan nog tot 27 decem-
ber, daarna is iedereen welkom 
op de Overtoom 7 in Castricum 
op onze losse verkoopdagen.“ 
Die zijn op zaterdag 28 decem-
ber en maandag 30 december 
van 8.00 tot 21.00 uur en dinsdag 
31 december van 8.00 tot 17.00 
uur. Parkeren kan in de nabij-
heid, waaronder de parkeerga-
rage. Bezorgen na overleg.

Hart van Nederland bij Mariëtte
Castricum - Muttathara onder-
steunt onder andere Stichting 
Mariëtte’s Child Care in Gha-
na. Mariëtte, getrouwd met een 
Ghanese dominee, heeft haar 
roots in Castricum. Via die con-
nectie hebben al heel wat plaats-
genoten een tijdje als vrijwilliger 
bij het kindertehuis Hanukka in 
Sunyani gewerkt. Op dit moment 
wordt gebouwd aan een school 
voor ongeveer tweehonderd kin-
deren. Muttathara financiert de 
gehele benedenverdieping met 
zes lokalen. Hoe het er in Suny-
ani uitziet en het project vordert, 
is eind december in de late edi-

tie (22.30 uur) van Hart van Ne-
derland op SBS6 te volgen. Van 
26 tot en met 29 december zijn 
er telkens korte reportages en 

op 30 december zelfs een spe-
cial van 25 minuten. De film-
ploeg heeft een week rondgeke-
ken en gefilmd. 

Castricum - Met ingang van 1 
januari 2014 gaat het politie-
bureau in Castricum op zater-
dag dicht. De meeste contac-
ten met de politie verlopen al 
telefonisch en via internet. 

,,Alle nieuwe ontwikkelingen 
zorgen ervoor dat het aantal be-
zoekers van het bureau in Castri-
cum op zaterdag en ook op an-
dere dagen, steeds verder terug-
loopt. In goed overleg met bur-
gemeester Mans hebben wij be-
sloten dit bureau voortaan op 
zaterdagen te sluiten. 
Dit geldt al voor de zondag”, zegt 
Paul Kloosterman, teamchef van 
het Basisteam Alkmaar/Duin-
streek waar Castricum toe be-
hoort. De mogelijkheden om 
aangifte te doen zijn de afgelo-
pen jaren bovendien uitgebreid 
met de telefonische aangif-
te, aangifte op afspraak (0900-
8844) en aangifte via www.po-
litie.nl.

,,Echte veiligheid wordt bereikt 
door inzet van politie op plaatsen 
en tijdstippen waar dat nodig is, 
door goede beschikbaarheid en 
bereikbaarheid. We zetten agen-
ten liever op straat in dan dat we 
een bureau open moeten hou-
den. De zaterdagsluiting bete-
kent overigens niet dat bewo-
ners van de gemeente altijd ver-
der moeten reizen om de po-
litie te spreken. De politie kan 
ook bij specifieke aangiften, zo-
als bij woninginbraken, bij men-
sen thuis een aangifte opnemen. 
Daarnaast kan de politie ge-
sprekken met bewoners voeren 
op een ander politiebureau of af-
gesproken locatie. Ook na kan-
tooruren in bijvoorbeeld bureau 
Alkmaar. In geval van nood kan 
via een intercom op de gevel van 
het politiebureau in Castricum 
rechtstreeks contact gemaakt 
worden met de meldkamer van 
de politie. Deze intercom bevindt 
zich naast de hoofdingang.”

Aangifte doen op afspraak kan 
bij ieder politiebureau in Noord-
Holland. Men kan 0900 - 8844 
bellen voor het maken van een 
afspraak.

Puzzel mee 
en win leuke 
Prijzen

Stuur de oplossing met uw 
adres en telefoonnummer 
voor 13 januari 2014 naar 
Weekblad De Castricum-
mer/Uitgeester Courant, 
Zeeweg 189-191 1971 HB 
IJmuiden of mail uw oplos-
sing naar: 
redactie@castricummer.nl
met vermelding van uw 
telefoonnummer. Maximaal 
één inzending per adres.

  

Geesterduin 50, 
Castricum

Tel. 0251-653606

Cadeaubon t.w.v. e25,00

  

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386Burgemeester Mooystraat 17 

0251-652386, Geesterduin 39 
Tel. 0251-654683

Een heerlijke taart

  

Westerwerf 1, Uitgeest, 
tel. 0251-315150

1 uur gratis bowlen met 
max. 6 personen

  

Dorpsstraat 70, Castricum
Tel. 0251-652291

2 toegangskaarten

  

Cadeaumand met 
natuurvoeding

  Geesterduin-
weg 29a

Castricum
Telefoon 

0251 650849

Cadeaubon t.w.v. e15,00

  

Burg. Mooijstraat 32
Castricum

Cadeaubon t.w.v. e20,00

Drogisterij 
AKer
Kerkweg 16

1906 AW 
Limmen

072-5053138

eetwinkel

in onze gezellige eetwinkel verkopen wij elke dag 
de meest uiteenlopende gerechten.

Soepen, maaltijden, salades, vegetarische gerechten, 
taarten hartig- en zoet. 

Probeer ook onze handgesneden verse friet, 
cappuccino’s en heerlijke broodjes.

wij werken met biologisch vlees en duurzaam 
gevangen vis en frituren in pure biologische olie. 

Burgemeester Mooijstraat 32  Castricum  
t. 0251 - 820883  www.bistroagogo.nl  info@bistroagogo.nl

OPeningStijden: di t/M za van 11.00 – 20.00 uur.

vriendelijke groet, 
                          Jeroen & Trudy

Politiebureau
zaterdags dicht
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Castricum – In januari gaan bij 
de Muziekvereniging Emergo 
de introductielessen slagwerk 
voor kinderen van start. Onder 
de pakkende naam Emergo Ry-
thmics kunnen kinderen vanaf 
acht jaar kennis maken met al-

le facetten uit de wondere we-
reld van het slagwerk. De in-
strumenten: drumstel, pauken, 
toms, conga’s, vibrafoon, xylo-
foon, gong en nog veel meer. De 
lessen worden gegeven in Gees-
terhage vanaf 6 januari. Op 16 

Introductie slagwerk Emergo voor kinderen

 

Castricum - In de kerstvakan-
tie vindt de opening plaats 
van de nieuwe expositie van 
een collectie van in Neder-
land voorkomende schelpen. 
Lennard Dunselman heeft 
zijn verzameling permanent 
in bruikleen gegeven aan het 
Strandvondstenmuseum. 

Lennard is veertien jaar en zit in 
de derde klas op het Bonhoeffer-
college. Hij verzamelt al acht jaar 
schelpen omdat hij het mooie 
voorwerpen vindt. Hij weet er al-
les van af. Op zaterdag 21 de-
cember komt hij om 11.00 uur 
zijn eigen expositie openen en 
vertellen. De schelpen worden 
tentoongesteld in vitrines van 
viskisten, die Lennard zelf heeft 
gemaakt in het museum. 

Op donderdagochtend 2 janua-
ri vanaf 10.00 uur zullen de nieu-

we houten wielen van de his-
torische brandweerspuitwagen 
Otto achter het museum gehoe-
peld worden. In navolging van de 
bouw van de Bakkumse schel-
penkar heeft  praktijkleraar Ja-
cob Beentjes met zijn leerlingen 
twee nieuwe houten wielen ge-
maakt. De stalen banden moeten 
om de houten wielen gekrompen 
worden. Een spectaculaire histo-
rische werkwijze. 

Hiervoor moeten de ringen eerst 
in een achter het museum gefa-
briceerde oven tot circa 500 gra-
den opgestookt worden, waarna 
de ringen over de houten wielen 
worden geschoven. Het houten 
wiel vliegt dan in brand. De rin-
gen dienen direct daarna zo snel 
mogelijk gekoeld en  geblust te 
worden. De brandweer van Cas-
tricum is gevraagd om assisten-
tie. 

Bewoners rond Schiphol 
verder in het nauw

Regio - Op 18 december be-
spreekt staatssecretaris Wilma 
Mansveld het door Hans Alders 
aan haar uitgebrachte advies 
met de woordvoerders lucht-
vaart van de Tweede Kamer. ,,De 

inhoud van dit advies is voor de 
bewoners zeer teleurstellend”, 
zegt Erwin von der Meer van de 
vereniging Bescherming Leef-
omgeving Regio Schiphol en het 
Platform Vlieghinder Regio Cas-

tricum. ,,De lokale bescherming 
met betrekking tot een maximum 
aan geluidshinder komt te ver-
vallen waardoor bewoners niet 
langer enige lokale rechtsze-
kerheid en -bescherming meer 
hebben. In het advies worden 
bovendien veel interpretatiemo-
gelijkheden opengelaten. Daar-
naast geeft het advies de lucht-
vaartsector veel ruimte om de 

operatie zo effectief en efficiënt 
mogelijk af te wikkelen, terwijl 
het voor de bewoners niet meer 
mogelijk is om na te gaan of er 
volgens de regels van het nieu-
we stelsel is gehandeld en het 
vliegverkeer zorgvuldig is afge-
wikkeld.” Het onderzoeksrapport 
is na 18 december beschikbaar. 
Hans Alders heeft, na overleg 
met de bewoners, aangegeven 

dat de inhoud van dit rapport 
agendapunt is voor het eerstko-
mende Alderstafeloverleg in ja-
nuari. Dan wordt ook gesproken 
over de door LVNL gehanteer-
de, en door de bewoners bekri-
tiseerde, normen voor staart- en 
zijwind bij het starten en landen. 
Er zal daarmee dus niet gewacht 
worden op het nog op te richten 
Overleg Regio Schiphol.

Bakkum - Het schaatsseizoen 
is in volle gang. Afgelopen za-
terdag organiseerde de VKIJ een 
groot pannenkoekenfeest voor 
alle jeugdleden. 

Ook werden de vaardigheids-
paspoorten uitgereikt waarin 
staat beschreven welke vaardig-
heden de schaatser beheerst. Ie-
dereen die een keer wil komen 
proeven van de schaatssport is 
zaterdag 21 december welkom 
op ijsbaan De Meent in Alkmaar. 
Opgeven bij de VKIJ jeugd-
schaatscoördinator Jolanda van 
Amsterdam, kijk op www.vkij.nl 
voor het mailadres. .

Schaatsen 
en meer... 

Slow daten ouderen tijdens 
kerstdiners van Ouderenfonds

Akersloot - Dinsdag genoten 75 
eenzame ouderen van een aan-
geboden kerstdiner bij Van der 
Valk Hotel Akersloot. Tijdens de 
kerstdiners die het Nationaal 
Ouderenfonds organiseert bij 37 
Van der Valk vestigingen door 

het hele land, gaan zo’n 4.000 
eenzame ouderen ‘slow daten’. 
Zo leren ze bij een gratis meer-
gangendiner op een ongedwon-
gen manier andere ouderen uit 
de buurt kennen. Als het na een 
hele avond tafelen en enter-

tainment klikt, wisselen ze hun 
adresgegevens uit via slowda-
tekaartjes. De ouderen werden 
vervoerd met de Boodschappen-
Plusbussen van het Ouderen-
fonds of via vrijwilligers van de 
Lions Clubs en de Rotary Clubs. 

Akersloot - Op vrijdag 20 de-
cember overhandigt Nationale-
Nederlanden aan korenmolen 
De Oude Knegt in Akersloot een 
donatie van 2.500 euro. De stich-
ting is de derde winnaar van de 
actie ‘Alles en iedereen verdient 
een mooie oude dag’. Met de gift 
kan de Oude Knegt het verzakte 
molenerf ophogen en opnieuw 
bestraten. Namens De Oude 
Knegt neemt molenaar Theo Vis-
ser de cheque in ontvangst. 
De historische korenmolen staat 
op de plaatselijke monumenten-
lijst. Vrijwilligers houden De Ou-
de Knegt draaiende en in stand. 
Met het geld is de molen straks 

ook weer goed toegankelijk voor 
bezoekers met een fysieke be-
perking en ouders met een kin-
derwagen. De korenmolen en 
het daarbij behorende huisje 
vervullen een belangrijke socia-
le functie in Akersloot. Zo is het 
ook een trefpunt voor talrijke ge-
pensioneerden uit het dorp, die 
er komen aanwaaien voor een 
kop koffie en een gezellig praat-
je. De molen draait en maalt bij 
voldoende wind elke zaterdag en 
woensdag en kan dan worden 
bezocht.
Nationale-Nederlanden is begin 
dit jaar gestart met een landelij-
ke zoektocht naar oude objecten 

Prijs voor De Oude Knegt

die met hun jarenlange aanwe-
zigheid vaak onlosmakelijk ver-
bonden zijn met de uitstraling en 
sfeer van hun omgeving. Na de 
restauratie van de klok van de 
Barones van Kasteel de Haar en 
de BoodschappenPlusBus van 
het Nationaal Ouderenfonds, is 
nu korenmolen De Oude Knegt 
aan de beurt.

februari vindt er een afsluiting 
plaats voor belangstellenden. De 
groepstijden zijn van 15.45 tot 
16.45 uur of van 16.45 tot 17.45 
uur. Inschrijven via info@emer-
go.org of telefonisch bij Ingrid 
Gijzen 06-27622709.

Castricum - De Werkgroep 
Oud Castricum wil een ten-
toonstelling samenstellen 
over de dagelijkse praktijk op 
de lagere scholen van  Castri-
cum en Bakkum tussen 1950 
en 1960. 

Hans Mantjes van de werkgroep 
vertelt: ,,We hebben al veel klas-
senfoto’s, maar kunnen er nog 
meer gebruiken. 

Daarnaast zijn we op zoek naar 
foto’s van schooluitjes, lesboek-
jes, schriftjes, inktlappen, let-

terdozen, blinde kaarten enzo-
voorts. Wij willen ze graag lenen. 
Men kan ze komen brengen op 
zaterdag 4 januari tussen 14.00 
en 16.00 uur of op woensdag 8 
januari tussen 19.30 en 21.00 uur 
bij De Duynkant, het gebouw 
van de Werkgroep Oud Castri-
cum aan de Geversweg. Ook 
verhalen over de schooltijd in de 
jaren vijftig horen we dan graag.” 

Wie niet langs kan komen, neemt 
contact op om materialen op te 
laten halen via  info@oudcastri-
cum.com of tel.: 0251-671642.

Tentoonstelling school-
spullen jaren ’50-‘60
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Castricum - Vitesse en Assen-
delft stonden dit weekend voor 
het eerst tegenover elkaar in 
competitieverband. Omdat Vi-
tesse verzuimde gebruik te ma-
ken van wel héél veel grote kan-
sen, bleef het lang spannend. 
Maar vriend en vijand konden na 
afloop vrede hebben met de dik 
verdiende 0-2 zege van Vitesse. 
Twaalf minuten na de aftrap 
was het raak. Bij een vrije trap 
net buiten het strafschopgebied 
en midden voor doel werd geen 
goede muur neergezet. Robin 
Bakker kon daardoor dankbaar 
de bal naast de muur in de hoek 
knallen: 0-1. Ook daarna bleef 
Vitesse duidelijk de boventoon 
voeren, zette telkens snel druk 
op de tegenstanders en creëer-
de bovendien heel legio grote 
kansen. Toch ging de rust in met 
slechts die 0-1 stand op het sco-
rebord waarmee Vitesse zichzelf 
na een prima eerste helft duide-
lijk tekort deed.

Na rust wist Jelle Limmen de ge-
lijkmaker te voorkomen. Aan de 
andere kant bleef Vitesse door-
gaan met zowel het creëren als 
het missen van kansen. Maar 
in de 66e minuut was het als-
nog raak toen de bal na een van 
links opgezette aanval op rechts 
terecht kwam bij de vrijstaande 
Shabari Visser. Zijn voorzet vanaf 
de achterlijn werd door Lennert 
Beentjes in het kruis gescho-
ten: 0-2. Omdat Vitesse daarna 
verzuimde de wedstrijd op slot 
te gooien bleef Assendelft strij-
den voor een aansluitingstref-
fer. Vlak voor tijd leek die nog te 
gaan vallen, maar met twee pri-
ma reddingen wist Jelle Limmen 
zijn goede debuut extra kleur te 
geven. Door deze zege is Vites-
se naar de tweede plaats op de 
ranglijst geklommen zodat het 
hele team met een héél positief 
gevoel kan gaan genieten van de 
komende winterstop.

Vitesse sluit het jaar af 
met overtuigende zege

Castricum - FC Castricum is te-
gen DVVA zwaar onderuit ge-
gaan. Met een pak slaag van 7-0 
gingen de mannen van coach 
Ron van der Velde onderuit. De 
wedstrijd bracht alleen het eer-
ste half uur spektakel. Na een 
mooie aanname van Maarten 
van Duivenvoorde schoot Justo 
van de Werf keihard op de krui-
sing. Even later was Van Duiven-

voorde de verdediging van DVVA 
weer te snel af, maar kwam hij 
niet tot scoren. Daarna kantelde 
de wedstrijd razendsnel. Binnen 
tien minuten scoorde DVVA drie 
keer. Na de rust was er met tien 
man geen redden aan. DVVA 
schoot in totaal zes keer op doel 
en kreeg drie penalties. De eind-
stand leverde een beschamende 
7-0 op. Foto: Leone Hamaker.

Blamage FC Castricum 

Akersloot - Een belangrijke 
thuiswedstrijd stond voor de za-
terdagavond op het program-
ma voor Meervogels dames 1. 
Westfriezen, waar Meervogels 
de tweede plek mee deelt, staat 
op doelsaldo net boven Meer-
vogels. Deze wedstrijd was be-
palend voor wie de tweede plek 
mag behouden en wellicht moet 
blijven delen met Zap 2, die ook 
hetzelfde aantal punten heeft in 
de ranglijst maar tot het hoogste 
doelsaldo van de drie beschikt. 
Beide teams waren dan ook ge-
brand om te winnen.

De gehele eerste helft gingen de 

teams gelijk op, beide vastbeslo-
ten de punten niet uit handen te 
geven. De dames gingen de rust 
in met een stand van 13-13. In de 
tweede helft bleven de teams om 
en om scoren. Penalty’s werden 
verzilverd door Annick de Beurs, 
maar liefst zes. Pas bij een stand 
van 21-21 wist Meervogels uit 
te lopen op Westfriezen en een 
stand van 27-22 verscheen op 
het scorebord. Westfriezen pro-
beerde de schade nog te beper-
ken, maar Meervogels wist deze 
stand te behouden tot het fluit-
signaal. De volgende wedstrijd is 
uit op zondag 5 januari om 11.00 
uur tegen Con Zelo 1.

Meervogels winnen van 
Westfriezen met 27-22

Limmen - Op 15 december 
werd een viswedstrijd voor 3 FM 
gehouden. Deze werd georgani-
seerd door de 13-jarige Quinten 
Oudendijk. Hij is lid van jeugdvis-
club Samen Beet en wilde graag 
wat doen. Samen met een groep 
vrijwilligers werd een koppel-
wedstrijd uitgeschreven, waar 42 
vissers op afkwamen. Het streef-

bedrag van Quinten was 250 eu-
ro, maar het werd veel meer, de 
teller staat al op ruim 1.550 eu-
ro en loopt nog steeds door! Er 
werden maar liefst 1.720 vissen 
gevangen. Aan top stonden Pe-
ter en Lex van der Heijdt met 223 
stuks, Mandy en Simon Schouws 
183 stuks en Dick Pekel en Mar-
cel Acquoy: 168 stuks.

Vissen voor 3FM Serious 
Request: 1.550 euro

Bakkum - Op zondag 5 janu-
ari staan vanaf 16.30 uur de 
deuren van Tennisclub Bakkum 
wagenwijd open voor alle leden 
en hun partners om het glas te 
heffen op het nieuwe jaar. Ook 
dit jaar ontbreken de erwten- 
en bonensoep niet. De compe-
tities starten in week veertien. 
Uitgekeken wordt naar de pres-
taties van het eerste team, dat  
voor het vijfde opeenvolgen-
de jaar in de eerste klasse van 
de landelijke zondagcompetitie 
van de KNLTB speelt. Informa-
tie over het lidmaatschap is te 
vinden op www.tcbakkum.nl.

Nieuwjaars-
bijeenkomst 

Castricum - Afgelopen za-
terdag is er het jeugdtoernooi 
achter de derny gereden op 
de baan in Apeldoorn. Om een 
startopstelling voor de derny-
wedstrijden te verkrijgen werd 
er eerst een scratch gereden. 
Yanne Dorenbos werd acht-
ste en kwam in de tweede se-
rie terecht. In beide series gin-
gen de eerste drie door naar de 
grote finale. Yanne reed mak-
kelijk naar een finalestartplek. 
In de finale over twintig ron-
den moest Yanne vanaf de laat-
ste plek starten. Na een demar-
rage van Ruben Buitendijk wist 
ploegmaat Bob Markus knap te 
volgen en Yanne rukte op van-
uit het achterveld. Met de daar-
op volgende sidderende strijd 
kwamen Bob en Yanne op kop 
in de strijd. In de laatste ronde 
kon Yanne de kop overnemen 
en gaf deze niet meer af. Yan-
ne ging met goud naar huis en 
Bob met zilver. 

Yanne rijdt 
naar goud

Castricum - Voor de twee-
de keer organiseert de Wandel-
commissie Castricum op tweede 
kerstdag een wandeltocht door 
het duingebied. De beschikbare 
afstanden zijn 5, 10, 15 en 20 ki-
lometer. Alle routes komen langs 
de kerstvrouw die wat lekkers 
uitdeelt. Het startpunt van de 
routes is zoals gewoonlijk vanuit 

Dorpshuis De Kern, Overtoom 15 
te Castricum. Dorpshuis De Kern 
is open  vanaf 9.30 uur. Afhan-
kelijk van de te lopen afstand is 
er een maximale starttijd. Lopers 
voor de 20 km mogen tot 11.00 
uur starten, lopers voor de 15 km 
kunnen starten tot 12.00 uur en 
de 5 en 10 km kunnen starten tot 
13.00 uur.

Frisse neus halen kerst

Actie voor 
Filippijnen 

Castricum - Toen Hugo, Joris, 
Sil (achter v.l.n.r.), Karlien en 
Sterre (voor v.l.n.r.), de enor-
me ramp op de Filippijnen 
zagen besloten ze een eigen 
actie te starten. 

Deze Visser ’t Hooft-leerlingen 
uit groep acht zijn allemaal voet-

ballers bij FC Castricum, dus er 
moest met voetballen geld wor-
den verzameld. Onlangs ver-
schenen 25 leerlingen om voor 
twee euro een voetbaltraining te 
volgen. 
Hugo, Joris, Sil, Karlien en Ster-
re waren de trainers. Foto: Han 
de Swart.
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Uitgeest - Als jongetje van zes 
jaar liep hij al, toen hij nog in As-
sendelft woonde, achter de mu-
ziek aan. Hij mocht tot aan de 
Rooms Katholieke kerk maar 
dan moest hij terug. Vlak na de 
oorlog werd er veel marsmu-
ziek gespeeld en dat vond klei-
ne Cees prachtig. Op de vraag 
hoe hij in Uitgeest terecht kwam, 
roept hij meteen lachend: “Door 
mijn moeder! Die rotmeiden wil-
len altijd terug naar het Uitgees-
ter dorp waar ze vandaan ko-
men, zo ook mijn moeder. Ik zie 
het nu aan mijn kinderen, die 
willen Uitgeest niet uit.”
Toen hij in de oude Ooyevaar 
naar een uitvoering van de Har-
monie ging kijken, vroeg zijn 
moeder: “Begrijp je het?” waar-
op mevrouw Smit schamperde: 
“Hoezo begrijp je het? Hij vindt 
het mooi of hij vindt het niet 
mooi.” Cees vond het geweldig 
en de zaterdag erop stapte hij 
op zijn klompjes over de spoor-
bomen naar het oude ziekenhuis 
aan de Kleis waar hij les kreeg 
bij Gerrit Sluis en Trijntje Eckhart. 
Cees: “Of ze streng waren? Haha 
welnee, ze waren al blij dat ze le-
den hadden.” 
Hij begon met de sopraan saxo-
foon maar speelde later ook alt-
sax, klarinet en tenorsax. Laatst-
genoemde speelt hij tot op de 
dag van vandaag met veel ple-
zier. Cees: “Het geluid is mooi en 
het is een leuk instrument maar 
zeker niet makkelijk. Je hebt echt 
je tien vingers nodig. Ik heb wel 
met een balletje tussen pink en 

ringvinger gerekt om meer span-
wijdte te krijgen, zodat ik de lage 
tonen kon pakken.” 

Toen Cees bij de Harmonie 
kwam, waren er zo’n 25 leden, 
de Rooms Katholieke en de Pro-
testantse Harmonie waren apart 
en hadden ongeveer hetzelfde 
aantal leden.  Toen in 1963 de 
handen ineen geslagen werden, 
kreeg het korps te maken met 65 
man die bijna van het toneel van 
de Ooyevaar vielen, omdat het 
te vol was. In totaal heeft Cees 
zo’n tien dirigenten de revue zien 
passeren en hij is er even uit ge-
weest voor zijn diensttijd en een 
half jaartje omdat de syncopi-
sche muziek hem niet lag, die de 
toenmalige dirigent net even te 
vaak wilde horen. 
En dan de concoursen, dan wèrd 
er toch geoefend. Zijn vrouw Di-
ni wilde dat dan wel graag vóór 
19.00 uur want dan moesten de 
kinderen naar bed. Dini: “Tja en 
als je man bij de Harmonie zit, 
dan loop je bij alle festiviteiten 
alleen met de kinderen.” Konin-
ginnedag was vroeger uitgebrei-
der dan nu. Het begon al om ze-
ven uur ’s ochtends, bij school 
werden de kinderen opgehaald 
die aansloten, vervolgens ging 
men naar het gemeentehuis 
waar het Wilhelmus werd ge-
speeld en dan marcheerden ze 
naar de Siro. Daar was het spel-
letjesterrein waar pas ’s avonds 
werd afgesloten. Met Carnaval 
zag Dini haar man niet veel want 
Cees speelde vier dagen achter-

een met de Boerenkapel bij Ca-
fé Borst tot in de vroege uurtjes 
en bij thuiskomst kon hij zo door 
naar zijn werk. Cees: “Maar eens 
in het jaar was er een etentje om 
de vrouwen tevreden te stellen.” 
Toen in 1994 de Dixielandband 
van start ging, riep Cees dat hij 
daar niet aan mee ging doen. 
Maar als ze iemand tekort kwa-
men, dan konden ze bellen. Vijf 
minuten later sloot hij aan. Di-
ni hoofdschuddend: “En hij zit er 
nog bij!”.
Het mag toch wel heel bijzonder 
heten als iemand een 65-jarig 
jubileum viert zoals Cees Duits. 
De sax wegleggen komt niet in 
hem op. Cees: “Ik ga door totdat 
ik stop.”
Denkend aan mooie tijden komt 
onwillekeurig de gedachte dat 
het fi jn zou zijn als er wat jonge 
aanwas bij de Harmonie zou ko-
men. Cees: “Vroeger had je keu-
ze uit voetbal, gym en de Har-
monie. Tegenwoordig hebben de 
kinderen zóveel te doen, sport, 
verschillende hobby’s en later 
studeren. We denken er wel over 
na hoe je de jeugd enthousiast 
kunt maken.” 

Misschien moeten ze maar eens 
een kijkje nemen met hun ou-
ders op vrijdag 20 december, 
dan vindt het Kerstconcert plaats 
van de Uitgeester Harmonie, 
in samenwerking met het koor 
de Zingende Zwanen. Aanvang 
20.15 uur in de Hervormde Kerk 
Uitgeest. Entree 5 euro. (Moni-
que Teeling)

65 jaar bij de Harmonie

Jubilaris Cees Duits: 
‘Ik ga door totdat ik stop’

Uitgeest vijfde op 
landelijke pechmonitor
Uitgeest - Dé pechgemeente 
van Nederland is het Noord-Hol-
landse Huizen. Dat blijkt uit de 
Nationale Pechmonitor van Na-
tionale-Nederlanden. Van alle 
tweets, Facebookposts en blog-
posts die vanuit Huizen in 2013 
zijn verstuurd, was 1 op de 40 
pechgerelateerd. De gemeen-
te Uitgeest scoort ook hoog, Uit-
geest staat op 5. Telefoonpech, 
camerapech en verloren tassen. 
Dat zijn de meestvoorkomende 
pechgevallen.

Voor de pechmonitor zijn alle 
zichtbare social media berichten 
in 2013 geanalyseerd, in totaal 
ruim 457 miljoen. Hiervan gingen 
209.500 berichten over pech die 
mensen hadden ervaren. 
Op basis van de geo-data die 
met berichten worden meege-
stuurd, laat de pechmonitor zien 
welke van de in totaal 408 ge-
meentes in Nederland relatief 
de meeste pechvermeldingen 
hadden in 2013. (bron: www.rt-
vnh.nl)

Zaterdag weer Open 
Podium in De Zwaan
Uitgeest - Zaterdag 21 decem-
ber wordt in de Zwaan het laat-
ste Open Podium in 2013 geor-
ganiseerd. Bij het eind van een 
jaar hoort ook een terugblik. Het 
niveau van de deelnemers was in 
2013 erg hoog, de variëteit was 
groot en het aantal bezoekers 
steeds hoger. Kortom een heel 
succesvol jaar. Al met al genoeg 
redenen om ook in 2014 maan-
delijks een Open Podium te or-
ganiseren.

De deelnemers op 21 december 
zijn onder andere:
* Griffi n Girls (zie foto) bestaan-
de uit 6 jongedames en onder 
andere swingende soul, groo-
vy jazz, roerende kleinkunst en 
franse pop zingend. Zij worden 
hierbij muzikaal bijgestaan door: 
Rick Piepers (piano) en een gast 
gitarist.

* Americana: band bestaande uit 
Mark Minnema, George en Rob;
* Rene Ruhland + club
* Dobro Serenaders: gelegen-

heidsformatie van regelma-
tig in De Zwaan spelende mu-
zikanten. Muziekstijl: America-
na, Blues en Bob Dylan. Recent 
heeft deze formatie de vleugels 
eens uitgeslagen en gespeeld op 
het jaarlijkse Free Acoustic Mu-
sic Festival in Gorkum. De muzi-
kanten zijn Mark Minnema, laps-
teel, mandoline en zang; Jan Wil-
lem Schroder, basgitaar en zang;  
Bart van Hofwegen, drums; Lex 
van Amsterdam, slidegitaar en 
zang.
 
Er is dit maal nog ruimte voor 
nieuwe deelnemers, maar uiter-
aard wordt het weer een heerlijk 
Open Podium avondje met veel 
publiek. Kom ook eens, onder 
het genot van een drankje, kij-
ken en luisteren naar het Open 
Podium in de Zwaan. Het adres 
is Middelweg 5 in Uitgeest. De 
toegang is als altijd gratis. De 
aanvang is 20.30 uur. Wie zich 
nog wil opgeven kan dit doen via 
een e-mail naar openpodiumde-
zwaan@gmail.com.
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Uitgeest - Knallend het jaar 
uit. Een normaal verschijn-
sel ieder jaar op oudejaars-
avond. Stormvogels IJmui-
den bedacht dat er eerst maar 
eens geoefend moest worden 
en toverde tegen FC Uitgeest 
een lichtshow tevoorschijn 
die zijn weerga niet kende. 
Fraaie vuurpijlen, Bengaals 
licht en donderknallen licht-
ten de hemel op en deden de 
trommelvliezen trillen. Toen 
de rust was weergekeerd kon 
met ongeloof naar het score-
bord worden opgekeken. Het 
stond er echt: 3-7!

FCU kon zondag niet beschik-
ken over de geschorste Bob Out 
maar zag gelukkig John den Nijs 
weer terugkeren op de bank. Het 
uit IJmuiden meegenomen vuur-
werklont moet door Stormvo-
gels in de kleedkamer al aange-
stoken zijn want binnen twintig 
seconden stond de ploeg al op 
voorsprong. Een wat sullige actie 
van Jeffrey Toebes gaf Sterling 
de gelegenheid hem de bal te 
ontfutselen en doelman Erik Al-
ders voor de eerste keer te pas-
seren. Boemmm, 0-1. 
Nog voor FCU bekomen was van 
deze dreun lag de bal voor de 
tweede keer achter Alders. Weer 
Sterling kon op de rand zestien 
eenvoudig aannemen en scoren. 
0-2 met nog geen drie minuten 
op de klok. FC Uitgeest vocht 
verbeten terug en met succes. 

FC Uitgeest beleeft 
IJmuidense vuurwerkshow

Was er dan helemaal geen 
lichtpuntje in de wedstrijd te-
gen Stormvogels? Jawel, Ti-
nus Putter. Tinus is 18 jaar en 
kwam al na drie minuten in 
het veld. In het centrum van 
de verdediging bleef hij on-
danks het lichtspektakel om 
hem heen en een paar foutjes, 
redelijk overeind. De jury be-
sloot dat te belonen met zijn 
uitverkiezing tot Bakkum en 
Krookspeler van de wedstrijd. 
Tinus gefeliciteerd.

Bakkum en 
Krookspeler

Een prachtige dieptepass in de 
12e minuut van Remco van Box-
tel bracht Ramon den Nijs alleen 
voor de keeper. Hij aarzelde niet 
en scoorde beheerst, 1-2.
Het lontje van Stormvogels was 
echter nog lang niet gedoofd. In 
de 17e minuut kon de Uitgees-
ter verdediging na een hoek-
schop de bal niet goed wegkrij-
gen. Jurjen Dikker in het blauw 
wel, namelijk in het doel, 1-3. 
Wederom besloot FCU niet bij de 
pakken neer te zitten. Een stevig 
offensief volgde maar daar waar 
Remco van Boxtel in de 36e mi-
nuut de zogenaamde aanslui-
tingstreffer had kunnen en moe-
ten scoren maar niet deed, was 
het in de daaropvolgende aan-
val de Graaff die de 1-4 scoorde. 
Nog gaf FCU niet op. Vlak voor 
rust wist Sander van den Helder 
de bal in het doel te werken, 2-4.
Weer moet er in de Stormvogels 
kleedkamer in de rust een lont 
aangestoken zijn want ook nu 
werden er in de eerste twee mi-
nuten een paar prachtige vuur-
werkpijlen afgestoken. Eerst was 
het Homan die profiteerde (2-5) 
en even later Krop, 2-6. Nog was 
de show niet ten einde want in 
de 56e minuut strooide Homan 
nog meer zout in de Uitgeester 
wonde door de 2-7 te scoren. 
Dat uiteindelijk Nick van der Valk 
er uiteindelijk nog 3-7 van maak-
te was voor de statistieken. Zo 
moet FC Uitgeest maar op zoek 
naar een ander vuurwerkpakket 

zodat het nieuwe jaar ingeluid 
kan worden met fraaier geknal 
dan het armzalige vuurpijltje van 
zondag. En ach, waarom ook 
niet? Zo slecht was het spel in 
de eerste helft van de competitie 
niet maar er zijn gewoon te wei-
nig punten behaald. Laat dat dan 
maar het voornemen voor 2014 
zijn. Dan kunnen we misschien 
gewoon weer “handhaven” dit 
seizoen. (De afvallige bal)

FC Uitgeest: Alders, Brandjes, 
Toebes (3e Putter), van den Hel-
der, de Jong, Kristel, Brouwer, 
Koedijk (45e Winter/65e John 
den Nijs), van Boxtel, Ramon den 
Nijs, van der Valk.

FC Uitgeest E3 kampioen
Uitgeest - Verliezen? Dat woord kennen de spelers van FC Uit-
geest E3 niet. Zaterdag werden ze ongeslagen kampioen, een 
prestatie van formaat! Op de foto staand van links naar rechts 
coach Maarten Post, Sem Buur, Sam Post, Bas Weerman, Stefan 
Koek, Daryll de Vrij en coach Hans Koek. Zittend: Lex de Haan, 
Vinn Reijersen, Brent Vos, Joep Castricum en Tijn de Wit. Gefeli-
citeerd, mannen!

   
wekelijks gratis bij alle 

uitgeesters op de mat!

Vanaf januari met het gemeentenieuws!

De Ruijter Makelaardij 
wordt Teer Makelaars 
Uitgeest - Nu de huizenmarkt 
zich langzaam lijkt te herstellen 
neemt De Ruijter Makelaardij 
verdere stappen om haar klan-
ten ook in de nabije toekomst 
optimaal te kunnen begeleiden. 
“Juist in de afgelopen jaren heb-
ben wij het belang gemerkt van 
een goede samenwerking, een 
stevige positie in de markt en 
kwalitatief hoogstaande dienst-
verlening in combinatie met een 
goede en duidelijke communica-
tie”, aldus Ton de Ruijter. 
Genoemde kwalificaties zorgen 
ervoor dat ook de komende ja-
ren dit makelaarskantoor zich 
zal onderscheiden. De samen-
werking met een regionaal ster-
ke partij zal de kwalificaties ver-
der aanscherpen. In Teer Make-
laars heeft De Ruijter een collega 
makelaar gevonden, die met zijn 

kantoren in Heemskerk, Bever-
wijk en Alkmaar sterk vertegen-
woordigd is in de regio en die 
qua bedrijfsopvatting, professio-
naliteit en omgangsvormen heel 
goed bij het kantoor past.
De afgelopen maanden is de sa-
menwerking reeds geïntensi-
veerd, zodat op 1 januari 2014 
de partijen officieel kunnen gaan 
samenwerken.  Het huidige team 
bestaande uit Ton de Ruijter, 
Marit Nieboer en Vanessa Ven-
del, blijft onveranderd en wordt 
aangevuld met de collega’s van 
Teer Makelaars. Robin van Andel 
van Teer Makelaars wordt ver-
antwoordelijk voor de bedrijfs-
voering. Gezamenlijk verhuizen 
zij in het voorjaar naar een nieuw 
kantoorpand aan de Middelweg 
71 waar zij ook met De Hypothe-
ker zullen gaan samenwerken. 

Van links naar rechts: Robin van Andel, Marit Nieboer, Vanessa Vendel, 
Ton de Ruijter (foto: Yvonne Mul Fotografie)

In Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest

Muziekcursus voor baby’s en peuters
Uitgeest - In de week van 6 ja-
nuari start weer de populaire 
muziek- en danscursus voor ba-
by’s en peuters in Uitgeest, Be-
verwijk en Heemskerk. Al 17 jaar 
verzorgen de gediplomeerde 
“muziek op schoot” en dwars-
fluit-docente Alice Ploeg met 
veel enthousiasme de muziek- 
en danscursussen. Wat is er leu-
ker voor een kind van 0 tot 4 jaar 
en een ouder, dan zingen, dan-
sen, bewegen op muziek, luis-
teren naar en vooral spelen op 

echte muziekinstrumenten? 
Alice heeft een prachtige verza-
meling muziekinstrumenten spe-
ciaal ontworpen voor deze leef-
tijdsgroep. Ondertussen wor-
den door al deze activiteiten de 
muzikale en algemene vaardig-
heden gestimuleerd waaronder 
taal-spraak, fijne, kleine en gro-
ve motoriek en sociaal-emotio-
nele ontwikkeling. De kinderen 
worden op leeftijd ingedeeld. 
Alice geeft een herfst-, winter- 
en lentecursus. In Heemskerk 

start de wintercursus op maan-
dagochtend 6 januari en woens-
dagochtend 8 januari aan de 
Maerten van Heemskerckstraat 
41a. In Beverwijk begint de cur-
sus op donderdagochtend 9 ja-
nuari en op zaterdagochtend 11 
januari. In Uitgeest start de cur-
sus op vrijdag 10 januari in ba-
sisschool Kornak. Er zijn 8 les-
sen (geen les in de schoolvakan-
ties). Kosten: 70 euro. Informatie:  
www.aliceploeg.nl, alice.ploeg@
planet.nl, tel. 06-11493796.
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