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Paard slaat op hol, 
wielrenner grijpt in

Castricum - Op donderdag-
middag 16.45 uur sloeg in de 
duinen bij de kruising Gro-
te Veldweg-Oldenborghweg 
een paard op hol. Het dier 
met sjees galoppeerde zon-
der menner op de drukke Ol-
denborghweg richting Eg-
mond. Ben Hollenber (71) zag 
het gebeuren. 

,,Ik was op de racefiets naar 
Camperduin geweest en zag een 
gevaarlijke situaties ontstaan; 
wandelaars en fietsers en veel 
klein kinderen. Ik bood aan om 
te proberen het paard te vangen 
en dat wilde de menner graag. 
Na een kilometer met verschil-
lende bijna-ongelukken verloor 

ik het beest even uit het oog, 
omdat het een ruiterpad was in-
geslagen. Ongeveer een kilo-
meter verder zag ik het weer op 
een open stuk duinterrein, nog 
steeds galopperend. Het lukte 
mij het dier van richting te laten 
veranderen, voordat het weer de 
Oldenborghweg op zou rennen. 
Toen ik jong was kwam ik vaak 
op de boerderij dus ik wist wat 
ik moest doen. Nu rende het dier 
het bos in waarna het vastliep. 
Het dodelijk vermoeide paard liet 
zich daar gelukkig op zijn gemak 
stellen.” De opgeluchte eigenaar 
van het dier werd door omstan-
ders opgehaald. Het paard, de 
fietsers en wandelaars kwamen 
allen met de schrik vrij.

Tegengeluiden plan Landal
Castricum - De gemeenteraad 
bespreekt donderdag 21 augus-
tus het voorstel van burgemees-
ter en wethouders voor een haal-
baarheidsonderzoek rond Landal 
Green Parcs. Van Wijnen Recre-
atiebouw en Landal GreenParks 
hebben bij de gemeente een ini-
tiatief ingediend voor een recre-
atiepark op De Zanderij. 
Het initiatief past bij het be-
leid van de gemeente om toe-
risme en recreatie te bevorde-
ren. Aan de andere kant geldt 
voor dit gebied een andere be-
stemming. Een haalbaarheidson-

‘Yes dear’ is het geheim 
van gelukkig huwelijk

Limmen - In Amsterdam wa-
ren zij buren en voor hun trouw-
dag ‘liepen’ zij zeven jaar met el-
kaar. Het echtpaar Horn uit Lim-
men vierden vorige week maan-
dag hun zestigjarige huwelijk. 

Tot aan zijn pensioen werkte de 
heer Horn 45 jaar als cargadoor 
en mevrouw Horn stond het liefst 
in een winkel. En hoewel het al-
lemaal niet meer zo vlot gaat als 

toen, valt aan de prachtige tuin 
direct op dat dit echtpaar nog 
steeds niet graag stilzit. Met een 
rijkelijk gevulde gebakstafel ont-
ving het bruidspaar burgemees-
ter Mans die kwam feliciteren.
Op de vraag waar nou het ge-
heim in schuilt van een langdu-
rige verbintenis, vertelde de heer 
Horn dat het om slechts twee 
woorden draait in een huwelijk: 
‘Yes dear’. (Monique Teeling)

Castricum - Een 41-jarige man 
uit Almere heeft drie jaar ge-
vangenis horen eisen als me-
deplichtige van drie roofover-
vallen, waaronder een in Castri-
cum. Deze vonden plaats in het 
najaar van 2009. Een cafébaas in 
Castricum werd bij zijn huis be-
roofd van de kasopbrengst. Ook 
vonden er roofovervallen plaats 
in Medemblik en Oostzaan. De 
man werd vrijgesproken van ge-
welddadige tasjesroven in Scha-
gen. 

Drie jaar cel

PWN en de lokale natuurorgani-
saties zich ook al tegen het plan 
hebben uitgesproken. Wethou-
der Van Schoonhoven stelt dat 
het onderzoek door de ontwik-
kelaar zelf betaald moet worden, 
maar dan wordt het moeilijk voor 
de gemeente om daarbij eisen te 
stellen over wat er precies wordt 
onderzocht en hoe objectief dat 
gebeurt. Wij, de gemeente en de 
provincie, zouden met trots on-
ze verantwoordelijkheid moeten 
blijven nemen voor het unieke 
natuurgebied in onze eigen om-
geving. Het is opportunistische 
politiek om je oor te laten han-
gen naar een bedrijf dat de be-
leidsgrenzen wil overschrijden.” 

derzoek moet meer duidelijkheid 
verschaffen over de vraag of het 
initiatief op deze plek voldoende 
kansrijk is om verder uit te wer-
ken tot een project. De raadsbe-
spreking is openbaar en vanaf 
20.45 uur in het gemeentehuis. 
GroenLinks en de SP werken sa-
men om het plan tegen te hou-
den. Beide partijen vinden dat 
wie voor het onderzoek is, ook 
bereid is het vakantiepark goed 
te keuren. ,,We roepen ieder-
een die onze zorgen deelt op om 
donderdag naar het gemeente-
huis te komen om tegengelui-
den te laten horen”, aldus Hannie 
Lutke Schipholt van GroenLinks. 
,,We zijn hoopvol gestemd omdat 

Regio - De politie heeft donder-
dagavond een 30-jarige Heems-
kerker aangehouden, na mel-
ding van een aanranding. De ze-
denpolitie onderzoekt de mo-

Aanrander (30) aangehouden
gelijke betrokkenheid van de-
ze verdachte in het onderzoek 
naar eerdere aanrandingen in 
Heemskerk, Uitgeest en Castri-
cum.
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Burgemeester Mooijstr 29/37   Castricum
0251 -65 24 30

vleeswarentrio
3 stuks  € 4,99

andijvie stamppot 
pakket 4 pers.

600 gr. gesn. andijvie
1kg. geschilde aardappel

100 gr. spekjes
1 hele rookworst

samen € 5,99
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Ingezonden brieven:
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ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
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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
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Geboorte:

29-07-2014: Yara Flora Bodar,  
dochter van Laurens H. Bodar 
en Marjolein E.R. Laan. 30-07-
2014: Luuk Marijn de Haan, zoon 
van Patrick M. de Haan en San-
ja  J.M. van Dijk. 31-07-2014: Jo-
nathan Maxwell Knauf,  zoon van 
Joris W. Knauf en S.M. de Haan. 
1-08-2014: Esmée Sophia Wijn-
ker, dochter van Patricia Wijn-
ker. 2-08-2014: Noud Klaver, 
zoon van Mike Klaver en Cin-
dy A.L. Mooij. 4-08-2014: Char-
lie Tine Snijders, dochter van 
Michael H. Snijders en Moni-
que C. de Vlieger. 4-08-2014: Ivy 
Nini Kruse, dochter van  Mar-
cel Kruse en Myriam N. van der 
Wilt. 5-08-2014: Victoria Mo-

lek, dochter van Paweł Molek en 
Aneta K. Molek. 5-08-2014: Fen-
na Elise van Dalen, dochter van 
Alexander M. van Dalen en Da-
rina Castricum. 6-08-2014: Joh-
nny Putter, zoon van Johannes 
H.P.M. Putter en Denise de Lie. 
14-06-2014: Anne-Fleur Wille-
mijn Hollenberg, dochter van 
Niels J.S. Hollenberg en Linda 
Kaandorp. 7-08-2014: Nataniel 
Dalton Brandão, zoon van Vini-
ra Brandão. 10-08-2014: Maaike 
Heemskerk, dochter van Thomas  
Heemskerk en  Alida B.M. Hou-
tenbos. 12-08-2014: Rhesa An-
niek Cornelia Twisk, dochter van 
Marcus M.J. Twisk en Anna C.P. 
Hes. 12-08-2014: Storm Flyn de 
Winter, zoon van Franciscus J. de 
Winter en Angelique Hoekstra. 

Burgerlijke stand Castricum 12-08-2014: Sep Theodorus Pe-
trus Mooij, zoon van Adrianus 
S.P Mooij en Francisca D.S. Ter-
luin. 

Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap:

1-08-2014: Eline Roet en Karola 
Catharina Buis. 9-08-2014: John 
Kerssens en Marleen Fleur Gim-
pel. 15-08-2014: Martinus Hen-
dricus Snel en Mirjam Gruter. 
15-08-2014: Ronald Stoutenburg 
en Sandra van Duffelen.

Overleden:

In Castricum: 1-08-2014: Patrick 
G.N. Kaandorp, echtgenoot van 
Karlijn R.M. Putter. 3-08-2014: 
Egbert J.J. van der Kamp. 7-08-
2014: Klasina C.M. Wulp. 8-08-
2014: Antonius Kuil, weduwnaar 

van Cornelia de Winter. 8-08-
2014: Bernardus N. Dobbe. 10-
08-2014: Jeanne Duffels. 12-08-
2014: Lambertus P. Scheerman, 
weduwnaar van Johanna Vader. 
12-08-2014: Adrianus Johan-
nes Wilhelmus Kaandorp, echt-
genoot van Ospina Gaviria, Do-
ralba. 12-08-2014: Hubertus C. 
Onderwater. Elders: 28-07-2014: 
Adriana M. Kroegman,  weduwe 
van Adrianus G.M. Inden. 1-08-
2014: Pietertje J. Baars, wedu-
we van Theodorus H.F. Broek-
hoff. 5-08-2014: Wilhelmina J. 
Dignum, echtgenote van Corne-
lis A. Schoordijk. Elders: 4-08-
2014: Hans Molenbroek, we-
duwnaar van Agneta E.M. Meer-
waldt. 7-08-2014: Cornelis Dek-
ker, echtgenote van Theodora Q  
de Goede. 10-08-2014: Jacobus 
G. Verduin, echtgenoot van Cla-
sina M. Schuijt.

Kinderen genieten van 
Uitgeester Huttenweek
Uitgeest - Voor de veertigste 
keer verrees vorige week in Uit-
geest een nieuwe wijk. De archi-
tecten van deze nieuwbouw wa-
ren van de basisschoolleeftijd en 
legden een creativiteit aan de 
dag die menig volwassen colle-
ga jaloers zou maken.
Gerard Kortekaas van de organi-
satie: ,,De kinderen betalen twin-
tig euro inschrijfgeld wat op gaat 
aan het uitje, maar de rest wordt 
gefinancierd door de sponso-
ren en dat is toch heel mooi. Het 
hout komt vanuit het hele land 
en we hadden nu zelfs over, zo-
dat wij de Beverwijkse  Hutten-
week ook konden bevoorra-
den. Verder hadden we vijfhon-
derd kilo aan spijkers.” Die spij-
kers werden door 350 kinde-

ren gretig in het hout geslagen 
maar bouwvakker zijn is zwaar 
dus af en toe werd er gepau-
zeerd met verschillende activi-
teiten. Zo was er een speurtocht, 
een spellenmiddag op het ijs-
baanterrein, maakte de scouting 
een brug en werd er afgesloten 
met de playbackshow. Dat de or-
ganisatie soms zeer snel beslis-
singen moet nemen om de vei-
ligheid te garanderen bewijst het 
besluit om dit keer niet in de hut-
ten te slapen. Gerard: ,,Er kwam 
een storing vanuit Engeland on-
ze kant op en dan kun je niet an-
ders dan de kinderen op tijd naar 
huis sturen. Gelukkig konden we 
vrijdagavond de verbranding van 
het hout door laten gaan.”
(Monique Teeling)

Timmercircus op tv
Akersloot - Ruim driehonderd 
kinderen, heel veel vrijwilligers, 
toeschouwers èn de Jeugd-
journaalbus stonden afgelopen 
woensdag aan de startlijn bij het 
timmerdorpveld om de circus-
stoet te verwelkomen. 
Na het startsein werd er als snel 
getimmerd en gezaagd wordt en 
ontstond er een echt circusdorp 

op de Roemersdijk, allemaal 
vastgelegd door de cameraman 
van het Jeugdjournaal.

Behalve getimmerd hebben de 
kinderen ook nog veel geknut-
seld, lekker gegeten, spelletjes 
gedaan, les gehad van de circus-
school en een workshop ballon-
nen vouwen gevolgd. 

Het is weer voorbij...
Castricum – Tot grote opluch-
ting van alle kinderen die mee-
deden aan Timmerdorp 2014 en 
de leiding kon de grote fik door-
gaan vrijdagavond. 
Het duurde even voordat het 
hout van de afgebroken bouw-
werken echt goed ging branden, 
maar daarna ging het snel. Op 
het moment dat de boel instortte 
waren Timmerdorp en de zomer-
vakantie echt voorbij. 
Ondertussen sprongen verschil-

lende kinderen in de sloot, on-
dertussen een traditie, gevolgd 
door de leiding. De brandweer 
was ter plekke om alles veilig te 
laten verlopen. Het grote vuur 
was een mooi einde van een 
week die in teken stond van sa-
men bezig zijn, sportieve activi-
teiten en lekker eten. 
Op de foto de vrijwilligers die 
zich weer volledig ingezet heb-
ben voor de kinderen. Foto: Hans 
Peter Olivier. 
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur    
vrijdag 21.15 uur    

zaterdag 16.00 & 21.15 uur    
zondag 16.00 & 19.30 uur   

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Magic in the Moonlight

vrijdag & zaterdag 18.45 uur    
And so it goes

donderdag 20.00 uur    
vrijdag & zaterdag 21.00 uur    

zondag 16.00  uur   
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Boyhood
vrijdag & zaterdag 18.45 uur    

zondag 19.30 uur   
The Fault in our Stars

zaterdag16.00 uur 
zondag 11.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
Planes 2 (NL) 3D

zondag 13.30 uur 
woensdag 16.00 uur   

Oorlogsgeheimen
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 16.00 uur 
Hoe tem je een Draak 2 (NL) 3D

zaterdag 13.30 uur 
zondag 11.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
Heksen bestaan niet

Programma 21 aug t/m 27 aug 2014

Magic In The Moonlight
Magic In The Moonlight, een ro-
mantische komedie geschreven 
en geregisseerd door Woody Al-
len, speelt zich af tijdens de jaren 
’20 in Zuid Frankrijk en gaat over 
meesterillusionist Stanley Craw-
ford die wordt gevraagd onder-
zoek te doen naar een jongeda-
me die een spiritueel medium 
beweert te zijn. Sophie Baker is 
ingehuurd door de rijke Catledge 
familie: moeder Grace en zoon 
Brice zijn beide onder de indruk 
van Sophie en haar bijzondere 
talent, en verwachten dan ook 

dat zij hen in contact kan bren-
gen met hun overleden man en 
vader. Vanaf het eerste moment 
dat Stanley het charmante me-
dium ontmoet is hij ervan over-
tuigd dat zij een oplichtster is en 
schrijft hij alles toe op de goed-
gelovigheid van de familie.
Maar wanneer Sophie een aan-
tal bijzondere demonstraties 
geeft van haar helderziendheid, 
kan hij niet anders dan zich 
langzaam maar zeker over te ge-
ven aan deze wereld vol onver-
klaarbare gebeurtenissen. 

Makelaar en mopperkont Oren 
heeft geen contact meer met zijn 
familie. Wanneer zijn zoon in-

And So It Goes eens voor de deur staat is dat 
dan ook een enorme verrassing. 
Deze is nog groter wanneer blijkt 
dat zijn zoon de zorg van zijn 
dochter, waarvan hij het bestaan 
niet wist, aan Oren overlaat. 

Het blauw van Nella
Castricum - Nella van Os-Algra 
exposeert in galerie Streetscape 
een serie schilderijen vanuit het 
thema ‘Blauw’. Expressionistisch 
en impressionistisch werk van 
vroeger tot nu is te zien, samen  
met abstract recent werk. 
Nella’s expositie en een selectie 
bronzen beelden van mens en 
dier zijn zes weken te zien in de 
tijdelijke galerie op het Bakkers-
pleintje 81 in Castricum.       
Galerie Streetscape is geopend 
van donderdag tot en met zon-
dag 13.00 tot 17.00 uur. Zondag 
24 augustus zijn de exposanten 
Anneke van der Lende (land-
schapschilderijen) en Carry Bak-
ker (tassen) samen in de galerie 
aan het werk. Op de foto Nella 
van Os-Algra.

Pompoenenconcert in 
Tuin van kapitein Rommel
Castricum - Op zaterdag 30 au-
gustus wordt het jaarlijkse pom-
poenenconcert gehouden in de 
Tuin van Kapitein Rommel. Voor 
dit concert is Surplus gevraagd 
om op te treden. De tuin is ge-
opend vanaf 19.30 uur en de toe-
gang is gratis. Om 20.15 uur start 
het optreden. 
Surplus bestaat uit de bandle-
den van ChateauFigue; Louis 
Schuurman/viool, Jan van der 
Schaaf/sologitaar, Tom Lenos/

slaggitaar en zang, Kees Heijli-
ger/contrabas. Jan; ,,Wij zijn bij 
elkaar gekomen om ons reper-
toire weer op te frissen en gaan 
dit speciale concert onder de 
naam Surplus geven. Onze mu-
ziek bestaat uit zigeunerjazz, ook 
bekend onder de naam Hot Club 
de France.” Men kan een eigen 
stoeltje of plaid meenemen. De 
entree is gratis, maar een vrijwil-
lige bijdrage wordt op prijs ge-
steld.

Trio Effe Anders in het 
Strandvondstenmuseum

Castricum - Op zondag 24 au-
gustus is er vanaf 14.00 uur een 
optreden van trio Effe Anders 
in het Strandvondstenmuse-
um. Effe anders bestaat uit drie 
muzikanten die elkaar ken-
nen van Egmonds shantykoor 
De Zaalneelden: William Wij-
ker (accordeon), Marie-Janne 
Behrens (contrabas) en Theo 
Ursem (slagwerk en zang). Ma-

rie-Janne is de dochter van ex-
strandvonder Thijs Bakker die 
bij de oprichting een indruk-
wekkende verzameling strand-
vondsten van Bakkum en Cas-
tricum aan het museum heeft 
nagelaten. Het optreden en de 
toegang tot het streekhistori-
sche deel van het museum, in-
clusief de nog lopende exposi-
ties, zijn gratis.

Ethiopisch 
genieten 

Castricum - De werkgroep 
Castricum Ethiopië nodigt ie-
dereen uit voor een Ethiopische 
maaltijd op vrijdag 12 septem-
ber vanaf 18.00 uur in het paro-
chiehuis op de Dorpsstraat 113. 
De kosten bedragen vijftien eu-
ro inclusief twee consumpties. 
De opbrengst komt geheel ten 
goede aan het lunchpakketten-
project in Ethiopië. De maaltijd 
bestaat uit een injerra, een gro-
te pannenkoek van Ethiopisch 
meel, geserveerd met groenten 
en vlees. 
Opgeven kan via e-mail of te-
lefonisch: jeannekevdn@gmail.
com of 06-20272190.

The Bro’s bij Mezza Luna
Castricum - Kenny Klaar en 
Anthony Rombach, vormen 
het muzikale duo The Bro’s. 
Zij spelen gitaar en zingen 
waarbij een mooie samen-
klank de hoofdrol speelt. 

Het repertoire is uiteenlopend 

van Santana tot hedendaagse 
hits en al spelend zorgt dit duo 
voor een goede sfeer. 

Aanstaande zondag vanaf 16.00 
uur zijn zij te beluisteren bij Mez-
za Luna schuin tegenover het 
NS-station Castricum. 
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The Workout; nieuw 
aanbod in Heemskerk

Heemskerk - Voor veel mensen 
is een sportschool niet de plek 
waar zij zich prettig voelen, ter-
wijl ze wel graag aan sport zou-
den willen doen. Het alternatief: 
The Workout. Een gezellige plek 
waar een ieder zich ontspan-
nen voelt en zich vrij voelt om 
te komen sporten, in welke les 
dan ook. Doelgericht bewegen, 
goed in je vel zitten, ontspannen 
en vooral gezellig samen spor-
ten, dat is het idee van The Wor-
kout. Al dertien jaar verzorgt Es-
ther Stegink diverse aerobicsles-
sen in het pand van dansschool 
Aad Schoorl aan de Velst. Heel 
wat mensen hebben de weg ge-
vonden naar die locatie en daar-
om was het de hoogste tijd voor 

uitbreiding. ,,Een droom die uit-
komt’’, vertelt Esther. ,,We gaan 
nu zeven dagen per week veel 
verschillende aerobics- en dans-
lessen voor jong en oud aanbie-
den. Van klassiek ballet tot hip-
hop en van breakdance tot yo-
gamix, maar ook wandeluurtjes 
(fitclub), steps, circuittraining 
en alles daar tussenin.’’ Een gi-
gantische uitdaging waarvoor 
The Workout inmiddels het team 
heeft uitgebreid met opnieuw 
zeer professionele lesgevers. 
,,We zijn heel trots op het team 
dat de lessen gaat verzorgen en 
hebben er ontzettend veel zin 
in.’’ Uitgebreide informatie is op 
de geheel vernieuwde websi-
te www.theworkout.nu te vinden.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van Ger Bus

Het Regthuys toen
IJsbrand Kok, architect, mei 1953: ,,Met de overblijfselen van plaat-
selijke bouwkunst in Uitgeest is het zeer droevig gesteld. Het dorp 
bevat generlei bezienswaardigheden en historische gebouwen, be-
halve de kerk en de toren en de restanten van een graanmolen. 
Uit dit oogpunt zou er reeds voor velen voldoende aanleiding be-
staan tot het behoud en herstel van dit zo kleine monument, waar-
aan vervolgens een waardige bestemming gegeven zou moe-
ten worden. Immers dit rechthuis is één van de weinige rechthuis-
jes, welke nog over zijn in het mooie Noordhollandse land. In deze 
rechthuisjes werd recht gesproken en hadden schout en schepe-
nen zitting op de bovenverdieping, terwijl in de regel het onderhuis 
werd gebruikt voor Waag, behorende bij de Markt. De rechtszitting 
of later raadsvergadering werd gehouden op de verdieping, waar 
ook een gedeelte voor het publiek was afgeschoten. Voor het ge-
bouw moet nog een geselpaal aanwezig zijn geweest. Door de vor-
ming van gemeenten na de Franse overheersing en door de groei 
van de plaats namen de bestuurderen en ambtenaren toe en ont-
stond ruimtegebrek in het gebouw. Een verbouwing werd uitge-
voerd omstreeks 1860. Bij deze verbouwing verdween vermoede-
lijk de stoep en kwam de trap binnendoor voor raadszaal en bur-
gemeester. Een middenrisaliet met afdekking en ingang ontstond, 
de vensters, waarvan de originele nog in de Noordgevel aanwezig 
zijn, verdwenen, het gebouw werd aan drie zijden bepleisterd. De 
Waag verdween om plaats te maken voor secretarie, politie en boe-
vencellen. De kistvormige uitbouw was eerst bestemd voor secreta-
rie en werd later bevorderd tot garage voor de brandweerauto. Om-
streeks 1917 kocht de gemeente een villa aan van rode verblind-
steen in de stijl der Hollandse Renaissance en kwam het Rechthuis 
ledig. Daarna kwam de politie erin en tijdens de oorlog de luchtbe-
scherming. Thans staat het gebouw reeds ruim tien jaar ledig, ter-
wijl de verwaarlozing steeds erger wordt. Aan het einde van deze 
beschouwing zou ik het gemeentebestuur en de inwoners van Uit-
geest willen opwekken: Herstel het oude Rechthuis en geef het een 
passende bestemming. Indien dit geschiedt, dient daarna in overleg 
met een ervaren landschapsarchitect de beplanting van de Markt 
te worden geordend en herzien. Dan zal Uitgeest een lelijke vlek in 
de vriendelijke plaats tot een eerbiedwaardige historische plek heb-
ben omgetoverd en iets tot stand gebracht hebben waar het trots 
op kan zijn.”
Dankzij de inzet van velen kon het pand gered worden. De restau-
ratie kwam in 1956 gereed. Momenteel heeft de Historische Ver-
eniging Oud Uitgeest haar onderkomen op de bovenverdieping. De 
ruimte op de begane grond wordt gebruikt als trouwzaal. Door de 
ambiance is het zeer in trek als trouwzaal voor toekomstige echtpa-
ren. De markt op het plein is reeds lang verdwenen doch tweemaal 
per jaar is weer die ouderwetse, gezellige drukte te proeven tijdens 
de markt op Koninginnedag en de feestelijke intocht van Sint Nico-
laas. Foto en tekst: Ger Bus.

Frits Walsmit naar 
voetbaltechnische zaken

Uitgeest - Het bestuur heeft be-
sloten om aan de Algemene Le-
denvergadering voor te stellen 
Frits Walsmit te benoemen als 
bestuurslid voetbaltechnische 
zaken. Vooruitlopend op zijn be-
noeming heeft Frits met ingang 
van 1 juli zijn taken als bestuurs-
lid voetbaltechnische zaken op-
gepakt. In de eerste maanden 
van het seizoen zal hij nog wor-
den geassisteerd door Jacob 
Groenink, die deze functie in 
het afgelopen seizoen ad interim 
had overgenomen van Dick de 
Goede. Frits is sinds 2006 aan FC 
Uitgeest verbonden. In dat jaar 
werd hij hoofd jeugd opleiding, 
een functie die hij vijf jaar heeft 
verricht. Daarnaast heeft hij di-
verse functies binnen de vereni-
ging gehad, waaronder jeugd-

trainer en elftalbegeleider. De 
werkgroep Bepaal je Ambitie zal 
binnenkort het beleidsplan ‘Be-
ter Voetbal’ in samenwerking 
met het nieuwe bestuurslid gaan 
afronden.

Culinair in Castricum
Castricum - Het wordt ge-
zellig druk dit weekend op De 
Brink. Dan vindt Castricum Cu-
linair plaats, waarbij chefkoks uit 
de omgeving de mooiste en lek-
kerste gerechten bereiden die in 
het bijzijn van de liefhebbers van 
goed eten worden klaargemaakt.  
Er zijn wijnworkshops  onder be-

geleiding van vinologe Margret 
Weijers en The Bro’s spelen van-
af 16.00 uur. Alle gerechten en 
drankjes worden afgerekend in 
muntjes of smaakbiljetten. 

Kijk voor meer informatie op ht-
tp://castricumculinair.nl.

Castricum - Onno Lassooy is 
op zoek naar mensen die na de 
oorlog gevangen hebben geze-
ten in interneringskamp Duin en 
Bosch. Zijn overleden opa heeft 
hier rond 1946 een straf van 
1,5 jaar uitgezeten. ,,Ik zou heel 
graag meer willen weten over de 
omstandigheden en het leven in 
het kamp en het bijzondere werk 
dat mijn opa hier heeft verricht. 
Vanzelfsprekend ga ik vertrou-
welijk om met reacties.” Onno is 
te bereiken via patricia-onno@
kpnmail.nl of tel.: 06-29532783.

Meer weten 
over leven in 

kamp

Castricum – Bij de bibliotheek 
kan iedereen de agenda behe-
ren, mails lezen, informatie op-
zoeken, vergaderingen voorbe-
reiden of verslagen schrijven. De 
bibliotheek is voor flexwerkers 
van alle gemakken voorzien. 

Het WiFi-netwerk van de bibli-
otheek is te gebruiken voor ie-
dereen die zijn eigen smartpho-
ne, laptop of tablet meeneemt. 
Daarnaast zijn er werkplekken 
met een pc waar men ook kunt 
printen. Voor leden van de bibli-
otheek is internetten met de pc 
het eerste uur gratis, niet-leden 
betalen 1,50 euro per uur. 

WiFi in de bieb

Egmond - Op zondag 31 au-
gustus organiseert de Stichting 
Vrienden van Sighet een nazo-
mermarkt op het terrein van de 
Prins Hendrik Stichting aan de 
Voorstraat in Egmond aan Zee.
Er zullen ongeveer honderd kra-
men zijn met voor ieder wat wils. 
De markt wordt gehouden van 
11.00-17.00 uur. Voor kinderen 
zijn er allerlei activiteiten en er 
kan gegeten en gedronken wor-
den. Er is een optreden van de 
Skarrebekken en de Malloti-
ge Matrozen. Met de opbrengst 
worden verschillende projecten 
gesteund in Roemenië.

Nazomermarkt

Klaar voor nieuw seizoen
Uitgeest - De selectie van FC 
Uitgeest is al een poosje bezig 
met de voorbereidingen op het 
nieuwe seizoen. In de voorberei-
ding wordt er op dinsdag, don-
derdag en vrijdag getraind. In de 
afgelopen weken werd er geoe-
fend tegen Alkmaarse Boys en 
Wijk aan Zee. Ook werd er deel-
genomen aan het Beach Soc-

cer Toernooi in Wijk aan Zee, er 
was een partij tegen ADO’20, De 
Kennemers en Hoofddorp en er 
werd deelgenomen aan het Evert 
Folkers Toernooi bij de Kenne-
mers in Beverwijk. In de KNVB 
Bekercompetitie start FC Uit-
geest met een wedstrijd tegen 
HSV op zondag 24 augustus op 
het sportpark De Koog.  

Limmen – Wie wil mee doen 
aan de turnselectie van TIOS? 
Kinderen van zeven en acht 
jaar oud worden uitgenodigd 
naar de selectietraining te ko-
men op donderdag 28 augus-
tus en 4 september  van 17.00 
tot 19.00 uur. Opgeven kan via 
samantha@tioslimmen.nl. De 
training vinden plaats in gym-
zaal De Hogeweg, Hogeweg 61 
in Limmen. De selectie traint 
op maandag en donderdag van 
17.00 tot 19.00 uur.

TIOS zoekt 
jong talent
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Sloepen Centrum opent 
de deur in Akersloot

Akersloot - Onlangs is Sloe-
pen Centrum Akersloot opge-
richt met als doel een totaalop-
lossing te bieden voor de sloe-
penschipper van nu. Twee erva-
ren, enthousiaste watersporters: 
Peter Berkhout en Han van der 
Vorst, zijn de oprichters van het 
bedrijf dat pal gelegen is aan het 
Alkmaardermeer. 
,,Wij bieden onder meer schoon-
maak, motoronderhoud, winter-
stalling en ondersteuning bij de 
zorg rond het kostbare bezit. Op 

vrijdag 22 augustus opent Sloe-
pen Centrum Akersloot officieel 
haar deuren. Vanaf dan kunnen 
watersporters hier terecht  met 
al hun wensen op watersport-
gebied.” 
Een groot aantal toonaangeven-
de sloepenmerken wordt hier 
vertegenwoordigd, zoals de Wie-
desloep, Clever, Islander, van 
Zutphen,  A-sloep, B&C-sloep, 
Espevaer en Silverfish Life-
boat. Het adres is ‘t Stet 17 B, 
Akersloot, tel.: 0251 293049.

Open huis bij 
Dompvloet Opleidingen 

Heiloo - Dompvloet Opleidin-
gen houdt aanstaande zaterdag 
open huis. Het instituut verzorgt 
al meer dan vijfenzestig jaar 
boekhoudkundige opleidingen. 
Ook mensen die zich willen be-
kwamen in het gebruik van com-
puters, of software als Word of 
Excel beter onder de knie willen 
krijgen, kunnen er terecht.

Veel boekhoudtalenten zijn ooit 
hun carrière gestart met het vol-
gen van een opleiding bij Domp-
vloet. Een veelgekozen optie is 
de opleiding Financial Assistant, 

in feite een combinatie van Ba-
siskennis Boekhouden en Basis-
kennis Calculatie, dat na een tra-
ject van zestien weken eindigt 
met een officieel examen. Met 
het dipoma van deze opleiding 
op zak kan de cursist als boek-
houder aan de slag. Deze oplei-
ding is ook zeer geschikt voor 
ondernemers die meer inzicht 
willen verkrijgen in de eigen be-
drijfsboekhouding, zodat ze bij-
voorbeeld zelf in staat zijn om 
de aangifte omzetbelasting te 
verzorgen. De computercursus-
sen die Dompvloet Opleidingen 

Water mee in Dopper
Castricum - ,,Nederland heeft 
het lekkerste kraanwater van 
de wereld. Wij hoeven hier 
geen wegwerpflesjes met wa-
ter te kopen. Je vult gewoon 
je Dopper, thuis of bij een van 
de gratis watertappunten. Die 
vind je tegenwoordig overal, 
met behulp van de handige 
Dopper app!” 

Aan het woord is een medewer-
ker van de Wereldwinkel. Dop-
per is een kunststof waterfles, 
waarin men bijna een halve li-
ter kraanwater kan meenemen. 
De dop is bovendien te gebrui-
ken als drinkbeker. Dopper is 
een Nederlands ontwerp, wordt 
klimaatneutraal geproduceerd 
en is vrij van BPA. Omdat met 
de opbrengst wordt bijgedragen 

Carent advies, fiscaliteit en 
mediation bij scheidingen

Uitgeest - Sinds een paar 
maanden is aan het Anna van 
Renesseplein 8, tegenover Deen 
Supermarkten en naast NS-sta-
tion Uitgeest, Carent gevestigd. 
Carent begeleidt mensen bij het 
gehele scheidingsproces of bij 
deelgebieden van een schei-
dingsproces, wanneer een sa-
menwonen, een huwelijk of 
een geregistreerd partnerschap 
wordt beëindigd. Een scheiding 
wordt geregeld  van A tot Z. Voor 
het indienen van het scheidings-
verzoek wordt samengewerkt  
met gerenommeerde advoca-
ten. Ook wie een second opinion 
wenst, kan bij Carent terecht.
Carent is opgericht door Judith 
van den Nieuwenhuijsen. Zij is 
na haar studie Fiscaal Recht aan 
de Universiteit van Amsterdam 
ruim twintig jaar werkzaam ge-
weest als fiscalist bij diverse be-
lastingadvieskantoren in de re-

gio. In die hoedanigheid heeft 
zij veel ervaring opgedaan in 
scheidingszaken van zowel par-
ticulieren als ondernemers. In 
combinatie met haar opleiding 
voor professioneel mediator en 
de opleiding Register Financi-
eel Echtscheidingsadviseur is zij 
van mening daadwerkelijk een 
meerwaarde te kunnen bieden. 
Judith: ,,Het belang en de im-
pact van fiscaliteit bij een schei-
ding wordt vaak onderschat of 
niet erkend. Zaken kunnen juri-
disch goed geregeld zijn, maar 
fiscaal ongewenste, niet voor-
ziene, gevolgen hebben. Bij Ca-
rent wordt naast de emotione-
le en juridische aspecten die 
bij een scheiding komen kijken, 
juist veel aandacht besteed aan 
de fiscaliteit.” 

Carent werkt ook in opdracht 
van advocaten, notarissen, medi-

ators en een ieder die zich be-
roepsmatig met scheidingen be-
zighoudt.
Een eerste gesprek bij Carent is 
altijd gratis en vrijblijvend. Ook is 
iedere donderdag van 16.00 uur 
tot 18.00 uur een gratis inloop-
spreekuur. Check wel even de 
website of het inloopspreekuur 
doorgang vindt (www.carent.nl). 

Lekker genieten kan Bij Lotje
Limmen – Goed nieuws voor ie-
dereen in Limmen en omgeving 
die houdt van lekker genieten. 
Bij Lotje – een barbecuebistro 
met een gezellige bar - wordt op 
vrijdag 29 augustus op feestelij-
ke wijze geopend. Van 17.00 tot 
18.30 uur is iedereen welkom om 
kennis te maken met de initia-
tiefnemers, Ton Gerrits en Trien-
ke Muurling, met een hapje en 
een drankje. Van 22 tot en met 
24 augustus is Bij Lotje van de 
partij op Castricum Culinair zo-
dat iedereen dan vast kan proe-
ven van een deel van de gerech-
ten die in het nieuwe restaurant 
worden geserveerd. 
Er wordt met man en macht ge-
werkt op de Rijksweg 7 om een 
sfeervol, laagdrempelig restau-
rant te realiseren met een prach-
tig terras waar iedereen zich 
thuis zal voelen. In het hart van 
de open keuken bevindt zich de 
grill dome; de Rolls-Royce onder 
de barbecues. Minder prominent 
in beeld zijn de rookkast voor 
huisgerookte vis en de vleesrij-

kaar een aantal jaren geleden 
op Vlieland waar ze beiden in 
de horeca werkten; Ton als gast-
heer, Trienke als gastvrouw. De-
ze zomer heeft Ton Trienke ten 
huwelijk gevraagd, op Vlieland, 
op een duin. Trienke zei ja. Voor-
lopig heeft het stel niet echt de 
tijd om in het huwelijk te treden. 
,,We gaan zeven dagen in de 
week open, in het weekend van-
af 16.00 uur en van maandag tot 
en met donderdag om 17.00 uur. 
Gelukkig hebben we een goed 
team achter ons staan en zal Bij 
Lotje een begrip in de regio wor-
den. We gaan er samen hele-
maal voor!” 

aanbiedt zijn korte gerichte trai-
ningen, bedoeld om iemand een 
stap verder te helpen. Ze kun-
nen desgewenst worden afge-
stemd op specifieke bedrijfssi-
tuaties en worden zowel klassi-
kaal als individueel aangeboden. 
Deelnemers aan deze trainingen 
kunnen, ook na afloop, gebruik 
maken van de telefonische help-
desk, die niet alleen antwoord 
geeft op vragen, maar ook mee-
denkt over de aanpak van pro-
jecten. Tevens verzorgt Domp-
vloet Opleidingen computercur-
sussen voor kinderen. In vijftien 
weken tijd leren ze typen op een 
voor hen aantrekkelijke manier, 
inclusief huiswerkopdrachten. 
Zaterdag 23 augustus wordt tij-
dens het open huis tussen 11.00 
en 14.00 uur aan iedereen de 

mogelijkheid geboden zich te 
oriënteren op de mogelijkheden. 
Het is mogelijk om het studiema-
teriaal in te zien en met een do-
cent in gesprek te komen. Wie 
zich tijdens het open huis in-
schrijft voor een cursus krijgt 

een korting van 20% op het cur-
susgeld. Dompvloet Opleidin-
gen is gevestigd aan de Kenne-
merstraatweg 514 te Heiloo. Uit-
gebreide informatie is op www.
dompvloet.nl te vinden. (Bos Me-
dia Services)

pingskast, want Ton wil niet zo-
maar een stukje vlees of vis pre-
senteren; hij gaat voor de aller-
beste kwaliteit. ,,Tegelijk blijft 
uit eten Bij Lotje betaalbaar zo-
dat iedereen hier makkelijk bin-
nenstapt. Voor een maaltijd, een 
drankje op het terras, aan de bar 
of met een gezelschap aan de 
stamtafel.”  Op de kaart staan 
onder andere huisgerookte zalm, 
rundercarpaccio vers van het 
mes, entrecote, tournedos en cô-
te de boeuf met bijpassende gar-
nituren. 
Ton: ,,We werken met enkele 
streekproducten waaronder gei-
tenkaas van De Klompenhoe-
ve, Beemsterkaas en uit de tap 
een heerlijk biertje van brou-
werij Damphegeest.” Trienke: 
,,Ook aan kinderen en vegetari-
ers is gedacht en tevens is er de 
mogelijkheid tot het geven van 
feesten en partijen. En boven 
gaan we workshops organiseren 
met verschillende thema’s, onder 
de noemer kookles Bij Lotje.”
Ton en Trienke ontmoetten el-

aan drinkwaterprojecten in Ne-
pal, past hij goed in het assor-
timent van Wereldwinkel Castri-
cum. Hij is tot de herfstvakan-
tie extra voordelig te koop voor 
10,50 euro. Voor de rvs-versie 
met een inhoud van 800 ml be-
taalt men 24,50 euro. De Wereld-
winkel Castricum is te vinden op 
Smeetslaan 4

Bobs Party & Events 
werkt aan de toekomst

Uitgeest - Bobs Party & Events 
start een grootse verbouwing. 
Vorig jaar al is er een compleet 
nieuw a la carte restaurant ge-
bouwd en nu wordt het Fun-
Cooking restaurant op de eerste 
verdieping aangepakt. Steengril-
len en wokken kan straks nog 
steeds en vanaf medio januari 

start het bedrijf met Teppan Yaki. 
Ook vestigt zich binnenkort offi-
cieel A9Studios in het achterste 
gedeelte van het pand met Stu-
dio 1 en Studio 2. A9Studios zal 
eind september openen. Aan de 
programmering wordt momen-
teel keihard gewerkt.  Uiteraard 
is het ook besloten af te huren.  
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Tien jaar kwaliteit bij 
kapsalon In4Hair

Uitgeest - Op 25 augustus be-
staat kapsalon In4Hair aan de 
Middelweg in Uitgeest tien jaar. 
Toen Margret Smit en Mariel-
le Buis hun salon in 2004 open-
den, hadden zij voor ogen om 
een toegankelijke en laagdrem-
pelige zaak op te zetten. Mar-
gret: ,,Het moest een plek wor-
den waar jong en oud zich ge-
makkelijk voelt, waar men per-
soonlijk advies krijgt en daarbij 
correct wordt geholpen.” Dat zij 
hierin geslaagd zijn, bewijst de 
diversiteit binnen hun klanten-
kring. Of het nou om wassen en 
watergolven bij een wat oude-
re klant of om een trendy kap-
sel gaat dat bij de jeugd hele-
maal hot is; de kapsters van In-
4Hair doen het allemaal met ple-
zier en enthousiasme. Regelma-
tige bijscholing zorgt voor een 
team dat up to date is. Mariel-
le: ,,Wij werken met zes kapsters 
waarvan Nicole en Ingmar van-
af school bij ons werken. Twee 

keer per jaar organiseren wij 
een leuk uitje, ook als teambuil-
ding, want als wij het naar ons 
zin hebben, merkt de klant dat 
direct.” Dat blijkt wel uit de ve-
le positieve reacties die klanten 
invulden toen het nieuwe com-
putersysteem in werking trad. De 
een vindt bij In4Hair dorpse ge-
zelligheid, de ander rust of zelfs 
anonimiteit. ,,Men komt voor een 
kapsel maar aandacht en op-
rechte betrokkenheid is zeker 
zo belangrijk. Je moet een beet-
je aanvoelen waar men behoef-
te aan heeft.”
Het is prettig toeven in de ruime 
en lichte kapsalon waar langs de 
wand een assortiment van pro-
ducten speciaal voor haar- en 
hoofdhuidproblemen te vinden 
is. 
Tevens werkt men hier weer met 
het vertrouwde merk Wella. Hier 
gaat iedere klant als zichzelf de 
deur uit, maar dan op z’n mooist. 
(Monique Teeling).

Kees en Tim op EK Touch
Castricum - Het rugbyspel kent 
meerdere varianten. Het meest 
bekende is 15-a-side en het 7-a-
side wordt ook steeds bekender, 
zeker nu de All Blacks onlangs 
de Castricumse Rugby Club be-
zochten voor een trainings-
week en het in 2016 een Olym-
pische sport is. In Nederland 
is het Touch-rugby minder be-
kend. Kees Beentjes en zijn jon-
gere broer Tim spelen in het Ne-
derlands Touch-rugby Team en 
komen net uit Swansea, Wales, 
waar zij hebben deelgenomen 
aan het Europees kampioen-
schap Touch 2014.
De twee broers, rugbyers bij 
CasRC, spelen al een aantal ja-
ren Touch op het hoogste niveau. 
Op woensdag 6 augustus was 
Tim Beentjes bij de opening van 
het evenement de vlaggendrager 
van het Nederlandse Team. Teza-
men met nog elf andere landen 
en totaal 52 teams aanschouw-
den zij de openingsceremonie 
in het stadion van de Universi-
teit van Swansea. Op donderdag 
7 augustus speelden Nederland 
wedstrijden tegen Zwitserland, 

Engeland en Catalonië. Doordat 
zij alleen van Engeland verloren, 
kwamen ze in de winnaarspoule 
terecht. Op zowel vrijdag als op 
zaterdag speelden zijn weer drie 
wedstrijden tegen onder meer 
Wales, Jersey, Frankrijk en Italië. 
Zware tegenstanders en landen 
waar Touch-rugby meer bekend-
heid geniet. Door winst op Italië 
werd er op zondag 10 augustus 
tegen Frankrijk gespeeld voor de 

vijfde of zesde plaats. Voor het 
toernooi begon was Nederland 
als negende geplaatst en was 
het doel in principe al gehaald. 
In de voorrondes had Neder-
land reeds verloren van Frankrijk 
en dat was ook nu het geval op 
zondag. 

Een zesde plaats op een Euro-
pees Kampioenschap met lan-
den waarin Touch-rugby veel 
meer gespeeld wordt is geen 
slechte prestatie. Foto: Theo 
Beentjes. 

Kampioenenregen in 
Van Keeken Jeugdweek 

Bakkum - Het wisselvallige 
weer ten spijt, kan de Van Kee-
ken Jeugdweek van TC Bakkum, 
die vorige week werd georgani-
seerd, als zeer geslaagd worden 
beschouwd. De jeugdcommissie, 
geassisteerd door vele vrijwil-
ligers, is er ook dit jaar weer in 
geslaagd om de bijna negentig 
deelnemers tussen de zes en ze-

ventien jaar een geweldige week 
te bezorgen. Elke dag was er 
weer een andere activiteit waar-
aan kon worden meegedaan.De 
clubkampioenschappen wer-
den voornamelijk in poules ge-
speeld, zodat iedereen meerde-
re keren een wedstrijd kon spe-
len. Er waren maar liefst 29 pou-
les in vijf verschillende leeftijds-

categorieën. De finaledag werd 
afgesloten met een feestelij-
ke prijsuitreiking. Floor Laan, bij 
de meisjes tot en met 17 jaar, en 
Abe Jonker, bij de jongste jeugd, 
legden elk beslag op drie titels. 
Marnix Blom, Bram Kranendonk, 
Siebe Dekker, Thomas Smit, Yoe-
ri Stengs, Isa Kiebert, Lucas Smit 
en Scott Spanjer namen elk twee 
titels mee naar huis.
Op de foto: De Van Keek-
en Jeugdweek van TC Bakkum 
werd gestart met een warming 
up met verschillende spelop-
drachten.

Open dag bij de 
Nieuwe Muziekschool

Uitgeest - Zaterdag 23 augus-
tus is er een open dag op De 
Nieuwe Muziekschool Uitgeest. 
Van 11.00 tot 13.00 uur is jong 
en oud welkom om instrumen-
ten uit te proberen, (proef)les-
sen af te spreken en kennis te 
maken met de docenten in Cul-
tureel Centrum De Kuil, Hoge-
weg 8. De Nieuwe Muziekschool 
Uitgeest biedt de volgende les-

sen aan: Algemene Muzikale 
Vorming, dwarsfluit, cello, pia-
no, slagwerk, hobo, gitaar (elek-
trisch en akoestisch), (alt)vi-
ool en viool voor kleuters (Suzu-
ki-methode), keyboard en sinds 
kort ook zang. Kijk voor meer in-
formatie op: www.muziekschool-
uitgeest.nl, bel: 06-19911026 
of mail naar: muziekuitgeest@
gmail.com. 

Drie vrouwen rond Koning Willem I
Uitgeest - Het theaterseizoen 
van De Zwaan Cultureel gaat 
van start op vrijdag 5 septem-
ber. Het toneelgezelschap 
‘Het Portret Spreekt’ bijt het 
spits af met de voorstelling 
‘Drie vrouwen rond Koning 
Willem I’. 

In dit toneelstuk vertellen de be-
langrijkste vrouwen uit het leven 
van koning Willem I over de strijd 
van het huis van Oranje voor het 
koningschap en over hun leven 
met de eerste Oranje-koning. 
Een historisch spel van Michel 
Meissen. 
Aanvang van deze theatervoor-
stelling is 20.15 uur. Kaartver-
koop via boekhandel Schuyt of 

aan de zaal mits nog beschik-
baar of via www.vriendenvande-

zwaancultureel.nl. Foto Jan Lan-
za. 

EHBO start nieuwe cursus
Castricum – De EHBO vereni-
ging Castricum start op dinsdag 
16 september weer een cursus 
Eerste Hulpverlener (het EHBO 
diploma). Reanimatie en het be-
dienen van de AED is onderdeel 

van de opleiding. De cursus be-
staat uit twaalf lessen en wordt 
afgesloten met een examen 
waarna men zich gediplomeerd 
Eerste Hulpverlener mag noe-
men. De lessen worden gegeven 

in het EHBO-lescentrum aan de 
Koekoeksbloem 55 in Castricum. 

Op de website www.ehbocastri-
cum.nl vind belangstellende al-
le informatie over de opleiding 
en een inschrijfformulier of bel 
tel. 0251-651060 tussen 19.30 en 
21.00 uur. 
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Kunst en tuinarchitectuur
Uitgeest - In de Nieuwe Kuil op 
de Hogeweg 8 start op 22 sep-
tember een cursus op de maan-
dagavond vanaf 20.00 uur over 
hedendaagse kunst. In de Peli-
kaan, in Krommenie start op 23 

september om 13.30 uur een 
cursus Tuinarchitectuur bij resi-
denties en ruimteweergave in de 
twintigste eeuw.  Voor verdere 
informatie: erva ring   @telfort.nl, 
tel: 06.24223192.

Afscheid van Edith Hendriks
Uitgeest - De Stichting Uitgees-
ter Senioren neemt op 29 augus-
tus afscheid van Edith Hendriks. 
Zij was gedurende bijna tien jaar 
als sociaal cultureel werker voor 
de S.U.S. werkzaam. Onder haar 
inspirerende leiding zijn meer 
dan honderd vrijwilligers actief 
in dorpshuis de Zwaan. De S.U.S. 
maakt gebruik van het dorpshuis 
gedurende de hele week van 
9.00-17.00 uur. Iedere dag zijn er 
de hele dag activiteiten. 
Meer dan vijfhonderd personen 
maken wekelijks gebruik van  de 

aangeboden  activiteiten. Edith 
Hendriks zorgde er voor dat al-
le activiteiten doorgang konden 
vinden, geassisteerd door Mir-
jam Kortekaas, administratief 
medewerkster. En nu is het dan 
zover dat de S.U.S. afscheid moet 
nemen van Edith. De vrijwilligers 
en medewerkers krijgen gele-
genheid om van haar afscheid 
te nemen tijdens een receptie 
in het dorpshuis op 29 augustus 
van 15.00-17.00 uur. Edith Hen-
driks wordt opgevolgd door Car-
la van Megen.

De cupwinnaars zijn 
FCC A1 en Odin’59 B1

Castricum - Afgelopen week-
end werd  het eerste toernooi 
van het nieuwe seizoen ge-
speeld bij FC Castricum. Deel-
genomen werd door tien jeugd-
teams afkomstig van s.v. Lim-
men, Odin’59, Meervogels’31, 
Vitesse’22 en FC Castricum. De 
A1- en B1 jeugdselecties van 

bovenstaande clubs maakten er 
een waar voetbal feest van. 

Op het scherpst van de sne-
de werden de wedstrijden ge-
durende gehele dag in de stro-
mende regen gespeeld. De win-
naars waren A1 FC Castricum en 
B1 Odin’59. Foto: Jacob de Maar. 

Nachtvlinders
Castricum - Er is een nachtvlin-
dersafari op 29 augustus in het 
Noordhollands Duinreservaat.
De start is bij Bezoekerscentrum 
De Hoep. Aanvang 20.30 uur en 

het duurt tot ongeveer 23.00 uur, 
afhankelijk van de weersom-
standigheden. 

Aanmelden via www.pwn.nl/er-
opuit of neem contact op met 
Bezoekerscentrum De Hoep via 
0251-661066. 

Duynparc is door de  
kiezers niet gewenst

Wat mij nog steeds verwondert, 
is dat er vermoedelijk toch een 
haalbaarheidsonderzoek naar de 
eventuele komst van het Duyn-
Parc zal worden ingesteld. Voor 
het gemak wordt de verkiezings-
uitslag maar even vergeten. Een, 
zij het krappe, meerderheid van 
de kiezers zag de komst van dit 
heilloze project niet zitten. He-
laas is de PvdA door de wens fijn 
mee te mogen besturen overstag 
gegaan en zal nu vast meestem-
men voor een haalbaarheidson-
derzoek. Jammer, en vooral voor 
hun kiezers, die dit niet wensten.
Dat kan het begin van het einde 
zijn. Ondanks de min of meer ge-
ruststellende uitspraken van wet-
houder Van Schoonhoven zie ik 
de toekomst somber in. Nog kort 
geleden gaf hij te kennen dat hij 
onteigeningen niet uitsloot, terwijl 
eerder beweerd werd dat bij een 
grondoverdracht alleen de bewo-
ners en Van Wijnen partij waren. 
Wat moet je nog geloven? Hier 
heerst de waan van de dag. Nog 
steeds heb ik sterk de indruk dat 
de onzalige erfenis van Christel 
Portegies er hoe dan ook door-
heen gedrukt moet worden. Per-

soonlijk leed, grote milieuschade 
en onderlinge agressie zullen het 
gevolg zijn. Het mooie open zicht 
op het duin zal verdwijnen, even-
als het Strandvondstenmuse-
um en de Jutterstuin, en dat gaat 
ons toeristen kosten in plaats van 
opleveren. Als de narigheid te-
gen alle democratische begin-
selen in wordt doorgedrukt, krij-
gen wij als triest resultaat een al-
tijd half leegstaand Landalpark, 
(de meeste van de parken lo-
pen slecht en men tracht voort-
durend met stuntprijzen de leeg-
stand tegen te gaan), een ver-
loederde Zanderij, en toenemen-
de criminaliteit. Leegstaande 
huisjes in de bosjes, vlakbij een 
druk spoorstation; je vraagt er-
om. Kaptein Kaas gaat in elk ge-
val weg. Bouw op die plaats een 
mooi hotel annex conferentie-
centrum, zoals Blooming in Ber-
gen. Dat is écht goed voor het 
toerisme en biedt de ongetwij-
feld vele bezoekers een mooi, vrij 
uitzicht op het duin!  Een situatie 
met alleen winnaars in plaats van 
alleen verliezers.

J.J. Commijs

Honden op strand
Ik stel de gemeenteraad voor om 
per 01-01-2015 het hondenbe-
leid ten aanzien van de aanwe-
zigheid van honden en paarden 
op het strand wordt aangepast 
aan de tijden van onze buren. In 
de gemeente Bergen mogen de 

honden los op het  strand van 1 
april tot 1 oktober tussen 19.00 
en 10.00 uur. In Castricum is dit 
tussen 20.00 u en 9.00 u. van 1 
april tot 1 oktober.

Henk Diepeveen

Open Dag FCC
Castricum - Woensdag 27 au-
gustus vindt bij FC Castricum 
de open voetbaltraining voor de 
jeugd plaats. Alle jongens en 
meisjes kunnen die dag vrij deel-
nemen aan de trainingen. Kijk 
voor meer informatie op de web-
site van FCC. Foto: Han de Swart.

Nieuw speel-
goed te leen

Castricum - De speel-o-theek 
heeft haar speelgoedkasten met 
nieuw speelgoed gevuld. Za-
terdag 23 augustus kan ieder-
een kennismaken met het aan-
bod van 11.00 tot 13.00 uur op de 
eerste verdieping boven de bibli-
otheek. Elk nieuw lid kan met 
een bibliotheekpas drie stuks 
speelgoed kosteloos lenen.

Tafeltennistraining onder 
leiding van Li Jiao

Castricum - Op zondag 17 
augustus organiseerde ‘TT 
Orange’ een trainingsdag voor 

Akersoot - John Dehé, docent 
bij het Da Vinci College Purme-
rend, geeft op woensdag 3 sep-
tember een lezing in het kader 
van de Open Monumentendag 
2014 met het thema ‘Op reis’. De 
lezing start om 20.00 uur in de 
bibliotheek in Akersloot. De le-
zing is georganiseerd in samen-
werking met de Historisch ver-
eniging Oud-Akersloot.

Op reis

Castricum - Op donderdagoch-
tend 4 september verzorgt Henk 
Smit, verkeerscoördinator politie 
Noord-Holland Noord, een kor-
te opfriscursus verkeersregels in 
de bibliotheek in Castricum. De 
bijeenkomst start om 10.00 uur.

Opfriscursus 
verkeer

de tafeltennisjeugd uit regio Hol-
land-Noord. De training werd 
verzorgd door twee Nederland-
se kampioenen; Li Jiao bij de da-
mes en Ewout Oostwouder bij de 
heren. 

Sanne Briefjes, opkomend talent 
uit Limmen, wilde deze kans niet 
laten voorbijgaan. ,,De training 
was erop gericht om je als spe-
ler zo optimaal mogelijk te ont-
wikkelen. Ook werd aandacht 
besteed aan de verschillende fy-
sieke elementen van de tafelten-
nissport.

Natuurlijk ontbrak de service-
training niet, waarmee Li Jiao 
vele punten gewonnen heeft in 
haar carrière.” Een leerzame dag 
voor Sanne Briefjes die in de na-
jaarscompetitie uitkomt in de 
eerste klasse bij TTV Spaarne in 
Haarlem
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Heiloo - De politie verhoor-
de vorige week dinsdagochtend 
een 42-jarige man uit Heiloo 
op verdenking van het vernie-
len van auto’s in Heiloo en Lim-
men. De vernieler zou onder an-
dere hebben toegeslagen in de 
wijk Ypenstein in Heiloo. De po-
litie kwam de verdachte op het 
spoor dankzij een aantal tips. Op 
camerabeelden zijn meerdere 
vernielingen vastgelegd. De Hei-
looënaar wordt tevens verdacht 
van het plegen van meer dan 
driehonderd autovernielingen in 
Schagen in maart van dit jaar. De 
politie doet verder onderzoek in 
deze zaak. De verdachte is ver-
hoord en heeft meerdere vernie-
lingen bekend.

Verdacht van 
vernielingen

Castricum - Op woensdag 10 
september start de training Lie-
ver bewegen dan moe die wordt 
verzorgd door Indigo Preventie, 
voorheen Context, in samenwer-
king met Welzijn Castricum. Het 
is een vrouwenprogramma van 
zeven keer een woensdagoch-
tend, waarin vrouwen gezond-
heidsinformatie krijgen en sa-
men de conditie verbeteren. Van 
9.15 uur tot 11.30 uur in Geester-
hage, Geesterduinweg 3. Deel-
name is gratis. Aanmelden via 
088-3571980 of noordholland@
context.nl.

‘Liever bewegen 
dan moe!’

Uitgeest - De werkgroep 
Heemskerk van de stichting Ter-
re des Hommes organiseert tot 
en met 23 augustus een huis-
aan-huis-collecte in Uitgeest. 
Terre des Hommes is een inter-
nationale organisatie die kinde-
ren verder helpt en strijdt tegen 
uitbuiting. 

Collecte Terre 
des Hommes

Akersloot - Zondag 24 augutus 
wandelt Amak de Mijn Duintocht 
in Schoorl, een route van 15 km 
lang. Het vertrek is om 9.00 uur 
vanaf Het Kruispunt Mozartlaan/
hoek Raadhuisweg in Akersloot. 
Nieuwe deelnemers zijn welkom.

Amak wandelt

Castricum - Op zaterdag 6 sep-
tember gaat club Stapmaatjes 
voor gezellige mensen tussen 
30 en 55 jaar wandelen over het 
strand van Wijk aan Zee en een 
hapje eten bij een strandtent. 
Meewandelen en eten en nieu-
we mensen leren kennen, kijk 
dan op www.stapmaatjes.nl.

Stapmaatjes

Aandacht aangepast sporten 
Castricum - Sportservice 
Noord-Holland besteedt in sep-
tember extra aandacht aan het 
aangepast sporten. In de regio 
Noord-Kennemerland vinden di-
verse activiteiten plaats. Tijdens 
de Sportfair van 7 september in 
Castricum is ruim aandacht voor 
aangepast sporten. Zo worden 
verschillende demonstraties ge-
geven en kan men terecht bij 
de regiomedewerker aangepast 
sporten voor alle vragen over dit 

onderwerp. Verder zijn er diver-
se verenigingen die open trainin-
gen geven gedurende de maand 
september. In Castricum kan 
men een les ‘wandelen op maat’ 
volgen, maar ook een training 
rolstoeltennis, rolstoelscher-
men, g-honkbal of medisch fit. 
Op www.aangepastsporten.info 
staat meer informatie. op de fo-
to: Lopers Running Blind volop in 
de race tijdens een wedstrijd. Fo-
to: Sportservice Noord-Holland.

Lezing over het Bureau 
Bijzondere Opdrachten
Regio - Op zondag 24 augus-
tus is er in het luchtoorlogmu-
seum Fort Veldhuis, gelegen aan 
de Genieweg 1 op de grens van 
Heemskerk en Zaanstad, een le-
zing over het BBO, het Bureau 
Bijzondere Opdrachten. Na het 
debacle van het Englandspiel 
richtte de Nederlandse Gehei-
me Dienst in 1944 een eigen bu-

reau op dat agenten naar Ne-
derland stuurde om het verzet te 
ondersteunen. Janny Herfst, me-
dewerkster van zuster Stichting 
Crash 1940-1945, heeft zich in 
de achtergronden van dit bureau 
verdiept en vertelt  de geschie-
denis en het wel en wee van en-
kele agenten. De lezing begint 
om 14.00 uur.

Sokkerwei halve eeuw oud
Castricum - Openbare Basis-
school de Sokkerwei viert dit 
jaar haar vijftigjarig bestaan. Dit 
jubileum wordt gevierd vanaf 27 
augustus tot en met 13 septem-
ber. Gedurende deze periode zijn 
er voor de kinderen veel activi-
teiten die allemaal in het teken 
van het circus staan. Als afslui-
ting is er een reünie voor oud-
leerlingen en oud-leerkrachten. 
Op woensdag 27 augustus wordt 
het feest officieel geopend door 
burgemeester Mans met het op-
laten van ballonnen. Daarna is 
er een vossenjacht door de wijk 
met koffie en gebak voor alle ou-
ders. Donderdag 11 september 
leren de kinderen in meerdere 
workshops allerlei circusactivi-
teiten onder de professionele lei-
ding van Circus in bedrijf. Zater-
dag 13 september is er ter afslui-
ting een reünie in de school van 
14.00 uur tot 17.00 uur. Opgeven 
kan via admin@sokkerwei.net. 
De toegang is gratis.
 
De geschiedenis van de Sok-
kerwei is ontstaan in een klein 
schoolgebouw met meerdere 
noodlokalen. De toenmalige di-
recteur Klaas Wim Koster heeft 
er mede aan bijgedragen om de 
buurschool De Kandelaar te an-
nexeren, waarna een patioschool 
werd gerealiseerd. Tot aan de fu-
sie in 1995 heeft hij aan het roer 
gestaan. In 1995 is de Sokker-
wei gefuseerd met de Duinrand-
school in Bakkum. Door deze fu-
sie ontstond er een ‘mammoet-

school’ voor Castricumse dorps-
begrippen die 416 kinderen tel-
de. Langzamerhand begon de 
school minder kinderen te tel-
len en het gebouw werd oud. In 
2002 kreeg de school een nieuw 
gebouw en werd daarmee de 
eerste duurzame school van Ne-
derland. Nog steeds werkt de 
school met een duurzaam con-
cept. De sociaal- emotionele ont-
wikkeling van de kinderen is ge-
richt op het aangaan van duur-
zame relaties. Dit gebeurt met 
behulp van het programma de 
Vreedzame school, dat volledig 
is geïntegreerd in de dagelijk-
se praktijk. Ook heeft de school 
een eigen anti-pestcoördinator, 
die werkt met een landelijk er-
kend anti-pestprogramma. Op 
het cognitieve vlak worden de 
kinderen duurzaam gevolgd, om 
zo voor elk kind gedurende zijn 
schoolloopbaan de onderwijsbe-
hoefte te bepalen. De naam Sok-
kerwei is ontstaan door het wei-
tje waarop de Sokkerwei ooit is 
gebouwd. Lang geleden was een 
boer deze grond kwijtgeraakt in 
een weddenschap. Hij had spijt 
van deze domme actie en be-
sloot het stuk grond weer terug 
te kopen. Onder in de bedstee 
had hij een sok met geld ver-
stopt. Met het geld uit deze sok 
kocht hij het weiland weer terug. 
Sindsdien heet het land waarop 
de school staat Sokkerwei. heel 
lang geleden was een boer zijn 
grond kwijtgeraakt in een wed-
denschap.ijt van

Sportfair en verenigingen-
markt op De Puikman

Castricum - Zaterdag 7 sep-
tember wordt voor de derde 
keer de Sportfair gehouden. 
Sportpark De Puikman staat 
die dag volledig in het teken 
van sport, maar er is ook een 
verenigingenmarkt aan ge-
koppeld. 

Hierbij zullen verenigingen en 
organisaties uit de sectoren 
sport, jongeren, cultuur, welzijn, 
maatschappij, ouderen, zorg en 
goede doelen aanwezig zijn om 
zich zelf te presenteren aan het 
publiek. Jong en oud kan mee-
doen met allerlei sporten. 
Er is een podium waar verschil-
lende dansgroepen en ande-
re verenigingen een demonstra-

tie verzorgen.  Op www.sportfair.
nl treft men het hele programma 
en alle deelnemende verenigin-
gen aan. 
Tijdens de zeskamp kunnen kin-
deren tussen de zes en twaalf 
jaar, zes verschillende sporten 
uitproberen en een medaille ver-
dienen. Er is ook aandacht voor 
gehandicaptensport. 

Mensen met een beperking 
kunnen zich inschrijven om 
een dagdeel vrijwilligerswerk te 
doen bij een sportvereniging. Er 
wordt nog gezocht naar vereni-
gingen die een dagdeel ter be-
schikking stellen, aanmelden 
kan via info@sportfair.nl. Aan-
vang 11.00 uur.

Expositie Boeren en Boten 
en vrolijk kinderwerk

Castricum - Marion de Jonge 
exposeert vanaf 25 augustus in 
de bibliotheek in Castricum. Ze 
gaat met deze tekeningen te-
rug naar haar jeugd. De expo-
sitie ‘Boeren en Boten’ is pure 
nostalgie. 

De expositie van tekeningen is 
een uniek samenwerkingspro-
ject van Marion met veertien 
(klein-) kinderen. In het leescafé 
en in de vitrine laten de kinderen 
hun vrolijke tekeningen, doosjes 
en hartjes zien. 

Zaalvoetbalteam gezocht
Uitgeest - Zaalvoetbalver-
eniging R.Z.V.V. Uitgeest is 
op zoek naar een team om 
de competitie te comple-
menteren. 

De vereniging organiseert een 
lokale competitie met 21 veelal 
gesponsorde teams. Een spon-
sor is niet verplicht. Hetzelfde 

tenue voor iedere speler is wel 
verplicht. De wedstrijden wor-
den wekelijks op vrijdagavond 
gespeeld in sporthal De Zien. 
In de praktijk speelt ieder team 
één keer in de twee weken. 
Een team bestaat uit acht tot 
tien spelers. Meer informatie 
via tel.: 06-13326815 of info@
rzvv.nl.



Uitgeest - Afgelopen week, tijdens de clubkampioenschappen 
voor de jeugd van TC Uitgeest, streden meer dan honderd kinde-
ren in de leeftijd van vijf tot achttien jaar om mooie prijzen en de 
eer. Zaterdag was de slotdag met spannende wedstrijden en leu-
ke activiteiten. 
Op de foto Bart Groen en Sophie Groen, winnaars in de Heren en-
kel en Dames enkel tot en met zeventien jaar. 

Mike Korver (16) beste 
Nederlander in Berlijn

Uitgeest - Mike Korver heeft 
een uitstekende prestatie ge-
leverd in de Faldo Series Ger-
many, die werden gespeeld bij 
Berlijn. De Uitgeester golfer 
eindigde overall op de vijftiende 
plaats in het veld van 120 deel-
nemers. Daarmee klasseerde 
hij zich als beste Nederlander.

De Faldo Series is een interna-
tionaal golfcircuit, opgezet door 
de Britse golflegende Sir Nick 

Faldo. Over de hele wereld wor-
den landelijke voorrondes ge-
speeld, waarna de winnaars 
mogen uitkomen tijdens de fi-
nale in de Verenigde Staten. 
Het evenement leverde al gro-
te winnaars op als Rory McIlroy, 
Marc Warren en Oliver Fisher.
Die finale liep Mike Korver mis, 
maar de 16-jarige Uitgeester 
deed het prima op de bijzon-
der moeilijke Faldo course bij 
Berlijn. Met scores van 77 sla-

gen op de eerste dag en 76 op 
de tweede dag eindigde hij met 
een totaal van 153 (negen boven 
par) als vijftiende in het totaal-
klassement. In zijn leeftijdsca-
tegorie tot en met achttien jaar 
werd hij zevende. ,,Ik had wat 
pech op de laatste twee holes, 
waar ik nog drie slagen inlever-
de. Anders had er een nog veel 
mooiere score met een bete-
re klassering ingezeten’’, stelde 
Korver, die speelt bij GC Hout-
rak en de Uitgeester golfclub 
De Bakker. ,,Jammer, maar voor 
een eerste buitenlands toernooi 
ben ik tevreden.’’ De prestatie in 
Berlijn komt in de week nadat 
de Uitgeester ook al sterk pres-
teerde in het Noordwijkse Jeugd 
Open, waar de volledige nationa-
le jeugdtop verzameld was. Na 
drie dagen golf eindigde hij daar 
op de vijfde plaats in het veld van 
ruim tachtig jongens. Op de slot-
dag liet Korver met 73 zelfs de 
beste ronde van het hele veld 
noteren op de baan waar regel-
matig de Europese top streed in 
het KLM Open. Op de nationa-
le ranking bezet Mike Korver in-
middels de zevende plaats van 
de meer dan driehonderd talen-
ten.

Keramiek bij Toonbeeld
Castricum - Keramiekles-
sen bij Toonbeeld hebben van-
af september een nieuwe op-
zet. Ze vinden plaats op maan-
dagavond. Lessen vinden plaats 
om de twee weken. Men kiest 
voor draaien of handvormen, ie-
der zeven lessen,  met de moge-
lijkheid om, om de andere week, 
vrij te werken tijdens het kera-
miekatelier,  geopend tijdens de 
parallelles. Alle keramiekcursus-
sen kunnen worden uitgebreid 
met een raku-workshop in het 
voorjaar. De eerste les keramiek 
handvormen is op 15 september, 
de eerste les keramiek draaien is 
op 22 september. Daarnaast zijn 
er nog de maandelijkse lessen 
op zaterdag. 

Oud papier inzamelen
Uitgeest - Zaterdag 23 augus-
tus kan er weer oud papier wor-
den ingeleverd bij basisschool 
de Molenhoek voor extraatjes 
voor de leerlingen. De feeste-
lijke laatste inzameling van het 
schooljaar overtrof alle verwach-
tingen en de container was dan 
ook stampvol. De ouderraad 
hoopt dat dit schooljaar de inle-
verdagen net zo een groot suc-
ces worden als de topdag af-
gelopen juni waarbij maar liefst 

5.800 kilo paper werd verzameld. 
Om de kinderen te blijven stimu-
leren ontvangen zij bij iedere tien 
kilo papier een stempel waarmee 
ze kunnen sparen voor vijf euro 
bij honderd stempels. Daarnaast 
mogen alle kinderen die tien kilo 
meer aan papier inleveren grab-
belen voor een cadeautje. De 
container staat zaterdag 23 au-
gustus  tussen 9.30 uur en 11.30 
uur in de Meidoornstraat naast 
de school. 

Beginnen met hardlopen? 
Castricum - Zaterdag 6 sep-
tember start op De Duinloper, 
Zeeweg 4 bij Atletiek Vereni-
ging Castricum een nieuwe cur-
sus ‘Start to Run’. Na zes weken 

kunnen deelnemers zo’n 25 mi-
nuten achter elkaar hardlopen. 
De trainingen starten om 9.30 
uur. Voor meer informatie en in-
schrijven: www.starttorun.nl

Zingen met projectkoor
Castricum - Projectkoor Cas-
tricum organiseert opnieuw 
een sfeervol kerstconcert met 
als titel ‘To Bethlehem’. 

Deelname is mogelijk voor koor-
zangers vanaf achttien jaar en 
het projectkoor kan maximaal 75 

zanglustigen inschrijven. Aan-
melding is mogelijk voor ieder-
een uit de regio. 

De repetities vinden plaats op 
zaterdag 8, 15, 22, 29 november, 
6 en 13 december van 10.00 tot 
12.30 uur in de protestantse kerk 

Limmen. Het concert is zondag 
14 december om 14.30 uur in de 
Maranathakerk Castricum. 

De pianobegeleiding wordt ver-
zorgd door de vaste begeleider 
Gijs Braakman, dirigent is Cees 
Brugman. Aanmelden kan via 
www.projectkoor-castricum.nl. 
Daar is ook meer informatie te 
vinden.  

Uitgeest - Wie nu start met de 
EHBO-cursus voor beginners 
kan over drie maanden gediplo-
meerd eerste hulp verlenen. Bel 

EHBO voor beginners
voorzitter Jan Krom tel.: 0251-
310150 of stuur een mail naar   
ehbouitgeest@gmail.com voor 
alle informatie.

Limmen - Zaterdag 23 augustus 
wordt de laatste competitieronde 
gevist van de jeugdvisclub. Zoals 
gebruikelijk vissen ze in het Stet. 
Verzamelen om 18.30 uur bij de 
haven. Na afloop is de prijsuitrei-
king op het zwembad. Op zon-
dag 7 september vist de jeugd 
‘s ochtends de koppelwedstrijd, 
waarbij de jeugdleden iemand 
mee mogen vragen. Er wordt ge-
vist voor De Vijfhoek voor kinde-
ren met een beperking. 

Samen Beet

Sanne Verstegen komt 
0.11 seconde tekort

Castricum - Sanne Verstegen 
is er niet in geslaagd om zich te 
kwalificeren voor de halve fina-
le tijdens de Europese kampi-
oenschappen in Zürich. De 800 
meterloopster kwam tijdens de 
tweede serie in actie en behaal-
de met 2.02.73 een vijfde plaats 
in haar serie. De eerste drie at-
letes van elke serie en de vier 
tijdsnelsten kwalificeerden zich 
voor de halve finales. Met haar 
tijd kwam Verstegen net tekort. 
De atlete uit Castricum had met 
coach Guido Hartensveld een 
duidelijk plan, de regie in eigen 

hand nemen, iets wat zich tij-
dens de Nederlandse kampioen-
schappen in Amsterdam uitbe-
taalde in een gouden plak.
Tactisch liep Verstegen een goe-
de race, direct vanaf de start 
pakte de Castricumse direct po-
sitie achter de koploopster. Bij 
de laatste 200 meter kwam de 
TDR atlete op de vierde posi-
tie terecht, maar kon nog goed 
mee versnellen. Helaas had Ver-
stegen de laatste vijftig meter 
geen power meer in de benen en 
kwam er in de laatste meters nog 
een concurrente voorbij.

Jaimie op dreef
Akersloot - Jaimie van Sikke-
lerus van het motoXshop KTM 
Team heeft in het Duits Kampi-
oenschap Supermoto in Schaaf-
heim een sterke wedstrijd gere-
den. Volgende week gaat Jaimie 
van start op een 600cc in een 
wegracewedstrijd op Assen.
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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 4 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl

Open Monumentendag 
2014 in Uitgeest
Met zes monumenten is Uitgeest ook dit jaar weer goed vertegenwoor-
digd tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 13 september, van 
10.00 tot 16.00 uur. Dit jaar zetten het Regthuys, de protestantse kerk 
met kerktoren, de r.k. kerk, molen De Dog, het Kooghuis en de Eenden-
kooi  hun deuren open voor het publiek.
Het Regthuys aan de Kerkbuurt 3 heeft naast het interieur als extra at-
tractie dat de Historische Vereniging Oud Uitgeest bezoekers van de bo-
venverdieping dit jaar informeert over de digitale beeldbank. Met dat ini-
tiatief zijn vele honderden historische foto’s van Uitgeest via de websi-
te van de vereniging voor belangstellenden beschikbaar gemaakt. Niet 
alleen het historische interieur van de protestantse kerk is te bekijken, 
maar ook kan via de binnentrap de toren worden beklommen.
De r.k. kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte aan de Langebuurt werd in 
1884 ingewijd. In 1975 en in 2010 werden restauraties uitgevoerd, in 
het bijzonder aan de toren. Wie molen De Dog aan de Geesterweg 22 be-
zoekt, krijgt op 13 september een rondleiding van de enthousiaste mo-
lenaars Edwin Blok en Peter Heeremans.
Het in 2010 gerestaureerde Kooghuis aan de Provincialeweg 3a is ook 
dit jaar van binnen te bekijken. De boerderij werd in de zeventiende 
eeuw gebouwd als langhuisstolp, voorzien van een trapgevel en met een 
rieten dak. De Eendenkooi heeft afwijkende openingstijden. De kooiker 
geeft namelijk twee rondleidingen, waarvan de eerste begint om 11.00 
uur en de tweede om 13.00 uur. Startpunt is de parkeerplaats bij de hoc-
keyclub aan de Niesvenstraat.
Het programma van Open Monumentendag in de gehele regio Kenne-
merland is na te lezen in een fraai boekje, dat gratis is af te halen in on-
der meer het gemeentehuis en de openbare bibliotheek.

Burgerlijke stand

GEBOREN
Roos Waalewijn, dochter van A.A. Waalewijn en M.W. Jonker
 
PARTNERSCHAP
M.H. Groeneveld en R.A. van Hout

Snoeiafval taxus: 
inzamelen tegen kanker
De gemeentewerf  in Uitgeest is nog tot 31 augustus een inzamelpunt 
voor snoeiafval van de taxusplant. De taxus staat in veel tuinen als erfaf-
scheiding of haag. Jonge scheuten en uitlopers vormen een belangrijke 
grondstof voor geneesmiddelen tegen kanker. De Beverwijkse stichting 
‘De Hoop Vergroten’ zet zich door heel Nederland in voor de inzameling 
van taxussnoeisel, deze zomer ook in Uitgeest.
Geschikt voor verwerking zijn alleen de jonge, eenjarige scheuten van 
de ‘taxus baccata’. Het snoeisel mag een lengte hebben van maximaal 
30 centimeter en de takken mogen niet dikker zijn dan 0,5 centimeter. 
Uit de twijgen wordt baccatine gewonnen, dat wordt toegepast in ge-
neesmiddelen ter bestrijding van bepaalde vormen van kanker. In ons 
land worden met baccatine jaarlijks tienduizenden behandelingen uit-
gevoerd. De stichting spoort tuiniers en tuinbezitters daarom aan het 
snoeisel van de taxushaag niet verloren te laten gaan. (Snoeisel dat ver-
vuild is met dorre bladeren, aarde, grind, gras of ander snoeisel is helaas 
niet bruikbaar).Voor meer informatie: www.vergrootdehoop.nl.

Ophaaldata restafval
In week 35 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 25 augustus. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 27 augustus.
De Koog: donderdag 28 augustus.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 29 augustus. 

Volg gemeente Uitgeest op Twitter!
Volgt u uw gemeente al op Twitter? Uitgeest heeft sinds kort 
meer dan 2.000 volgers. Zij hebben altijd als eerste het laatste 
nieuws over de gemeente. Ga ook naar: @gem_Uitgeest
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Bonkenburg tijdelijk afgesloten
De Bonkenburg wordt tussen Meldijk/Achterpad en Populierenlaan van-
af woensdag 20 augustus voor ongeveer twee weken afgesloten. Dat ge-
beurt in verband met werkzaamheden aan de riolering en de bestrating.

Het Regthuys en de protestantse kerk zijn tijdens de Open Monumenten-
dag gratis te bekijken (foto: gemeente Uitgeest).

Een struik van de taxus in volle bloei. Gaat u snoeien? Laat het snoeisel 
dan niet verloren gaan.

Plastic afval
Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald 
op 22 augustus (vierde vrijdag van de maand).
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