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HaarleM

Poging tot straatroof
Castricum - Zaterdagavond 
probeerden twee jongens een 
20-jarige Castricummer te be-
roven op de C.F Smeetslaan. De 
man stond bij de bushalte toen 
de twee op hem af kwamen lo-
pen. Zij gaven te kennen dat de 
man zijn spullen op de grond 
moest leggen. Toen hij vroeg 
waarom, trok één van de man-
nen een op een vuurwapen ge-
lijkend voorwerp uit zijn broeks-
riem. De 20-jarige man zette het 
op een lopen en hierop vertrok-

Brand verwoest clubhuis
Castricum - Woensdagavond 
14 september is het clubgebouw 
van tafeltennisvereniging TCC 
aan de Gobatstraat uitgebrand. 
Volgens woordvoerder Petra de 
Ruig van TCC is het vuur aan-

gestoken. Ook zangverenigin-
gen MusicTrain en Vokaal-Ka-
baal en muziekgroep Cascan-
tar zijn zwaar gedupeerd omdat 
zij gebruikmaakten van het ge-
bouw. “Diverse tafeltennisver-

enigingen, leden en omwonen-
den hebben direct na het verne-
men van dit drama hun medele-
ven en hulp aangeboden”, ver-
telt Petra. “Burgemeester Toon 
Mans kwam donderdagmorgen 
naar de plek des onheils om zijn 
steun te betuigen. Voorlopig trai-
nen we nu op woensdagavond 
in Beverwijk bij Rapidity. Helios 
heeft hun kantine voor 26 sep-
tember beschikbaar gesteld voor 
onze ledenvergadering waar-
in we ook zullen spreken over 
de toekomst.” Omdat er spra-
ke was van brand in een woon-
wijk en er asbestgevaar kon ont-
staan, werd de brand opge-
schaald en werd hulp verleend 
door de korpsen uit omliggen-
de gemeenten. De eerste mel-
ding kwam om 22.35 uur binnen. 
Direct werden metingen verricht 
om te zien of er schadelijke stof-
fen vrijkwamen. Dat was niet het 
geval. Er werd wel asbest aange-
troffen in het gebouw dat don-
derdag werd verwijderd. Diezelf-
de ochtend had de gemeente in 
alle vroegte een informatiebrief 
met telefoonnummers bezorgd 
bij de omwonenden. Om 2.48 
uur was de brandweer de brand 
meester. Foto: Marco Wempe, 
www.1-1-2-tjes.nl. 

ken de twee jongens. Ook een 
meisje dat bij de bushalte stond, 
rende weg. De politie is voor 
haar onderzoek op zoek naar 
getuigen. 
Wie zaterdagavond iets ver-
dachts heeft gezien of andere 
informatie heeft die van belang 
kan zijn, neemt contact op met 
de recherche via tel.: 0900-8844.

Castricum - Een 51-jarige man 
uit Castricum werd zaterdag 
rond 1.40 uur aangehouden. Bij 
een ruzie zei de man tegen de 
vrouw dat zij moest vertrekken, 
wat zij deed. De man kwam haar 
achterna en pakte haar bij haar 
keel. De politie werd gebeld en 
deze hield de man aan voor hui-
selijk geweld. 

Huiselijk geweld

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, CastricumBurgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

hazelnootprogrés van vers gebrande 
hazelnoten, bomvol slagroom

van 9,50 voor € 7,95

HAZELNOOT SLAGROOMSLOF

DEZE WEEK

tot ziens bij

VOOR ALLE INFO & ACTIES ZIE OOK ELDERS IN DEZE KRANT
We zien je 24 of 25 september @Breestraat 39a in Beverwijk!

SUPER ACTIE!SUPER ACTIE!

JEANS + SWEAT
+ WINTERJAS

(zie afbeelding)

99€ 95
199,-€

SETPRIJS

MAX 1 CADEAUPAKKET PER BETALENDE KLANT DUS WEES OP TIJD

krijg je een M.O.D. Tas CADEAU!

krijg je een Tas + JACK & JONES Sjaal CADEAU!

krijg je een Tas + Sjaal + J&J T’Shirt CADEAU!

krijg je een Tas + Sjaal + T’Shirt + J&J Overhemd CADEAU!

OP=OP

BIJ:

Tevens geven wij dit weekend vele cadeaus weg.
Hoe meer je besteedt hoe meer cadeaus...!

25€
50€
75€
100€

Breestraat 39a Beverwijk

zaterdag/zondag 24 & 25 september
Buy more...Get more...For FREE!
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COLOFON

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

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
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
17.125
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.850

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke 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. 

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. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, 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 bloedafname in Castricum in de huisartsenprak-
tijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. Op maandag 
en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname bloed in zorgcentrum 
Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag en in het Gezondheids-
centrum 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 gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@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 Limmen:
10-09-2011: Naomi Wilhelmina 
Jacoba, dochter van C.J. Hof en 
M.W. Berkhout, geboren te Alk-
maar.
                 
Wonende te Akersloot:
07-09-2011: Gijs Willem, zoon 
van J. de Groot en S.R.E. Hollen-
berg, geboren te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
12-09-2011: van Beesten, Lam-
bert J. en van Velzen, Anne C., 
beiden wonende te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
07-09-2011: Swenneker, Nor-
man en van Braam, Tanja, bei-
den wonende te Heerhugo-
waard. 08-09-2011: de Waal, Jo-
hannis en Rings, Saskia R., bei-
den wonende te Huizen. 09-09-
2011: van den Beld, Duncan P. 
en van Wanrooij, Patricia A.G., 
beiden wonende te Castricum. 
09-09-2011: van der Kolk, Bart 
en de Wit, Petra, beiden wonen-
de te Heiloo. 10-09-2011: Tijms, 
Ronald en Limmen, Pauline D., 
beiden wonende te Heems-
kerk. 10-09-2011: Groen, Wil-
helmus J., wonende te Uitgeest 
en de Leest, Angelina, wonende 

te Hendrik-Ido-Ambacht. 10-09-
2011: Bijlhout, Raymond J.W. en 
van Teijlingen, José A.M., beiden 
wonende te Schagen. 15-09-
2011: Blokker, Geertruida C.M. 
en Bunnik, Johanna W.M., bei-
den wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
10-09-2011: Swets, Adrianus, 
oud 83 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met A. 
Keijzer. 11-09-2011: van Bins-
bergen, Josephina F., oud 91 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
geweest met J.B. Struwe. 13-09-
2011: Poelmann, Anna G.H., oud 
96 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met W. Kitsz.
 
Wonende te Limmen:
08-09-2011: Salomon, Frans A., 
oud 80 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met I.L. Neys. 13-
09-2011: van der Himst, Emeren-
tiana A., oud 79 jaar, overleden 
te Heemskerk, gehuwd geweest 
met J.P. van Kessel. 14-09-2011: 
Verver, Catharina T., oud 80 jaar, 
overleden te Limmen, gehuwd 
geweest met B.G. de Swart.
 
Wonende te Akersloot:
09-09-2011: Velzeboer, Corne-
lia A., oud 90 jaar, overleden te 
Heemskerk.

Vermist:
Dorpsstraat Castricum: cyperse 
gecastreerde kater, bruine vlek-
ken in de vacht, witte borst door-
lopend naar de nek, voor wit-
te voetjes, achter kniekousen, 
zwart bandje met witte en zwarte 
glittertjes, gechipt, 1 jaar, Noah. 

Pirola Castricum: witte gecas-
treerde kater met roodbruine 
vlekken, 1 jaar, Sieb.

Gevonden:
Leo Toepoelstraat Castricum: 
lichtbruine kat, witte bef, wit aan 
de poten, 1 achterpoot mank, 
ontstoken oog. Zeeweg/van Ol-
denborghweg Bakkum: wit met 
zwarte kat. Bij theehuis Dijk 

en Duin Bakkum: lapjespoes 
met veel wit, blauwe ogen, cy-
pers met oranje vlekken rond 
de ogen, cyperse vlek op kop, 
cyperse staart, witte poten met 
op linkerachterpoot bruinoranje 
vlekje. In het duin bij strandop-
gang Bakkum: zwarte kat. Om-
geving Gladiolenveld Castricum: 
zwarte ongecastreerde kater, 
circa 1 jaar.

Goed tehuis gezocht:
Cypers schildpadpoesje, 4 jaar, 
honden en katten gewend, niet 
bij kleine kinderen, wil graag 
naar buiten.

Inlichtingen: 
Ria Dol, tel. 0251-658504.

Mensenwensen
Castricum - Op woensdag 4 ok-
tober om 10.00 uur is er weer ge-
legenheid  om  in de Tuin van Ka-
pitein Rommel het spel ‘Mensen-
wensen’ te spelen. Dit bordspel 
is ontwikkeld voor ouderen door 
kaderleden van de KBO. Door dit 

spel te spelen vertellen deelne-
mers elkaar over zaken die hen 
bezighouden op diverse levens-
terreinen. Deelname is gratis.
Voor nadere informatie kan men 
bellen naar de Tuin van Kapitein 
Rommel, tel. 672356 of stuur een 
mail naar margotnell@tuinvan-
kapiteinrommel.nl.

Zwemfeest in Dampegheest
Limmen - Zondagmiddag klaar-
de het gelukkig op na hevige re-
genval en onweer eerder die 
dag. Want het kan maar eens per 
jaar, een duik nemen in zwem-
bad Dampegheest. Omdat het 

de laatste dag was van het sei-
zoen werd die dag het zwembad 
opengesteld voor honden. 
En die kwamen genieten, in al-
le soorten en maten. Foto: Peter 
van Renen. 
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22e jaargang Jazz in Bakkum 
Optreden Joe Cougar én 
The Wies en Jet Band 
Bakkum - Zondagmiddag 25 
september opent William Borst 
van Hotel Borst samen met or-
ganisator, gastheer en pianist 
Jos van Beest, de 22e editie van 
Jazz in Bakkum rond een uur 
of drie. Elke laatste zondag van 
de maand zullen er gastsolisten 
worden uitgenodigd die worden 
begeleid door het Jos van Beest 
Trio. Enkele ‘klinkende’ namen 
van de uitgenodigde gastsolis-
ten voor dit seizoen zijn vibrafo-
nist Frits Landesbergen, mond-
harmonicaspeler Jan Verwey, 
percussionist Nippy Noya samen 
met de Castricummer percus-
sionist Chris Colleye, Eric Van-
derluyt, zangeres Marielle Koe-
man en natuurlijk pianist Jos van 

Beest als gastsolist bij Jan Mole-
naar Big Band. Bovendien is   ge-
kozen voor een ‘support-act’ om 
de opening van dit seizoen extra 
luister bij te zetten.
The Wies en Jet Band is een for-
matie waarin de veertienjari-
ge Wies van Beest zingt en pi-
ano speelt en haar vriendin Jet 
Stam zingt. Bassist Bart de Wolf 
en drummer Leon Gouda com-
pleteren de formatie. Het optre-
den begint om 16.00 uur. Daar-
na zal gastzanger en drummer 
Joe Cougar het roer overnemen. 
Hij wordt ondersteund door kla-
rinettist Frans van Berkel, op 
contrabas John Erich en Jos van 
Beest neemt plaats achter de pi-
ano.

Poëzie en Neil Young spelen 
hoofdrol in Oude Theehuys
Bakkum - Op zaterdag 24 sep-
tember van 15.00 tot 17.00 uur 
treden dichter Jabik Veenbaas 
en de musici Dirk Zeeman (zang 
en gitaar) en Gerard Schilder 
(piano) op in het Oude Thee-
huys. Veenbaas zal voorlezen uit 
zijn nieuwe bundel Om de zee 
te bevaren, die in oktober ver-
schijnt, maar daarnaast ook uit 
ander werk. 
Dirk Zeeman, een man met een 

zeer karakteristieke hoge stem, 
is de leadzanger van de Neil 
Young-coverband. De pianist 
Gerard Schilder speelt bij die-
zelfde band. Het tweetal zal ui-
teraard songs van Neil Young 
ten gehore brengen, maar daar-
naast ook werk van de Beatles, 
Leonard Cohen en anderen. Het 
Oude Theehuys op het terrein 
van Dijk en Duin is te bereiken 
via de Zeeweg.

Limmen - Op 2 oktober ex-
poseert beeldhouwster Han-
ny Kracht haar beelden bij ‘De 
smaak van kunst’. Men kan 
hier genieten van gevarieerde 
kunst van zo’n 25 deelnemers 
‘De smaak van kunst’ wordt in 
de Grote Kerk van Schermer-
horn gehouden van 11.00 uur 
tot 18.00 uur. Entree 12,50 euro, 
voorverkoop 11,00 euro via www.
detafelvanjeanne.nl. 

Smaak van kunst

Castricum - De gulden meiden 
(40-52 jaar) gaan op vrijdag 30 
september uit eten bij de chi-
nees. 
Wie mee wil eten of wil deelne-
men aan andere activiteiten die 
worden georganiseerd kan mai-
len naar deguldenmeiden-ow-
ner@yahoogroups.com. 

Vriendinnenclub

Humoristisch poëziefeest
Dichters Dwaasheid Deining
Bakkum - Op zaterdagavond 15 
oktober houdt North Sea Poetry 
voor de eerste keer een poëzie-
feest in strandpaviljoen Deining 
onder de titel: Dichters Dwaas-
heid Deining. “Met voordrachten 
door geestige, kleurrijke dich-
ters, originele acts, live-muziek 
en onvoorspelbare momenten”, 
vertelt Howard Krol, als dichter 
actief onder het pseudoniem Ar-
thur Lava. “Het wordt raar, span-
nend, inspirerend en vooral heel 
erg leuk!” Kennis van literatuur is 
voor deze avond niet nodig, ge-
voel voor humor wel! “En eetlust, 
want voorafgaand aan de voor-
stelling serveert Deining een 
North Sea Poetry Dinner met po-
etische ingrediënten.'
Op deze avond treden op: de 

dichters Erik Jan Harmens, Sylvia 
Hubers, Adriaan Bontebal, Marc 
van Biezen, Wineke de Boer, Bob 
van Leeuwen en natuurlijk Ar-
thur Lava. Lachcoach Marleen 
Heeman is er en de wordt ver-
zorgd door de band Brak en Jan 
Cornelis Blokhuis & Eddy Dijk-
man. Presentatie: Dolly Belle-
fleur. Het eten wordt geserveerd 
om 18.00 uur waarna om 20.00 
uur iedereen welkom is voor het 
programma Dichters Dwaasheid 
Deining. Voor bezoekers uit Am-
sterdam rijdt de North Sea Poe-
try Bus naar Castricum aan Zee 
en terug met op de heenreis 
de North Sea Poetry Quiz door 
Wim van der Lee. Entree alleen 
via reservering vooraf via www.
northseapoetry.nl

Akersloot -  Op zondag 25 sep-
tember geeft  Jaap Smit, voorzit-
ter van de CNV, een lezing met 
als titel ‘Ons eigen verhaal en de 
tijdgeest’. Dit vindt plaats in de 
Dorpskerk aan het Dielofslaan-
tje. Jaap Smit vertelt een verhaal 

Lezing Jaap Smit over de tijdgeest en waarden. 
De vraag wordt gesteld of men 
nog een eigen verhaal heeft en 
wat dat betekent voor politiek en 
voor een vakbeweging. Aanvang 
14.30 uur, toegang 7,50 euro. 
Reserveren mogelijk: tel. 0251-
319171 of koosje.wiegman@het-
net.nl.

Programma 22 sept t/m 28 sept

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur

“Isabelle”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 20.00 uur 

maandag 18.30 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Crazy Stupid Love”
maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 
“A Separation”
zaterdag 18.30 uur 
dinsdag 14.00 uur 

“Horrible Bosses”
vrijdag 18.30 uur 

“Harry Potter 7 - Part 2 - 3D”
zaterdag, zondag 

& woensdag 13.00 uur
“Mr. Popper’s Penguins”

zaterdag, zondag 
& woensdag 13.00 & 16.00 uur 
“De Smurfen (NL) 3D”

zaterdag, zondag 
& woensdag 16.00 uur 

“Penny’s Shadow”

Psychothriller Isabelle 
Een dorp in de Ardennen wordt 
opgeschrikt door de ontvoering 
van de mooie Hollandse filmster 
Isabelle, die daar op vakantie is 
met haar ouders. Na een maan-
denlange speurtocht is zij nog 
altijd niet gevonden. Niemand 
verdenkt Jeanne, de zwijgzame 
schilderes die in de dorpskroeg 
werkt. Zij is zo stuitend lelijk dat 
je niet te lang naar haar wilt kij-
ken. Maar zij is degene die Isa-
belle in haar kelder opgesloten 

houdt. Ze hongert Isabelle uit en 
schildert het verval, alsof ze de 
schoonheid wil vernietigen. Ze 
wil doorgaan tot de dood erop 
volgt, ook die van haarzelf, want 
ze is van plan om na het voltooi-
en van het laatste doek een ein-
de aan haar leven te maken. . 
Isabelle is gebaseerd op het ge-
lijknammige boek van Tessa de 
Loo. Actrice Halina Reijn moest 
twintig kilo afvallen voor de rol 
van het titelpersonage. 

De vrouw van Nader wil samen 
met hem en hun dochter Ter-
meh Iran verlaten. Ze heeft alles 
al geregeld en staat erop om in 
het buitenland een nieuw leven 
te beginnen. Nader heeft ech-
ter zijn bedenkingen. Hij is be-
zorgd over zijn demente vader 
en hij wil hem niet aan zijn lot 
overlaten. Hij besluit daarom dat 
het gezin thuis moet blijven. Zijn 
vrouw Simin is het hier niet mee 

A Separation eens en weigert nog langer met 
hem samen te wonen. Ze ver-
trekt naar haar moeder en laat 
Nader en Termeh alleen achter. 
Nader kan maar moeilijk met de-
ze nieuwe situatie omgaan en 
huurt een jonge vrouw in om op 
zijn zieke vader te passen. Hij 
weet alleen niet dat zijn nieuwe 
hulp niet alleen zwanger is, maar 
ook zonder de toestemming van 
haar man werkt. A Separation 
won de Gouden Beer van de In-
ternationale Jury tijdens het film-
festival van Berlijn.
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Als God in Frankrijk
Metamorfose voor Bikkerij, 
Koffiemolen én achtertuin

Egmond - Er gebeuren soms 
van die wondertjes op de we-
reld waar weinig mensen weet 
van hebben. Zo is er in Egmond 
aan den Hoef in twee jaar tijd 
een braakliggend stuk grond 
met daarop een vervallen molen 
veranderd in een prachtig ge-
bied. De molen werd in ere her-
steld, al moet die het noodge-
dwongen doen zonder wieken, 
rondom werd een terras aange-

legd en binnen een klein, gezel-
lig restaurant: De Koffiemolen. 
Dat is nog niet alles en het wordt 
zelfs nog mooier!
Wie richting Egmond aan Zee 
rijdt, komt langs restaurant De 
Bikkerij. Achter dit knus inge-
richte restaurant is een prach-
tig terras aangelegd, er is veel 
speelgelegenheid voor kinde-
ren en voldoende parkeerge-
legenheid voor grote groepen. 

Het plan is om een kinderboer-
derij toe te voegen en een tuin 
met biologische groenten die 
gebruikt zullen worden in de 
keuken. Initiatiefnemer van de-
ze metamorfose is Wim Göbel uit 
Bergen. “Ik wist niet waar ik aan 
begon toen ik het plan opvatte 
het restaurant, de molen en het 
gebied er omheen op te knap-
pen”, zegt hij lachend. “Het heeft 
bloed, zweet en tranen gekost, 

maar ik ben uiteindelijk erg te-
vreden met het resultaat.” Wim is 
terecht trots. Niet zelden zeggen 
gasten die voor het eerst aanko-
men dat ze het gevoel hebben in 
Frankrijk te zijn beland. Gezel-
lig, warm en ontspannen; zo zou 
je de sfeer hier het beste kun-
nen omschrijven. Om de kwali-
teit van restaurant De Bikkerij en 
De Koffiemolen te waarborgen, 
nam Wim uitsluitend vakmen-
sen in dienst. Manon Boelkes is 
manager. Zij vertelt: “Langzaam 
maar zeker wordt De Koffiemo-
len ontdekt als een originele plek 
om feestjes te vieren. Het is hier 
ideaal wanneer er kinderen zijn 
in het gezelschap, want die kun-
nen hier alle kanten op terwijl 
de ouders hen toch in de gaten 
kunnen houden. We bieden ver-
schillende feestelijke arrange-
menten aan.” In de keuken staat 
Paul Aardenburg aan het roer. 
De chef-kok waardeert de vrij-
heid die hij krijgt bij het samen-
stellen van het menu, dat vier 
keer per jaar verandert, en de 
mogelijkheid om gebruik te ma-

ken van verse ingrediënten. “Bij-
na alles wordt in deze keuken 
zelf gemaakt en dat proef je.” Er 
worden regelmatig proeverijen 
en workshops georganiseerd die 
in teken staan van een gerecht 
of drank. Bijzonder is dat er hier 
bier wordt getapt van Swinckels’ 
Volmaakt. Wim is kenner: Het 
is puur pilsener, maar dan wel 
superieur.” De Bikkerij is klein, 
waardoor een intieme sfeer ont-
staat en biedt tegelijk voldoende 
ruimte voor de gasten. Plan is om 
het restaurant in de toekomst uit 
te breiden, maar zover is het nog 
niet. Manon besluit: “Met Konin-
ginnedag hadden we een klei-
ne vrijmarkt georganiseerd voor 
de kinderen met allerlei spelle-
tjes. Een van de inwoners kwam 
een kijkje nemen en zijn mond 
viel open van verbazing, zo mooi 
vond hij het hier. Vorige week 
heeft hij samen met zijn vrouw 
de bruiloft bij ons gevierd; een 
geweldig feest.” Het adres is Eg-
monderstraatweg 34 in Egmond 
aan den Hoef, tel.: 072-5061675, 
www.bikkerij.nl. 

Tussen waan en werkelijkheid
Tussen waan en werkelijkheid, 
daar moest ik onmiddellijk aan 
denken toen ik de nieuwe wijzi-
gingsvoorstellen zag van de APV 
(Algemene Politie Verordening) 
die op 22 september in een raads-
carrousel aan de orde worden 
gesteld. De wijzigingen hebben 
betrekking op het strand en gaan 
onder andere over een verdere 
regulering van het autoverkeer 
op het strand. Als je de stukken 
leest dan denk je “die gemeente 
heeft het goed voor elkaar”, maar 
de werkelijkheid is jammer ge-
noeg heel anders. Het strand is 
eigenlijk een soort vrijstaat waar 
de commercie vrijelijk zijn gang 

kan gaan. Als je daar als argeloze 
wandelaar komt krijg je bijna een 
hartverzakking van de bulldozers 
en 4-wheel-drives die jacht op je 
lijken te maken. De strandexploi-
tanten zijn voortdurend bezig met 
het verplaatsen van zandpakketten 
en als wandelaar is het laveren ge-
blazen door de vele diepe sporen 
die de huidige ondernemers op 
het strand achterlaten. Waar is de 
politie? Die heb ik gezien, ook in 
een 4-wheel drive, lekker aan het 
crossen op het strand. Ondertus-
sen gaan de bulldozers gewoon 
door en is er intensief autoverkeer 
op het strand. Sluit dus eerst een 
goede levensverzekering af voor-

dat je dit stuk ‘natuur’ betreedt. 
En onze huisjeseigenaren? Die er-
geren zich al rot aan de luidruch-
tige feesten in de strandpaviljoens 
maar durven niets te zeggen om-
dat dan het slapen op het strand 
misschien weer ter discussie 
wordt gesteld. De gemeente Cas-
tricum zakt op deze manier steeds 
verder weg op de glijbaan naar 
een minder prettige badplaats en 
veronachtzaamt daarmede haar 
eerder geformuleerde lange ter-
mijn beleid om te streven naar een 
rustig familiestrand voor iedereen 
! Eerdere vragen van GroenLinks 
over dit onderwerp werden breed-
voerig beantwoord maar in de 
praktijk zien we geen verbetering.
De politieke partijen zullen zich 
nu weer serieus gaan buigen over 
de voorgestelde aanpassingen van 
de APV . Maar is dat eigenlijk wel 
een zinvolle bezigheid als er in de 
praktijk niet wordt gehandhaafd? 
Dus gemeentebestuur wordt eens 
wakker en doe uw taak! 

Rob Glass, fractie GroenLinks. 

Castricum - Het Fonds Verstan-
delijk Gehandicapten zoekt col-
lectanten in Castricum voor de 

Dringend op zoek naar collectanten 
laatste week van september. 
Aanmelden kan via tel. 0251-
653180. Het Fonds wil bereiken 

dat de samenleving mensen met 
een verstandelijke handicap niet 
alleen beoordeelt op hun beper-
king en steunt projecten die dit 
mogelijk maken. 

Flirtnight en bierfeest 
in discotheek Bobby’s
Uitgeest - Zaterdag 24 septem-
ber is de Flugel Flirtnight in dis-
cotheek Bobby’s. Flirten, knip-
ogen, versieren, verleiden en la-
ten verleiden; daar draait het al-
lemaal om. Zaal open van 23.00 
tot 5.00 uur. Een echt bierfeest 
zoals op de Wiesn in München 

vindt plaats op zaterdag 1 okto-
ber. Het eerste Uitgeester Ok-
toberfest wordt gevierd in Bobs 
Uitgeest met een traditioneel 
huwelijk van de Hertog van Uit-
geest en de Prinses van Beieren. 
Gasten krijgen een eigen bier-
pul die als aandenken mee naar 
huis mag, er zijn warme en kou-
de buffetten, entertainment, 
dirndls, lederhosen en live-mu-
ziek van de band Shoreline. Aan-
vang 19.00 uur. 
Het feest duurt tot 23.00 uur, 
waarna er een afterparty plaats-
vindt tot 5.00 uur. Reserveren op 
tel.: 0251-315150. Meer informa-
tie op www.bobs.nl.
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Eerste wedstrijd voor judo-
ka’s van Judoclub Groefsema
Castricum - Afgelopen zondag 
was het eerste judotoernooi van 
het seizoen, dit toernooi was voor 
de jongste judoka’s. Voor Judo-
club Groefsema deden de broers 
Siem en Luuk van der Vies. Luuk 
wist twee wedstrijden te winnen 
en verloor er drie. Luuk behaalde 
uiteindelijk de derde plaats. Zijn 
broer Siem won alle wedstrijden 
overtuigend met vier ippons en 
werd kampioen. Omdat hij een te 
hoge graduatie had voor dit toer-
nooi, kwam hij niet in aanmerking 
voor een eerste prijs.

Open dag bij Cas RC
Castricum - Zaterdag 24 sep-
tember is er een open dag bij de 
rugbyclub van Castricum. Van 
10.30 tot 13.00 uur is iedereen 
welkom om rond te kijken op het 
jeugdtoernooi, waar onder an-
dere gespeeld wordt tegen de 
rugbyclubs Alkmaar, Waterland, 
Den Haag en Almere.
Om 13.00 uur is er voor kinderen 

van 6-12 jaar gelegenheid om 
een échte rugbytraining mee te 
maken. Rugby is een actiesport 
waarbij teamspirit, fair play, lo-
pen, kracht, reactievermogen en 
balgevoel worden ontwikkeld. 
Spelers van Rugbyclub Castri-
cum komen uit de hele regio. 
Voor meer informatie kijk op 
www.casrc.nl.

Sterke inhaalrace van Van Riet 
eindigt net buiten het podium

Castricum - Op het TT-circuit 
van Assen heeft Pim van Riet, 
samen met zijn racepartner Ro-
bert den Otter, een fraaie vier-
de plaats in het HTC Dutch GT4 
Championship gescoord. En dat 
nadat het duo door pech in de 
tijdtraining niet verder was ge-
komen dan de elfde startplaats.
Pim van Riet baalde als een stek-
ker toen hij zijn kwalificatietrai-
ning reed. Na twee ronden was 
hij weer binnen en gaf de BMW 

M3 maar over aan zijn team-
genoot Robert den Otter. “Niet 
mee te rijden. Hij glijdt alle kan-
ten op”, bromde de Castricum-
mer. En dat terwijl een recente 
test op het circuit van Zandvoort 
wereldtijden had opgeleverd. 
Na afloop van de training bleek 
dat het team helemaal verkeer-
de banden geleverd had gekre-
gen, namelijk die van een Lotus 
Evora. “Foutje van de bandenle-
verancier”, wist Van Riet.

Vanaf de elfde startplaats, en dit 
keer met de juiste rubbers onder 
de auto, maakte Van Riet gro-
te stappen in de sprintrace, die 
hem een fraaie zesde plaats op-
leverde. Veel beter nog ging het 
in de 50 minuten durende hoofd-
race. Den Otter startte en hield 
goed positie, ondanks dat er fel 
werd gestreden en enkele cou-
reurs elkaar zelfs van de baan 
reden. 
Na 20 minuten kreeg Van Riet 
de auto, op de elfde plaats lig-
gend, overgedragen en hij kwam 
al snel tot de conclusie dat er 
wat te halen viel. Een voor een 
werden zijn voorgangers ingere-
kend, tot hij op de vierde plaats 
was terecht gekomen. Voor hem 
reed Ricardo van der Ende, die 
als derde zou finishen en daar-
mee het HTC Dutch GT4 Cham-
pionship voortijdig in zijn voor-
deel kon beslissen. Van Riet zag 
het met genoegen aan. 

Op 15 en 16 oktober zijn de fina-
leraces in Zandvoort.

E-Power squashclinic bij Reflex

Castricum - Zaterdag wordt bij 
sportcentrum Berg & Bal de E-
Power squashclinic georgani-
seerd door squashclub Reflex. 
Het is de laatste in een reeks van 

Slotrit Tourclub Limmen
Limmen - Op zondag 25 sep-
tember sluit Tourclub Limmen 
het seizoen af met de traditio-
nele slotrit over ongeveer 125 
km, die richting Marken gaat. De 
start is vanaf café De Lantaarn 
om 8.00 uur. De snelheid zal om 
en nabij de 30 km/uur bedragen. 
De afstand van deze slotrit is wat 

ingekort en vervangt de eerder 
geplande Triangeltocht over 150 
km. 

Omdat de tocht niet is voorgere-
den bestaat de kans dat er ver-
keerd gefietst wordt. De tocht 
verloopt via recreatiepark `t 
Twiske richting Schellinkwou-

derbrug, vervolgen via Rans-
dorp, Uitdam en Monnikkendam 
naar Marken, waar een koffie-
stop wordt gehouden. De terug-
tocht gaat via Purmerend door 
de Beemster weer terug naar 
Limmen. Deelname is gratis voor 
leden en aankomende leden van 
Tourclub Limmen.

drie waarbij Jason Morris zowel 
beginnende als gevorderde spe-
lers van Reflex de fijne kneepjes 
van de squashsport probeert bij 
te brengen. Jason Morris is de 
bondscoach van de Nederland-
se squashbond voor jeugd tot 19 
jaar en weet ieder jaar in sep-
tember de deelnemers van de 
clinic weer klaar te stomen voor 
de bondscompetitie of de recre-
anten een stap verder te bren-
gen in hun ontwikkeling van het 
spelletje squash. Voor meer in-
formatie over squashen bij Re-
flex: casreflex@gmail.com.

TVC strijdt tijdens clubkam-
pioenschappen tegen Pluvius

Castricum - Het is natuurlijk al-
gemeen bekend dat je bij evene-
menten in de open lucht in de-
ze tijd van het jaar door regen 
kan worden dwars gezeten. Ook 
de organisatie van de jaarlijk-
se clubkampioenschappen van 
TV Castricum, die van 4 t/m 18 

september werden gehouden, 
en de deelnemers kunnen daar-
over meepraten. Toch is het Mar-
ga Heusen en haar team weer 
gelukt om alles ook deze keer 
in goede banen te leiden. Wel 
moest er dit jaar, en met name 
in het finaleweekend, veel vaker 

worden uitgeweken naar de bin-
nenbanen van Berg en Bal, maar 
uiteindelijk werden er toch maar 
liefst 343 wedstrijden gespeeld 
in 26 onderdelen.
Afgelopen zondag moest nog 
lang worden gewacht totdat de 
laatste partij van de baan af-
kwam, maar spoedig daarna 
konden na de dankwoorden van 
voorzitter Jos Verkleij dan toch 
de prijzen en de bloemen wor-
den uitgereikt.
Bij de dames werd Caroline Ter-
stal extra gehuldigd omdat zij in 
de hoogste categorie als eerste 
was geëindigd en daardoor club-
kampioene werd. Clubkampioen 
bij de heren werd Bart Kuijs. De 
‘Ger de Jagerbeker’ ging naar 
Henny Budding, omdat hij win-
naar was geworden in de heren-
enkel 50+ en 55+. 

De uitslagen en foto’s van het 
toernooi zijn te vinden op www.
tvcastricum.nl

Zondag 25 september 14.00 uur:

Limmen - I.V.V.

balsponsor:  VeLdt tegeLwerken V.o.f.

pupil v.d. week: cody kerssens (speler limmen d1)
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Jeugd schittert op open 
dag bij FC Castricum 
Castricum - Met vijftien nieuwe leden is de open dag van FC Castri-
cum een geweldig succes geworden. Veel en veel meer jeugdige top-
pers dan verwacht meldden zich aan voor een onvergetelijke kennis-
making met het voetbal van FC Castricum. Vol enthousiasme en over-
tuiging kreeg de jongste jeugd voetballes van Rob Kramer en zijn uit-
gebreide staf. (Foto: Henk Hommes)

Damesteams FC Castri-
cum mikken op top-vijf
Castricum - Dit seizoen heeft 
FC Castricum een Dames 1 en 
een Dames 2 team. Het Dames 1 
van vorig jaar is grotendeels het-
zelfde gebleven. Daarnaast zijn 
er een aantal meiden van on-
der andere De Foresters uit Hei-
loo het team komen versterken. 
Dames 1 van Foresters van vo-
rig jaar werd opgeheven waar-
na een aantal meiden de over-
stap maakte naar FC Castricum. 
Ook hun trainer, René de Winter, 
is meegekomen en is nu trainer 
van de DA1. 
René: “De doelen van dit seizoen 
zijn plezier, gezelligheid en ont-
wikkeling. Ik vind het leuk om 
te zien dat de nieuwe meiden in 
deze groep erg goed mengen.”
Dames 2 bestaat uit de MA1 van 
vorig jaar aangevuld met twee 
speelsters van de MB1. Deze ge-
zellige groep met meiden speelt 
inmiddels al jaren samen en ook 
hier staat plezier hoog in het 
vaandel. Trainer Hans Koomen: 

“De meiden hebben onderling 
veel plezier met elkaar, er wordt 
dan ook menig feestje samen 
gevierd.”
De doelen van DA2 zijn duidelijk: 
de bovenste vijf in de competitie. 
Zowel DA1 als DA2 speelt vijf-
de klasse dit jaar, alleen wel een 
andere poule. Hans: “Uiteraard 
is er ook wel een beetje onder-
linge strijd tussen de teams, DA2 
wil namelijk ook wel graag hoger 
dan DA1 eindigen en ik kan me 
niet voorstellen dat dat ook wel 
een beetje geldt voor DA1.”
Beide coaches zijn het erover 
eens dat een gemotiveerde 
groep is die graag lekker willen 
voetballen. De trainingsopkomst 
is ontzettend hoog. “Met ge-
middeld 30 meiden op dinsdag-
avond op het oude trainingsveld 
is het veld alleen wel een beet-
je klein, we gaan ten onder aan 
ons eigen succes,” wordt er met 
een lach gezegd. (Foto: Han de 
Swart)

Tweede monsterzege Cubs CasRC

Castricum - Vorige week werd 
in Den helder de tegenstander 
met dubbele cijfers verslagen. 
Deze week speelden de Cas-
tricumse cubs thuis op sport-
park Wouterland tegen weder-
om een combinatieteam maar 
nu uit Haarlem en Purmerend. 
Van dit team werd aanvanke-

lijk meer tegenstand verwacht 
maar zij hadden slechts 12 van 
de 15 spelers beschikbaar. Cas-
RC moest daardoor twee spelers 
langs de kant laten staan omdat 
er niet meer dan met een speler 
verschil gespeeld mag worden. 
Trainer/coach en voormalig eer-
ste-team-speler van CasRC  

Arjen Talens had na de eerste 
wedstrijd wat spelers op ande-
re posities ingedeeld.  Opmer-
kelijke veranderingen waren on-
der anderen de switch van Tom 
Bakker van de flanker  naar de 
scrum-half plaats en Tim Been-
tjes van de scrum-half plaats 
naar de fly-half positie. De ko-
mende weken zullen er meerde-
re  spelers worden getest op an-
dere posities, aldus Arjen Talens. 

De watervlugge Tom Bakker 
opende bij de eerste scrum snel 
op Tim Beentjes die na een flin-
ke run de eerste try voor Cas-
RC wist te drukken. Ook nu was 
Bart de Ruiter goed op schop en 
zou in de eerste helft slechts één 
van de negen conversions mis-
sen. In de tweede helft werd Bart 
de Ruiter gewisseld door Jan van 
Zon en Emar Pronk door Boyd 
Husman.  Toen deze twee grote 
tweedejaars cubs het veld had-
den verlaten kreeg de tegen-
stander iets meer ruimte maar 
konden niet tot scoren komen.  
CasRC lukte dit echter wel en de 
zeven try’s werden allen gecon-
verteerd door invaller Jan van 
Zon. Met try’s van Tim Beentjes 
(6x), Bart de Ruiter, Jan van Zon 
(beide 3x), Martijn Smit (2x), Bart 
Nijenhuis, Quentin van den Berg 
en Emar Pronk (allen 1x) werd 
de eindstand van 117-0 op het 
scorebord gezet. Volgende week 
spelen de Cubs weer thuis om 
11:00 uur op Wouterland. Ook nu 
zal er weer een combinatieteam 
hun tegenstander zijn. Spelers 
uit Almere en ’t Gooi zullen ho-
pelijk meer tegenstand gaan bie-
den. 

Helios vergeet te scoren
Castricum - In Zaandam heb-
ben de korfballers van Helios 
een pijnlijke en met name on-
nodige nederlaag geleden tegen 
Zaandam-Zuid. Helios was tot 
twintig minuten voor het eind-
signaal de betere ploeg en leid-
de soeverein met 5-10. 
Vanaf dat moment wist Heli-
os niet mee te scoren. Er wer-
den heel veel kansen gemist en 
puntje voor puntje kwam Zaan-
dam-Zuid terug in de wedstrijd. 
Helios gaf de thuisploeg alle mo-
gelijkheden om weer te geloven 
dat een nederlaag was te voor-
komen.
In de rust leidde Helios nog met 

5-8 en leek er geen vuiltje aan 
de lucht. Zeker niet toen Helios 
als eerste nog twee keer tot sco-
ren kwam (5-10). In het twee-
de gedeelte van de tweede helft 
wist Helios niet meer te scoren 
en liep tegen een nederlaag van 
11-10 aan.

Coach Sebas Leegwater baalde 
na de wedstrijd als een stekker. 
“Wij waren veel beter en dat wij 
Zaandam-Zuid terug lieten ko-
men in wedstrijd was erg wrang. 
We moeten in de komende pe-
riode hard werken aan ons sco-
rend vermogen. Deze ploeg mist 
veel teveel kansen en daar moe-

ten we hard aan werken. We 
hadden tot nu toe alle wedstrij-
den kunnen winnen maar heb-
ben slechts twee punten.”
Aanvoerder Koen Brakenhoff 
was ook erg teleurgesteld over 
het resultaat. ‘We hebben  veel 
stomme fouten gemaakt en  
meer doelpunten moeten ma-
ken. Tegen de koploper Apollo 
moeten we aanstaande zondag 
laten zien wat wij waard zijn.”

Op zondag 25 september speelt 
Helios een thuiswedstrijd tegen 
Apollo op sportpark Noordend. 
De wedstrijd begint om 14.30 
uur.

Ronald Bijwaard speelt 
sterren van de hemel
Castricum - Vrijdagavond was 
het Ronald Bijwaard die boven 
alles uitstak bij biljartvereniging 
’t Stetje. In zijn eerste partij ging 
Jan van de Kerkhof de teil in in 
dertien beurten. Hierbij maak-

te Ronald een hoogste serie van 
zeven caramboles. In zijn twee-
de partij gebeurde hetzelfde met 
Kees Rörik waardoor Ronald de 
koppositie deelt met Johan van 
Venetiën en Rien Emmerik. Jo-

han won ook beide partijen. Eerst 
was Hein Huijser aan de beurt, 
die verloor in zestien beurten, en 
later deed Johan dit met Jaap de 
Boer in vijftien beurten. Rien Em-
merik was ongeslagen en terwijl 
hij won van Piet Nieuwenhuizen 
in 24 beurten, verloor hij zijn eer-
ste partij tegen Jan Elting. Die 
won ook zijn andere partij tegen 
Cees Brouwer en staat nu op de 
vierde plek op de ranglijst.
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Jongerenwerker Wynzen Pauzenga:

“De straat is mijn kantoor”
Uitgeest - De nieuwe ambulan-
te jongerenwerker van Uitgeest, 
Wynzen Pauzenga, bruist van 
de energie. Hij startte zijn werk 
in Uitgeest op 1 januari van dit 
jaar. “Ik houd van een straatcul-
tuur”, zegt hij. “Daarvoor moet er 
ook een plek zijn. Op straat ont-
staan dikwijls de meest creatieve 
dingen.” Pratend met de hang-
jongeren in het onderkomen op 
de ijsbaan kwam hij erachter dat 
zij graag aan een scooter willen 
sleutelen. Die mogelijkheid is er 
nu in een zeecontainer, die staat 
bij het huidige jongerencentrum 
Mill House. “Het gaat erom wat 
de jongeren zelf willen doen”, al-
dus Wynzen. “Ik kan dan mee-
denken en bemiddelen.”

Wynzen is sinds april 2009 voor 
Castricum als jongerenwerker 
in dienst van de Stichting Wel-
zijn Castricum, een stichting, die 
zich inzet voor het welzijn van 
ouderen, tieners en jongeren en 
die ook een vrijwilligerscentra-
le heeft. Als ambulant jongeren-
werker voor de gemeente Uit-
geest is Wynzen nu medeverant-
woordelijk voor de jongeren in 
Uitgeest. Wie denkt dat hij met 
zijn 48 jaar al heel lang jonge-
renwerker is, heeft het mis. Het 
is niet gering wat hij al in zijn le-
ven gedaan heeft en ook nu nog 

is hij een allesdoener met een 
hoop energie. Na zijn studie fy-
siotherapie werkte hij twee jaar 
in Duitsland als fysiotherapeut in 
de Schlossbergklinik. “Het was 
een neurologische kliniek, waar 
ik werkte in een team van zes-
tien Nederlanders”, zegt hij. “Het 
was een mooie tijd. Ik heb er veel 
geleerd en heb toen ook begre-
pen dat je altijd een buitenlan-
der blijft in een ander land. Nu ik 
momenteel veel met allochtone 
jongeren te maken heb, begrijp 
ik heel goed, dat de taal vaak 
een barrière kan zijn.” Verder 
werkte Wynzen twaalf jaar tot 
1999 in twee particuliere fysio-
praktijken in Castricum en Broek 
op Langedijk. In april 2009 werd 
hij in Castricum aangenomen als 
jongerenwerker. Sindsdien heeft 
hij in de gemeente Castricum 
het nodige bereikt. Er werd be-
gonnen met het geven van kick-
bokslessen aan jongeren. In een 
oud basisschoolgebouw aan de 
Molenweide is een kapsalon en 
een beautysalon opgericht, die 
momenteel beiden goed lopen. 
In de zomervakantie waren er 
vier zomeractiviteiten. Wat het 
jongerenwerk in Uitgeest be-
treft, staat alles nog in de kin-
derschoenen. Uitgeester jonge-
ren deden onder meer mee met 
de visactiviteit in de zomerva-

kantie in samenwerking met de 
visvereniging Uitgeest. Wynzen: 
“Ik heb niet gestudeerd voor jon-
gerenwerk, maar ik lees me suf, 
las onder meer het boek ‘Wij zijn 
ons brein’ van Dick Swaab. Fran-
kie Manning, de lindyhop-goe-
roe uit New York, die op 94-jari-
ge leeftijd met twee nieuwe heu-
pen en een nieuwe knie nog les 
gaf over de hele wereld, is mijn 
grote voorbeeld. ‘Wees goed 
voor je lichaam en zorg voor een 
getraind lichaam.”
“Mijn doelgroep betreft jongens 
en meisjes van twaalf tot twin-
tig jaar. Ik wil graag mijn erva-
ringen doorgeven. Het kost altijd 
tijd en moeite om het vertrou-
wen van hangjongeren te win-
nen. Kinderen spelen, jongeren 
hangen. Ik ben niet tegen han-
gen. Dat is van alle tijden. Jonge-
ren zijn nu eenmaal graag bui-
ten, waar zij elkaar ontmoeten. 
Wij hangen toch ook op de bank. 
De pubertijd is een mooie tijd. Zo 
van twaalf tot twintig is het sa-
menzijn met leeftijdgenoten be-
langrijk. Het bij elkaar willen zijn 
begint al in de laatste klas van 
de basisschool. Ik wil graag mijn 
best doen om ervoor te zorgen, 
dat jongeren in Uitgeest zich niet 
vervelen en daardoor verkeer-
de dingen gaan doen. Ik spreek 
geregeld met de ongeveer der-

De zeecontainer waar gesleuteld kan worden aan scooters of motoren. 
Jongerenwerker Wynzen Pauzenga doet alles even zorgvuldig op slot.

tig hangjongeren bij de ontmoe-
tingsplek op de ijsbaan en ook 
met jongeren bij de skatebaan. 
Ik wil graag weten wat zij graag 
zouden  willen doen en wat hun 
hobby’s zijn. Ik wil praten en luis-
teren. ‘Wat missen jullie’?  De 
scooterruimte is een begin. De 
gemeente Uitgeest is goed voor 
de jeugd”, vindt Wynzen. “Die gaf 
onder meer geld voor elektriciteit 
in de zeecontainer, zodat er nu 
stroom is om te werken en ook 
kan de radio aan.” 

“Ik krijg veel medewerking van 
het bedrijfsleven. Zo heeft gara-

ge Piet Sanders gereedschap be-
schikbaar gesteld en krijgen wij 
misschien nog een oude scooter 
of scooteronderdelen van Edwin 
Ott uit Uitgeest. Nog een ou-
de scooter kunnen wij goed ge-
bruiken. Als straks het jongeren-
centrum Mill House klaar is, is er 
nog veel meer mogelijk. Veel jon-
gens en meisjes houden van ko-
ken. Misschien kunnen wij iede-
re vrijdag koken en eten met el-
kaar.” Het is maar één van Wyn-
zens vele ideeën. “Maar de jon-
gens en meisjes moeten het zelf 
allemaal gaan doen”, besluit hij. 
(Marga Wiersma).  

Hennepkwekerijen 
Lagedijk ontmanteld
Uitgeest - De politie heeft vori-
ge week dinsdag rond 20.35 uur 
in twee woningen aan de Lage-
dijk in totaal vier kleine hennep-
plantages aangetroffen en ont-
manteld. 
De agenten kregen een melding 
van waterlekkage in één van de 
panden en stelden een onder-
zoek in. Nadat de agenten te ho-
ren hadden gekregen dat er een 
sterke hennepgeur was waarge-

nomen uit een andere woning 
stelden zij ook daar een onder-
zoek in. In totaal werden er ruim 
500 planten aangetroffen. De 
hennepplanten en de appara-
tuur zijn vernietigd. Er bleek bij 
beide hennepkwekerijen sprake 
te zijn van het illegaal aftappen 
van stroom. 
Er zijn geen aanhoudingen ver-
richt. De politie maakt proces-
verbaal op. Reünie op het Bonhoeffer

Castricum - Dit najaar viert het 
Bonhoeffercollege haar acht-
ste lustrum en volgens een goe-
de traditie wordt dit op 5 novem-
ber opgeluisterd met een reü-
nie voor alle oud-leerlingen en 
docenten. In de hele school zijn 
herinneringen te zien en te ho-
ren, er worden nostalgische les-
sen gegeven door docenten van 
toen en een aantal jonge docen-
ten geeft een moderne les met 
behulp van nieuwe technologie. 
Een  cabaretgroep van oud-do-
centen treedt die middag op en 

ook ‘Poolvogel’, samengesteld uit 
nog jonge oud-leerlingen geeft 
een voorstelling.
Een groep oud-leerlingen van 
het eerste uur is al een tijdje be-
zig met de voorbereidingen van 
een aparte bijeenkomst die in 
één van de kopruimtes van de 
school plaatsvindt. Hiervoor heb-
ben zich al meer dan honderd 
oud-leerlingen aangemeld die 
ooit aan de Alkmaarderstraat-
weg begonnen zijn. Er is voor 
hen een programma samenge-
steld naar het idee van ‘De reü-

nie’ waarbij de presentatie deze 
keer niet in handen is van Rob 
Kamphues maar in die van Leo 
Borst. Hij vertelt onder andere 
de uitkomst van een uitgebreide 
enquête over herinneringen uit 
de Bonhoeffertijd maar ook over 
hoe het de mensen is vergaan 
na hun schooltijd. Een cabaret-
groep van oud-docenten doet uit 
de doeken hoe het schoolleven 
van toen ervaren werd vanuit de-
genen die voor de klas stonden. 
Er wordt ook aandacht besteed 
aan klasgenoten die al overleden 
zijn en Mikel Knippenberg (zoon 
van de legendarische geschie-
denisdocent en ultralangeaf-
standsloper) komt vertellen over 
zijn vader. Na de bijeenkomst op 
school vindt er voor deze lich-
ting een afterparty plaats in ca-
fé Borst in Bakkum waar de ook 
al legendarische dj Tom Blom-
berg muziek uit de zeventiger ja-
ren draait.
 
De grote reünie vindt plaats in 
het Bonhoeffercollege aan de 
Pieter Kieftstraat in Castricum 
en is van 13.30-17.00 uur. Voor 
meer informatie over de grote en 
de kleine reünie kan men terecht 
op www.bonhoeffer.nl onder het 
kopje reünie.

Lezing en expositie over 
Stelling van Amsterdam
Uitgeest - September is Stel-
lingmaand. Ook in het Historisch 
Informatie Punt in de bibliotheek. 
Daarom is er deze maand een 
kleine tentoonstelling over de 
Stelling van Amsterdam te zien, 
verzorgd door de bibliotheek in 
samenwerking met Cultureel 
Erfgoed Noord-Holland. De Stel-
ling is een 135 km lange verde-
digingskring op 15-20 km rond 
de hoofdstad, die tussen 1881 
en 1914 in opdracht van het De-
partement van Oorlog is ge-
bouwd. Vanwege haar waarde 
voor de mensheid staat de Stel-

ling al sinds 1966 op de Wereld-
erfgoedlijst van de Unesco. Op  
dinsdag 27 september om 19.30 
uur is er een lezing over de Stel-
ling van Amsterdam. Onderwerp 
van de door Marianne Groep en 
Jaap van Harlingen verzorgde le-
zing is het landschap in en rond 
de Stelling, waarbij de nadruk 
ligt op bespreking van de noord-
westelijk gelegen forten rondom 
Uitgeest en Heemskerk. De le-
zing bijwonen kost vier euro, met 
bibliotheekpas drie euro. Kaart-
verkoop via klantenservice van 
de bibliotheken. 

Uitgeest - Een 26-jarige man uit 
Uitgeest heeft woensdag rond 
19.30 uur voor consternatie ge-

Nepwapen zorgd op een parkeerterrein in 
Haarlem. 
Even daarvoor was een melding 
binnengekomen dat een weg-
gebruiker bij het Rottepolder-
plein met een vuurwapengelij-

kend voorwerp in zijn auto zat te 
zwaaien. De politie trof de auto 
aan op een parkeerterrein.
De bestuurder werd aangehou-
den. In zijn auto werd een nep-
wapen aangetroffen.  
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Informatiebijeenkomsten op 29 september en 10 oktober

Meepraten over ontwikkelingen 
Zanderij en het stationsgebied 

Castricum - Er staat veel te ge-
beuren in het gebied De Zande-
rij en dan vooral het gebied di-
rect achter het station, Zanderij-
zuid. Er zijn verschillende plan-
nen om dit gebied een impuls 
te geven. Tegelijkertijd spelen de 
ontwikkelingen rond spoor en 
station een belangrijke rol. Zo 
zet de gemeente zich in voor een 
verkeerstunnel onder het spoor. 
Beide onderwerpen grijpen op 
elkaar in. Daarom houdt de ge-
meente twee informatiebijeen-
komsten waarin telkens beide 
onderwerpen worden belicht.
De Zanderij is toe aan verbete-
ring. Het gebied dreigt te ver-
kommeren: bedrijfsgebouwen 
zijn gesloopt en andere horen er 
eigenlijk niet (meer) thuis. Het 
gaat vooral om het zuidelijk ge-
bied achter het station. Inmid-
dels zijn er diverse initiatieven: 
de provincie maakt plannen voor 
een Archeologisch Informatie-
centrum, ontwikkelaar Biester-
bos studeert voor de plek van 
de voormalige Aldi op de mo-
gelijkheden. Zo wordt gedacht 
aan een sport- en een diagnos-
tisch centrum. Ook zijn er initi-

atieven voor verschillende vor-
men van woningbouw. Tenslotte 
heeft de gemeente nog de wens 
om het P+R terrein uit te brei-
den. De gemeente wil graag re-
gie en overzicht houden over al 
die initiatieven en ze afstemmen 
waar dat kan. Daarom willen 
burgemeester en wethouders 
richtlijnen en voorwaarden stel-
len aan die initiatieven en heeft 
een groep experts gevraagd een 
nota te maken. Deze ‘Kadernota 
Zanderij-zuid’ is nu bijna gereed. 
Castricum krijgt te maken met 
de invoering van het Programma 
Hoogfrequent Spoor (PHS). Dit 
houdt in dat vanaf 2017 onge-
veer elke vijf minuten een trein 
zal stoppen op station Castri-
cum. Voor de treinreiziger is dit 
positief, maar er is ook een ne-
gatieve kant: spoorwegovergan-
gen zijn hierdoor vaak gesloten. 
Vooral de verkeersproblemen bij 
de spoorwegovergang Beverwij-
kerstraatweg worden daardoor 
nog verder verergerd. De bereik-
baarheid van Castricum wordt 
nog slechter. De raad heeft eer-
der uitgesproken dat een tun-
nel dit knelpunt bij de spoor-

wegovergang kan oplossen. De 
vraag staat nog open via welk 
tracé die tunnel moet gaan lo-
pen. Er zijn nu twee varianten, 
die verschillen in route en kost-
prijs en haalbaarheid. Samen 
met Heiloo (die ook een pro-
bleem heeft) is Castricum bij de 
Provincie en het Rijk aan het lob-
byen, want de gemeenten kun-
nen van geen enkele variant de 
kosten zelf dragen. Prorail heeft 
plannen om het station en de 
toegankelijkheid te verbeteren. 
In en nabij station Castricum 
staat in 2012 de uitbreiding van 
fietsenstallingen op de agenda, 
in 2013-2014 staan de bouw van 
liften naar het perron en aanpas-
sing van het stationsgebouw op 
de rol. Duidelijk is dat het Pro-
gramma Hoogfrequent Spoor-
vervoer (PHS), de ontwikkeling 
van de Zanderij- zuid en de in-
grepen in de stationsomgeving 
inclusief de beoogde tunnel on-
der het spoor ruimtelijk met el-
kaar verweven zijn. Ook is er 
vooruitgang geboekt in het lob-
bytraject voor een tunnel. Op 29 
september in het Clusius Colle-
ge, aanvang 20.00 uur en 10 ok-
tober in het nieuwe gemeente-
huis, aanvang 19.30 uur is een 
informatiebijeenkomst. Ze zijn 
gelijk qua opzet en inhoud: na 
een algemene toelichting gaan 
de aanwezigen uiteen in ver-
schillende groepen: over de ka-
dernota Zanderij en over spoor 
en tunnel. Halverwege wordt ge-
wisseld. De uitkomsten van deze 
informatieavonden zal het colle-
ge van b&w meenemen in een 
voorstel aan de raad over de ont-
wikkeling van de Zanderij-zuid 
en de oplossing van het tunnel-
vraagstuk. Dit voorstel wordt aan 
de raad voorgelegd, naar ver-
wachting op 27 oktober.

Zeggingskracht bij de VUcas
Castricum - Ook tijdens het 
Cultuur Proeven was er volop 
belangstelling bij de stand van 
VUcas. Vanaf 3 oktober start het 
nieuwe cursusseizoen met ‘Zeg-
gingskracht van uw foto’s’. Ie-
dereen maakt nu wel foto’s met 
de digitale camera, maar dan… 
Vanaf 3 oktober kunnen belang-
stellenden meedoen aan de-
ze cursus die op zes maandag-
avonden bij de Volksuniversiteit 
gegeven wordt. 
De cursus Wereldgeschiedenis 
bespreekt ‘Hoe, wat en waar-
om’ in acht bijeenkomsten van-
af maandag 24 oktober. Wie zich 
verbaast over taal en taalgebruik 
kan in de taalclub op donder-

dagmiddag discussiëren met de 
bevlogen docent en quizzmas-
ter Bert Jansen. Andere activitei-
ten zijn: Engels conversatie vanaf 
5 oktober, 20 lessen van 1,5 uur. 
Franse chansons vanaf 11 okto-
ber, 5 lessen van 1,5 uur. Dins-
dag 25 oktober een excursie 
naar het Inntel Hotel in Zaandam 
inclusief high taste. 
Op woensdag 26 oktober een in-
leiding surrealisme, duur twee 
uur. Op zondag 30 oktober een 
cursus van vier uur over wijn en 
spijs. Voor meer informatie en 
aanmelding: www.vucas.nl of  ga 
naar het Kooiplein (maandag, 
woensdag en vrijdag van 9.30-
12.30 uur). 

Nieuwe inzameling huisvuil 
eind van het jaar van start
Castricum - De aanleg van 
clusterplaatsen voor de huis-
vuilcontainers gaat deze maand 
van start. Het werk wordt uitge-
voerd door Van Vuuren Wegen-

bouw. Naar verwachting eind dit 
jaar kan de nieuwe wijze van in-
zameling van huisvuil starten. 
Meer informatie op de website 
van de gemeente Castricum. 

Circus Sijm op De Brink
Behoud ware circuscultuur 
Castricum - Circus Sijm heeft op 
zaterdag 1 oktober om 15.30 uur 
en zondag 2 oktober om 13.30 
uur voorstellingen in de  blauw/
gele tent, die wordt opgebouwd 
op De Brink. Het kleinschalige 
circus stelt zich ten doel om de 
ware circuscultuur voor de klei-
ne dorpen en kernen te behou-
den. Winnaar van het Interna-
tional Circus Festival van Monte 
Carlo treedt op in het circus; de 
uit Letland afkomstige duiven-
fluisteraar Andrejs Fjodorovs. Di-
ana Salyik presenteert een jong-
leeract met handen én voeten en 
circustalent Jasper Bolechowski 
brengt een wervelende act met 
draaiende borden.

Toekomst van Schulpvaart
Castricum - Benieuwd naar de 
ontwikkeling van de Schulpvaart 
in de gemeente Castricum? Of 
geïnteresseerd in cultuurhisto-
rie, natuur of het algemene wa-
terbeheer in dit gebied? 
Belangstellenden zijn welkom 
tijdens de inloopbijeenkomst 

op 26 september in Geesterha-
ge. De informatieavond start om 
19.30 uur. 

Provincie, gemeente en Hoog-
heemraadschap werken geza-
menlijk aan plannen om op twee 
plekken langs de vaart natuur-

gebieden aan te leggen gecom-
bineerd met waterberging en 
een duurzame inrichting van de 
oevers: een gebied van vijf hec-
tare bij de wijk Kooiweg Noord 
langs de Zeeweg een terrein van 
12 hectare langs de provinciale 
weg tussen Castricum en Lim-
men. Tijdens de bijeenkomst op 
26 september is er informatie 
over het inrichtingsplan. 

Kindervoorstelling Forento
Castricum - Toneelgroep Fo-
rento speelt ‘Beestenbende in 
het bos van Jos’ op 25 septem-
ber om 12.00 en 14.00 uur. Het 
humoristische stuk wordt op-
gevoerd door vrolijk uitgedos-
te beesten. Muziek is op maat 
voor deze voorstelling gecom-
poneerd door Rens van der Lin-
den. Het stuk is geschreven en 

geregisseerd door Marie-Louise 
Middelhoff. Het stuk is geschikt 
voor kinderen vanaf vier jaar en 
duurt ongeveer 60 minuten. Dit 
keer wordt gespeeld in de tuin 
van het voormalige jachthuis 
van Jonkheer Gevers, schuin te-
genover Kijk-Uit, aan de Oude 
Schulpweg 4 in Castricum. Ook 
bij slecht weer gaat de voorstel-

ling door alleen verhuist men 
dan de beestenboel naar binnen. 
Waar dit is kan men een uur voor 
de voorstelling vinden op www.
forento.nl. 
Kaartjes kosten 3,50 euro en 
vanaf heden te koop bij Boek-
handel Laan en via www.forento.
nl. Eerder gekochte kaarten van 
de voorstelling, die eerder dit 
jaar niet doorging vanwege het 
slechte weer, zijn ook geldig voor 
deze voorstelling.

Castricum - Donderdag komt 
de cameraploeg van het tv-pro-
gramma Z@ppsport naar De 
Sokkerwei. 

Er wordt een rugbystrijd gestre-
den en de beste drie meisjes en 

Z@ppsport op de Sokkerwei
drie jongens gaan door. ‘Zij krij-
gen een training op het veld van 
Cas RC die verzorgd wordt door 
twee prominente spelers van het 
Nederlandse Rugbyteam. 
Onder voorbehoud op tv te zien 
op 22 oktober. 
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Glashart deelt iPads uit
Castricum - P. Schoffelmeer,  
M.R. Sloog, T.J.H. de Graaf,  
P.C.M. van der Valk en A.C.M. 
Balink zijn de gelukkige win-
naars van een iPad. José Tri-
go Gomez, salesmanager van 
Glashart, kwam naar Castricum 
om de prijzen te overhandigen. 
De prijsuitreiking vond plaats in 
de Glashart Servicewinkel die 
te vinden is in winkelcentrum 
Geesterduin. 
Glashart is het bedrijf dat een 
glasvezelnerwerk aanlegt in de 
gemeente, Elk huishouden dat 
een glasvezelabonnement heeft 
afgesloten in Castricum en Bak-
kum kreeg een tuinprikker en 
aan het einde van de inschrijf-
periode werd een iPad verloot 
onder de inwoners die de tuin-
prikker lieten staan. Glashart wil 
graag zo snel mogelijk starten 

met de aanleg van het glasvezel-
netwerk. “Het is spannend ge-
weest en aanvankelijk reageer-
de niet iedereen even enthousi-
ast, maar we zijn blij dat de in-
woners van Castricum uiteinde-
lijk toch gekozen hebben voor 
het netwerk van de toekomst”, 
aldus José Trigo Gomez.
Voordat de aanleg start, infor-
meert Glashart de inwoners uit-
gebreid over de werkzaamheden 
die in de buurt plaats gaan vin-
den.

Inwoners die zich nog niet heb-
ben aangemeld voor een glas-
vezelabonnement kunnen dat 
nog steeds doen bij één van de 
deelnemende serviceproviders 
(XMS, KickXL of KPN) of in de 
Glashart Servicewinkel in win-
kelcentrum Geesterduin. 

Open dag: kennismaken 
met paard- en ponyrijden
Heemskerk - Ruitersportcen-
trum De Schimmelkroft houdt 
zaterdag 24 september van 13.00 
tot 17.30 uur open dag. Door het 
hele land worden open dagen 
gehouden in verband met de 
landelijke campagne ‘Paardrij-
den met plezier’. De perfecte mo-
gelijkheid om in de eigen regio 
kennis te maken met paard- of 
ponyrijden op een FNRS mane-
ge. De Schimmelkroft wil tijdens 
de open dag een indruk geven 
van hetgeen er op een norma-
le zaterdag met paarden en po-
ny’s gebeurt. Zowel in de rij-
baan als in de stallen .Er zijn leu-
ke demonstraties en verkoop van 
paardenspullen en natuurlijk alle 

gelegenheid om vragen te stel-
len. Het publiek kan ook zelf te 
paard. Het programma staat op 
www.schimmelkroft.nl.

FNRS
De Schimmelkroft is aangesloten 
bij de brancheorganisatie FNRS. 
Bedrijven die zijn aangesloten 
bij de FNRS onderscheiden zich 
door goede opleidingsmogelijk-
heden voor jong en oud. Veilig 
paardrijden staat bij het ruiter-
sportcentrum hoog in het vaan-
del. De FNRS stelt het belang 
van plezierig en verantwoord 
paardrijden voorop en kent ster-
ren toe aan de ruitersportcen-
tra. De klant weet wat hij kan 

verwachten. De Schimmelkroft 
heeft maar liefst vijf sterren. 

Speciale actie
Ruitersportcentrum De Schim-
melkroft biedt twee lessen aan 
tegen betaling van één les. Zo 
kun je extra voordelig kennis-
maken met deze mooie sport. De 
bonnen voor een gratis tweede 
les zijn op de open dag verkrijg-
baar bij het ruitersportcentrum 
aan de Kerkweg in Heemskerk.
Iedereen is zaterdag 24 septem-
ber van harte welkom een kijk-
je te komen nemen en gebruik 
te maken van de gastvrijheid bij 
De Schimmelkroft. Het ruiter-
sportcentrum is gevestigd aan 
de Sportboulevard in Heems-
kerk, Kerkweg 221B. Kijk voor 
meer informatie over De Schim-
melkroft op www.schimmelkroft.
nl of voor informatie over de lan-
delijke open dag op www.fnrs.nl.

Vier rock ’n rollbands en 
jaren ‘90 feestje in Bakkerij
Castricum - Vrijdag 23 septem-
ber staan vier bands op het po-
dium van De Bakkerij: Winston, 
Dimaryp, Krakers-IJland en Twi-
ce the Same. Zij brengen alter-
natieve rock, metalrock en een 
akoestische set. 
Zaterdagavond wordt een ja-
ren ‘90 feestje met de beste en 

slechtste nummers uit die tijd. 
Dj’s Sick Sanna, Sexy Sneezzz en 
Konche zullen deze jaren uit de 
vorige eeuw weer helemaal te-
rugtoveren. De Bakkerij is te vin-
den aan Dorpsstraat 30 en de 
deur gaat om 21.00 uur open. 
Vrijdag is de entree 3,00 euro. 
Zaterdag vrij entree. 

Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips over 
verschillende consumentenzaken. 
Deze maand behandelt hij het 
onderwerp ‘risico’s voor ZZP’ers 
bij ziekte’.  

Ook zakelijke klanten staan bij 
Univé Noord-Kennemerland hoog 
in het vaandel. Vijf keer op rij 
hebben wij de prijs voor Beste 
zakelijke verzekeraar ontvangen. 
Wij zijn betrokken en staan 
dichtbij onze klanten. En waar  
de winst niet het oogmerk is,  
is onze dienstverlening dat wel! 
 
Zekerheid en inkomen!
Het aantal Zelfstandigen Zonder 
Personeel (ZZP’ers) is de afge-
lopen jaren sterk toegenomen. 
Veel vaklieden hebben ervoor 
gekozen voor zichzelf te begin-
nen. De vraag is of zij zich wel 
voldoende gerealiseerd welke 
zekerheden ze hebben achter-
gelaten. In loondienst wordt  
immers alles geregeld: de pen-
sioenpremie wordt betaald door 
de werkgever en bij ziekte wordt 
het salaris gewoon doorbetaald. 
Dit zijn secundaire arbeids-

voorwaarden die opeens niet 
meer van toepassing zijn. 

Wat zijn de gevolgen?
Eigenlijk is het heel simpel: als  
u als zelfstandige door ziekte of 
een ongeval, niet kunt werken, 
dan is er géén inkomen. De kos-
ten lopen echter wel door en  
bovendien willen uw klanten 
geholpen worden. Meer kosten, 
maar geen inkomen. Wanneer u 
hiermee te maken krijgt heeft  
u volgens de wet recht op een 
bijstandsuitkering, echter het 
spaar  geld of vermogen uit eigen 
woning dat u of uw partner heeft 
wordt op deze uitkering gekort.

Onbezorgd ondernemen
Veel ondernemers denken dat een 
arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring duur is en het is ook geen 
goedkope verzekering. Maar het 
risico is ook erg groot. Bedenk 
wel dat als gevolg van ziekte uw 
bedrijf failliet kan gaan en dat  
bij arbeidsongeschiktheid de bij-
stand het gevolg kan zijn. De 
praktijk leert dat er de laatste 
jaren veel scherper geprijsde  
arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ringen op de markt zijn gekomen. 
De meest uitgebreide en daardoor 
de meest kostbare verzekering 

biedt de zekerheid dat wanneer 
u het werk niet meer kunt  
uitvoeren u recht heeft op een 
uitkering.

Een andere optie
Wanneer u alleen een klein deel 
van het risico wenst af te dekken 
is bijvoorbeeld een ongevallen-
verzekering een optie. Deze ver-
zekering keert eenmalig een  
bedrag uit bij blijvend letsel ten 
gevolge van een ongeval.  

Meer weten?
Wilt u weten wat voor u de beste 
oplossing is? Kom dan bij ons 
langs voor een deskundig advies. 
Samen kijken we naar de beste 
oplossing voor het afdekken van 
het risico bij ziekte en/of arbeids-
ongeschiktheid. Univé Noord-
Ken  nemerland is te vinden in 
Heemkerk op de Maerelaan 6, 
tel. (0251) 65 70 75 en in Limmen 
aan De Drie Linden 1, tel.  
(072) 505 35 81.

Ondernemen kan  
een stuk relaxter!

Spetterende herfst en winter-
campagne bij Blanco//Milano! 
Beverwijk - Dé modezaak voor 
jongens en mannen Blanco//Mi-
lano aan de Breestraat 39a in 
Beverwijk heeft op zaterdag 24 
en zondag 25 september weer 
een spectaculaire herfst/win-
tercampagne voor de klanten in 
petto. Blanco//Milano biedt tij-
dens deze campagne een com-
plete outfit aan van het merk 
Jack & Jones. De outfit bestaat 
uit een ‘dark denim jeans’ , een 
‘hooded sweat’ en een stoere 
winterjas. Voor de hele set be-
taalt men slechts 99,95 euro in 
plaats van 199,90 euro. Kijk voor 
een afbeelding op de voorpagina 
van deze krant. 
“Elke keer denk ik dat het toch 
niet gekker kan, maar het is toch 
weer gelukt; een stoere outfit 
voor een geweldig leuke prijs!’’, 
vertelt eigenaar Mike de Graaf 
enthousiast. “Bovendien hebben 
we dit weekend een Buy More-
Get More-actie! Dit houdt in; hoe 
meer u koopt des te meer ca-
deaus u ontvangt.” 
Wie voor 25 euro koopt, krijgt  
een tas van het nieuwe jeans-
merk MOD cadeau. Bij een aan-
koopprijs van 50 euro is dat een  

tas van MOD en een sjaal van 
Jack & Jones, bij 75 euro  de tas, 
de sjaal én een T-shirt van Jack 
& Jones. Bij 100 euro de tas, de 
sjaal, een T-shirt en een over-
hemd van Jack & Jones. 
Mike: “Dus 100 euro kopen, be-
tekent 80 euro aan cadeaus. Op 
is op en er is maximaal één com-
pleet cadeaupakket per klant.” 
Dit seizoen heeft B&M weer een 
originele en vooral eigenzinnige 
collectie. “Een goed vest hoort 
er helemaal bij de komende win-
ter. Ook de grote kragen, de col 
en asymmetrische sluitingen die 
een stoere mannenlook geven, 
zijn een absolute trend. De jeans 
zijn weer een belangrijk onder-
deel van de wintermode en wij 
hebben een zeer brede collec-
tie ingekocht. Het kleurenpallet 
van dit najaar bestaat uit kobalt- 
en hemelsblauw, indigo, groen, 
rood en natuurlijk veel grijs en 
zwarttinten. Over het algemeen 
gaat het er deze winter om dat je 
met je outfit een relaxte luxe uit-
straalt.” Nieuwsgierig? Blanco//
Milano Breestraat 39a te Bever-
wijk, tel.: 0251–212012 of www.
blanco-milano.nl. 




