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Drie dagen culinair
castricum - Vrijdag 7, zaterdag 
8 en zondag 9 september wordt 
voor de tweede keer Castricum 
Culinair gehouden. En dat be-
tekent drie dagen genieten van 
gerechten van topchefs van ge-
renommeerde restaurants uit 
Castricum en omgeving. Dit jaar 
met nog meer restaurants en op-
vallend veel entertainment. Het 
evenement vindt plaats op het 
plein aan de Van der Mijleweg in 
Bakkum, in de voortuin van deel-
nemer restaurant Apicius.
Aan de line up is, naast het uit-
gebreide aanbod van vorig jaar, 
dit jaar een aantal lokale res-
taurants toegevoegd. Bezoekers 
kunnen  meekijken als de chefs 
en hun team aan het werk zijn. 
Veel bekende en minder beken-
de artiesten treden op: De cover-
band Van Gogh trapt op vrijdag-

avond af. Zaterdag is er een op-
treden van de feestband El Qua-
po van Emergo en huisartiest 
Paul Smithuis is aanwezig. Zon-
dag is er een optreden van Dos 
Trios en speciaal voor kinderen 
zijn er masterclasses door Pe-
ter Lute; bekend van het tv pro-
gramma Junior Masterchef.  
Initiatiefnemer Robert de Rijke 
benadrukt dat Castricum Culi-
nair zich positief onderscheidt 
van andere culinaire evenemen-
ten doordat toegang tot het ter-
rein gratis is. De gerechten en 
drankjes worden afgerekend in 
muntjes. Muntjes zijn ter plekke 
verkrijgbaar of tegen inlevering 
van een smaakbiljet dat vooraf 
gekocht kan worden. Kijk voor 
de deelnemende restaurants en  
het hele programma op www.
castricumculinair.nl 

Met man en macht...
uitgeest - Bij de brandweer van 
Uitgeest kwam maandag om-
streeks 15.00 uur een melding 
binnen omdat er een paard te 
water was geraakt in een wei-
land aan de Uitgeesterweg. 
Samen met mensen van de na-

bijgelegen manege en met be-
hulp van een tractor heeft de 
brandweer het paard weer op 
het droge gekregen. Maar dat 
ging niet zomaar even. 
Een brandweerman is met een 
waadpak aan het water inge-

gaan om brandweerslangen on-
der het paard door te trekken.
Uiteindelijk, veertig minuten na 
de melding, kon het paard met 
man en macht uit het water ge-
trokken worden. Foto: Ruben 
Noom.

Vragen rond De Bakkerij
castricum - Het CDA, de PvdA 
en GroenLinks hebben sa-
men schriftelijk vragen gesteld 
aan het college over de voort-
gang  van de uitbreiding van 
jongerencentrum De Bakke-

rij. Want twee jaar na goedkeu-
ring is nog steeds niet begon-
nen met de aanbouw. Er is ook 
nog geen omgevingsvergunning 
afgegeven. “Het zou bij de ge-
meente bekend zijn geweest dat 

het pand niet voldeed aan de ei-
sen die aan een horecagelegen-
heid gesteld mogen worden”, al-
dus PvdA-er John Hommes. “Wij 
vragen ons af waarom de raad 
daar niet van op de hoogte is ge-
bracht. Tegelijkertijd willen we 
weten hoe het dan gesteld is met 
de andere horecagelegenheden 
in het dorp.” 
Hommes zegt het jammer te vin-
den als de plannen voor een 
multifunctionele accommoda-
tie zouden sneuvelen. “De vraag 
Is of het college bereid is om zo 
snel mogelijk de omgevingsver-
gunning af te geven en daarmee 
het voortbestaan van De Bak-
kerij en de subsidie van de pro-
vincie mogelijk te maken. Als 
de omgevingsvergunning niet 
wordt verleend zou dat wellicht 
financiële en sociale consequen-
ties kunnen hebben voor de ge-
meente. Door de staat van het 
pand wordt ondertussen in De 
Bakkerij de geplande omzet niet 
gehaald. Na het aanbrengen van 
geluidsbegrenzers zullen de in-
komsten nog verder dalen. En als 
de Vereniging Vrienden van De 
Bakkerij failliet gaat, wie draait 
er dan voor de gemaakte kos-
ten op?”

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

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

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Castricum
Heerhugowaard

1.50

Nog even genieten!!
En dan weer naar school!!!

Deze week:
2 bollen met slagroom
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Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CasTrICum,
Bakkum, LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Medische hulp voor toeristen
Campinggasten worden verzocht zich voor medische hulp te wenden tot 
praktijk Leemhuis/van der Maarel, Dorcamp 1, tel. 654540. In het (hoog)
seizoen dagelijks spreekuur op de grote campings.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. De Brink, 
Torenstraat 64, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Churchillplein, Akersloot, 
tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620. Regi-
onale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, Van 
Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uit-
geest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-
mail: cpcastricum@gmail.com of www.cpcastricum.nl.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Akersloot:
18-08-2012:  Mick, zoon van 
R.C.N. Schoon en T.R. Boven-
dorp, geboren te Beverwijk. 21-
08-2012: Sam, zoon van N.R.J. 
Putten en M. Luten, geboren te 
Beverwijk.
Wonende te Castricum:
17-08-2012: Thom Ian, zoon van 
H.J. Horroks en I.C. Rinkel, ge-
boren te Beverwijk. 22-08-2012: 
Yuna Zara, dochter van O. Wee-
ner en M.R. van Pesch, geboren 
te Castricum. 22-08-2012: Lily 
Soso, dochter van E.M. Stek en T. 
Chan, geboren te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
16-08-2012: Wolkenfelt, Erik G. 
en Brouwer, Sandra J., beiden 
wonende te Castricum. 17-08-
2012: Eijben, Caspar en Robert, 
Esther M., beiden wonende te 
Zaanstad. 18-08-2012: van den 
Brand, Arjan P. en de Pauw Ger-

lings, Esther C., beiden wonende 
te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
15-08-2012: Jakobs, Ronaldus 
C., oud 51 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met A. Vesper. 16-
08-2012: de Vries, Arie, oud 59 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met G.G. Admiraal.
Wonende te Limmen:
16-08-2012: Jansen, Geredina, 
oud 87 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met G.W. 
Haverman.

Wonende te Bakkum:
20-08-2012: Hoogbergen, Pe-
tronella C.M., oud 85 jaar, over-
leden te Bakkum, gehuwd met 
H.G.J.M. Kooter.
Wonende te Akersloot:
19-08-2012: Metselaar, Jaco-
bus, oud 76 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd met M.C.E. 
Nieuwenhuizen. 

Groene Monumentendag
Castricum - Groen van Toen is 
dit jaar het thema van de Open 
Monumentendag. In het week-
einde van 8 en 9 september zijn 
er tal van monumentale gebou-
wen te bezoeken en zijn er ook 
activiteiten met monumentaal 
groen als invalshoek. 
Het regionale comité Open Mo-
numentendag Noord-Kenne-
merland heeft alles wat er te zien 
en te doen is bij elkaar gebracht 
in een regionaal programma-
boekje. De brochure is verkrijg-
baar bij onder meer de bibliothe-
ken in, de VVV en het gemeente-
huis in Castricum en ook bij de 
campings Geversduin en Bak-
kum. 
De officiële opening van Monu-
mentendag is op zaterdag 8 sep-

tember is om 10.00 uur bij de zo-
genoemde Julianaboom in Lim-
men op de hoek Hogeweg en 
Burgemeester Nieuwenhuijsen-
straat. Daar wordt het informa-
tiebord onthuld bij en over de 
boom die werd geplant ter gele-
genheid van de inhuldiging van 
koningin Juliana. 

De Stichting Werkgroep Oud-
Castricum heeft als opmaat naar 
het weekend van Open Monu-
mentendag op zondag 2 sep-
tember de tentoonstelling met 
als titel Groen van Toen, waar-
over meer in deze editie. Meer 
informatie over Open Monumen-
tendag 2012 in Nederland en 
Castricum is te vinden op www.
openmonumentendag.nl. 

Zeldzame sprinkhaan in duinen
Bakkum - Insectengroep Ken-
nemerland heeft een zeldzame 
sikkelsprinkhaan gevonden in 
het Noordhollands Duinreser-
vaat bij Castricum. 

Fotograaf Peter van Renen uit 
Limmen is lid van de groep en ‘s 
zomers gaat wekelijks op pad op 
zoek naar insecten en dan voor-

al sprinkhanen. “Vorige week 
dinsdag hebben we hem gevon-
den in de buurt van vogelkijk-
hut De Winterkoning. Later trof-
fen we een een bloedrode hei-
delibel aan bij de ijsbaan aan de 
Zeeweg en bij De Hoep vonden 
we een zeldzame zwervende hei-
delibel. Het was een mooie dag.” 
Foto: Peter van Renen. 

Castricum - In Bezoekerscen-
trum De Hoep is tot en met no-
vember de tentoonstelling ‘Zie 
ze vliegen’ gratis te bezoeken. 
In deze expositie staat het her-
kennen van vogels centraal aan 
de hand van hun geluid, spo-
ren, gedrag en uiterlijk. De ten-
toonstelling bestaat uit tal van 
voorwerpen uit de verzameling 
van het Natuurmuseum Nijme-
gen. Rondom deze tentoonstel-
ling  worden workshops tekenen 
en schilderen voor kinderen ge-
geven. De kinderen krijgen eerst 
de opdracht ideeën op te doen 
in de tentoonstelling over vo-
gels. Allerlei soorten opgezette 
vogels, eieren, nestjes en kleur-

rijke veren zijn de inspiratiebron. 
De ideeën worden hierna vast-
gelegd in een teken- of schilder-
werk. De gemaakte werken wor-
den tentoongesteld in De Hoep 
en kunnen later weer worden op-
gehaald. De workshops voor kin-
deren van zes tot en met twaalf 
jaar vinden plaats op de woens-
dagen 29 augustus en 19 sep-
tember van 13.30 tot 15.30 uur. 
Op de zondagen 16 september 
en 7 oktober zijn er workshops 
voor volwassenen van 11.00 tot 
15.00 uur. Voor meer informatie 
en aanmeldingen, ga naar www.
pwn.nl/eropuit of bel met Bezoe-
kerscentrum de Hoep via 0251 - 
661066. 

Workshops tekenen en schilderen

Zie ze vliegen in De Hoep
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Onder de zon voorbereiden op 
het kerstproject We Three Kings 

Castricum - Onder de titel The 
Thee Kings organiseert het Pro-
jectkoor Castricum een bijzonder 
kerstproject waaraan zangers en 
zangeressen vanaf achttien jaar 
mee kunnen doen. 
Vorig jaar waren er bijna zeven-
tig deelnemers afkomstig uit de 

gehele regio. Ook dit jaar wordt 
een vierstemmig koor samen-
gesteld. De zes repetities zijn op 
zaterdagmorgen vanaf 10 no-
vember. 
Het kerstconcert vindt plaats op 
zondagmiddag 16 december in 
de Maranathakerk. De repeti-

ties worden gehouden in de pro-
testantse kerk van Limmen. De 
muzikale leiding is in handen 
van twee bekende musici: Cees 
Brugman en Gijs Braakman. 
Aan het project en concert wordt 
medewerking verleend door een 
professioneel solistencollec-
tief: Jaap Overal (tenor). Pau-
la van Wijk (dwarsfluit) en Ma-
rian Deiman (harp). Het reper-
toire bestaat uit carols en en-
kele befaamde kerstcomposi-
ties. Voor sopranen bestaat een 
wachtlijst, er kunnen nog enke-
le alten, tenoren en bassen wor-
den geplaatst. Belangstellenden 
kunnen zich tot 15 september 
aanmelden. De kosten bedra-
gen 35 euro. Voor verdere infor-
matie: Aad Zonneveld tel.: 0251-
656907 of Ina Nieuwenhuis tel.: 
072-5052537. Kijk ook op www.
projectkoor-castricum.nl. 

Castricum - Een 70-jarige fiets-
ster uit Heemskerk werd woens-
dag rond 14.30 uur overgebracht 
naar het ziekenhuis na een aan-

Fietsster gewond rijding op de Mient. Een 25-ja-
rige automobilist uit Castricum 
kwam vanuit de richting van de 
Ruiterweg toen ineens vanuit de 
linker zijstraat een fietser de weg 
overstak. Een aanrijding kon niet 

meer worden voorkomen. 

De fietsster liep een hoofdwond 
op en werd overgebracht naar 
het Rode Kruis Ziekenhuis in Be-
verwijk.

Pompoenenconcert met 
Milou Bakker en Unicorn
Castricum - In de Tuin van Ka-
pitein Rommel wordt op zater-
dag 8 september het jaarlijkse 
Pompoenenconcert gehouden. 
De Bakkerij heeft Milou Bak-
ker gevraagd het voorprogram-
ma te verzorgen en daarna vult 
folkband Unicorn de rest van de 
avond. Gratis toegang, het con-
cert begint om 19.45 uur.
Milou Bakker is een jonge zan-
geres met een groot talent. Haar 
voorbeeld is Sarah Vaughan. “Zij 
is werkelijk alles wat ik zo ma-

gisch vind aan muziek.” Milou 
zingt pop en jazz. Unicorn brengt 
een boeiend en gevarieerd pro-
gramma van zowel traditione-
le liedjes en dansmelodieën als 
meer eigentijdse muziek.
Ook de Open Monumenten da-
gen vallen in dit weekend. Het 
thema van de Open Monu-
menten dagen is Monumentaal 
groen. Men kan een eigen stoel-
tje of plaid meenemen. De in-
gang is tegenover het NS-stati-
on. 

woensdag 20.00 uur 
Ladies Night - De Verbouwing
donderdag, vrijdag, zaterdag 21.30 uur 

zondag & maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 & 20.00 uur 

The Expendables 
donderdag, vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

 Step Up 4 - 3D
donderdag, vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

woensdag 20.15 uur 
The Dark Knight Rises

donderdag, vrijdag, zaterdag 21.00 uur 
zondag & maandag 20.00 uur 

dinsdag 14.00 & 20.00 uur 
Intouchables

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag 
& woensdag 13.00 uur 
Brammetje Baas

donderdag, zaterdag, zondag 
& woensdag 15:45 uur 

Sammy 2 (NL)
vrijdag, zaterdag  & woensdag 15:45 uur  

ParaNorman (NL) 3D
donderdag, vrijdag, zondag 

& woensdag 13.00 uur 
 Madagascar (NL) 3D

donderdag 15:45 uur 
zaterdag 13.00 uur 

 Ice Age 4 (NL) 3D
vrijdag & zondag 15.45 uur 

Brave (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 30 aug t/m 5 sept 2012

Koffie
Startpakket koffie:

 250 gram Baba Budan Ramesh India
250 gram Kopi Laki Indonesië
250 gram Tarrazu Costa Rica

250 gram Toraja Sulawesi
Van 23,90 voor de introductieprijs van  19,50        

Om zelf uw favoriete smaak koffiesmaak 
te melangeren:

250 gram Turquino Lavado Cuba regular
250 gram Turquino Lavado Cuba dark

0,25 ltr. Monin koffiesiroop naar keuze
Van 18,35 voor de introductieprijs van 15,00                

Om kennis te maken:
250 gram Castricum blend

Van 4,80 voor de introductieprijs van 4,00

 Thee
Startpakket aroma thee: 

Keuze uit onze 14 aroma theeën. 
Elke combinatie is mogelijk, op is op.
5 x 100 gram voor de introductieprijs 

van 17,50
Om kennis te maken: 

100 gram Afternoon blend 
Van 4,80 voor de introductieprijs van 4,00

Zolang de voorraad strekt 
Geldig van 01-09-2012 t/m 16-09-2012

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Maandmenu 
september
3 gangen 

en dessert 
€ 32,50 

per persoon

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

Brave (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Zolang de voorraad strekt 
Geldig van 01-09-2012 t/m 16-09-2012

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

 
www.gustocastricum.nl

Ladies Night op 5 september
Thriller De Verbouwing

De zevenjarige Brammetje Baas 
denkt veel na over de wereld om 
hem heen. Hij heeft ontzettend 
veel zin om naar groep drie te 
gaan. Maar dan komt hij bij de 
strenge meester Vis in de klas. 
De rechtlijnige meester Vis heeft 
geen oog voor de binnenwereld 

Brammetje Baas

Op 5 september is er in Cor-
so een Ladys Night met drank-
jes en lekkere hapjes van Pincho 
en de film De Verbouwing. Na de 
succesvolle films ‘Terug naar de 
Kust ‘ en ‘Gooische Vrouwen’ re-
gisseert Will Koopman ditmaal 
de thriller ‘De Verbouwing’, naar 
het gelijknamige boek van Sas-
kia Noort. 

De spannende film vertelt het 
verhaal van plastisch chirurg 

Tessa van Asselt (Tjitske Reidin-
ga). Zij is eigenaresse van een 
privékliniek en bezig met het op-
bouwen van een glansrijke carri-
ère. Wanneer de verbouwing van 
haar huis, geleid door haar man 
Rogier (Mark Rietman), dreigt 
uit te lopen op een regelrech-
te ramp, haar huwelijk begint 
te wankelen en er ook zakelijke 
problemen ontstaan, begint haar 
zo perfect opgebouwde wereld 
langzaam in te storten.

van het beweeglijke ongecon-
centreerde jongetje en zet alles 
op alles om Brammetje in de pas 
te laten lopen. 

De ouders van Brammetje wor-
stelen met de vraag in hoeverre 
zij van hun zoontje moeten ver-
langen dat hij zich aanpast zon-
der doodongelukkig te worden.
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Combinatie Kerssens-
Krom wint derde ‘Natour’
Uitgeest - Aan de vooravond 
van de vlucht vanuit Grimbergen 
hield de postduivenvereniging 
de Vliegende Vleugels haar jaar-
lijkse barbecue-avond. Zo rond 
20.15 uur, na het inkorven en op-
laden van de duiven werd er door 

de vaste braders en salademan 
een kostelijk maal voorgescho-
teld. De volgende morgen, zater-
dag 25 augustus, werden de dui-
ven om 8.47 uur in Grimbergen 
gelost, met een krachtige zuid-
westen wind in de staart naar 

De hoogste snelheid werd gemaakt door de duif van de winnaars, de 
Combinatie Kerssens-Krom uit Akersloot

huis. Niet het allermooiste weer 
die dag, zwaar bewolkt met veel 
buien brachten grote verschillen 
in de uitslag.  De duiven vlogen 
die dag een afstand van 180 ki-
lometer. Het aantal deelnemers 
was 8 en het aantal ingekorf-
de duiven 179. De hoogste snel-
heid werd gemaakt door de duif 
van de winnaars, de Combinatie 
Kerssens-Krom uit Akersloot met 
1748,619 meter per minuut (bijna 
105 kilometer per uur). 
De uitslag van de eerste vijf 
deelnemers was alsvolgt: 1-6-
8-16-34ste Combinatie Kers-
sens-Krom  uit Akersloot, 2-32-
43ste Tandem W&F Rodenburg 
uit Uitgeest, 3-11-12-13-14de 
Gert Twaalfhoven uit Uitgeest, 
4-5-7-10-18de Peter Schelle-
vis uit Uitgeest en 9-25-33-35-
36ste Hans Baltus ook uit Uit-
geest. De taart van deze week 
ging naar Hans Baltus met een 
duif op de 45ste plaats. De at-
tractie van deze week,  geschon-
ken door Gerrit Lotterman, gaat 
naat Peter Schellevis. De eerste 
plaats van de Combinatie Kers-
sens-Krom was tevens goed voor 
de derde plaats in Rayon B tegen 
89 deelnemers met 1841 duiven. 
Deze week de voorlaatste vlucht 
van dit seizoen vanuit het Belgi-
sche Nijvel met een afstand van 
220 kilometer.

Uitgeest - Met ingang van sep-
tember starten de sportlessen 
weer bij Unitas Uitgeest. Onder 
zeer deskundige leiding worden 
de volgende sportlessen aange-
boden: 
Maandag 16.00-17.00 uur meis-
jesgym groep 3/4 locatie De 
Meet en 17.00-18.00 uur meis-
jesgym groep 4/5 (start 10 sep-
tember)
Dinsdag 9.00-10.00 en 10.00-
11.00 uur dames Keep fit locatie 
de Zien start 28 augustus.
Dinsdag 15.45-16.45 uur turnen 
jong talent meisjes en 16.45-
19.15 uur selectie turnen meis-
jes, start 4 september locatie de 
Meet.
Woensdag 9.30-10.15 en 10.45-
11.30 uur Meer bewegen voor 
ouderen (55+), locatie de Klop, 
start 5 september.
Woensdag 13.30-14.30 uur Kleu-
ters groep 1/2 locatie OBS de 
Wissel start 5 september.
Woensdag 18.45-19.45 uur Da-
mes Keep fit locatie OBS de Wis-
sel (kleis) start 5 september.
Vrijdag 15.45-16.45 uur turnen 
meisjes groep 6-7-8 en 16.45-
17.45 uur turnen meisjes Jong 
Talent en 17.45-18.45 uur meisjes 

turnen groep 8 en ouder. Locatie 
de Meet, start 7 september.
Zaterdag 8.30 -11.00 uur en 
10.00-12.30 uur selectie turnen 
meisjes, locatie de Meet.

Je mag altijd meedoen aan een 
proefles en als je besluit  nieuw 
lid te worden van Unitas dan 
krijg je een maand contribu-
tie korting. Zie ook de website:  
www.unitasuitgeest.nl.

Sportnieuws van Unitas

FC Uitgeest start zondag 
met de competitie
Uitgeest - Zondag 2 septem-
ber om 14.00 uur is voor FC Uit-
geest een historische gebeurte-
nis. Op deze zondag wordt de 
eerste wedstrijd gespeeld in de 
Eerste Klasse. 
FC Uitgeest begint met een 
thuiswedstrijd tegen JOS/Wa-
tergraafsmeer. De spelers ho-
pen dat veel sportliefhebbers uit 
Uitgeest en de nabije omgeving 
de gelegenheid vinden om de-
ze eerste wedstrijd in de Eerste 
Klasse mee te beleven.
In de afgelopen week werden 
drie bekerwedstrijden gespeeld. 
In de eerste ronde trof FC Uit-

geest de Koninklijke HFC in 
Heemstede en deze werd met 4 
– 0 verloren. Ook in de thuiswed-
strijd tegen Ter Leede werd er 
ondanks een prima eerste helft 
verloren met 6-1. 
Maar in de laatste bekerwed-
strijd uit bij Marken was het 
voetbal van FC Uitgeest beter 
verzorgd en dit leidde uiteinde-
lijk tot een klinkende overwin-
ning van 3-0. Kortom een prima 
ouverture voor de start van de 
competitie.

Voor de laatste actuele informa-
tie kijk op: www.fcuitgeest.nl.

WEDSTRIJDPROGRAMMA

Woensdag 29 augustus:
FC Uitgeest C1-DEM C1 19:30
LSVV A1-FC Uitgeest A1 20:00
Donderdag 30 augustus:
Informatieavond 
Clubhuismedewerkers 20:00
FC Uitgeest B1-Hollandia B2 19:30
Zaterdag 1 september:
FC Uitgeest A2-Kwadijk A1 13:00
FC Uitgeest C1-Stormvogels C1 12:45 
FC Uitgeest D3-FC Uitgeest D4 10:00
FC Uitgeest E1-Fortuna Wormerv. E1 09:00
FC Uitgeest F1-Vitesse’22 F1 09:00

Zondag 2 september:
FC Uitgeest 1-Jos Watergraafsmeer 1 14:00
FC Uitgeest 3-Velsenoord 2 10:30
FC Uitgeest VR1-Buitenboys VR1 12:15
AFC 3-FC Uitgeest 2 14:45
Bloemendaal A1-Uitgeest A1 14:30
Diemen B1-FC Uitgeest B1 12:00
Dinsdag 4 september:
FC Uitgeest D1-FC Castricum D1 19:00

Uitgeest - Burgemeester Mie-
ke Baltus heeft maandagmor-
gen 27 augustus onder stralen-
de omstandigheden de Uitgees-
ter Huttenweek geopend. Bij de 
38e editie van het jaarlijkse bou-
wevenement zijn tot en met ko-
mende vrijdagmiddag 300 jon-
gens en meisjes in de laatste 
week van hun basisschoolva-
kantie druk in de weer met zaag, 
hamer en nijptang.
Overal op het terrein was de 

schooljeugd druk aan het sle-
pen met planken en pallets, toen 
de burgemeester rond negen 
uur aan haar openingswoordje 
begon. Via de geluidsinstallatie 
werd het enthousiasme van de 
kinderen met enige moeite af-
geremd en dromden ze voor heel 
eventjes samen rondom de eer-
ste burger van Uitgeest. 
Nadat zij de jonge huttenbou-
wers een heerlijke week had toe-
gewenst, deelde burgemeester 

Baltus een welgemikte klap uit 
met een bijl en hees op die ma-
nier de Huttenweek-vlag. Kort 
daarna kregen de ouders het 
vriendelijke verzoek het terrein 
te verlaten en kwam het geluid 
van zagen en hameren alleen 
nog van de honderden kinder-
handen. De Huttenweek wordt 
dit jaar begeleid door een klei-
ne dertig vrijwilligers, onder aan-
voering van Kim Matton, Jaap 
Bos en hun medebestuursleden. 

Burgemeester opent 
Huttenweek 2012

Burgemeester Mieke Baltus had duidelijk eerder met dit bijltje gehakt. Rechts van haar Huttenweek-voor-
zitter Kim Matton.
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Franse auberge met een Nederlandse eigenaar
Corrèze - De periode ná de zo-
mer aan het begin van de herfst 
wordt wel ‘Indian Summer’ ge-
noemd. De maanden septem-
ber en oktober zijn in het zui-
den van Europa vaak nog aan-
genaam warm en de zon geeft 
het landschap een rode gloed. 
Voor mensen die wel van Frank-
rijk houden, maar niet van tem-
peraturen ver boven de 30 gra-
den is het begin van de herfst 
een uitkomst. Een heerlijke lo-
catie om van een ‘Indian Sum-
mer’ te genieten ligt in de Fran-
se Corrèze. Deze streek ligt 1.000 
km ten zuiden van Utrecht, tegen 
Centraal Massif aan en onder de 
‘Limousin’. Het massatoerisme 
heeft nooit vat kunnen krijgen op 
de Corrèze en dat is maar goed 
ook. Wie van rust houdt, veel 

bos, authentieke plaatsjes in een 
heuvelachtig landschap en een 
heerlijke Bourgondische keuken 
zit hier goed. In de Corrèze ko-
men de wandelaars, de fietsers 
maar zeker ook de cultuurlief-
hebbers aan hun trekken. Smalle 
weggetjes voeren via heuvels en 
dalen door de omgeving waar de 
naast de Dordogne de rivier de 
Maronne stroomt. 
Overnachten kan bij een cham-
bres d’Hôtes. Ook wel te verge-
lijken met Bed & Breakfast maar 
met hotel- en dinerfaciliteiten 
kun je meer luxe verwachten en 
vaak voor een bescheiden prijs. 
Auberge des Ruines de Merle in 
de Corrèze is een prima cham-
bres d’Hôtes. Het wordt gerund 
door de Nederlandse Jan Kinkel 
en ligt in het schilderachtige St. 

Nieuw seizoen Plusactiviteiten 
Castricum - Het programma 
Plusactiviteiten wordt huis-aan-
huis bezorgd in de gehele re-
gio. Het cursusboekje bevat een 
breed cursusaanbod op gebied 
van leren, ontwikkelen, ontspan-
nen en ontmoeten voor jong en 
oud: computerlessen, talen, cre-
ativiteit, educatie, gezondheid, 
hobby, koken, muziek, sport, le-

zingen en workshops. Het Pro-
gramma Plusactiviteiten is ook af 
te halen bij de bibliotheken van 
bovengenoemde gemeenten, 
boekhandel Laan en het kantoor 
van Plusactiviteiten in het Bon-
hoeffercollege. 

Het cursusaanbod staat op de 
vernieuwde website www.plus-

activiteiten.nl. Op zondag 2 sep-
tember organiseert Plusactivi-
teiten in het Bonhoeffercollege, 
Pieter Kieftstraat 20 een open 
dag van 11.00-14.00 uur. 

Voor meer informatie kan men na 
31 augustus terecht van maan-
dag tot en met vrijdag van 11.00 
tot 16.30 uur, tel. 0251-671837. 

Castricum - Castricum, Bergen 
en Heiloo hebben samen met het 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier een waterplan 
opgesteld. 

Daarin staat wat de partijen doen 
aan waterbeheer op het gebied 
van schoon oppervlaktewater, 
drainage, riolering, waterrecrea-
tie en natuur en milieu. Donder-
dag 30 augustus zetten de wet-

Handtekening waterplan 
gezet op ‘drielandenpunt’ 

Cirgues la Loutre. Er zijn vijf ka-
mers in de auberge waar je nog 
de Franse sfeer van de jaren vijf-
tig proeft. Over proeven gespro-
ken... Met en passie voor lekker 
koken zet Jan zijn gasten graag 
gerechten voor om van te water-
tanden. Natuurlijk met pure lo-
kale ingrediënten en een flesje 
Franse wijn op tafel. Op de web-
site www.zoover.nl, waar vakan-
tieverblijven worden beoordeeld, 
krijgt de auberge hoge cijfers. 
De hoge waardering (9.3) heeft 
er voor gezorgd dat vertegen-
woordigers van Zoover langs-
kwamen met een heuse oorkon-
de. 
Naast de verwennerij die je in 
de auberge te wachten staat is 
de ligging ook nog eens perfect 
als uitvalbasis naar diverse leu-

ke highlights als de Ruines des 
Merles, het plaatsje Argentat 
aan de Dordogne en dagtocht-
jes naar bijvoorbeeld Puy de Ma-
ry (1850 meter hoog). Als je van 
fietsen houdt zit je bij Jan hele-
maal goed. In de auberge (na-
tuurlijk wel voorzien van alle ge-
makken van deze tijd met wi-
fi, grootbeeld TV en modern sa-
nitair) komt naar voren dat wiel-
rennen een passie is van de ei-
genaar. Jan fietst zelf ook en 
heeft bovendien een fietsrepara-
tieplaats bij de auberge. Er zijn 
fietsen te huur en er zijn ook 
wandel- en fietsroutes verkrijg-
bar. De Auberge des Ruines de 
Merle is met de auto vrij gemak-
kelijk te bereiken. Meer informa-
tie is te vinden op www.auberge-
demerle.com.

Boek reactie op Angelsaksische luchtfietserij

Liefde voor vakgebied gekoppeld
aan een passie voor didactiek
Castricum - Op 21 augustus is 
het Handboek Corporate Finan-
ce & Treasury verschenen. Vol-
gens de auteurs, Lex van der 
Wielen en Joop de Vries, is dit 
boek een reactie op wat zij om-
schrijven als ‘Angelsaksische 
luchtfietserij’ waarmee deze on-
derwerpen doorgaans worden 
gepresenteerd in de gangbare 
boeken op deze vakgebieden.
Castricummer Lex van der Wie-
len vertelt: “Dit boek is in eerste 
instantie geschreven als leer-
boek voor studenten op het ge-
bied van financieel manage-
ment, maar het is ook heel ge-

schikt voor specialisten die uit 
hoofde van hun functie nauw 
betrokken zijn bij het financieel 
management binnen onderne-
mingen en die zich daarvan een 
samenhangend beeld willen vor-
men.” 
De auteurs zijn van mening dat 
het onderwerp ‘corporate finan-
ce’ vaak te onsamenhangend en 
te theoretisch wordt behandeld. 
Daarnaast menen zij dat de wijd-
lopige uiteenzettingen van gang-
bare wetenschappelijke theorie-
en vaak als doel op zich wor-
den benaderd. Hierdoor blijft er 
te weinig ruimte over voor de 

praktische relevantie ervan. Bo-
vendien stellen de auteurs dat 
in veel boeken het onderscheid 
tussen ‘corporate finance’ en 
‘treasury’ onvoldoende uit de 
verf komt. En de manier waar-
op financieel risicobeheer door-
gaans wordt behandeld staat 
volgens de auteurs te ver van de 
bedrijfspraktijk.

Lex van der Wielen heeft jaren-
lang gewerkt als adviseur van 
ondernemingen op het gebied 
van rente- en valutarisico en was 
docent Corporate Finance aan 
de Vrije Universiteit. Hij is au-

teur van tal van boeken op het 
gebied van financiële markten. 
Joop de Vries is onder meer als 
docent verbonden aan de HVA 
en als treasurytrainer bij het Ni-
ve en de ING. Corporate Finan-
ce & Treasury straalt uit dat bei-

de auteurs een grote liefde voor 
het vakgebied koppelen aan een 
passie voor didactiek. Het boek 
is te koop bij boekhandel Laan. 
Op de foto links Joop de Vries en 
daarnaast Castricummer Lex van 
der Wielen. 

Smakelijk netwerkevenement 
voor ondernemende vrouwen
Castricum - Het jaarlijkse sma-
kelijk netwerkevenement van 
vrouwennetwerk Goed Contact 
vindt plaats op woensdag 19 
september en wordt gehouden 
bij strandpaviljoen Zeezicht. 
Ondernemende vrouwen uit 
Castricum en omgeving zijn wel-
kom. De vrouwen worden gast-
vrij ontvangen door het team van 
Zeezicht dat vertelt over de ge-
schiedenis van het strandpavil-

joen en natuurlijk hoe het is om 
het hele jaar open te zijn. Daarna 
kunnen de aanwezigen genie-
ten van een buffet en is er alle 
tijd om kennis en informatie uit 
te wisselen.
Aanvang 18.30 uur. Wie kennis 
wil maken met de vrouwen van 
Goed Contact is welkom. Leden 
betalen 20,00 euro, niet-leden 
35,00 euro. Aanmelden via www.
goed-contact.nl. 

houders A. Hietbrink, M. Zonjee-
Zonneveld en D. Schmalschläger 
en hoogheemraad R. Veenman 
hun handtekening onder het 
plan. Dat doen ze op de Kruisdijk 
A, het ‘drielandenpunt’ waar de 
grenzen van Bergen, Castricum 
en Heiloo samenkomen.

In het waterplan staat beschre-
ven welke maatregelen worden 
genomen en door wie. 

Limmen - Zaterdag hield de po-
litie tussen 21.15 en 24.00 uur 
een alcoholcontrole op de Rijks-
weg. Van de 549 gecontroleer-
de bestuurders had een teveel 
gedronken. Een beginnend be-
stuurder blies 125 ug/l. Hij kreeg 
een bekeuring. 

Een glas teveel 

Naar de soos 
Castricum - Op zondag 2 sep-
tember is er in Discovery een 
soosmiddag voor mensen met en 
zonder beperking met muziek.  
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Kijk op Uitgeest

Uitgeest - Het is alweer de 
laatste week van de school-
vakantie. Voor veel kinderen 
in de basisschoolleeftijd met-
een de leukste week van de 
vakantie: Huttenweek! Maan-
dag mocht ik het weer ope-
nen. En zoals elk jaar was het 
weer een feest met opgeto-
gen kinderen en net zo op-
getogen ouders. Helaas voor 
de ouders moesten ze al snel 
maandagochtend weer huis-
waarts. Het liefst hadden ze 
lekker meegebouwd en -ge-
timmerd. Maar dat is voor-
behouden aan de kinderen. 
Gelukkig begon het goed 
maandagochtend met heer-
lijk Huttenweek-weer. Maar 
zelfs als het regent, maakt 
het niet uit want genieten 
doen de kinderen sowie-
so. En als donderdagavond 
de hutten waterdicht zijn ge-
maakt, blijft het binnen so-
wieso droog en kan er wor-
den overnacht. Ik weet nog 
goed dat mijn jongste zoon 
meedeed. Vooral het over-

nachten was een feest. Nou 
ja, overnachten kun je het 
niet noemen. Want veel ge-
slapen wordt er niet. Dat was 
een paar jaar terug, want dit 
jaar gaat hij alweer naar de 
tweede van het voortgezet 
onderwijs. Mijn oudste zoon 
doet dit jaar zelfs eindexa-
men. Voor hem en zijn vrien-
den wordt het een spannend 
jaar. En dat geldt ook voor 
zijn ouders…

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Spannend

Uitgeest - Stichting Uitgees-
ter Senioren start zijn seizoen 
op 3 september.
U kunt zich nog opgegeven 
voor enkele activiteiten. Wilt 
u op een goede manier be-
wegen? Wie weet is Yoga of 
Fifty Fit misschien wat voor u. 

Bij de volgende activiteiten 
zijn ook nog plaatsen be-
schikbaar:

• Beeldhouwen / boetseren
• Bridgen 3e jaars  ( wacht-
lijst )
• 3Dimensionaal kaarten ma-
ken
• Engelse conversatie

• Kaarten maken (div. tech-
nieken, wachtlijst )
• Quilten
• Schrijverskring  ( wachtlijst )
• Tekenen / schilderen ( 
wachtlijst )
• Theezakjes vouwen

Computerlessen
• voor beginners
• voor gevorderden
• digitale fotobewerking
• paint-shop-pro 7

Inlichtingen en of aanmelding 
kantoor S.U.S., eerste etage in 
Dorpshuis “De Zwaan”, Mid-
delweg 5, Uitgeest, tel. 0251-
311136.

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

S.U.S. organiseert 
dagje naar de tropen
Uitgeest - Stichting Uitgees-
ter Senioren organiseert op 19 
september dagje naar de tropen. 
Vlinders zo groot als vliegers en 
in alle kleuren van de regen-

boog. Je vindt ze in Waarland, 
in één van de grootse overdekte 
tropische vlindertuinen van Eu-
ropa. U kijkt uw ogen uit terwijl 
de fladderaars van de ene exo-

tische plant naar de andere vlie-
gen. Het is de thuishaven van 
ongeveer 1000 vlinders waaron-
der de sensationele blauwe Mor-
pho uit Midden-Amerika en de 
Maleisische papiervlinder.

Het tropische klimaat waar-
in de vlinders leven brengt met 
zich mee dat de temperatuur en 
luchtvochtigheid hoog zijn. Men 
adviseert u hiermee met uw kle-
dingkeuze rekening te houden.
Nadat u hebt genoten van dit 
prachtige vlinderparadijs gaan 
de deelnemers een kijkje nemen 
in de bloemenkwekerij die sinds 
2000 gespecialiseerd is in anthu-
riums.
De bus vertreky op 19 september 
om 09.45 uur vanaf Middelweg 5 
in Uitgeest.
Voordat u begint aan de rond-
leiding door de kas krijgt u eerst 
een kopje koffie/thee met een 
gevulde koek. U komt om onge-
veer 12.30 uur terug in Uitgeest. 
Kosten 10 euro per persoon.
Graag opgeven voor 6 septem-
ber bij het secretariaat  van de 
S.U.S. op de eerste etage in 
Dorpshuis de Zwaan.

Stellingmaand in Fort aan den Ham
Uitgeest - Fort aan Den Ham 
doet natuurlijk ook mee aan de 
september Stellingmaand. Het 
fort is alle zondagen in septem-
ber, dus ook zondag 2 septem-
ber, tussen 11 en 16 uur ge-
opend. Het ligt net over het 
spoor tussen Krommenie en Uit-
geest aan de provinciale weg 
N203 ter hoogte van de Krokodil.
Ingericht als militair museum, 
biedt het fort een kijkje in het 
soldatenleven uit vroeger tijden. 
Verschillende exposities, zoals 
Nederland-Indië 45-50, WO-2, 
1799 en Linie van Beverwijk, ge-
ven een beeld van dit historisch 
erfgoed “De Stelling van Am-

sterdam”. De Stelling staat op de 
UNESCO werelderfgoed lijst. 
Het fort is gebouwd rond 1900 

en de inrichting grotendeels 
behouden. Meer informatie op 
www.fortaandenham.nl.

Popkoor SurpriSing 
begint aan nieuw seizoen
Uitgeest - Popkoor SurpriSing 
begint aan een nieuw seizoen. 
Op zondag 9 september laten zij 
zich meteen horen op de regio-
nale fietsdag van de Rabobank. 
Als je het koor wilt steunen fietst 
dan mee onder vermelding van 
popkoor SurpriSing! Want voor 
elke fietser krijgt SurpriSing tien 
euro. 
Zaterdag 29 september organi-
seert het koor voor de allereerste 
keer een korenfestival. U bent 
welkom vanaf 12.00 uur in de 
Jansheeren in Heemskerk. En-

tree slechts 1 euro. Acht koren 
zullen u verrassen. De grootste 
verrassing wordt beloond met de 
Surprise Award. Uw applaus zal 
de jury niet onberoerd laten.
Popkoor SurpriSing hoopt u bij 
een van onze optredens te ver-
welkomen. Nieuwsgierig gewor-
den en graag meezingen? Als 
lage vrouwenstem kunt u audi-
tie doen. Het koor repeteert el-
ke woensdagavond in de Wis-
sel te Uitgeest. Informatie over 
het koor vindt u op www.surpri-
sing.nl

Openingstijden 
Gemeentewerf
Uitgeest - Het komt regelmatig 
voor dat inwoners van Uitgeest 
afval op de gemeentewerf ko-
men aanbieden als de werf ge-
sloten is. De openingstijden van 
de gemeentewerf zijn: maandag 
tot en met donderdag van 13.00 
tot 15.30 uur, vrijdag en zaterdag 
van 09.00 tot 12.00 uur.

Geen rijbewijs
Uitgeest - De politie hield vo-
rige week woensdagmorgen op 
de Kooglaan een 34-jarige man 
uit Heerhugowaard aan voor het 
rijden zonder rijbewijs. De agen-
ten zagen de man rijden en wis-
ten dat zijn rijbewijs ongeldig 
was verklaard. Bij de staande-
houding vluchtte de man te voet. 
Na een korte achtervolging werd 
de verdachte alsnog aangehou-
den. Hij is verhoord en weer in 
vrijheid gesteld. De politie maakt 
proces-verbaal op.

Modelbouwdag in 
museum Fort Veldhuis
Regio - Op zondag 2 septem-
ber organiseert luchtoorlogmu-
seum Fort Veldhuis, gelegen 
op de grens van Heemskerk en 
Zaanstad, in samenwerking met 
de VMWH (Vereniging van War-
gamers en Modelbouwers Haar-
lemmermeer) een modelbouw-
dag. In het museum treft u ve-
le modelbouwers en ‘special in-
terest groups’ die bezig zijn 
met hun modellen. Tevens wor-
den vele al gebouwde model-
len en diorama’s tentoonge-
steld en worden er bouwmodel-

len te koop aangeboden. Voor de 
hobbyist op modelbouwgebied 
is Fort Veldhuis op 2 september 
een bezoek meer dan waard.
Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort is gelegen aan de Ge-
nieweg 1, 1967 PS Heemskerk. 
Toegang: volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gratis 
en houders van een veteranen-
pas gratis. Openingstijden 10.00 
tot 17.00 uur. Zie ook: www.
arg1940-1945.nl.
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Voor beginners en gevorderden

Seniorweb geeft korte cursus 
Facebook, Twitter en tablets
Heemskerk - SeniorWeb 
IJmond-Noord geeft dit seizoen 
ook aandacht aan nieuwe me-
dia als Facebook en Twitter en 
het gebruik van tablets. Er is een 
geheel nieuw cursusprogramma 
met kortere modules, voor be-
ginners, maar ook voor gevor-
derden. Dit jaar is gekozen voor 
een nieuwe benadering. Zowel 
voor beginners als gevorderden 
worden korte cursussen gege-
ven van twee tot vier lessen. Zo 
zijn er aparte modules voor  Win-
dows 7, internet en e-mail, maar 
ook voor het zorgen voor back-
up en het houden van orde in 

mappen en bestanden, voor fo-
tografie (Picasa) en het werken 
met de i-Pad. Daarnaast wor-
den er workshops van één och-
tend gegeven in Facebook, Twit-
ter, Google Earth, Skype en Ra-
bo internet bankieren. Aan deel-
nemers kan ook worden geleerd 
hoe over te stappen van Win-
dows XP naar Windows 7. De 
(senior) vrijwilligers Van Senior-
Web geven lessen aan 50-plus-
sers in groepen van maximaal 
tien personen,  begeleid door 
twee docenten. Een les duurt 
twee uur en wordt in de ochtend  
gegeven in Het Spectrum aan 

het Lauraplein of in de Schuil-
hoek aan de van Bonckhorst-
straat. Kosten per les zijn 11 eu-
ro exclusief boek.
SeniorWeb IJmond Noord werkt 
samen met Welschap. Voor in-
schrijven en informatie over 
plaats en tijd van de cursussen, 
kan men contact opnemen met 
het cursusbureau van Welschap
0251-207725 of, voor wie dat be-
heerst, via www.welschapwel-
zijn.nl. Eerst meer informatie? Ga 
dan naar de informatiebijeen-
komst op dinsdag 4 september 
om 10.00 uur in het Spectrum.

Gusto koffie en thee

Smaakjuweel aan 
de Dorpsstraat 66 
Castricum - Na een aantal ge-
bruikswisselingen van het voor-
malige pand van Mienes Juwe-
liers is in het pand aan de Dorps-
straat 66 een smaakjuweel gere-
aliseerd. The Original Gusto kof-
fie en thee opent op 1 septem-
ber de deuren met vers gebran-
de koffie en kwalitatief hoog-
waardige thee. De thee en kof-
fie worden betrokken van Wijs 
en Zonen die al ruim twee eeu-
wen bekend staat om haar kwa-
litatief hoogwaardige koffie en 
haar voortreffelijke theemelan-
ges. Het bedrijf draagt niet voor 
niets de titel hofleverancier. Ook 
is er een ruime collectie Kus-
mi thee uit Frankrijk te koop. Dit 
internationaal vermaarde thee-
merk kenmerkt zich door een 
combinatie van een goede kwa-
liteit en fraaie uitstraling. Daar-
naast zijn nog een groot aantal 
artikelen verkrijgbaar die gerela-
teerd zijn aan het genieten van 
thee. Denk hierbij aan theeknij-
pers, theezakjes en koffiesiropen 
van Monin. Tevens zijn er combi-
natiepakketten die leuk zijn om 
weg te geven. The Original Gus-
to thee en koffie maakt deel uit 

van het concept ‘Genieten & Zo’ 
aan de Dorpsstraat. Ook Pincho 
Restaurant en Corso Bioscoop 
maken deel uit van dit concept. 
Met de opening van The Origi-
nal Gusto thee en koffie kan men 
nu niet alleen genieten aan de 
Dorpsstraat, maar ook een stuk-
je mee naar huis nemen in de 
vorm van onze kwaliteitsthee en 
–koffie. 
Alhoewel The Original Gusto 
thee en koffie slechts een win-
keloppervlakte kent van circa 25 
vierkante meter, en hiermee een 
van de kleinste winkels aan de 
Dorpsstraat is, herbergt het een 
enorme hoeveelheid schatten 
voor de thee- en koffieliefheb-
ber. Om kennis te laten maken 
zijn er mooie aanbiedingen sa-
mengesteld. Op zaterdag 1 sep-
tember tussen 12.00 uur en 15.00 
uur kan iedereen vragen stellen 
over het Wijs en Zonen thee- en 
koffieassortiment aan Lex Heij, 
die bij de firma verantwoordelijk 
is voor het inkopen en melange-
ren van de thee en het branden 
van de koffie. Hij is iemand die 
met passie en kennis van zaken 
combineert. 

Dag van de vrijmetselarij
Castricum - Voor het eerst in de 
geschiedenis wordt in heel Ne-
derland een ‘Dag van de vrijmet-
selarij’ gehouden. Ook in Cas-
tricum. Op zaterdag 8 septem-
ber laten alle Loges hun gezicht 
zien. In Bakkum zijn bezoekers 
welkom bij Loge Branding op 
de koffieochtend van 10.00 tot 
13.00 uur in De Eenhoorn, Twee-
de Groenelaan 5 in Bakkum. Ge-
noeg van de hap-zap mentali-
teit en op zoek naar meer diep-

gang? Dan is de Vrijmetsela-
rij misschien iets. Dit jaar is het 
thema op de open dag: ‘rituelen’. 
De vrijmetselarij kent rituelen die 
uitgaan van overgang, van groei. 

Ook in de maatschappij komen 
veel rituelen voor. Denk aan een 
bruiloft of een naturalisatie-
bijeenkomst. Maar in het klein 
zijn er de rituelen die alledaag-
se momenten markeren, zoals 
een kopje koffie waarmee voor 

veel mensen de werkdag begint 
of, zoals in dit geval, ter inleiding 
van een bijzondere kennisma-
king. Meer over de Castricumse 
mannenloge Branding op: www.
vrijmetselaarsloge-branding.nl.

Vergeetachtigheid of dementie?
Regio - Op dinsdag 4 septem-
ber is er weer een Alzheimer Ca-
fé in Beverwijk, het onderwerp 
deze avond is ‘Vergeetachtigheid 
of dementie?’Gastspreker is In-
grid Janz, klinisch psycholoog bij 
ouderenzorg van Dijk en Duin. 
Een veel gestelde vraag is: “Ik 
ben zo vergeetachtig, word ik nu 

dement?” Vergeetachtigheid kan 
vele oorzaken hebben. Boven-
dien verschilt dementie duidelijk 
van gewone vergeetachtigheid. 

Wat het is en wanneer het tijd is 
om zich zorgen te maken komen 
aan de orde. Meer weten over 
dit onderwerp? Ga dan naar ons 

Alzheimer Café in Wooncentrum 
Nieuw Akerendam, Mr. Van Lin-
genlaan 2, Beverwijk van 19.30 
uur tot 21.00 uur. Iedereen is 
welkom. De toegang én het eer-
ste kopje koffie zijn gratis. Aan-
melding vooraf is niet nodig.

Na het gesprek is er gelegenheid 
om vragen te stellen. Er is een ta-
fel met brochures en andere lite-
ratuur om thuis na te lezen. 

Jeugd timmert er op los 
Regio - In Uitgeest heet het Hut-
tenweek, in Limmen, Akersloot. 
Limmen en Castricum Timmer-
dorp. Honderden kinderen in de 
basisschoolleeftijd timmeren er 
op los tijdens de laatste week 
van de vakantie. Overal wor-
den allerlei activiteiten georga-
niseerd; spelletjes, samen eten, 
slapen in de hut en een dagje 
uit. In Uitgeest is het thema ‘In 
Holland staat een hut’. In Lim-
men zijn het piraten die de ha-
mers bedienen. daar wordt don-
derdag een vrijmarkt georgani-
seerd vanaf 18.00 uur. In Cas-
tricum wordt vooral de hoogte 
in gebouwd, maar na elke etage 
moet wel een ‘echte’ bouwver-
gunning worden aangevraagd 
vanwege de veiligheid. Op de 

Vida speelt bij Borst
Bakkum - In café Borst begint zaterdag 1 september rond 21.00 uur 
een optreden van Vida. Hester en Marco, jarenlang gespeeld in de 
band Flair, brengen een zonnig repertoire, top 40-nummer en ook Ne-
derlandse muziek.

foto zijn de kinderen te zien op 
maandagmorgen als ze worden 
toegelaten tot het terrein. Een 
recordaantal kinderen is actief in 

Akersloot. Hier is het thema win-
terwonderland. Foto: www.tim-
merdorpcastricum.nl.
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Verbetering toegang 
voormalig Erfgoedpark
Uitgeest - Op maandag 3 sep-
tember starten de werkzaamhe-
den aan het terrein en de toe-
gang van voormalig Erfgoedpark 
De Hoop. Het recreatieschap wil 
hiermee een goede basis leggen 
om een geschikte ondernemer te 
vinden voor het Erfgoedpark.
Het Recreatieschap Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer is op zoek 
naar een ondernemer met goede 
plannen voor het terrein en de 
gebouwen van het voormalige 
erfgoedpark. Vooruitlopend op 
de werving van een nieuwe on-
dernemer wil het recreatieschap 
er in ieder geval voor zorgen dat 
de infrastructuur naar en op het 
park goed is. 

Het oorspronkelijke doel van 
het erfgoedpark was het erf-
goed van Cornelis Corneliszoon 
van Uitgeest en zijn uitvindingen 
op de kaart te zetten. Belangrij-
ke uitvindingen van hem zijn de 
zaagmolen en de oliemolen met 
kantstenen. Met name door de 
economische omstandigheden 
stagneerde de ontwikkeling van 
het geheel door vrijwilligers ge-
dragen park. 

De werkzaamheden bestaan on-
der andere uit het aanleggen van 
riolering, het leggen van kabels 

en leidingen voor de nutsvoor-
zieningen, het aanleggen van 
een asfaltverharding als entree 
en rondgang op het binnenter-
rein, het maken van schelpenpa-
den, het plaatsen van terreinver-
lichting, het planten van bomen 
en inzaaien van weiden en het 
opknappen van de toegangsweg 
en parkeerterrein aan de Lagen-
dijk in Uitgeest. 

Het project wordt mede moge-
lijk gemaakt door een financië-
le bijdrage van IJmond Veelzij-
dig, provincie Noord-Holland na-
mens het Europees Landbouw-
fonds voor plattelandsontwikke-
ling en het Recreatieschap Alk-
maarder- en Uitgeestermeer. 

Meer werkzaamheden in re-
creatiegebied
Op recreatieterrein Dorregeest 
worden voetpaden gerepareerd, 
de inrit verbeterd, parkeervak-
ken opgeknapt door het toepas-
sen van kunststof grasplaten, 
en de rijbanen geasfalteerd. De 
werkzaamheden starten ook op 
maandag 3 september en duren 
tot 26 oktober. Het recreatieter-
rein is gewoon bereikbaar om-
dat er altijd één van de twee par-
keerterreinen gebruikt kan wor-
den. 

CDA-top in Uitgeest
Uitgeest - Zaterdag 1 septem-
ber is het zo ver, dan komt de 
landelijke CDA top weer naar 
de regio en zal ook Uitgeest en 
haar buurgemeenten bezoeken. 
In mei dit jaar wisten de kan-
didaat lijsttrekkers Buma, Ke-
ijzer en Spies de IJmond ook al 
te vinden. Toen in het kader van 
een lijsttrekkersdebat, nu in aan-
loop naar de verkiezingen van 
12 september. Uitgeest en haar 
buurgemeenten staan sowie-
so landelijk in de belangstelling. 
SBS “Hart van Nederland” heeft 
immers Heemskerk uitgekozen 
voor een verkiezingsfeuilleton.
Zaterdag 1 september zwer-
men de kandidaat lijsttrekkers 
uit over de regio. De Noord Hol-
landse Michel Rog (zie foto), vijf-
de op de kandidatenlijst, gaat ’s 
middags in Uitgeest een belang-
rijke onderneming bezoeken en 
spreken met vertegenwoordi-
gers van het bedrijfsleven. Daar-
na gaat hij met ondernemers 

in Uitgeest in  gesprek over de 
werkgelegenheid in en de oplei-
ding van personeel voor het mid-
den-  en kleinbedrijf. Hij met ook 
de winkeliers in gesprek; onder-
nemers die het aandurven om in 
tijden van economische stagna-
tie te investeren in hun bedrijf. 
Dat Michel met ondernemers 
gaan praten hoeft geen verba-
zing te wekken, want economie 
en werkgelegenheid zijn zoals 
altijd speerpunten van het CDA.

Klachten over parkeren 
in plan Waldijk
Uitgeest - Regelmatig komen 
bij de gemeente klachten bin-
nen over het parkeren in Wal-
dijk. Inwoners van sommige stra-
ten vinden dat er een tekort aan 
parkeerplaatsen is en willen dat 
de gemeente voor extra parkeer-
ruimte zorgt. De gemeente kan 
aan dat verzoek echter niet vol-
doen. Hieronder wordt samen-
gevat waarom dat niet gaat.
Bij het inrichten van Waldijk is de 
gemeente uitgegaan van de lan-
delijk geldende parkeernormen. 
Die houden in dat voor vrijstaan-
de woningen en twee-onder-
een-kapwoningen is gerekend 
met één parkeerplaats op de ei-
gen grond en een halve par-
keerplaats in de openbare ruim-
te. Samen dus anderhalve par-
keerplaats per woning. Voor alle 
overige woningen is 1,3 parkeer-
plaats per woning aangelegd in 
de openbare ruimte.
Als de beschikbare parkeer-
plaatsen normaal worden ge-
bruikt, moet het totale aantal 
voldoende zijn. Onder ‘normaal’ 
wordt verstaan dat parkeerplaat-
sen op eigen terrein alsmede ga-

rages ook inderdaad gebruikt 
worden. Waar dat plaatselijk niet 
gebeurt, ontstaat een gebrek 
aan parkeerruimte. Dat leidt er 
soms toe dat bewoners – vaak 
omdat ze met de auto zo dicht 
mogelijk bij huis willen staan – 
gaan parkeren waar dat niet is 
toegestaan, zoals op stoepen en 
in de berm.
Over foutparkeren wordt in 
buurtbijeenkomsten in Waldijk 
regelmatig geklaagd. Op verzoek 
van de gemeente deelt de poli-
tie dan ook sinds begin 2010 be-
keuringen uit aan foutparkeer-
ders.
Wijkwethouder Wil Spaander-
man benadrukt: “De gemeen-
te is vooralsnog niet van plan 
om in het plan Waldijk openbare 
groenstroken op te offeren voor 
meer parkeerruimte. Als de be-
woners van Waldijk de discipline 
hebben om de parkeerplaatsen 
te gebruiken die we voor ze heb-
ben ingericht, bestaat er geen 
parkeerprobleem. Wel kan het zo 
zijn dat een parkeerplaats soms 
iets verder weg ligt dan vlak voor 
de eigen deur.”    

Overdag is parkeren in Waldijk geen enkel probleem. ’s Avonds na zes 
uur zijn er in een aantal straten problemen (foto: gemeente Uitgeest)

Straatroof
Uitgeest - Een 17-jarige jon-
gen is vorige week woensdag-
morgen omstreeks 11.20 uur 
in de Zientunnel beroofd door 
twee jongens. De 17-jarige liep 
in de tunnel toen hij werd vast-
gepakt door het tweetal. Zij de-
den een greep in zakken en be-
roofden hem van geld, pinpas en 
telefoon. Ook kreeg de 17-jari-
ge een harde klap op zijn hoofd. 
Zijn belagers vluchtten hierna ie-
der een kant op. De 17-jarige liet 
het er niet op zitten en zette de 
achtervolging in achter één van 
hen die richting de Geesterweg 
rende. De andere knaap sprong 
bij iemand achter op een scooter 
en reed weg. De jongen kreeg de 
andere straatrover nog in de tun-
nel te pakken en eiste zijn eigen-
dommen terug. Hieraan voldeed 
de knaap, trok zich los en vlucht-
te. De politie is op zoek naar de 
straatrovers. Het gaat om in ie-
der geval twee jongens van rond 
de 17 jaar met een lichtgetinte 
huidskleur. De ene jongen was 
ongeveer 1.85 lang, had een ten-
ger postuur en kort zwart opge-
schoren haar. De ander was on-
geveer 1.95 lang, had eveneens 
een tenger postuur en stijl zwart 
haar naar achteren gekamd met 
een matje in de nek. Mocht u in-
formatie hebben die kan leiden 
tot de aanhouding van de ver-
dachten, neem dan contact met 
de politie via 0900-8844.

Klaverjassen
Uitgeest - Vrijdag 7 september 
is er weer een klaverjasavond in 
de kantine van FC Uitgeest. De 
avond begint om 20.00 uur. Er 
zijn weer mooie prijzen te win-
nen met het klaverjassen en de 
verloting. 

Nieuwe naam 
Pannaveldje
Uitgeest - Bij de opening van 
het pannaveld bij basisschool 
Kornak afgelopen 22 juni heeft 
wethouder Wil Spaanderman 
een prijsvraag uitgeschreven. 
Wie bedenkt de leukste naam 
voor deze sportvoorziening voor 
de voetballende jeugd? Tot 1 
september kunnen ideeën wor-
den gemaild aan communica-
tie@uitgeest.nl. Inzendingen 
graag voorzien van naam en 
leeftijd. Uiteraard krijgt de win-
naar een passende prijs.

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
Maria Jacoba Scheurleer, we-
duwe van Klomp, 82 jaar

Geboren
Aeden Maan, zoon van P.M. 
Bijman en S.M. Maan

Rik Grashoff bezoekt 
verkiezingsmarkt

Regio - In het kader van de 
campagne voor de 2e Ka-
merverkiezingen op 12 sep-
tember zal GroenLinks kan-
didaat Rik Grashoff zater-
dag 1 september om 13.30 
uur een bezoek brengen aan 
de verkiezingsmarkt op het 
Burgemeester Nielenplein in 
Heemskerk. 
GroenLinks Heemskerk/Uit-
geest nodigt iedereen uit om 
Rik Grashoff te ontmoeten. 
Hij zal vragen beantwoorden 
vanuit het publiek, en een 
discussie zal hij hierbij niet 
uit de weg gaan. Rik zal ook 

een kort debat gaan voeren 
met een CDA-kandidaat en 
de eventueel aanwezige kan-
didaten van andere partijen. 

Rik Grashoff (1961) is inge-
nieur en sinds de oprichting 
van GroenLinks in 1990 actief 
binnen de partij. 
Momenteel is hij lid van de 
Tweede Kamer. Grashoff 
houdt zich in de Kamer on-
der andere bezig met Na-
tuur, Binnenlandse Zaken, 
Landbouw, Ruimtelijke Orde-
ning en de Enquête Financi-
eel Stelsel (EFS). 
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Twee woninginbraken
Castricum - Donderdag vond 
tussen 7.45 en 1700 uur een wo-
ninginbraak plaats op de Kievit.  
De dader is binnengekomen via 
een klein raampje aan de zijkant 
van de woning. 

De gehele woning werd door-
zocht en er is  diverse appa-

SP-er Harry van Bommel 
komt naar Castricum
Castricum - Vrijdag 24 augus-
tus kwam de tomatensoepkar 
van de SP naar de markt in Cas-
tricum. De was soep gemaakt 
naar een recept van Johannes 
van Dam. Renske Leijten, de run-
ningmate van Emile Roemer, was 
erbij en zij heeft vele vragen kun-
nen beantwoorden. Soms nam 
zij schriftelijke vragen of ver-

zoekjes in ontvangst waar ze nog 
mee aan de slag gaat. Op de fo-
to helemaal rechts Renske Leij-
ten in gesprek met een bezoeker 
van de markt met op de achter-
grond de soepkar van de SP. Op 
6 september komt Tweede Ka-
merlid Harry van Bommel van de 
SP naar de Eenhoorn. De bijeen-
komst begint om 20.00 uur. 

‘Groen van Toen’ bij Oud-Castricum
Castricum - Op zondag 2 sep-
tember is in De Duynkant aan 
de Geversweg 1b een tentoon-
stelling te zien van de Werk-
groep Oud-Castricum met als 
titel ‘Groen van Toen’. Dit is het 
thema van de Open Monumen-
tendagen in het weekend van 8 
en 9 september, waarin de rela-
tie tussen het monument en zijn 
directe omgeving centraal staat.
Het gebouwde erfgoed kan niet 
los gezien worden van de om-
geving. Vrijwel alles in relatie 
met stenen gebouwen is door 

mensen bedacht en aangelegd. 
Dat geldt ook voor de begraaf-
plaats op Duin en Bosch. Ook 
in het landelijke gebied heeft 
men structuren en landschap-
selementen aangelegd, waar-
van de Maer- of Korendijk en 
het Krengenbosch voorbeelden 
zijn. Met de tentoonstelling gaat 
ook de publieksactie van start 
om de financiële middelen bij el-
kaar te krijgen voor de restaura-
tie van het vervallen graf van dr. 
J.W. Jacobi. Verschillende fond-
sen hebben al financiële toe-

zeggingen gedaan, maar die zijn 
niet voldoende om de restaura-
tie te kunnen bekostigen. Jaco-
bi was een van de grondleggers 
van de psychiatrische inrichting 
Duin en Bosch en tevens de eer-
ste geneesheer-directeur. Zijn 
graf bevindt zich op de geslo-
ten begraafplaats van het vroe-
gere provinciale ziekenhuis en is 
gemakkelijke te herkennen aan 
de obelisk. Belangstellenden zijn 
welkom in De Duynkant aan de 
Geversweg 1b op 2 september 
van 12.00 tot 17.00 uur.

Castricum - De workshop ‘Lek-
ker slapen’ voor 50+ vindt plaats 
op 4 september van 10.00-12.00 
uur in De Tuin van Kapitein Rom-
mel. Aanmelden via tel: 0251-
656562/info@welzijncastricum.
nl. Kijk ook op www.context.nl. 

Lekker slapen

Vrijwilliger bij Sensoor, 
hoe gaat dat in zijn werk?
Regio – Nico is één van de vrij-
willigers die werkt bij telefoon-
hulpdienst Sensoor met vestigin-
gen in Haarlem, Alkmaar, Zaan-
dam en Hilversum. Op dit mo-
ment kan Sensoor nog vrijwilli-
gers gebruiken. ,,Als vrijwilliger 
bij Sensoor doe je je werk ano-
niem en noem je nooit je naam. 
Nico is niet mijn eigen naam. 
Dat maakt het voor iedereen 
die met ons wil bellen of chat-
ten nog makkelijker om contact 
te zoeken. Ik woon in Amster-
dam, maar doe m’n vrijwilligers-
werk bij Sensoor Haarlem. ‘Ni-
co’ werkt bijna 20 jaar bij Sen-
soor. ,,Ik las destijds een op-
roep waarop ik heb gereageerd. 
Na een eerste kennismakings-
gesprek ben ik aangenomen en 
kon ik met de training starten. 

Ik werkte toen in een zeer zake-
lijke, commerciële functie. Hoe-
wel ik daar veel plezier en vol-
doening uit haalde, kwamen an-
dere vaardigheden en behoef-
ten in dat werk niet zo tot z’n 
recht. Ik wilde meer met men-
sen werken. Om de mens zelf, 
niet om z’n bedrijfseconomische 
of andere commerciële waarden. 
Maar ook om een maatschappe-
lijke bijdrage te kunnen leveren 
en mijn visie op ontwikkelingen 
in onze samenleving in de prak-
tijk te brengen. Uit het feit dat 
ik dit werk met veel enthousias-
me de eerste 16 jaar naast mijn 
fulltime betaalde functie deed, 
blijkt wel dat het bevalt. Dit werk 
is zo veelzijdig. Elke telefoon- of 
chatdienst is weer anders om-
dat mensen zo verschillend zijn. 
Of het nu gaat om persoonlijke, 

maatschappelijke, of psychische 
problemen. Dat maakt het boei-
end! Wij zijn 24 uur per dag be-
reikbaar (dat is zo langzamer-
hand uniek in ‘zorgland’ Ne-
derland. Je telefoondienst doe 
je meestal op kantoor en soms 
thuis. Dat laatste geldt vooral 
voor de nachten en de zon- en 
feestdagen. Er vindt, dat is nood-
zakelijk, overdracht plaats. Je 
kunt een gesprek hebben ge-
had waarop de beller terug-
komt, die bespreek je dan even 
met je collega. In bepaalde cri-
sissituaties kan dat in het belang 
van de beller ook nodig zijn. Als 
je dienst doet op kantoor is de 
overdracht rechtstreeks. Daar-
bij heb je dan ook even persoon-
lijk aandacht voor elkaar. Soms 
nemen we daarbij een kop kof-
fie of thee. Het onderlinge soci-
ale contact speelt, voor wie dat 
wil, een plezierige rol bij Sens-
oor. Als je opvolger thuis dienst 
doet gebeurt de overdracht tele-
fonisch. Chatdiensten doe je al-
tijd op kantoor. Dus dan is er ook 

vanzelf intercollegiaal, persoon-
lijk contact. Tijdens de diensten 
is er niet automatisch direct con-
tact met een begeleider, maar als 
je er behoefte aan hebt kun je al-
tijd terecht bij een van de stafle-
den. Onze opleiding en training 
zijn erop gericht dat we het werk 
geheel zelfstandig kunnen doen.
Voordat je als vrijwilliger aan 
de slag gaat krijg je een trai-
ning die 3 maanden duurt. In 
die training worden theorie en 
praktijk gecombineerd. De eer-
ste maanden zijn best intensief, 
maar heel leerzaam. Het leuke is 
dat ik door de jaren al verschil-
lenden malen heb gezien dat er 
collega’s zijn die (weer) een be-
taalde baan hebben gevonden 
dankzij de trainingen en de er-
varing die zij bij Sensoor hebben 
opgedaan. De laatste jaren staat 
de bij Sensoor opgedane erva-
ring en deskundigheid, terecht 
en met succes, op menig CV. 
Sensoor bestaat nu meer dan 50 
jaar en wordt tot nu toe gefinan-
cierd door de provincie Noord-

Regio - Donderdag raakte een 
35-jarige man uit Heiloo gewond 
bij een aanrijding op de Kenne-
merstraatweg. De man fietste al 
bellend vanuit Limmen. Bij het 
oversteken had hij een auto, die 
vanuit dezelfde richting kwam, 
niet aan zien komen. 

Bellen op fiets
ratuur ontvreemd. Vrijdag is er 
tussen 11.50 en 12.15 uur in-
gebroken bij een woning op de 
Stetweg. De dader is binnen-
geklommen via een halfopen-
staand raam aan de achterzijde. 
Ook hier werd de gehele woning 
doorzocht en zijn diverse goede-
ren ontvreemd. 

Theaterworkshops van start 
Castricum - Op 23 september 
begint een serie theaterwork-
shops die ens in de drie weken 
plaatsvinden op zondagmiddag.  
Er wordt vooral fysiek gewerkt 
en veel geïmproviseerd. Eén les 
voert naar de mogelijkheden van 

muziektheater. Deze les wordt 
gegeven door Juliette Berkhout.
De cursus vindt plaats in de Ju-
liana van Stolbergschool van 
13.30 tot 16.30 uur. Voor meer in-
formatie: mail naar theaterspel@
online.nl of 0251–881183.

Castricum - Woensdag 5 sep-
tember is op Castricum105 de 
eerste aflevering van het nieuwe 
seizoen te beluisteren van ‘On-
dernemend Castricum’. Mireille 
Kaptein van het bekende kaas- 
en boterproductiebedrijf Kaptein 

Mireille Kaptein 
bij Castricum105

is ditmaal de gast in de studio. 
Elke eerste woensdag van de 
maand van 19.00 uur tot 20.00 
uur wordt een onderneming uit 
de gemeente Castricum uitgeno-
digd om over zijn/haar bedrijf te 
komen vertellen. Aan bod komen 
o.a. de geschiedenis van het be-
drijf, het reilen en zeilen in de 
huidige tijd en de eventuele toe-
komstplannen.

Castricum - De Ochtenden van 
donderdag 6 september heeft 
als thema ‘veiligheid in en om 
het huis’. De politie, de brand-
weer en De Sleutelkoning zijn 
gast. Deze bijeenkomst voor se-
nioren is van 10.00 tot 12.00 uur 
is in het leescafé van de biblio-
theek. De kosten zijn 2,50 euro. 
Aanmelden via 0251-656562 of 
info@welzijncastricum.nl. 

Veiligheid thuis

Holland. Die financiering staat 
nu zeer onder druk. Je leest dat 
bijna dagelijks. Als de overheid 
blijft doen waar ze nu mee be-
zig is leidt dat tot een samenle-
ving waar geen oog en aandacht 
meer is voor de menselijke maat 
en voor échte aandacht voor el-
kaar.’’ Iedereen die meer wil we-
ten over Sensoor kan bellen met  
telefoonnummer 023–5291909. 



MPM Seaside Affair naar 
de kampioenschappen
Castricum – Het team bestaat 
uit acht jonge en wat oude-
re tractorpullers en ze zijn alle-
maal fanatiek. MPM Seaside Af-
fair draait al dertig jaar mee in 
de vrije klasse met een tractor 
met vijf geblaasde V8 motoren. 
Dit jaar zijn de mannen uitgeno-
digd voor de Europese kampi-
oenschappen in Fuchtorf, Duits-
land die plaatsvinden op 8 en 9 
september.
Lex Kramer vertelt: “Een week 
later, op 15 en 16 september, 
zijn de Nederlandse kampioen-
schappen. Daar staan we in de 

klasse ‘Modified’, dat is 3,5 ton, 
op een derde plaats. Tussen de 
nummers twee, drie en vier is 
het heel spannend, het kan nog 
echt alle kanten op. Er is maar 
een verschil van drie punten. De 
nummer een is al bekend, dat is 
de Double Screamin met meer 
dan twintig punten verschil met 
de nummer twee en dat is niet 
meer in te halen. In de klasse 
‘Unlimited’, 4 ton, staan we twee-
de met vijf punten verschil met 
de nummer een.” Kijk voor meer 
informatie op www.seasideaffair.
com.

Open dag bij FC Castricum

Landelijke waterleiding-
sportdag bij Vitesse’22

Castricum - Afgelopen zater-
dag is op de velden van Vites-
se’22 de landelijke waterlei-
dingsportdag gehouden. Het 
jaarlijks terugkerend evenement 

werd deze keer georganiseerd 
door de PWN. De sportdag be-
stond uit een voetbaltoernooi en 
een hardloop wedstrijd (landelij-
ke waterleidingloop) in het aan-

grenzende duingebied. Honder-
den teams uit Nederland deden 
mee aan deze sportdag. Alle wa-
terleidingbedrijven van Neder-
land waren vertegenwoordigd 
en zelfs een team uit Vlaande-
ren. Het evenement werd me-
de door de hulp van de vele vrij-
willigers van Vitesse’22 en PWN 
tot een goed einde gebracht. Om 
toegang te krijgen tot het duin-
gebied heeft de PWN zelfs in sa-
menwerking met de gemeen-
te Castricum ter hoogte van de 
Papenberg een nieuw hek ge-
plaatst. En als dank heeft de 
PWN een wedstrijdbal geschon-
ken die tijdens de eerste thuis-
wedstrijd van het eerste elftal 
gebruikt zal gaan worden. Vites-
se’22 wil zich met dit evenement 
in de toekomst meer gaan pro-
fileren als multifunctionele ac-
commodatie.

FC Castricum moet meerdere er- 
kennen in hoofdklasser Volendam

Castricum – FC Castricum is 
uitgeschakeld voor het beker-
toernooi. Volendam, dat uitkomt 
in de sterke zaterdag Hoofd-
klasse A, was met 3-0 te sterk 
voor de ploeg van trainer Ron 
van der Velde. Het bekertoer-
nooi was voor FC Castricum veel 
meer dan een opwarmertje voor 
het nieuwe seizoen. De nieuwe 
hoofdtrainer Ron van der Velde, 
die pas drie weken FC Castricum 
onder zijn hoede heeft, heeft de 
selectie goed kunnen uitprobe-
ren tegen sterke ploegen van het 
niveau Hoofdklasse. 
Om een goed beeld te krijgen 
van alle spelers koos trainer Ron 
van der Velde in het duel tegen 
Volendam voor een aantal wij-
zigingen in de basisopstelling. 
Reservedoelman Koen Folkerts 
stond onder de lat en Roy van 
Soest verving Joris Schekker-

man centraal achterin. Voor het 
eerst was ook een plek in de ba-
sis voor Peter Hes, die de afwezi-
ge Niels Popping in de spits ver-
ving. De drie invallers konden te-
rugkijken op een geslaagd op-
treden en dat moet Van der Vel-
de de overtuiging hebben gege-
ven dat binnen de selectie van 
FC Castricum sprake is van be-
hoorlijke concurrentie. Behalve 
over de veertien die speelden te-
gen Volendam kan Van der Velde 
beschikken over Joris Schekker-
man, Niels Popping, Marius Jan-
sen, Justo van der Werf en Thier-
ry Weber. 
De start van de wedstrijd moest 
een kwartier worden uitgesteld, 
omdat scheidsrechter Van der 
Waerdt om onbekende redenen 
niet kwam opdagen op Noord-
End. Nadat een elftalbegelei-
der van Volendam bereid werd 

gevonden om te fluiten ging de 
wedstrijd met vertraging van 
start. 
Volendam, de ploeg van trainer 
Edwin Keizer, draaide FC Castri-
cum meteen de duimschroeven 
aan en de toon van het duel was 
gezet. De openingsgoal na am-
per zeven minuten was van grote 
schoonheid. Rachid El Yaakou-
bi zette voor en Jaap Molenaar 
rondde af met een knappe vol-
ley bij de tweede paal, 0-1. Vo-
lendam dicteerde de eerste helft 
en creëerde telkens ruimte aan 
de linkerkant van FC Castricum, 
waar El Yaakoubi knappe staal-
tjes voetbal liet zien. 
In de tweede helft bleef Volen-
dam de bovenliggende par-
tij, maar FC Castricum speel-
de meer op de helft van de be-
zoekers dan voor rust. De groot-

Daan Hamaker (rechts) in duel met Volendam verdediger Robert Plat 
(foto: Han de Swart).

Castricum - Op woensdag 5 
september houdt voetbalvereni-
ging FC Castricum zijn traditio-
nele open trainingsdag voor al-
le kinderen van Castricum. Ie-
dereen is welkom om op het 
complex op Noord-End te ko-
men voetballen. Onder leiding 
van hoofd jeugdopleidingen Rob 
Kramer wordt samen met de he-
ren Fadil en Arup een voetbal-
training verzorgd. Kinderen van 
vijf en zes jaar trainen om 13.30 
uur. De F-pupillen, jongens en 
meisjes van zeven en acht jaar 
worden verwacht om 14.45 uur. 
De kinderen van negen jaar en 
ouder beginnen om 16.00 uur. 
De trainingen duren ongeveer 
een uur. Neem een trainingspak 
en eventueel voetbal- of sport-

schoenen mee. Voor vragen bel-
len naar Louis van Duivenvoorde, 
0251-659547 en opgeven kan bij 
Fred Slagman, 0251-656407. Fo-
to: Han de Swart.

Bij inlevering van 
deze advertentie krijgt u 
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ste kans was voor Duco de Ko-
ning, maar hij schoot een kwar-
tier voor tijd voor een nagenoeg 
leeg doel naast. In de slotmi-
nuten wist Jaap Molenaar nog 
tweemaal te scoren, waardoor 
Volendam zich plaatste voor de 

eerste ronde van het bekertoer-
nooi. Daar kon iedereen mee le-
ven. 
FC Castricum kan zich richten 
op de competitiestart, volgende 
week uit tegen Valleivogels uit 
Scherpenzeel. 
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Jongens welkom bij Croonenburg
Castricum - Volleybal vereni-
ging Croonenburg is nog op 
zoek naar jongens in de basis-
schoolleeftijd die graag willen 
volleyballen. Vorig jaar is gestart 
met trainingen die volleyballen 
erg geschikt maken voor jon-
gens. Koos Klein, voormalig trai-
ner Jong Oranje, gaat daar mee 
verder. 
Op woensdagmiddag van 17.00-
18.30 in sporthal De Bloemen 

geeft hij trainingen aan jongens 
van de basisschoolleeftijd. De 
trainingen van Koos staan ga-
rant voor veel variatie, veel be-
wegen en op een ludieke ma-
nier het volleybal leren. Na drie 
gratis proeftrainingen kunnen de 
jongens besluiten of ze verder 
willen met volleyballen. De trai-
ningen starten op 5 september. 
Wie belangstelling heeft kijkt op 
www. Croonenburg.nl.

Koos Klein in actie tijdens een jeugdclinic.

Dennis van Dalen op 
de valreep winnaar
Limmen - Dennis van Dalen, de 
tempobeul uit Assendelft, heeft 
donderdagavond op het laatste 
moment toch nog de winst kun-
nen pakken in de M.T.B. wed-
strijd aan de Pagenlaan in Lim-
men. Na zijn eerdere zeges in de 
wedstrijden georganiseerd door 
de Stichting Kids and Parents Bi-
king (K.P.B.) tijdens de vakan-
tieperiode, lijkt het moment ge-
komen dat de tegenstand voor 
Van Dalen groter wordt. Vrij snel 
na de start was het Alkmaarder 
Henk Louwe die het vuurtje aan-
stak door te demarreren. Wil-
lem Volkers en Jack Burgering 

reageerden oplettend en haak-
ten bij de leider aan. Het trio wist 
een klein gat te slaan. Dennis 
van Dalen vond dit het moment 
om alleen naar de leiders toe te 
rijden. Vervolgens moesten Henk 
Louwe en Waarlander Willem 
Volgers passen, waardoor Jack 
Burgering en Van Dalen alleen 
aan kop kwamen. Goed samen-
werkend bouwden zij aan een 
niet meer te overbruggen voor-
sprong. Even zag het er naar uit, 
dat er ditmaal een einde zou ko-
men aan de zegereeks van As-
sendelfter Van Dalen. Door een 
spaakbreuk moest hij even van 

Odisport en zwembad Dampegheest

Limmen – Tijdens de tropische 
dagen was het gezellig druk in 
zwembad Dampegheest in Lim-
men. Het zwembad is nog ge-
opend tot en met zondag 9 sep-

tember. Het is nog onbekend of 
het zwembad volgend jaar weer 
open gaat. Barry Hoogeboom 
van Odisport: ”Wij staan hier nog 
steeds positief tegenover, maar 

kunnen dit niet alleen. Vanwe-
ge deze verzelfstandiging zul-
len er een aantal dingen moe-
ten veranderen. Op dit moment 
zijn wij nog aan het onderzoeken 
hoe dit allemaal in te kleden is.” 
Wie mee wil denken hoe de toe-
komst van het zwembad gered 
kan worden, meldt zich aan via 
info@odisport.nl voor een brain-
stormbijeenkomst.
Ondertussen staat er een hon-
denzwemdag op het programma. 
Op zondag 16 september begint 
het hondenfeestje om 12.00 uur. 
De entree voor de hond is 2,50 
euro en voor baasjes en belang-
stellenden gratis.
Kijk voor alle activiteiten die 
Odisport aanbiedt op www.odis-
port.nl.

de fiets, waardoor Burgering zijn 
kans schoon zag alleen naar de 
streep te rijden. Deze illusie voor 
Limmenaar Burgering werd nog 
in de zelfde ronde door de pech-
vogel uit Assendelft de grond in-
geboord. Door het snel verwij-
deren van de gebroken spaak 
wist Van Dalen zijn opponent 
weer terug te pakken, direct ge-
volgd door een venijnige demar-
rage, die Burgering niet meer 
kon beantwoorden. In de slotfa-
se kwam Burgering nog wel wat 
dichterbij; niet door een uiterste 
krachtinspanning van zijn kant, 
maar doordat Van Dalen zich van 
zijn overwinning zeker wist. 

Uitslag: 1. Dennis van Dalen, 2. 
Jack Burgering, 3. Willem Vol-
kers, 4. Henk Jan Verdonk en 5. 
Frank van der Stelt.

Open dag voor de 
jeugd bij AV Castricum
Castricum - Op zaterdag 8 sep-
tember geeft AV Castricum jon-
gens en meisjes van 6 tot en met 
15 jaar tijdens de jaarlijkse open 
dag alle gelegenheid om na-
der kennis te maken met de at-
letiek en de vereniging. Onder 
de naam ‘Atletiekspelen Castri-
cum’ staan hiervoor die dag tus-
sen 13.00 en 16.00 uur de poor-
ten van sportpark De Duinloper 
aan de Zeeweg wijd open. Na 
het succes van de laatste jaren 
rekent AVC ook nu weer op een 
flinke belangstelling.
Er staan die zaterdagmiddag 
voor de deelnemers verschillen-
de onderdelen op het program-
ma. Zo kan iedereen z’n tijd tes-
ten op de sprint. Afhankelijk van 
de leeftijd is dit 40 of 60 meter. 

Ook staat er een complete ron-
de op de kunststof atletiekbaan, 
dus 400 meter, op het program-
ma. Andere onderdelen waaraan 
die middag kan worden meege-
daan zijn verspringen en balwer-
pen. Iedereen kan aan alle on-
derdelen meedoen, maar na-
tuurlijk kan ook gekozen worden 
voor niet meer dan één favoriet 
onderdeel.
Voor alle deelnemers is er na af-
loop een kaart waarop ieders 
beste prestaties staan aangege-
ven. Verder is er voor iedereen 
een herinnering beschikbaar.
Deelname aan deze open dag is 
gratis. Wie alvast meer wil weten 
over AV Castricum, surft naar 
www.avcastricum.nl of mailt 
naar opendag@avcastricum.nl. 

Castricum - Op dinsdag 11 sep-
tember start in Ontmoetingscen-
trum Geesterhage een bridge-

Bridgecursus 
voor beginners

cursus voor beginners. De cur-
sus wordt gegeven door gedi-
plomeerd docent Gerard Lim-
men en bestaat uit 12 lessen van 
13.30 tot 16.00 uur. Voor meer in-
formatie en aanmelding: tel. 072-
5051539 of info@gerardlimmen.
nl.

Sven Schoonebeek zevende bij NK
Castricum - Tijdens de Neder-
landse Kampioenschappen at-
letiek voor C-junioren liep Sven 
Schoonebeek afgelopen zondag 

naar een zevende plek op de 800 
meter. 

De Castricumse atleet die uit-

komt voor AV Lycurgus liet in het 
deelnemersveld van 60 geplaats-
te lopers een tijd van 2.07.71 no-
teren. 

Jaimie van Sikkelerus wint 
ADAC in Harsewinkel

Akersloot - In Harsewinkel was 
de zesde ronde om het Duitse 
kampioenschap Supermoto.
De jonge rijder uit Team Voor-
winden was tijdens de tijdtrai-
ning al de sterkste en had de 
snelste tijd op de klokken weten 

te zetten. Zaterdagavond was de 
eerste manche die Jaimie begon 
met een snelle start maar in de 
derde bocht ging het fout. Jai-
mie raakte bij het passeren het 
achterwiel van een andere rijder 
waardoor hij ten val kwam en 
helaas als laatste de strijd moest 
beginnen. Jaimie vocht voor wat 
hij waard was en reed elke ron-
de verder naar voren toe. Hij zet-
te de snelste rondetijd op zijn 
naam en kwam terug naar de 
derde positie.
 
De warming up op de zondag 
ging helemaal fout. Het regende 
en de baan was erg glad. Jaimie 
reed in een snelle linkerbocht 
waar het fout ging. Hij gleed on-

deruit en met deze val brak de 
voetsteun uit het frame vandaan 
waardoor verder rijden niet meer 
mogelijk was. Dus maar een ron-
de getraind. Snel de reservemo-
tor ombouwen naar regenset-
ting. Jaimie, die toch wel iets ze-
nuwachtig was vanwege de val 
in de ochtend, begon met een 
goede start. Hij hield het hoofd 
koel en bleef zijn voorsprong op 
de tweede man in de gaten hou-
den waardoor hij gecontroleerd 
de manche afsloot met een over-
winning. Op het schavot was dus 
het Nederlandse volkslied. De 
volgende wedstrijd van Jaimie 
is in Freiburg. De finalewedstrijd 
om het Duitse kampioenschap 
op 15/16 september.
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Volleybalspektakel in Castricum

Castricum - In een bomvol-
le sporthal de Bloemen oefende 
het Nederlands team ter voorbe-
reiding op de kwalificatie voor 
de World League en het EK. Na 
twee nederlagen op rij is Fin-
land er toch in geslaagd de eer 
te redden door de laatste van de 
drie oefeninterlands met 3-2 te 
winnen van Oranje. Daar hadden 
de Scandinaviërs in sporthal de 

Body Slen voor bewegen én afvallen

Snel en verantwoord terug 
naar het ideale gewicht

Castricum – Iedereen die van 
plan is om weer op het juiste ge-
wicht te komen of het lichaam in 
een betere conditie te brengen 
is bij Body Slen aan het juiste 
adres. Men kan hier slenderen, 
gebruikmaken van cardioappa-
ratuur en de Joba Core trainer 
en begeleid worden om in korte 
tijd kilo’s kwijt te raken.
In een speciaal ingerichte ruim-
te wordt geslenderd op zeven 
met motoren aangedreven ta-
fels, die elk een apart gedeelte 
van het lichaam activeren. In een 
uur tijd worden borst, bovenar-
men, buik, taille, heupen, zitvlak, 
bovenbenen en kuiten aange-
pakt. Body Slen bouwt de spie-
ren niet op, wat traditionele oe-
feningen wel doen, maar maakt 
de spieren sterk en veerkrachtig. 

Europese successen voor 
masters AV Castricum
Castricum - Op de laatste dag 
van de Europese kampioen-
schappen atletiek voor masters 
hebben Roelf en Anja Akkerman 
voor een klinkend slotakkoord 
gezorgd door met de respectie-
velijke Nederlandse ploegen ie-
der twee medailles te behalen.

Roelf liep met zijn ploeggenoten 
Onno Waalewijn, Wim Scholtes 
en Jelle van der Schaaf met de 
ploeg van de M65 naar een zil-
veren medaille op de 4 x 100 me-
ter in een nieuwe Nederlandse 
recordtijd van 55.61 sec. Met Jo-
han Engelhart op de plaats van 
Onno Waalewijn liep hij enke-
le uren later naar opnieuw een 
tweede plaats, nu op de 4 x 400 

meter in opnieuw een Neder-
lands record van 4.42.81.
Anja liep samen met Marja Mul-
der, Sonja Oost  en Tilly Jacobs 
eerst naar zilver in een tijd van 
57.02 sec. op de 4 x 100 meter 
bij de V55. Later op de middag 
werd met Anne van Dijk voor 
Tilly Jacobs op de 4 x 400 me-
ter in een spannende race de fa-
voriete Duitse ploeg zelfs versla-
gen, wat een absoluut niet ver-
wachte gouden medaille ople-
verde in een tijd van 4.48.74. Bei-
de tijden betekenden ook voor 
de vrouwen nieuwe Nederland-
se records. 
Beide AVC-atleten kunnen daar-
mee terugzien op een geslaagd 
toernooi. 

GP Classic toertocht 100 km
Limmen - Op zondag 2 septem-
ber organiseert de Limmer IJs-
club de jaarlijkse fietstocht over 
100 kilometer. Ter ere van de kle-
dingsponsor van de Limmer IJs-
club, is deze tocht in 2008  om-
gedoopt in de ‘GP Classic’. Naast 
leden en donateurs van de Lim-
mer IJsclub zijn ook werknemers 
van GP Groot nadrukkelijk uitge-
nodigd om aan deze tocht deel 
te nemen. De GP Classic is een 
recreatieve tocht met voorrijders 
die een tempo van 27-28 km/uur 
aanhouden. Hierdoor komt het 
gemiddelde uit op circa 25 km/

uur. Naast twee voorrijders zor-
gen op de achterste rij twee rij-
ders er voor dat de groep keu-
rig bij elkaar blijft. Het wordt dus 
geen race.  

De tocht gaat over rustige we-
gen door Noord-Holland waar 
de meeste van de deelnemers op 
eigen gelegenheid niet zo snel 
zullen komen. Halverwege is er 
een koffiestop gepland. De deel-
name aan de tocht is gratis. Zon-
dag 2 september, vertrek 8.00 
uur vanaf Hoogeweg 72, Heiloo 
(kantoor GP Groot Aanneming). 

Toertocht Tourclub Lim-
men naar Den Oever
Limmen - Op zondag 2 septem-
ber organiseert Tourclub Lim-
men weer een toertocht. Andries 
Jelsma heeft een tocht uitgezet 
richting Den Oever van ongeveer 
120 km lang. Deelname is gratis 
voor leden en aankomende le-
den. Het is de bedoeling dat er 
zoveel mogelijk in Tourclub Lim-
men kleding wordt gefietst. Het 
vertrek in om 8.00 uur van café 
de Lantaarn te Limmen. De ge-
middelde snelheid zal om en na-
bij de 30 km/uur zijn.
Tourclub Limmen is een fiets-
vereniging met ongeveer 250 le-
den. Naast de diverse toertoch-
ten wordt er iedere zondag ge-

fietst in twee groepen. Groep 
een vertrekt om 8.30 uur en fietst 
met een gemiddelde van onge-
veer 35 km/uur en groep twee 
vertrekt om 8.45 uur en rijdt met 
een gemiddelde van ongeveer 
30 km/uur. Er wordt dan vertrok-
ken van de hoek Visweg / Oos-
terzijweg te Limmen.

In de winterperiode worden de 
twee groepen samengevoegd 
en is het vertrek om 9.00 uur. Op 
zondag 30 september is de slotrit 
van dit seizoen naar Marken van 
ongeveer 130 km lang. Voor ver-
dere informatie: www.tourclub-
limmen.nl.

Bloemen echter wel vijf sets voor 
nodig. Nederland vocht zich na 
een 2-0 achterstand in sets knap 
terug in de wedstrijd maar moest 
in de vijfde set uiteindelijk toch 
het hoofd buigen. De basis in 
Castricum bestond uit: Nimir Ab-
delaziz, Robin Overbeeke, Thijs 
ter Horst, Maarten van Garderen, 
Rob Bontje, Bas van Bemmelen 
en libero Robbert Andringa.

In de eerste vier sets zou het 
publiek verwend worden. In al-
le sets bleef het spannend tot 
het einde en hoewel het er in de 
derde set naar uitzag dat Fin-
land een 3-0 overwinning zou 
boeken lukte het Oranje toch 
om zich terug te vechten in de 
wedstrijd. Het jonge Nederlands 
team liet zien veel talent in huis 
te hebben. Alleen passend kwam 
Oranje wel eens in de proble-
men maar dan bracht Benne Jel-
te Maan in, die deze rol als rust-
punt in de pass uitstekend ver-
vulde. In de vijfde set sloeg Fin-
land snel een gat dat helaas voor 
Nederland niet meer te over-
bruggen was. Zo lukte het de 
Finnen om de eer te redden door 
in ieder geval nog een wedstrijd 
te winnen.
Croonenburg is erg trots dat ze 
dit unieke evenement naar Cas-
tricum kon halen. Dankzij de in-
zet van de jeugdvrijwilligers werd 
de zaal omgebouwd tot een top-
sport arena. Een mooie prestatie 
om trots op te zijn.

En omdat Body Slen wel vetkus-
sentjes helpt afbreken verliest 
men daadwerkelijk centime-
ters. Wie het eerst uit wil probe-
ren kan gebruikmaken van een 
gratis proefles. Bij Body Slen kan 
men gebruikmaken van cardio-
apparatuur en het is mogelijk te 
trainen op de Joba Core Trainer, 
een toestel waarmee de rug-, 
buik-, dij- en bekkenbodemspie-
ren worden versterkt. 

De bewegingen van het toestel 
zijn afgeleid van het therapeu-
tisch paardrijden waar goede re-
sultaten mee worden behaald. 
Doordat het lichaam voortdu-
rend uit balans wordt gebracht 
en het lichaam automatisch deze 
bewegingen corrigeert, worden 
de spiergroepen getraind.

In combinatie met een di-
eet komt het lichaam natuur-
lijk nog sneller in balans. Ma-
riette en Marjan zijn gewichts-
consulenten voor ProSlank en 
heel enthousiast over deze wij-
ze van afvallen. Daarin staan ze 
niet alleen. Annamarie Jorrits-
ma verloor 35 kilo dankzij dit di-
eet. Mariette vertelt: “Met dit ei-
witdieet kun je probleemloos ze-
ven tot tien kilo per maand afval-
len. Omdat de maaltijden wei-
nig koolhydraten bevatten en de 
spiermassa toch energie moet 
verbruiken, pakt deze de over-
tollige vetmassa aan. Proslank-
maaltijden zijn gemakkelijk te 
combineren met een gezinsleven 
omdat de bereiding weinig tijd in 
beslag neemt. Iedereen kan te-
gelijkertijd aan tafel en je eet ge-
lijk mee met de rest van het ge-
zin.” ProSlank biedt verschillen-
de maaltijden en lekkere tussen-
doortjes. Mensen die gebruik-
maken van dit dieet worden per-
soonlijk begeleid. “Het gewicht 
en de BMI wordt wekelijks nage-
meten en ook het vet- en water- 
en spiergehalte houden we in de 
gaten”, vervolgt Marjan. “Gedu-
rende vier fases leer je niet min-
der te eten, maar anders en zo 
blijft ook het beruchte jojo-effect 
achterwege. Na het succesvol 
doorlopen van deze fases blijf je 
heel eenvoudig op je ideale ge-
wicht.” Bel voor meer informatie 
0251-670000 of kijk op www.bo-
dyslen.nl. Het adres is Beverwij-
kerstraatweg 32a. 
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Nieuwe leden welkom bij 
tafeltennissers in Limmen
Limmen – Bij tafeltennisvereni-
ging Limmen-Heiloo draait het 
allemaal om sportiviteit en gezel-
ligheid. Er wordt gespeeld in de 
sportzaal aan de Hogeweg 61. 
De vereniging heeft een actie-
ve jeugdafdeling en een volwas-
senenafdeling. In het komende 
sportseizoen viert de vereniging 
haar veertigjarig jubileum.
De jeugdtrainingen worden zo-
wel op de dinsdag van 18.00 tot 
19.00 uur gehouden als op vrij-
dag van 18.30 tot 20.00 uur ge-
geven. Hier spelen jongeren van 
acht tot zeventien jaar die mee-
doen aan toernooien, uitwisse-
lingen en de competitiewedstrij-

den. De trainingen worden ge-
geven door gediplomeerde trai-
ners.
Voor geïnteresseerde volwas-
senen is er ook altijd de moge-
lijkheid om gezellig een balletje 
te komen slaan. Binnen de ver-
eniging zijn er leden met uiteen-
lopende speelstijlen. De speel-
avonden zijn op de maandag en 
de vrijdag vanaf 20.00 uur. Wie 
dat wil kan meedoen aan uitwis-
selingen, competitiewedstrijden 
en toernooien. Voor meer infor-
matie Reinier Poelman, tel.: 072-
5336109 of mail r.poelman1@
hetnet.nl. Kijk ook eens op www.
tafeltennislimmen.nl.

Biljartvereniging ’t 
Stetje start competitie
Castricum - Vrijdag 31 augus-
tus start biljartvereniging ’t Ste-
tje met de competitie.
Na een wel verdiende vakan-
tie begint de club aan seizoen 
2012/2013 en met vele activitei-
ten, waaronder de jaarlijks te-
rugkerende barbecue waar le-
den zich tegoed kunnen doen 
aan een hapje, een drankje en 
een dansje onder begeleiding 
van live muziek.
De agenda staat ook redelijk ge-
vuld met diverse toernooien met 

onder andere het Rie Hollenberg 
en Verner Oussorentoernooi, dat 
jaarlijks terugkeert .
‘t Stetje organiseert dit jaar ook 
het Jan van de Kerkhof-toernooi. 
Dit ter nagedachtenis aan de in 
april overleden voortzitter.
Tevens zoekt men nog enthou-
siaste biljartvrienden die de ver-
eniging op de vrijdagavond wil-
len komen versterken. Loop eens 
binnen of kijk op de (vernieuw-
de) website www.bvstetje.nl  
voor meer informatie. 

Vijfde editie golftoernooi 
op sportpark de Puikman
Castricum - Voor de vijfde maal 
in successie wordt op zaterdag 
1 september op het voetbalter-
rein van Vitesse ‘22 het golftoer-
nooi ‘Puikman Open’ georgani-
seerd. Het sportpark is voor de 
gelegenheid weer omgedoopt 
in een heuse golfbaan met 11 
holes en een professionele dri-
ving en putting range. Een baan 
met een aantal prachtige hoog-
tepunten voor de ware golflief-
hebber. Want wie droomt er nu 
niet van een afslagplaats op de 

Papenberg of uitholen op het be-
roemde A-veld waar zoveel voet-
balsuccessen werden gevierd?

Tijdens de jaarlijks door Vites-
se georganiseerde veiling heb-
ben de spelers van wat vroeger 
het roemruchte derde senioren 
team was negen kavels ter be-
schikking gesteld aan de hoog-
ste bieders. De negen gelukki-
gen hebben allen het recht om 
af te slaan in een flight van vier 
personen op het prestigieuze 

evenement. De 36 deelnemers 
strijden om de hoofdprijs: eeu-
wige roem. Voorafgaand aan het 
toernooi verzorgen twee pro’s 
een clinic waardoor de deelne-
mers goed voorbereid aan de 
start verschijnen. 
De spelers van het derde zor-
gen voor het goede weer en zul-
len de deelnemers voorzien van 
een natje en een droogje.  Als 
de voortekenen niet bedriegen 
wordt het publiek de grote win-
naar komende zaterdag. 

Sportinstuif en badminton 55+ 
in september weer van start
Castricum - De sportinstuif, ge-
organiseerd door Stichting Wel-
zijn Castricum en elke donder-
dag gehouden in sportcentrum 
De Bloemen, is al jarenlang een 
begrip in Castricum. Docenten 
Trees Werring en Ingrid Zaal be-
geleiden deze sportactiviteit die 
speciaal bedoeld is voor 55-plus-
sers. 

Men kan aan diverse sporten 
deelnemen, zoals badminton, 
tafeltennis en volleybal. Naast 
sportiviteit in de breedste zin van 
het woord, staat natuurlijk ook 
de gezelligheid centraal. Daar-
naast is er op de dinsdag het 
badminton voor 55+, een spor-

tieve activiteit die voor heel veel 
mensen geschikt is. Het badmin-
ton wordt begeleid door docente 
Ingrid Zaal.

De badminton start vanaf 4 sep-
tember en is elke dinsdag van 
13.45 tot 15.15 uur. Aanmelden 
via Stichting Welzijn Castricum. 
De sportinstuif vindt vanaf 6 
september elke donderdagmid-
dag plaats van 13.45 tot 15.45 
uur. Aamelden is niet nodig. Bei-
de activiteiten vinden plaats in 
Sportcentrum De Bloemen, De 
Bloemen 71 in Castricum. Voor 
meer informatie Stichting Wel-
zijn Castricum, tel: 656562/in-
fo@welzijncastricum.nl.

Kennismaken met ‘aange-
past sporten’ in september

Regio - September is uitgeroe-
pen tot de ‘Maand van het aan-
gepast sporten’. Aan het be-
gin van dit nieuwe sportseizoen 
kunnen (potentiële) sporters 
kennismaken met vele verschil-
lende sportmogelijkheden voor 

mensen met een beperking.
 
Tijdens de maand van het aan-
gepast sporten organiseren een 
aantal verenigingen een open 
les of andere activiteit om men-
sen met een beperking op een 

laagdrempelige manier kennis te 
laten maken met de beweegacti-
viteit. In de regio Noord-Kenne-
merland is het mogelijk om ken-
nis te maken met G-voetbal, fit-
ness, Nordic Walking, zwemmen, 
G-honkbal, showdown, G-gym-
nastiek, gymnastiek voor kin-
deren met autisme, G-hockey 
en badminton. Op 8 september 
vindt er een Sportfair plaats in 
Castricum waar ook de regiome-
dewerker van aangepast spor-
ten aanwezig is. Volop moge-
lijkheden om het nieuwe sport-
seizoen goed te starten. Kijk 
op www.aangepastsporten.info 
voor meer informatie over de ac-
tiviteiten die plaatsvinden in de 
maand september.
Verenigingen die interesse heb-
ben in het aanbieden van een 
activiteit in deze maand, kunnen 
contact opnemen met de regio-
medewerker aangepast sporten 
Monique de Vries, telefoon 072 
– 564 50 27  of e-mail: asnkl@
sportservicenoordholland.nl. Fo-
to: ‘Sportservice Noord-Holland’

Grimbergen voor 
Gerhard Tromp
Castricum - De leden van post-
duivenvereniging de Gouden 
Wieken hadden zaterdag samen 

119 jonge duiven ingezet voor de 
wedvlucht vanuit Grimbergen in 
België. 

De lossingscommissie kreeg 
toestemming tot lossen op het 
plaatselijke vliegveld op een af-

stand van 180 kilometer. Om 
10.33.44 uur liep de tweejarige 
duivin over de antenne bij Ger-
hard Tromp, goed voor de eerste 
plaats. Anton Tromp werd weer 
tweede en John Kool moest te-
vreden zijn met de derde plaats.
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Kleur! brengt muzikaal 
sprookje op camping

Castricum - Op 1 september 
beleeft de zachtmoedige boe-
renzoon Ivan de grootste avon-
turen wanneer hij een vliegend 
schip vindt. 
Op 1 september vanaf 19.00 uur 
wordt op camping Geversduin 
een muzikaal sprookje gebracht 
door blaaskwintet Kleur! dat 
bestaat uit Rosemarie Terlouw 
(dwarsfluit), Rebecca Brugghe 
(hobo), Irene van Krieken (kla-
rinet), Jolanda van der Leeden 
(fagot) en Wilbert van der Heul 
(hoorn). 
Het kwintet werkt hierbij samen 
met verteller Jeroen Thoms. De 
entree is gratis. 

Topkok Rob Schollen kookt voor 
winnaars van Keukenvernieuwers
Regio – Met een keuken die 
weer als nieuw is én een vier-
gangenmenu van topkok Rob 
Schollen is de familie Duijn uit 
Heemskerk meer dan tevreden. 
Vorige week woensdagavond 
kwam Rob Schollen een maaltijd 
voor zes personen brengen bij 
Jan en Gerda Duijn, die in maart 
hun keuken hebben laten reno-
veren door Keukenvernieuwers.
,,Onze keuken is op 1 maart in 
een dag helemaal opgeknapt 
door Keukenvernieuwers Piet 
Hoekstra’’, vertelt Gerda. ,,De 
keuken was 27 jaar oud. De 
handgrepen waren helemaal 
vergeeld en we waren toe aan 
iets nieuws. Eigenlijk beviel de 
keukenopstelling wel. Via een 
advertentie in deze krant kwa-
men we bij Keukenvernieuwers 
Piet Hoekstra terecht. In over-
leg met hem hebben we beke-
ken wat mogelijk was. Nu heb-

ben we nieuwe fronten, gre-
pen, deels nieuwe apparatuur 
en een natuursteen aanrecht-
blad. Het mooie is dat we kon-
den behouden wat ons beviel, 
zoals de afzuigkap en ombouw. 
De hoogglans van de fronten is 
op de kleur van de ombouw af-
gestemd. Achteraf viel de kleur 
van de nieuwe plinten niet hele-
maal naar wens uit. Daarom zijn 
die later in een iets andere tint 
gespoten door een meubelspui-
ter. Het resultaat is geweldig. En 
de hele verbouwing, op de plin-
ten na, duurde slechts een dag. 
Ik heb nog steeds het gevoel dat 
ik een compleet nieuwe keuken 
heb.”

Met de enthousiaste referentie 
van Gerda Duijn op de website 
www.keukenvernieuwers.nl, won 
het echtpaar de kwartaalprijs: 
een topmaaltijd thuis van kok 

Rob Schollen, voor zes perso-
nen. Jan en Gerda Duijn genoten 
ervan, samen met hun kinderen 
en aanhang. De maaltijd begon 
met champagne en een amuse, 
daarna volgden nog vier culinai-
re gerechten, zoals Schotse wil-
de zalm, een cappucino van Hol-
landse garnalen en een gerecht 
met Iers rundvlees.

Keukenvernieuwers Piet 
Hoekstra uit IJmuiden stelde de 
keuken in overleg met de familie 
Duijn samen. ,,Eigenlijk is er heel 
veel mogelijk bij een keukenre-
novatie. Wij kunnen elke keu-
ken aanpassen aan de wensen 
van de klant. Als de basis van de 
keuken goed is, is een keuken-
renovatie een prachtige oplos-
sing. Je hoeft niet weg te doen 
wat nog goed is en kunt toch 
nog heel wat aanpassen. Boven-
dien betaal je voor een keuken-

renovatie maar een fractie van 
de prijs van een nieuwe keuken. 
En in de meeste gevallen kan 
een keukenrenovatie in een dag 
plaatsvinden. Ook een keuken 
uitbreiden, bijvoorbeeld na een 
verbouwing, is geen probleem. 
Maar als het keukenmeubel zelf 
slecht is, adviseren wij een nieu-
we keuken. Ook vervanging een 
keukenapparaat of reparatie van 
een onderdeel van de keuken is 

bij ons in goede handen. Wij zijn 
CBW erkend, een unicum in de 
wereld van keukenbouwers die 
aan huis werken.’’
Meer weten? Kijk op www.keu-
kenvernieuwers.nl. Kijk ook eens 
bij de referenties van klanten die 
u voor gingen. Of bel Keuken-
vernieuwers Piet Hoekstra, via 
0255-527666. Klanten maken elk 
kwartaal kans op een topmaal-
tijd van een professionele kok.

Castricum - Joyce van Brug-
gen-Den Boer laat in een nieu-
we expositie bij Streetscape een 
gevarieerd aanbod van sieraden 
zien. Joyce is Meester-Edelsmid 
en maakt als designer en beel-
dend kunstenaar vaak creaties 
in opdracht. In 2013 bestaat haar 
bedrijf Art of Joyce twintig jaar in 
Castricum. 

‘Van impressie tot abstract’ luidt 
het motto waarmee Nella van Os 
haar acryl- en olieverfschilderij-
en toont bij Streetscape. Behal-
ve sfeervolle stillevens en land-
schappen van haar bekende los-
se penseelstreek is ook het the-
ma muziek van haar hand te be-
wonderen. 

De veelzijdige kunstenares uit 
Limmen exposeert regelmatig 
en geeft workshops zowel bin-
nen als buitenshuis. Daarnaast 
is Nella van  Os-Algra al jaren-

Expositie bij Streetscape

lang een van de docenten van de 
vereniging Perspectief in Bak-
kum. De sieraden en schilderijen 
zijn tot de eerste week van okto-
ber te bezichtigen in de etalages 
van Streetscape, Burgemeester 
Mooijstraat 13 in Castricum. 

De tijdelijke kunstgalerie is iede-
re zaterdag open van 10.00 tot 
13.00 uur, beide kunstenaars zijn 
dan aanwezig voor uitleg en ver-
koop. Foto: Saskia Steenbakkers. 

Bluesix speelt 
op het strand
Bakkum - Vrijdag 31 augus-
tus vindt bij strandpaviljoen Bad 
Noord de laatste ‘Friday Night 
Live’ van het seizoen plaats. 

Bluesix staat vanaf 21.00 uur op 
het podium met een paar uur 
onvervalste rock, blues, boogie-
country en jive, de toegang is 
gratis. 
Bluesix bestaat uit Henk Schip-
pers op gitaar, bassist Willem 
Visser, Bonne Zigtema zingt, 
speelt gitaar en de bluesharp, 
Bert Baars op saxofoon en Jan 
Stobbe zit achter de drums. Bad 
Noord is te vinden richting Eg-
momd ter hoogte van camping 
Bakkum.

Help Music-Train aan de 
spullen voor rommelmarkt
Castricum - Op zaterdag 22 
september vanaf 9.00 uur is 
de jaarlijkse rommelmarkt van 
show/zanggroep Music-Train in 
de Maranathakerk. Music-Train 
is nog op zoek naar spullen die 
heel zijn en de moeite waard  

om te verkopen. Grote meubels 
of computerschermen kan men 
niet gebruiken. Op vrijdag 21 
september kan vanaf 14.00 uur 
bruikbare rommel bij de Mara-
nathakerk ingeleverd worden. 
Ook boeken zijn welkom.  

Paul Vlaar en Dizzy Mans 
band in de Nozem & Non 
Heemskerk - Zanger en toetse-
nist Paul Vlaar, begon ruim tien 
jaar geleden op een bruiloft in 
een schuur en is nu al meer dan 
vijf jaar één van de meest ge-
vraagde muzikanten in zijn gen-

re. Donderdag 6 september komt 
hij naar De Nozem & De Non 
aan de A. Verherentstraat 1 in 
Heemskerk. De deur gaat open 
om 17.00 uur en de entree is gra-
tis. Vrijdag 7 september is het 

tijd voor de aanstekelijke vrolij-
ke mix van rock en pop van de 
Dizzy Man’s Band. De band met 
zanger Jacques Kloes staat bol 
van energie en bezorgt fans van 
toen en de nieuwe generatie een 
topavond. De zaal gaat open om 
21.00 uur. De entree is 7,50 euro.  
Reserveren kan op info@noze-
mennon.nl met vermelding naam 
en aantal. 
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Einde voor naturisten in 
zwembad de Witte Brug
Via vrienden in Castricum vernam ik van de verwikkelingen tussen het 
zwembad de Witte Brug aldaar en een sporthal in Limmen zoals ver-
meld in de krant. Dit geeft ons de aanleiding om in te gaan op een 
andere verwikkeling in genoemd zwembad. Een zwembad is over het 
algemeen geen commerciële instelling, moet indien mogelijk wel renda-
bel zijn en heeft duidelijk een taak op het gebied van de volksgezond-
heid. Bovendien heeft het in de regel een lokale en regionale functie. 
Dit laatste vooral voor speciale groepen, bijvoorbeeld kinderen, ouderen, 
gehandicapten en naturisten. In de Witte Brug heeft ruim twintig jaar op 
zaterdag een aparte avond bestaan voor naturisten. Het trok deelnemers 
uit vrijwel de hele Randstad (veel in groepsverband) en liep aanvankelijk 
uitstekend. Er zijn voldoende mensen, die op deze manier aan recreatie 
willen doen, vooral op zaterdagavond na een werkweek. Het aantal be-
zoekers liep evenwel terug met name door de onbekendheid met deze 
gelegenheid. 
De indruk werd gewekt, dat men bewust streefde naar het einde van 
deze avond voor naturisten. Zonder enig overleg met de resterende vas-
te bezoekers kregen die te horen dat met ingang van het nieuwe seizoen 
‘12-’13 de zaak afgelopen was. Wij hebben dit als een affront ervaren en 
wij vinden het juist dit in de publiciteit te brengen.
W. van Seggelen, Heemstede. (Ingekort door de redactie).

Grandioze seizoensstart 
met CasRC versus ‘t Gooi
Castricum - Zaterdag 1 sep-
tember start het rugbyseizoen 
voor CasRC weer. Na een aan-
tal oefenwedstrijden op Wouter-
land zijn de mannen van de Cas-
tricumse Rugby Club klaar voor 
de start van het nieuwe seizoen. 
Ditmaal wordt er met twaalf 
teams gespeeld in een halve 
competitie om de plaatsen bij de 
bovenste zes. 

Deze plaatsen geven de club het 
recht te strijden, door het spelen 
van een hele competitie, om het 
landskampioenschap. Twee kan-
didaten voor de top zes, staan 
zaterdag, de eerste dag van sep-
tember, tegenover elkaar. De 
teams van CasRC en RC ’t Gooi 
ontmoeten elkaar op Wouterland 
in de eerste competitieronde 

van seizoen 2012/2013. En dat is 
nog niet alles. De club uit Naar-
den neemt haar tweede team en 
een combinatie team derde/vier-
de mee om te oefenen tegen de 
Shadows en een combi Zesde/
Driede van de Castricumse RC. 

Hiermee staat een onvervalste 
CasRC - RC ’t Gooi dag op het 
programma. Daarnaast is er nog 
een toefje Regionaal Talenten 
Centrum voor de 12- en 13-ja-
rige spelers uit district Noord 
West. Aanvang spelen 10.00 
uur: RTC Mini’s. Oefenwedstrijd 
CasRC Zesde/Driede – ’t Gooi 
3de/4de aanvang 12.00 uur. Oe-
fenwedstrijd CasRC Shadows – ’t 
Gooi 2 aanvang 13.00 uur. Start 
Lotto ereklasse CasRC 1 – ’t Gooi 
1 aanvang 15.00 uur.

Sea Devils bijna 50 jaar 
een begrip in Castricum
Castricum - Het duurt nog even, 
maar in 2014 bestaat basketbal-
lvereniging The Sea Devils vijftig 
jaar. Komend seizoen staat in het 
teken van de organisatie van het 
feest rond dit jubileum. Maar na-
tuurlijk gaan de teams  ook weer  
basketballen prijzen pakken.

Van U14 tot Heren 1; het zijn alle-
maal fanatieke basketballers die 
graag trainen en vaak op zater-
dag of zondag competitie spelen. 
Bij H1 is er altijd veel publiek dat 
voor een gezellige sfeer zorgt. 
Niet alle basketballers spelen 
in de competitie.  Het is moge-
lijk om in alle leeftijdscategorie-

en mee te trainen als recreant 
om de conditie op peil te hou-
den. Het groepje oude rotten (35 
tot 65 jaar) traint en speelt elke 
maandag. In september wordt 
er tevens nog een inlooptraining 
georganiseerd voor de jeugd. 
Kinderen die interesse hebben 
kunnen dan kennis maken met 
basketbal. 
Een team voor kinderen jonger 
dan twaalf jaar is in de maak. Zij 
zullen waarschijnlijk de eerste 
helft van het seizoen alleen trai-
nen om de basis van het spel on-
der de knie te krijgen. Wie inte-
resse heeft kijkt op www.seade-
vils.nl voor alle informatie. 

Wandelen op zondag
Castricum - Op zondag 2 sep-
tember kan deelgenomen wor-
den aan een zwerftocht door het 
natuurgebied van Castricum on-
der leiding van Roel van Moer-
kerken. 
Gezelligheid en bewegen in de 
natuur vallen samen in deze 
tocht van circa acht tot tien ki-
lometer. Halverwege de wan-

deling wordt koffie gedronken. 
Het vertrekpunt voor de wandel-
tochten is om 11.00 uur bij Be-
zoekerscentrum De Hoep aan 
de Zeeweg in Castricum. Er zijn 
geen kosten aan de wandeling 
verbonden en men kan zonder 
opgave deelnemen. Consump-
ties zijn voor eigen rekening. Een 
duinkaart is nodig. 

Voorproeven bij Toonbeeld
Castricum - Toonbeeld opent 
op zaterdag 8 september van 
13.00-17.00 uur de deuren voor 
iedereen die op zoek is naar een 
creatieve cursus. Een hele mid-
dag kan men proeven van wat 
Toonbeeld in huis heeft. Korte 
proeflessen op het gebied van 
keramiek, beeldhouwen, model 
en portret tekenen en schilde-
ren voor zowel kinderen als vol-
wassenen. Het programma zier 
er als volgt uit: 13.00-14.00 te-
kenen en schilderen volwasse-
nen, 14.00-15.00 keramiek (al-
le leeftijden), 15.00-16.00 schil-
deren jeugd, 16.00-17.00 model-
tekenen en beeldhouwen (vol-
wassenen). Ook is het die mid-

dag mogelijk om persoonlijk in-
formatie te krijgen over de mo-
gelijkheden op het gebied van 
muzieklessen en drama. 
 
Deze voorproefmiddag wordt ge-
volgd door een openlessenweek 
in de week van 17 tot en met 22 
september. In die week gaan al-
le beeldende-kunstcursussen bij 
Toonbeeld van start. Men betaalt 
die les alleen als men zich voor 
de hele cursus opgeeft. Aanmel-
den kan telefonisch tijdens kan-
tooruren 0251 659012 of via een 
mail naar tnbeeld@xs4all.nl on-
der vermelding van de gewens-
te cursus. Het volledige aanbod 
is te zien op www.toonbeeld.tv.

Schilderdocente Els de Does in actie tijdens de kunstfietsroute waar ze 
in samenwerking met passanten éen van de leslokalen op het plein van 
Toonbeeld veranderde in een tuinhuis met vergezichten.’

Castricum - Stichting Welzijn 
Castricum staat op 14 septem-
ber op de weekmarkt in Castri-
cum. Daar wordt het nieuwe ac-
tiviteitenboekje gepresenteerd 
en informatie gegeven over de 
vele ondersteunende diensten 
die zij biedt. Ook zijn de mede-
werkers van het Steunpunt Vrij-
willigerswerk aanwezig om men-
sen enthousiast te maken voor 
vrijwilligerswerk bij diverse orga-
nisaties in de buurt en kan men 
bij het Cliënteninformatiepunt 
(Clip) informatie krijgen over de 
vele voorzieningen die worden 
geboden door professionele en 
vrijwilligersorganisaties.

De markt op...

Egmond - Al voor het tiende jaar 
vindt deze zomer in de Slotkapel, 
Slotweg 19 te Egmond aan den 
Hoef de poëzieserie ‘luchtig slot’ 
plaats. Op zondag 2 september 

Poëzie in Slotkapel om 20.00 uur is de laatste bijeen-
komst van deze zomer. De groep 
Achterom verwoordt en bezingt 
een uur lang in poëzie en mu-
ziek de beweging van het duin-
landschap. Achterom bestaat uit 
Henk van Meegen, piano, Henk 

Engel, gitaar en zang, Hans van 
der Laan, fluit, saxofoon en zang 
en Jan Tulp, accordeon, gitaar en 
zang. Ans Zwart verzorgt een na-
tuurcollage. De toegang en kof-
fie of thee tot besluit zijn gratis. 
De kapel is open vanaf 19.30 uur.

Castricum - Op Het Korte Land 
liet de politie dinsdag omstreeks 
2.00 uur een automobilist een 
blaastest uitvoeren. De 21-jari-
ge bestuurder uit Beverwijk blies 
345 ug/l. Tegen hem is proces-
verbaal opgemaakt.

Onder invloed

Regio - Op dinsdag 4 septem-
ber is van 13.30 tot 15.30 uur een 
bijeenkomst van de Lotgenoten 
Contactgroep Partnerverlies in 
het Trefpunt in Heiloo, met als 
thema ‘Herinneringen vormge-
ven’. Entree inclusief consumptie 
5,00 euro. Voor meer informatie, 
tel.: 072-5331297 of via welzijns-
coach@welzijnheiloo.nl.

Lotgenoten

Regio - Voor ouders en ver-
zorgers van kinderen met een 
spraak- en/of taalachterstand 
organiseert MEE Noordwest-
Holland de cursus Gebaren en 
pictogrammen. De cursus start 
op woensdag 12 september om 
19.00 uur. Er zijn vijf wekelijkse 
bijeenkomsten. De cursus wordt 
gehouden in het regiokantoor 
van MEE Noordwest-Holland, 
Laan van Assumburg 97, Heems-
kerk. Aanmelden kan bij het Ser-
vicebureau, tel. 088 6522522, e-
mail vraag@mailmee.nl. 

Gebaren en 
pictogrammen
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Castricum - Op maandag 3 
september gaat de grootste col-
lecte van Nederland weer van 

start. In deze week gaan in ons 
land ruim 120.000 vrijwilligers 
met de collectebus op pad om 

Maandag start collectweek KWF

De KWF-collectanten in Castricum en Bakkum zijn er klaar voor. 

zoveel mogelijk geld op te halen 
voor de strijd tegen kanker. Hoe 
meer collectanten geld inzame-
len, hoe groter de opbrengst is 
en hoe meer geld er is voor on-
derzoek, effectieve behandelme-
thoden en meer genezing.
Ook in Castricum en Bakkum 
gaan ruim 150 gemotiveerde col-
lectanten op pad om hun steen-
tje bij te dragen aan de strijd te-
gen kanker. Elke collectant kan 
zich legitimeren. KWF Kanker-
bestrijding is te herkennen aan 
het rood-wit-blauwe logo met de 
krab en aan het Keurmerk van 
het Centraal Bureau Fondsen-
werving. Wie de collectant mist, 
kan een gift overmaken op giro 
26000.

Nieuwe collectanten voor Castri-
cum en Bakkum blijven welkom.
Meer informatie bij Tonny Hen-
driks, tel. 650547,e-mail: ajchen-
driks@casema.nl.

Emergo op muziekkamp
Castricum - Afgelopen week 
organiseerde muziekvereniging 
Emergo voor de tiende keer een 
muziekkamp in de zomer. In een 
week studeerde het zomeror-
kest een gevarieerd muzikaal 
programma in, waarna de week 
werd afgesloten met concerten. 
De leden verbleven in Hengelo 
waar de jeugdleden van Emer-
go speelden met muzikanten uit 
Elspeet en Friesland. Het muzi-
kale programma werd begeleid 
door de twee dirigenten Erik van 
de Kolk en Pieter van den Dol-
der. Onder leiding van Erik werd 

een klassiek repertoire ingestu-
deerd onder andere een werk 
van Strauss. Tevens gaf hij ook 
een masterclass over dirigenten. 
Voor de lichte muziek en de jazz-
nummers werd het zomerorkest 
gedirigeerd door Pieter. 

Maar er was meer; sport, spel en 
entertainment. Donderdag gaf 
het zomerorkest het eerste con-
cert op een plein in het open-
luchtmuseum van Arnhem. Op 
vrijdagavond werd een afslui-
tend concert gegeven op het 
marktplein in het dorpje Zelhem.

De boswachter helpen in het duin
Castricum - Beleef het duin 
eens op een andere manier en 
help tegelijk de boswachters van 
PWN. Maak kennis met de ver-
schillende werkzaamheden die 
nodig zijn om het duin te on-
derhouden op een van de duin-
werkdagen in september.
Het open duin wordt bedreigd 
doordat het dicht groeit met bo-
men en struiken. PWN wil het 
unieke leefgebied van veel bij-
zondere planten en dieren graag 
behouden. 
Zaterdag 15 september kunnen 
vrijwilligers helpen in het Noord-

hollands Duinreservaat. Verza-
melen bij parkeerterrein Gevers-
duin, Beverwijkerstraatweg tus-
sen Heemskerk en Castricum bij 
de ingang van camping Gevers-
duin.

Iedereen kan helpen
De werkzaamheden zijn van 
10.00 tot ongeveer 15.15 uur. Ie-
dereen kan meehelpen; kinderen 
vanaf acht jaar werken samen 
met ouders of verzorgers. PWN 
biedt hulp bij de werkzaamhe-
den en zorgt voor voldoende ge-
reedschap en handschoenen. 

Regelmatig zijn er pauzes, waar-
bij gezorgd wordt voor koffie, 
thee, limonade en soep. 
Neem zelf een lunchpakket mee 
en trek stevige schoenen en 
goede werkkleding aan. 

Aanmelden
Het is belangrijk dat deelnemers 
zich opgeven voor de duinwerk-
dag, zodat PWN ze kan bereiken 
als deze dag niet doorgaat door 
bijvoorbeeld weersomstandig-
heden. Aanmelden kan via www.
pwn.nl/aanmelden_vrijwilligers-
dagen of via 023-5413289. 

Marianne van de Water wint de 
Segway tour van Oxygen Segway
Castricum - Een nieuw onder-
deel van Oxygen-Events uit Cas-
tricum is Oxygen Segway. On-
langs schreven zij een prijsvraag 
uit. 
De gelukkige winnares van de 
prijsvraag was Marianne van de 
Water. Zij had de juiste oplos-
sing en won de prijs: een Seg-
way tour onderleiding van twee 
instructeurs met tien personen 
in het duingebied van Schoorl.  

Een Segway PT (personal trans-
porter) is een zelfbalancerend, 
tweewielig, elektrisch, duur-
zaam en schoon vervoermiddel. 
De Segway heeft een maximum 
snelheid van 20 km p/u en een 
actieradius tot 35 km op 1 accu-
lading.
Afgelopen zaterdag nam ze de 
prijs van Erik Schippers, eige-
naar Oxygen Segway in ont-
vangst. 

Collectanten gezocht

NSGK zoekt 
vrijwilligers
Regio - NSGK (Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte 
Kind) houdt van 12 tot en met 17 
november haar landelijke collec-
te. Duizenden vrijwilligers gaan 
dan op pad om geld in te zame-
len voor kinderen met een han-
dicap. De stichting zoekt nog 
helpende handen. Voor aanmel-
ding of informatie kan contact 
opgenomen worden met NSGK, 
tel. 020-6791200 of www.nsgk.nl.

Castricum - Op donderdag 30 
augustus wordt Just Jazz, dat 
gepresenteerd wordt door Jan 
van Weelden en Fred Timmer, 
uitgezonden op Castricum105. 
Het wordt weer een zeer afwis-
selend programma van klei-
ne combo’s tot bigbands, van 
dixieland tot modern. Door Ne-
derlandse en buitenlandse jazz-
grootheden, maar altijd van gro-
te kwaliteit. Daar staan Fred en 
Jan borg voor.

Just Jazz op 
Castricum105

Benny Goodman, Louis Belson, 
Duke Ellington, maar ook de Ne-
derlandse zangeressen Hella Pe-
terse en dorpsgenote Mariëlle 
Koeman. 
Maar nog meer Nederlands in 
de vorm van Piet Noordijk en 
The Dutch Swing College Band. 
Het programma op Castricum 
105 is te beluisteren via 105.0 
FM tot ver in de regio, 104.5 FM 
op de kabel in Bakkum en Cas-
tricum en FM 98.0 op de kabel 
in Akersloot, Limmen en op De 
Woude.
Ook via de computer, www.cas-
tricum105.nl, over de hele we-
reld.

Informatiebijeenkomst com-
puteractiviteiten voor 55+’ers
Castricum - Workshops, cur-
sussen, computerinloop, bege-
leiding thuis, kortom computer-
kennis vergaren, dichtbij huis en 
overdag. 
Dat kan bij Stichting Welzijn 
Castricum en de bibliotheek. Op 
woensdag 5 september zijn be-
langstellenden welkom op de 
bovenverdieping van de biblio-

theek van 14.00-15.30 uur. Dan 
wordt men uitgebreid geïnfor-
meerd over het totale compu-
teraanbod van september 2012 
t/m mei 2013. De toegang is gra-
tis en aanmelden is niet nodig. 
Kenmerkend voor het compu-
teraanbod is: het rustige tempo, 
de persoonlijke aandacht en de 
korte duur.

Snelle beslissers kunnen in sep-
tember of oktober direct van 
start, bijvoorbeeld met de cursus 
internet/e-mailen of de work-
shops computerproblemen op-
lossen, fotoboek maken of digi-
tale fotografie. 

Geïnteresseerden kunnen zich 
na afloop van de informatiebij-
eenkomst direct inschrijven of 
hiervoor langskomen bij Stich-
ting Welzijn Castricum, Gees-
terduinweg 5, Castricum, tel. 
656562. 

Regio - De Dierenbescherming 
afdeling Noord-Holland Noord 
(NHN) zoekt collectanten voor 
de collecteweek van 30 septem-
ber tot en met 6 oktober. De Die-
renbescherming NHN heeft de 

opbrengsten uit de collecte hard 
nodig om het dierenwelzijn in de 
regio te bevorderen. Aanmelden 
kan via het telefoonnummer 072 
514 30 50 of via info@dierenbe-
schermingnhn.nl.




