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Kritiek op regenboogzebra
Castricum - Henny Huis-
man, homovader van Neder-
land, kwam vorig jaar met het 
idee, raadslid Ralph Castri-
cum van Forza ging er ver-
volgens mee aan de slag; een 
regenboogzebra voor het NS-
station in Castricum. Hiermee 

zou Castricum laten zien dat 
de gemeente openstaat voor 
seksuele diversiteit. Donder-
dagavond werd het idee be-
sproken in de gemeenteraad. 
Wethouder Steeman noem-
de het plan onveilig. Want 
bestuurders hoeven offi cieel 

Primeur Reddingsbrigade

Actie tegen paardenpoep op straat
Castricum - Peter Paul Bruin 
is samen met anderen bezig 
een Anti PaardenPoep Comi-
té op te richten, kortweg het 
APPC. Er is een boekje sa-
mengesteld met foto’s van 
de overlast en die is aange-
boden aan wethouder Swart. 
,,Ons mooie dorp Castricum 
wordt geteisterd door paar-
denpoep”, zegt Bruin. ,,Alle 
paardrijders en rijdsters la-
ten hun paarden hun behoef-
te doen op straat en ze den-
ken er zelfs niet aan om deze 
smerigheid op te ruimen.” De 

maatregelen die het APPC 
aankondigt zijn niet mis.  
,,Het comité vraagt mensen 
die ook overlast ondervin-
den om vlaggen te plaatsen 
in elke niet opgeruimde hoop 
paardenpoep. Bovendien kan 
men iedere keer de gemeen-
te bellen om te vragen de 
hoop op komen te ruimen. 
Hondenbezitters kunnen in 
staking gaan en hun hopen 
hondenpoep laten liggen. 
En met een spuitbus witte 
verf kan elke niet opgeruim-
de hoop paardenpoep wor-

den omcirkeld. Foto’s van 
niet opruimende paardrijders 
kunnen op de social media 
worden gezet. Maar voordat 
wij tot acties overgaan wil-
len wij in eerste instantie de 
gemeente, raadsleden, wet-
houders vragen hier wat aan 
te doen. Neem maatrege-
len, stel een opruimplicht in, 
handhaaf deze, stel een paar-
denbelasting in om de kosten 
van het opruimen te bekosti-
gen, want als zij het zelf niet 
opruimen, is het toch niet zo 
gek om een gemeentemede-

werker met een scootertje en 
een aanhangertje op weg te 
sturen?” 

Wie de strijd wil steunen kan 
contact opnemen via pp-
bruin@gmail.com.

niet te stoppen en voetgan-
gers moeten er niet op reke-
nen dat ze voorrang krijgen 
op een gekleurd pad. En er 
zijn raadsleden die om deze 
en een andere reden moei-
te met het plan. ,,Een raads-
lid dat een homozebra be-
pleit en tegelijkertijd asiel-
zoekers, vluchtelingen en mi-
granten buitensluit is dub-
belhartig”, zegt Ron de Haan 
van De VrijeLijst. Ralph Cas-
tricum is een fel tegenstan-
der van hulp aan vluchtelin-
gen. Henny Huisman steunt 
hem daar niet in. 
Huisman bepleit om de twee 
onderwerpen, regenboog-
zebrapad en vluchtelingen-
opvang, los te koppelen. Er 
wordt volgende week over de 
motie gestemd.

Bakkum - Reddingsbriga-
de De Strandlopers heeft de 
primeur; Emily, een robot die 
heel snel drenkelingen in zee 
traceert, is nog nergens an-
ders actief in Europa. Afge-
lopen weekend werd Emi-
ly gedemonstreerd. De NOS 
kwam ook en Bakkum was 
vrijdag op tv te zien. Emi-
ly staat voor Emergency In-
tegrated Lifesaving Lanyard, 
is een uitvinding uit de VS 
en blijft een jaar lang bij de 
Castricumse reddingsbriga-
de. Lennaert Zonneveld van 

de Reddingsbrigade kwam 
de robot tegen op internet en 
hij maakte er werk van Emi-
ly naar Castricum te halen. 
De robot kan worden uitge-
rust met camera, intercom-
systeem en verlichting en er 
is een sonar-robot, speciaal 
voor zoektochten onder wa-
ter. Daarnaast dient het als 
drijfmiddel voor meerdere 
personen. 
De Reddingsbrigade moet 
nog wel ingezet worden om 
een drenkeling weer op het 
droge te krijgen. 

BEGRAAFPLAATS
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CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

CARROTCAKE
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Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
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Lamsshoarma
30 % KORTING
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E 1,- per stuk
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 
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Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
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Openingstijden:
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Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
Advertentieverkoop:
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Advertentietarieven:
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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: 17.175

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 geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 11-09-2016: 
Bente Maria Duijn, doch-
ter van Gerardus W. Duijn 
en Margretha M.C. Kerssens. 
Castricum - 3-09-2016: 
Duuc Leonard de Braaf, zoon 
van Aart C.F. de Braaf en Gi-
selle M. Teunisse. 
Limmen - 18-08-2016: Faas 
Lowe Metselaar, zoon van 
Rob Metselaar en Linda Pen-
ner. 26-08-2016: Elin Roos 
Heesbeen, dochter van Je-
roen Heesbeen en Leonie P. 
Winder. 30-08-2016: Milas 

Morris Karabiçek, zoon van 
Erdem Karabiçek en Dorien 
van Mechelen.
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 2-09-2016: Mi-
chaël J.P. Admiraal en Hille-
giena H. van der Steen. De 
Woude - 9-09-2016: Dirk Hos 
en Simone H.M. Winter. El-
ders woonachtig - 1-09-2016: 
Bart Koopmans en Stephanie 
Dooves. 9-09-2016: Patrick 
Bos en Rianne Kruise.
Overleden
Akersloot - 3-09-2016: Jo-

Mini-jongens tweede van N-H 
Castricum - De AV Castri-
cum pupillen Ilias van Hee-
ringen, Mats Venselaar, 
Sam Glorie, Lars Schramp, 
Elin Binkhorst, Gigi Mar-
tens, Maartje Wit, Lomyr-
ne Horn, Yenthe Zonneveld, 
Sepp Schulte en Sanoë Pen-
ha hebben tijdens de com-
petitiefi nale in Beverwijk za-
terdag prima prestaties laten 

zien, met voor de ploeg jon-
gens minipupillen een podi-
umplaats, en bovendien voor 
twee atleetjes een top-10 
klassering in het individuele 
klassement. 
Aan de fi nale deden de bes-
te pupillen en ploegen uit 
heel Noord-Holland mee. De 
jongens mini-pupillen (Ilias, 
Mats, Sam  en Lars moch-

ten zaterdag een enorme zil-
veren beker voor een twee-
de plaats in het ploegenklas-
sement mee naar AV Castri-
cum nemen.Op de foto: Trai-
ners Kees Vrolijk en Sten van 
der Moer met de ploeg jon-
gens mini-pupillen v.l.n.r.: 
Lars Schramp, Mats Vense-
laar, Ilias van Heeringen en 
Sam Glorie. 

Mooie prestaties bij 
de Dam tot Damloop

Castricum - De Dam tot 
Damloop is voor veel ver-
schillende atleten van Team 
Distance Runners (TDR) de 
uitgelegen kans om boven 
zichzelf uit te stijgen op een 
10 Engelse mijl. Michel But-
ter, Ronald Schröer en Edwin 
de Vries mikten op hoge uit-
slagen tijdens deze zonover-
goten editie van de Dam tot 
Damloop.

Toen het startschot klonk 
snelden de toplopers de 
hoek om de IJtunnel in. Er 
ontstond vooraan al snel een 
groep met de allerbeste van 
de wedstrijd, een groep van 
ongeveer tien man groot. 
Daarachter de tweede groep 
met hierin de TDR-atleten 
Butter, Schröer en de Vries. 

Er werd op een hoog tempo 

Limmen - Vorig jaar is het 
zwembadterrein Dampeg-
heest in Limmen geslo-
ten en zijn de opstallen ge-
sloopt. Wethouder Stee-
man en wethouder Swart, 
die verantwoordelijk zijn 
voor dit project, zien kansen 
voor een nieuwe ontwikke-
ling en willen eerst de me-
ningen van omwonenden en 
belangstellenden vernemen 
voordat ze verder gaan met 
het Plan van Aanpak.
Voor de omwonenden en 
belangstellenden is er een 
inloopbijeenkomst gepland 
op dinsdag 27 september in 
de Vredenburg te Limmen 
van 19:00 tot 20:00 uur. Tij-
dens de bijeenkomst kun-
nen ideeën, vragen of zor-
gen worden gedeeld over 
de toekomst van het plan-
gebied. 
Bij de bijeenkomst zullen de 
heren Vinke en Levering na-
mens de gemeente aanwe-
zig zijn.   

Inloop locatie 
Damphegeest

doorgetrokken, maar de for-
matie hield stand tot 10 ki-
lometer. Op dit punt tracht-
te Olympiër Abdi Nageeye 
uit de groep weg te lopen 
door hard te versnellen. De 
groep viel uiteen en ook de 
drie mannen van TDR kon-
den niet mee in de versnel-
ling. Het tempo bleef echter 
hoog en het was Schröer die, 
in tegenstelling tot Tilburg 
twee weken geleden, aan het 
langste eind trok. Hij fi nishte 
op een sterke twaalfde plaats 
als tweede Nederlander in 
een tijd van 48’46”. Achter 
hem verrastte De Vries door 
als derde Nederlander te ein-

digen. De Vries eindigde als 
vijftiende in 48’57”. 

Michel Butter
Michel Butter liep een min-
der goede wedstrijd, hij ein-
digde als vierde Nederlander 
en als achttiende in totaal in 
een tijd van 49’37”. 
,,Na een goede trainings-
stage in Sankt Moritz heb ik 
weer een mooie stap gezet 
maar ik draaide niet lekker. Ik 
had een erg stijve hamstring 
en dit begon na 10 kilometer 
toch wel parten te spelen.” 
Butter is bezig aan een reeks 
wedstrijden met het EK Cross 
begin december als einddoel.

hannes A.M. van Baar, gere-
gistreerd partner van Gerar-
da J.M. Ransijn. 14-09-2016: 
Sophia H. Vos, weduwe van 
Antonius Dreijer. Castricum 
- 31-08-2016: Minke Voogd, 
weduwe van Wilhelmus M. 
Fuijkschot. 3-09-2016: Flo-
rentius J. Stet, gehuwd met 
Johanna C.M. Krom. 10-09-
2016: Johanna J. Kijzers, we-
duwe van Herman Viergever. 
12-09-2016: Agatha Lute, we-
duwe van Gerardus C. Borst. 
Limmen - 8-09-2016: Anna 
C. Mors, weduwe van Simon 
H. Beentjes. 10-09-2016: Be-
rendina Regtop, gehuwd met 
Wilhelmus Hageman.

Castricum - Vrijdag om 
21.00 uur was er sprake van  
een brandje aan de Kwekerij 
in Akersloot. Door snel optre-
den van de brandweer is er-
ger voorkomen. Het is nog 
niet bekend hoe de brand is 
ontstaan. De brandweer is 
woensdag en donderdag drie 
keer uitgerukt naar het zorg-
centrum De Boogaert vanwe-
ge een defecte rookmelder. 
Woensdagochtend ging een 
rookmelder in Huis van Hilde; 
een stroomstoring. Donder-
dagochtend werd om assi-
stentie gevraagd door de am-
bulancedienst om een per-
soon via het raam naar bene-
den te hijsen aan de Marga-
ret Krophollerlaan. 

Brandweer 
in actie 
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag 21.15 uur 
The Rolling Stones - Havana Moon

donderdag 19.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag 19.00 uur 

Florence Foster Jenkins
donderdag 21.00 uur

vrijdag  18.45 uur
zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 21.00 uur 
Riphagen

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 21.15 uur

zaterdag 18.45 & 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 & 20.00 uur

woensdag 20.00 uur 
Bridget Jones’s Baby

vrijdag  16.00 uur
dinsdag 14.00 uur
Adios Amigos

woensdag 15.00 uur 
Storks (NL) 3D
zaterdag 15.00 uur
zondag 13.00 uur

Huisdiergeheimen - 3D
zaterdag  15.00 uur

zondag 13.00 uur  woensdag 15.00 uur 
Meester Kikker

Programma 22 sept  t/m 28 sept 2016

BUCH vraagt om financiële impuls 
voor optimale dienstverlening

Castricum - De colleges 
van Bergen, Uitgeest, Castri-
cum en Heiloo (BUCH) vra-
gen aan de gemeenteraden 
om een investering voor in-
formatisering en automatise-
ring (I&A). Zo kan de organi-
satie beter inhoud geven aan 
de ambitie om tot een van 
de beste dienstverleners van 
Nederlandse gemeenten te 
behoren.

Per 1 januari 2017 gaan de 
BUCH-gemeenten ambte-
lijk fuseren. De vier afzonder-

lijke gemeenten blijven be-
staan, de ambtelijke orga-
nisaties vormen straks sa-
men de BUCH-werkorgani-
satie. BUCH heeft de ambitie 
een innovatieve en efficiënte 
dienstverlening neer te zet-
ten. Daar waar mogelijk en 
wenselijk worden zoveel pro-
ducten digitaal geleverd.
De leden van de vier ge-
meenteraden worden op 21 
september door het bestuur 
in oprichting bijgepraat over 
de I&A-investering. 
Door deze investering kun-

nen de gemeenten de kwa-
liteit van de dienstverle-
ning blijvend naar een ho-
ger peil brengen. Uit onder-
zoek is gebleken dat het voor 
de BUCH-organisatie beter is 
om de kosten voor de baten 
uit te laten gaan. Hierdoor 
hebben inwoners en onder-
nemers eerder profijt van de 
ambtelijke fusie. 

De besluitvorming van de 
I&A vindt plaats in de ge-
meenteraden van september 
tot en met half november

Stones in Havana Moon
In Havana Moon wordt het 
historische, ‘once in a life-
time’ concert van de Rol-
ling Stones in Havana, Cu-
ba vertoond. Dit epische, re-
cordbrekende concert, gere-
gisseerd door Paul Dugda-
le (Adele, Coldplay), bevat 
hits als Jumpin Jack Flash, 

‘It’s Only Rock ‘n Roll, Gim-
me Shelter, Brown Sugar, Sa-
tisfaction. Mick Jagger, Keith 
Richards, Charlie Watts, en 
Ronnie Wood speelden aan 
het einde van hun Améri-
ca Latina Olé Tour 2016 de-
ze spectaculaire set voor 1.2 
miljoen fans.

Florence Foster Jenkins ver-
telt het waargebeurde ver-
haal van de gelijknamige le-
gendarische New Yorkse erf-
gename en socialite die er al-
les aan deed om haar droom, 
een groots zangeres worden, 
uit te laten komen. De stem 
die ze in haar hoofd hoorde 
was prachtig, maar voor an-
deren klonk haar gezang vre-

Florence Foster Jenkins
selijk vals. Haar echtgenoot 
en manager, St. Clair Bay-
field was vastbesloten om 
zijn geliefde Florence tegen 
de waarheid te beschermen. 

Wanneer Florence besluit 
een concert in Carnegie Hall 
te geven, komt hij voor de 
grootste uitdaging van zijn 
leven te staan.

Lezing Nanette Popken
Castricum - Zondag 25 sep-
tember vanaf 14.00 uur ver-
telt Nanette Popken bij Boek-
handel Laan over haar boek: 
‘Sara’s kleuren, alles over 
kleuren voor de vrouw van 
50+’.  Een boek met tips over 
hoe de vrouw op leeftijd er 
nog steeds mooi uit kan zien. 
Het boek is opgemaakt door 
Rob Berkemeier. ,,Het boek 
vertelt wat je mooi staat en 
wat goed bij je past”, vertelt 
Nanette. ,,Adviezen over kle-
ding, kapsel, make-up; alles 
komt aan bod.” Nadat Nanet-
te dertig jaar geleden voor 
het eerst een kleurenanaly-
se kreeg, merkte ze hoe de 
goede kleuren haar konden 
versterken en hoe verkeerde 
kleuren haar humeur konden 
aantasten. Maar pas zes jaar 
geleden is Nanette er profes-
sioneel mee aan de slag ge-
gaan. ,,Kleur is maar een on-
derdeel van het imago. Kle-
dingstijl, kapsel, make-up, 

accessoires, alles telt mee.” 
Ze is ook trainingen gaan vol-
gen in colorcoaching. ,,Kleur 
is niet alleen mooi, maar het 
is nodig voor je welbevinden.”  
Zie voor meer informatie op 
www.sarasteedsmooier.nl.
De lezing is gratis te bezoe-
ken.

SP: ,,Is aansluiting A9 
financieel haalbaar?”

Castricum - In 2008 heb-
ben de gemeenten Castri-
cum, Heiloo en Alkmaar en 
de Provincie Noord-Holland 
gezamenlijke afspraken ge-
maakt over de aansluiting A9 

bij Heiloo en de nieuwbouw-
projecten waaruit deze aan-
sluiting zou moeten worden 
gefinancierd. SP Castricum 
vraagt zich nu af hoe de ge-
meente Heiloo haar bijdrage 

van 8,5 miljoen voor de aan-
sluiting A9 gaat financieren 
uit een verlies van ruim 25 
miljoen op Zandzoom, Zui-
derloo en de Boekelermeer. 

,,De gemeente CAL kan en 
mag niet opdraaien voor de 
financieringstekorten van 
Heiloo en/of Alkmaar”, zegt 
fractievoorzitter Marjo Hus-
slage. ,,Daarom roept SP 

Castricum het college op om 
vast te houden aan haar bij-
drage zoals overeengeko-
men. Ook vraagt de SP van 
het college een actueel, dui-
delijk en gespecificeerd over-
zicht van de totale kosten van 
de aansluiting A9, inclusief 
de kosten van het aanpassen 
van het onderliggend wegen-
net en de te nemen verkeers-
maatregelen. Plus een over-

zicht van de wijze waarop dit 
alles gefinancierd gaat wor-
den en door wie.” 
Zolang er geen actueel, dui-
delijk en gespecificeerd over-
zicht is en zolang de financi-
ele haalbaarheid van de aan-
sluiting A9 niet voldoende 
aangetoond is, moeten alle 
voorbereidende werkzaam-
heden ‘on hold’ gezet wor-
den, aldus de SP Castricum. 

Kees van Amstel: ‘De man 
die ik niet wilde worden’

Castricum - Op 30 septem-
ber speelt Kees van Amstel 
zijn voorstelling ‘De man die 
ik niet wilde worden’ in het 
Huiskamertheater van Frank 
Boske. Er zijn nog plaatsen 
vrij. 
Frank: ,,Kees speelt een voor-
stelling als de man die je 
graag op je verjaardagsfeest-
je hebt omdat hij altijd van 
die leuke verhalen heeft.” 
De voorstelling begint om 
20.10 uur op de Dorps-
straat 23, reserveren via 06-
51562039 of info@dorps-
straat23.nl.

Handgemaakte kunstboekjes 
in een luciferdoosje

Regio - De ‘MatchBoox’ her-
bergt kunst in Bergen. 

Vier handgemaakte zigzag 
gevouwde boekjes in een lu-
ciferdoosje, over bouwkunst, 
schilderkunst, literatuur, fo-

tografie en andere kunsten in 
Bergen. Op zondag 9 oktober 
wordt de box gepresenteerd 
bij Galerie Rogier Jonk, Plein 
7, Bergen. Van 14.30 tot 16.00 
uur. Meer informatie: www.
matchboox.com. 
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Leerlingen van het Bonhoeffer op 
maatschappelijke stage in Uitgeest

Castricum/Uitgeest - Op 
12 en 13 september vonden 
er in het recreatiegebied Alk-

maarder- en Uitgeestermeer 
maatschappelijke stages 
plaats. Leerlingen van 2 havo 

van het Bonhoeffercollege 
hebben ongewenste boom-
pjes uit de rietkragen van de 
Dorregeesterpolder in Uit-
geest weggehaald. En in an-
dere groepen zijn eigen idee-
en ontworpen voor de inrich-
ting en gebruik van voorma-
lig erfgoedpark De Hoop. Dit 
gebeurde onder leiding van 
docenten van de school en 
medewerkers van het Recre-
atieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer.

Voor het opknappen van de 
rietkragen van de Dorre-
geesterpolder maakten een 
groep leerlingen eerst een 
overtocht met de werkboot 
van het recreatieschap vanaf 
het erfgoedpark naar de pol-

Regio - Westerveld organi-
seert op woensdag 28 sep-
tember de maandelijkse in-
loopavond. Iedereen kan dan 
zonder afspraak van 18.30 
tot 21.00 uur binnenlopen en  
vragen stellen. Belangstel-
lenden worden ontvangen  
met koffie in de toonzaal, 
waar ook de uitgebreide col-
lectie gedenktekens, urnen 
en assieraden te bekijken is.

Herfstwandeling
Maar Westerveld organiseert 
nog meer. Zo kan men op 

zondag 9 oktober deelnemen 
aan een bijzondere wande-
ling. 
Deskundige gidsen begelei-
den de wandelars over het 
prachtige terrein en vertellen 
de verhalen achter de monu-
menten. Tijdens de rondlei-
ding bezoekt het gezelschap 
ook een deel van het mo-
numentale crematoriumge-
bouw. De wandelingen star-
ten om 11.00, 12.00, 13.00 en 
14.00 uur, iedereen is wel-
kom. Meer informatie op 
www.bc-westerveld.nl. 

der. Daar gingen ze bewa-
pend met schep of zaag aan 
de slag. 

Erg benieuwd was de orga-
nisatie naar de ideeën die de 
leerlingen hadden voor de 
inrichting en het gebruik van 
het voormalig erfgoedpark. 
Na een blik op het erfgoed-
park te hebben geworpen 
gingen ze met plattegrond 
en potloden aan de slag. Ve-
len tekenden een pretpark 
met ook watergerelateerde 
speeltoestellen en horeca-
locaties op de plattegrond. 
Daarbij zaten soms tevens 

plekken voor overnachting, 
entertainment, dieren en 
groenteteelt.

Vanaf 2015 zijn maatschap-
pelijke stages niet meer ver-
plicht in het voortgezet on-
derwijs en ontvangen scho-
len en gemeenten hiervoor 
geen subsidie meer. Toch 
hebben het Bonhoeffercol-
lege, en het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeester-
meer op 20 augustus 2015 
een intentieovereenkomst 
getekend om te blijven in-
vesteren in Maatschappelij-
ke Stages in het Groen.

Heemskerk - Ruitersport-
centrum De Schimmelkroft 
neemt zondag deel aan de 
open dag die brancheorga-

25 september open dag:
Paard- en ponyrijden 
bij De Schimmelkroft 

nisatie FNRS in samenwer-
king met KNHS en NOC*NSF 
organiseert. Tussen 11.00 en 
17.00 uur kan iedereen langs-
komen om kennis te maken 
met paard- of ponyrijden. 

Bedrijven die aangeslo-
ten zijn bij brancheorgani-
satie FNRS onderscheiden 
zich door goede opleidings-
mogelijkheden voor jong en 
oud. De FNRS stelt het be-
lang van plezierig en verant-
woord paardrijden voorop en 
kent sterren toe aan de rui-
tersportcentra. De Schim-
melkroft heeft vijf sterren; 
veilig paardrijden en welzijn 
van de dieren staan er hoog 
in het vaandel. Al vanaf vijf 
jaar kunnen kinderen er te-
recht, het ‘guppen rijden’ is er 

speciaal voor hen om spelen-
derwijs vertrouwd te raken 
met de pony’s in het bijzijn 
van een ouder. Verder is er 
de zogenoemde opstapcur-
sus, bedoeld om de cursisten 
alles over het omgaan met de 
pony’s op stal, het verzorgen 
en opzadelen te leren. De-
ze cursus gaat vooraf aan de 
reguliere ponylessen en ook 
de ouders worden hier ac-
tief bij betrokken. Daarnaast 
bevat de opstartcursus ver-
schillende voltigelessen. Dit 
is gymnastiek te paard waar-
bij de cursisten kennismaken 
met de bewegingen van een 
paard. 

Tijdens de open dag verzorgt 
Stichting In Het Zadel een 
demonstratieles. Deze stich-
ting richt zich op kinderen 
en volwassenen met een be-
perking. Kijk op wwwschim-
melkroft.nl voor het volledige 
programma. Het ruitersport-
centrum is gevestigd aan de 
Kerkweg 221b (sportboule-
vard) te Heemskerk.

Voetproblemen? Rug-, onderrug-, 
heup- of bilspierklachten, enkel- of 
knieklachten, voorvoetklachten?
Heel veel mensen lopen rond met deze klachten 
en denken dat het wel zal overgaan, of dat het erbij 
hoort. Maar deze mensen weten niet dat er heel 
vaak een oplossing voor is, namelijk individueel ver-
vaardigde steunzolen.

De pijnklachten worden vaak veroorzaakt door ver-
keerde stand van de voeten of knieën, of doorge-
zakte voorvoeten, scheefstand van het bekken en 
zo nog meer.

Wij kunnen de meest voorkomende klachten met 
adequate, individueel gemaakte steunzolen oplossen. 
Aan hand van de voetafdrukken en computerbe-
rekeningen kunnen wij een doelgericht advies geven. 
Wij bespreken met de mensen wat de oplossing is, 
en wat wij voor hen kunnen doen. 

Du s willen we adviseren, loopt u ook met bovenge-
noemde klachten rond: maak gerust vrijblijvend een 
afspraak met ons voor een advies.                           

Michael Ogertschnig, gediplomeerd orthopedisch 
schoentechnicus.

Van Oldenbarneveldweg 1, 1901 KA Castricum                               
www.desteunzolenpraktijk.nl 

Tel. 0251 82 83 78                                                                                 
info@desteunzolenpraktijk.nl
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De column van Monique.....

Sinds kort hebben wij een probleem in de straat. Achter ons is een nieuw plan gebouwd waar 
de meeste bewoners inmiddels hun intrek hebben genomen. Veelal jonge mensen die ge-
wend zijn hun spullen via internet aan te schaffen want busjes van verschillende pakketbe-
zorgdiensten rijden af en aan.  Die komen steeds niet verder dan onze straat omdat de be-
wuste nieuwe wijk verkeerd in hun navigatiesysteem staat. Ook van naaste buren begrijp ik 
dat zij regelmatig bezorgers aan de deur krijgen die totaal gedesoriënteerd ronddwalen op 
zoek naar een straat waarvan de satelliet foutieve coördinaten doorgeeft.  Daar kunnen ze 
niks aan doen maar sommige bezorgers zijn wel héél makkelijk. Ik werk veel vanuit huis wat 
betekent dat de bezorgdiensten doeltreffend aanbellen met het verzoek of ik een pakketje in 
ontvangst wil nemen voor een ander. Dit gebeurt zo frequent dat het voelt alsof ik in dienst 
ben van deze bezorgdiensten. Ik bestier een soort distributiecentrum zeg maar. De mees-
te bezorgers ken ik door het vele aanbellen best goed van gezicht. Afgelopen week kwam ik 
thuis van boodschappen doen en zag een nieuwe ‘collega’ aan mijn deur staan. Een kalende 
man van middelbare leeftijd met een enorm pakket in zijn handen, zijn busje asociaal op het 
midden van de weg geparkeerd.
“Komt u voor mij?” vroeg ik welwillend. “Dat hangt er vanaf of u hier woont en of u de deur 
open kunt doen want ja iedereen kan wel zeggen dat hij hier woont” zei hij op onaardige 
toon. Dat vond ik tamelijk achterdochtig en bot als je net een nieuwe collega benadert maar 
hij had wel een punt. Vlot stak ik de sleutel met een blik van ‘nou-jij-weer’ in het sleutelgat. 
Zichtbaar opgelucht duwde hij het gigantische pakket in mijn handen en keerde zich rap om. 
In de hal liet ik door de zwaarte het pakket bijna uit mijn handen donderen. Ik bestudeer-
de de sticker. Zelf had ik niets besteld maar mijn kinderen weten niet dat er winkels bestaan 
en halen alles in huis via internet dus het zou wel voor hen zijn. Geïrriteerd las ik de straat-
naam van het nieuwe plan en een huisnummer dat zelfs niet in de buurt kwam van ons num-
mer. Nog geïrriteerder raakte ik toen ik een tweede pakket zag staan, aangenomen door mijn 
dochter en ook voor de nieuwbouwwijk achter ons. “Wel gloeiende gl……” stevig vloekend 
gooide ik de voordeur open maar Kojak sprong net razendsnel in zijn busje. Ik riep en zwaai-
de nog maar hij was niet van plan op mijn gegil te reageren. Hij was zielsblij van zijn moeilijke 
opdracht af te zijn. Tot nu toe is hij veruit mijn minst leuke ‘collega’ en wat mij betreft stuurt 
die satelliet hem de komende tijd nog vele malen een verkeerde kant op. Mijn distributiecen-
trum sluit ik per direct. Dat zal hem leren, de sukkel.

Monique Teeling

Collega

Te zien op 6, 7, 8 en 9 oktober

Vondel presenteert 
‘Acht Vrouwen’

Uitgeest - Als je als toneel-
vereniging over een groot 
aantal dames beschikt, dan 
is het niet zo vreemd, dat je 
op zoek gaat naar een stuk, 
waarin deze dames allemaal 
een mooie rol kunnen spelen. 
“Acht Vrouwen”, geschreven 
door Robert Thomas biedt 
deze mooie kans. 
Hoewel een mooie kans, een 
mooie rol? Dat ligt eraan hoe 
je er naar kijkt. Je kunt de rol 
van misdadigster mooi op to-
neel neerzetten, maar in de 
werkelijkheid blijft moord 
moord. 
Acht vrouwen komen bij el-
kaar in een prachtig, afgele-
gen landhuis om samen met 
de heer des huizes kerst te 
vieren. Ze zijn er allemaal: 
de grootmoeder, de schoon-
moeder, de moeder, de doch-
ter, de kleindochter, de zus-
ter, de schoonzuster, de tan-
te, de gedienstigen en de 
minnaressen, Maar waar is 

de heer des huizes? Op bed 
met een dolk in zijn rug.
Paniek alom dus. Maar wat 
blijkt: het landhuis is van de 
wereld afgesneden. De po-
litie is niet te bereiken. Nie-
mand kan eruit en niemand 
erin. De moordenaar is dus 
onder hen. Maar wie ?
En hier beginnen de ver-
dachtmakingen, de motieven, 
de schulden, de liefdesaffai-
res, de jaloezie, de armoede, 
de chantage, de diefstallen, 
de passies. Geen van de acht 
vrouwen ontsnapt aan de-
ze carrousel. Iedereen is ver-
dacht en niemand kan over-
tuigend bewijzen, dat zij geen 
rol heeft gespeeld in deze 
vulgaire moord.  Telkens dui-
ken er nieuwe motieven op, 
die een der vrouwen in een 
kwaad daglicht stellen, dan 
weer gebeurt er iets, waar-
door  wellicht nog een moord 
in het landhuis steeds drei-
gender wordt. De angst grijpt 

om zich heen en iedereen 
wantrouwt iedereen.
Vondel heeft onder leiding 
van Rob Heemskerk deze 
misdaadpuzzel  zodanig on-
der de knie gekregen, dat de 
toeschouwers meegesleept 
worden op zoek naar de op-
lossing, die toch weer anders 
blijkt te zijn dan iedereen had 
verwacht.
Dit alles is te zien in De 
Zwaan, Middelweg 5, Uit-
geest, op 6, 7, 8 en 9 oktober. 
De avondvoorstellingen van 
donderdag, vrijdag en zater-
dag beginnen om 20.15 uur, 
de middagvoorstelling van 
zondag 9 oktober  begint om 
14.15 uur.

U kunt uw kaarten à 10 euro 
reserveren op 06 535 13 750, 
bij Tecla Jansen.  Daarnaast 
zijn de kaarten verkrijgbaar 
bij boek- en kantoorboek-
handel Schuyt,  Middelweg 
139 in Uitgeest.  

Nog plaatsen vrij bij 
S.U.S.-activiteiten

Uitgeest - Bij diverse acti-
viteiten van de Stichting Uit-
geester Senioren zijn nog 
plaatsen vrij:

Bridgecursus 2de jaars op 
vrijdagmiddag
Bridge is een boeiend kaart-
spel waaraan veel plezier te 
beleven is. Bij bridge speelt 
u samen met een partner 
die tegenover u zit en te-
gen twee tegenstanders. Het 
spel vereist concentratie, lo-
gisch denken en een goe-
de samenwerking tussen de 
partners. Kunt u al een beetje 
bridgen, maar wilt u het nog 
beter leren? Dan is deze cur-
sus wellicht iets voor u. Bij de 
bridgecursus 2de jaars zijn 
nog 2 vrije plaatsen. U kunt 
zich ook zonder partner op-
geven voor deze cursus. Er 
wordt lesgegeven door een 
ervaren en deskundige do-
cent.
Wekelijks op vrijdag van 
13.30 – 15.30 uur. Kosten  30 
euro voor 16 lessen. Start op 
vrijdag 7 oktober.

Scrabble op donderdag-
middag
Zie elders in deze Uitgeester 
Courant. Wekelijks op don-
derdag van 14.00 – 16.00 uur. 
Kosten 10 euro voor het he-
le seizoen.

Nieuwe groep Pilates op 
donderdagmiddag

Er zijn nog vrije plaatsen. De-
ze nieuwe groep gaat van 
start op donderdag 27 okto-
ber. U mag altijd vrijblijvend 
een gratis proefl es meedoen.
Wekelijks op donderdag van 
15.15 – 16.15 uur. Kosten � 
67,00 voor 25 lessen. 

Computercursus Windows 
10 voor gevorderden op 
woensdagmiddag
U leert onder andere een 
back-up van bestanden ma-
ken op een externe har-
de schijf of op een memo-
ry stick, foto’s versturen, 
schoonmaakprogramma’s 
gebruiken, muziek beluiste-
ren, downloaden. Er wordt 
aandacht besteed aan app 
Instellingen, de linten in de 
Windows verkenner en nog 
veel meer. Deze groep gaat 
van start zodra er voldoende 
aanmeldingen zijn.
Wekelijks op woensdag van 
15.00 – 16.30 uur.. Kosten 25 
euro voor 10 lessen.

Deze activiteiten vinden 
plaats in dorpshuis de 
Zwaan.
Informatie en opgave op 
het kantoor van de Stich-
ting Uitgeester Senioren, 
op de eerste etage van 
dorpshuis De Zwaan, Mid-
delweg 5, 1911 EA Uit-
geest, telefonisch: 0251 
– 31 90 20 of via de mail: 
s.u.s@inter.nl.net. 

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé
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Bonhoeffer College is 
nu offi cieel technasium

Castricum - Vanaf dit 
schooljaar mogen zeven mid-
delbare scholen in Noord-
Holland offi cieel het predi-
caat technasium voeren. Het 
gaat om het Bonhoeffercol-
lege in Castricum, CSG Jan 
Arentsz in Alkmaar, het Ste-
delijk Dalton college Alk-
maar, OSG West-Friesland in 
Hoorn, het Damstede Lyce-
um in Amsterdam, het Metis 
Montessori Lyceum in Am-
sterdam en het St. Micha-
el College in Zaandam. Op 
maandag 19 september zijn 
de predicaten uitgereikt door 
de Stichting Technasium.
In Nederland zijn inmiddels 
92 middelbare scholen die 
op hun havo- en vwo-af-
deling een technasiumop-
leiding aanbieden. Bij de-
ze succesvolle landelijke for-
mule, die twaalf jaar bestaat, 
sloten zich in de loop der ja-
ren steeds meer scholen aan, 
verspreid door heel Neder-
land. De scholen zijn ver-
enigd in netwerken van on-
geveer vijf scholen die samen 
met een regionale netwerk-
coach werken aan de ont-
wikkeling van hun onderwijs 
en aan de samenwerking met 

het bedrijfsleven, overheden 
en hoger onderwijs in de re-
gio. De zeven nieuwe techna-
sia vormen samen het acht-
tiende technasiumnetwerk.
Het technasium is een lan-
delijk ontwikkelde formu-
le voor bèta-onderwijs op 
havo en vwo. Centraal hier-
binnen staat het vak Onder-
zoek & Ontwerpen (O&O), 
waarbij leerlingen in team-
verband projectmatig wer-
ken aan actuele bètatechni-
sche opdrachten uit de prak-
tijk. Doordat technasiumleer-
lingen al vroeg kennis ma-
ken met uiteenlopende sec-
toren, beroepen, onderwer-
pen en vraagstukken binnen 
de bètatechniek, worden ze 
goed uitgerust voor een wel-
overwogen keuze en verdere 
carrière in deze sector. Bin-
nen het technasiumonder-
wijs ontwikkelen leerlingen 
de competenties en vaardig-
heden die nodig zijn binnen 
de bètatechniek. Zoals cre-
ativiteit, ondernemendheid, 
samenwerken, inventiviteit, 
communicatie, plannen, pro-
jectmatig werken, organise-
ren en proces- en kennisge-
richt werken.

Team Ralph Tuijn roeit 
non-stop de Rijn af

Castricum - Sinds zater-
dag roeit Ralph Tuijn met 
drie andere roeiers een 
week lang de Rijn af. De 
tocht van 800 kilometer 
loopt van Basel, Zwitser-
land naar Amsterdam. Het 
is de eerste keer dat er 24 
uur per dag geroeid wordt, 
in afwisselende roeidien-
sten, van het eerste punt 
dat de Rijn begaanbaar 
is, tot het einde van de ri-
vier. Het team van Ralph 
Tuijn probeert, samen met 
hoofdsponsor TriFinance, 
op deze manier geld in te 
zamelen voor de strijd te-
gen de auto-immuunziek-
te MS.
 
,,Ik kijk uit naar deze nieu-
we uitdaging, met een team 
waarop ik kan vertrouwen. 
We hebben daarbij een ge-
zamenlijke missie: voor het 
eerst non-stop de Rijn afva-
ren en tegelijkertijd MS de 
wereld uithelpen”, aldus Tuijn. 

Eerder stak hij de Atlantische 
en de Indische oceaan over. 
Ditmaal roeit Tuijn met Pie-
ter Smit, Mark Dingedis en 
Bert Aker. Tijdens het eer-
ste gedeelte zullen er tiental-
len sluizen gepasseerd moe-
ten worden. Daarna moeten 
de roeiers rekening houden 
met het drukke scheepvaart-
verkeer op de rivier. De Rijn 
is immers de drukst bevaren 
rivier binnen Europa en be-
schikt als enige Europese ri-
vier over een eigen vaarre-
glement. Een ander gevaar 
voor de roeiers zijn de ster-
ke stromingen, deze kunnen 
leiden tot gevaarlijke situa-
ties rond sluizen, bruggen en 
strekdammen. Zij zullen het 
iconische Amsterdamse Mu-
ziekgebouw aan ‘t IJ berei-
ken op 25 september. Gedu-
rende deze tocht zijn de roei-
ers te volgen op de websi-
te www.trifi nance.nl/trifi nan-
cerijnchallenge. TriFinance 
sponsort via deze actie het 

Nationaal MS Fonds. Voor 
elke foto die van de roeiboot 
gemaakt wordt en op Fa-
cebook of Twitter geplaatst 
wordt met de hashtag #een-
wereldzonderMS, doneert 
TriFinance tien euro aan het 
MS Fonds met een grens 
van 250 inzendingen.  Done-
ren kan ook via deze link: ht-
tps://www.sterktegenms.nl/
actie/trifinance-rijnchallen-
ge/doneren.
Beroepsavonturier Ral-
ph Tuijn (1971) roeide ruim 
30.000 kilometer over ocea-
nen en is een van de vijf per-
sonen die meer dan 500 da-
gen over oceanen roeide. 
Hij fi etste bovendien ruim 
100.000 kilometer rond de 
wereld door meer dan 80 
landen. Hij deed diverse Arc-
tische expedities en trotseer-
de daarbij temperaturen van 
-50 graden Celsius. Met zijn 
expedities haalde hij zo¹n 
twee miljoen euro op voor 
goede doelen.

Ontspannen hardlopen?
Castricum - Op zondag 2 
oktober start een cursus voor 
iedereen die wil beginnen, of 
verder wil komen met hard-
lopen.
BasicRunning biedt techni-
sche achtergrond en prakti-
sche tips. Het is géén hard-
loopgroepje, maar het zijn 
verdiepingslessen voor ie-
dereen die soepel wil leren 
rennen. Beginners of gevor-
derden. Marcel Termes ver-
telt: ,,Ik ben een hardloper en 
door bewust naar mijn loop-
techiek en -houding te kij-
ken enthousiast geworden 
over mijn eigen vorderingen. 
Nu, op mijn 45e, loop ik snel-
ler dan ik ooit heb gedaan, 
en dat zonder me al te veel 
in te spannen. Ik ben zo en-
thousiast dat ik besloten heb 
deze ervaring te gaan delen 
met medehardlopers. Een 
tot twee keer per jaar geef 
ik een korte en laagdrem-
pelige cursus waarin deel-
nemers bewust naar hun ei-
gen techniek gaan kijken. We 
maken de eerste en de laat-

ste les een video-opname. 
Het is leerzaam om jezelf te-
rug te zien, helemaal als de 
vooruitgang ook zichtbaar is.” 
De cursus bestaat uit vijf les-
sen waarin iedere week een 
ander onderwerp wordt be-
handeld. Elke les bestaat uit 
een theorie- en praktijkdeel. 
Meer informatie en inschrij-
ven op www.basicrunning.nl.

www. .nl

www. .nl

Dame gerold, bloemen-
verkoopsters bieden hulp

Castricum - Vrijdag 9 sep-
tember ging mevrouw Schol-
te-Schoen, een bewoonster 
van De Santmark, wat bood-
schappen doen bij de Vomar 
in winkelcentrum Geester-
duin. Daarna ging ze even 
op een bankje zitten om de 
kassabon na te kijken. Ver-
volgens liep ze naar bloe-
menwinkel De Eeuwige Len-
te om een plantje te kopen. 
Daar ontdekte zij dat haar 
portemonnee verdwenen 
was. Zo snel als zij kon liep 

ze terug met haar rollator 
naar de Vomar om te kijken 
of hij daar nog lag. ,,Ik had 
hem niet bij de Vomar laten 
liggen en ik raakte in paniek. 
Ik ging toen maar weer terug 
naar de bloemenwinkel, ik 
zocht een beetje hulp. Eerst 
zochten de dames in mijn 
tassen, maar daar was geen 
portemonnee en toen belde 
zij de bank voor mij om de 
pas te blokkeren. Er was al 
ruim van mijn rekening ge-
haald. Ik had nog een ander 

pasje in mijn portemonnee, 
maar daar was niets mee ge-
beurd. Ik kreeg ondertussen 
een stoel en een glaasje wa-
ter aangeboden. Toen heb-
ben de dames de politie ge-
beld, dat ging niet eenvou-
dig, alle medewerkers waren 
steeds in gesprek. Het geld 
is weg en ook mijn taxipas-
jes maar de paniek is ver-
dwenen, wat een schatten 
zijn deze dames van de bloe-
menzaak. Het plantje dat ik 
niet meer kon kopen kreeg 
ik gratis mee. Hun hulp zal 
ik nooit vergeten. Naast al-
le afschuwelijke dingen die 
gebeuren, wordt er geluk-
kig ook nog lieve, menselij-
ke hulp geboden.”
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In Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest:

Muziekcursus voor 
dreumesen, peuters 

en kleuters
Regio - Vanaf 24 septem-
ber start de herfsteditie van 
de succesvolle muziek- en 
danscursus voor dreumesen, 
peuters en kleuters (kleu-
terorkest) in Beverwijk, Uit-
geest en Heemskerk. Wat 
is er leuker voor een kind 
van 0 tot 4 jaar en een ou-
der dan zingen, dansen, be-
wegen op muziek, luiste-
ren naar en vooral spelen op 
echte muziekinstrumenten? 
Alice Ploeg verzorgt jaarlijks 
een herfst-, winter- en lente-
cursus. De nieuwe reeks les-
sen in Beverwijk (BHK-ge-
bouw) start op zaterdag 24 
september en donderdag 29 
september. In Heemskerk (bij 
St. Caecilia) wordt gestart op 
maandagochtend 26 septem-
ber en woensdag 28 septem-
ber. Uitgeesters (Kindergar-
den) kunnen terecht vanaf 
vrijdagochtend 30 septem-
ber. De kinderen worden op 
leeftijd ingedeeld. Het kleu-
terorkest start op zaterdag-
ochtend, maar is in overleg 

ook op andere dagen moge-
lijk. Er zijn acht lessen (75,00 
euro) en in de schoolvakan-
ties worden geen lessen ge-
geven. 
Kijk op internet (www.alice-
ploeg.nl) of neem contact op 
(aliceploeg4@gmail.com / 06 
11493796) voor meer infor-
matie.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Westergeest, een van de mooie straatjes in Uitgeest. De foto is halverwege het 
Westergeest genomen Foto en tekst: Ger Bus

Mijn klas van toen....
Ook in de krant met uw klas van toen? Mail de foto en de namen naar 

redactie@uitgeestercourant.nl.

Uitgeest - Deze week in deze rubriek de vijfde klas van de Veenisschool, schooljaar 1982-
1983, aangeleverd door Peter en Mark Bonekamp.  Dit zijn de namen die bekend zijn, vraag-
tekens kunnen uiteraard worden aangevuld.  
Staand van links naar rechts: ?, Peter Meijer, Bas de Wit, Rick Berghuis, Marrit Zweeris,  ? ,  
Henk Kokkelkoren, Gijsbert Peijs, juf Wesselink, ?, Christel Overeem en Peter Bonekamp. Zit-
tend: Alleta Aben, Kemal Kahraman, Nienke Wiering, Linda Frantsen en Brenda van Leeuwen.
Ook een foto voor deze rubriek? Heel oud of redelijk recent, dat maakt niet uit als het maar 
wel een klas uit Uitgeest is. Mail de foto naar redactie@uitgeestercourant.nl.

Misdadig motorjacht?
Uitgeest - IHet gebeurt nog steeds. Doorvaren na een aan-
varing. Op woensdagavond 14 september voer de heer Z. met 
zijn vrouw op de GPS met 8 km per uur huiswaarts. Het was 
donker, 21.45 uur. Plotseling scheurde er een onbekend mo-
torjacht met een enorme vaart door de Markervaart, rich-
ting Stierop. De boot ramde de boot van de heer Z. met vol-
le snelheid en remde na de aanvaring even af. De heer  Z. en 
zijn echtgenote waren op ongelukkige wijze gevallen, maar 
toch wist de heer Z. zijn tegenwoordigheid van geest te be-
waren. Hij draaide zijn boot om, richting dader die nog even 
wachtte. Ook blies hij nog een aantal keer op de scheepstoe-
ter voor hulp. De bestuurder van de speedboot gaf toen ech-
ter vaart en ging er als een haas vandoor.
Dit is een misdaad: doorvaren na een aanrijding, temeer daar 
de speedboot met zeer hoge snelheid door de Markervaart 
scheurde: een misdrijf. Doorvaren en je niet bekommeren 
om de door jou veroorzaakte slachtoffers en schade is onbe-
schrijflijk. 
Hierbij een oproep om uit te kijken naar een grote speedboot 
met schade aan de linkerzijde. De dader kan zich alsnog mel-
den bij de politie.

Naam inzender bij redactie bekend

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé



Veiling Emergo 7.000 euro
Castricum - Zondag 11 sep-
tember organiseerde mu-
ziekvereniging Emergo haar 
tweede editie van de vier-
jaarlijkse veiling ten bate van 
deelname aan het Wereld 
Muziek Concours. De aan-
wezigen lieten zich van hun 
beste kant zien waardoor de 
WMC2017 fonds met ruim  
7.000 euro kon worden ver-
sterkt. Met name de door de 
eigen leden ingebrachte ka-
vels brachten heel veel geld 
op. Dit varieerde van kunst-
voorwerpen, tot lampen en 
bluetoothspeaker omge-
bouwde muziekinstrumen-
ten, diners, evenementen, en 
all-inclusive weekend. Tij-
dens de drie verkoopron-
des van vijftien kavels, wer-
den er ook lootjes verkocht. 
De goedgevulde prijzenta-
fels zorgden voor een goe-
de verkoop. Met deze flin-
ke financiële boost kan het 

Fanfare Orkest van Emergo, 
onder leiding van Erik van 
de Kolk, zich goed voorbe-
reiden op de deelname aan 
het WMC2017. Het verplichte 
muziekwerk staat inmiddels 
al in de grondverf en er is 
zelfs een arrangeeropdracht 
verstrekt voor een wereldse 
primeur op het WMC. 
Er volgt nog een keez-mid-
dag en mogelijk wordt er nog 
een gelegenheidsbier ge-
brouwen. 

Ladies weer de sterkste
Castricum - Na vorige week 
hun debuut gemaakt te heb-
ben in de 1e klasse dames-
rugby en de tegenstander 
met grote cijfers te hebben 
verslagen (90-5) in de uit-
wedstrijd in Delft, stond af-
gelopen zondag de eerste 
thuiswedstrijd op het pro-
gramma. Tegenstander  was 
Lady Bears uit Groningen. 
Door verschillende redenen 
was het team gedwongen om 
met  veertien dames te star-
ten. Toen later Linde v.d. Vel-
den uitviel speelde Castricum 
met twee speelsters minder.  
Desondanks bleek dat totaal 
niet uit te maken in het over-
wicht in het veld. Het zware 
pack van Groningers werd 
regelmatig teruggezet door 
de forwarts van CasRC  onder 
aanvoering van Sophie Tou-
ber en Lydia van Amersfoort. 
En de driekwartlijn formatie 

van de Ladies zochten iede-
re keer de zwakke plekken in 
de line van de tegenstander. 
Na een kwartier in de eerste 
helft stond het al 26-0. Tries 
van Linde v.d. Velden (4), Si-
mone Kamphuijs  (2), Anniek 
Bisschop (3) Hiske Blom (2) 
en verder  een trie van Brigit-
te Willems en Merel van Vel-
zen zorgden voor een reuze-
uitslag. Doordat er tien keer 
met succes geconverteerd 
werd door Miriam v.d. Veen 
was de uitslag uiteindelijke 
81-15. De tegenstander was 
namelijk ook drie keer door 
de verdediging van de Duin-
randers gekomen. 

Volgende week zondag om 
13.00 uur tegen Obelix  uit 
Nijmegen. Dinsdag en vrij-
dag  start de training om 
19.30 uur. Nieuwe dames zijn 
welkom. Foto: Theo Beentjes. 

Regio - Samen met de bos-
wachter van PWN, Evert-Jan 
Woudsma en fotograaf An-
thony Verolme wordt een fo-
towandeling gemaakt van 
ongeveer twee uur in het 
Noordhollands Duinreser-
vaat. Het start- en eindpunt is 
Gasterij Kruisberg in Heems-
kerk. De boswachter vertelt 
over het duinlandschap en 
Anthony kan tips en tricks 
over fotografie geven. Deel-
name is gratis. Deze foto-
wandeling wordt gehouden 
in samenwerking met Kelby-
One WorldWide Photowalk. 
Met de wandeling wordt  
het Springs of Hope wees-
huis in Kenia ondersteund. 
De deelnemers worden ge-
vraagd een bedrag te done-
ren. De mooiste foto’s kun-
nen worden ingestuurd voor 
de WorldWide Photowalk fo-
towedstrijd. Op zaterdag 1 
oktober van 10.00-12.00 uur.

 Fotowandeling 
voor goed doel

Kinderen op toneelles 
Castricum - Altijd al willen 
toneelspelen? Forento start 
vanaf 12 oktober weer met 
toneellessen voor de jeugd 
van zeven tot en met twaalf 
jaar. Er zijn dit jaar drie groe-
pen op verschillend niveau 
Ga naar de gratis open les 
op 5 oktober in dorpshuis de 
Kern aan de Overtoom. Voor 

de startersgroep begint de 
open les om 14.00 uur, voor 
de gevorderden 15.15 uur en 
voor de productieles 16.30 
uur. Voor inschrijven of meer 
informatie mailen naar in-
fo@forento.nl. De lessense-
rie bestaat uit vijftien lessen 
en wordt afgesloten met een 
presentatie. 

Finale Pimp de Troonrede
Castricum - Jamunha Guil-
lot, Britt Laan en Wessel 
Roodhof uit Castricum wa-
ren finalist van de schrijfwed-
strijd Pimp de Troonrede. Zij 
presenteerden hun alterna-
tieve troonrede op de speci-
ale Prinsjesdagavond in Den 
Haag. De drie kwamen met 
een plan om lerarentekor-

ten te helpen oplossen door 
hoogopgeleide vluchtelingen 
in Nederland versneld op te 
leiden tot docent binnen hun 
vakgebied. Hun plan werd 
beloond met een tweede 
prijs. De 17-jarige Stevie Bos 
uit Nederhorst den Berg is de 
winnaar met haar idee over 
het beschermen van slacht-

offers van seksueel geweld. 
ProDemos ontving 49 troon-
redes uit heel het land. Veel-
voorkomende onderwerpen 
waren oplossingen voor de 
vluchtelingenstroom, duur-
zaamheid en ideeën voor het 
onderwijs en de zorg. 
Ook las de jury diverse op-
roepen voor een meer opti-
mistischer samenleving en 
moreel leiderschap vanuit de 
politiek. 

Clubkampioenen TVC
Castricum - Van zaterdag 
3 tot en met zondag 11 sep-
tember zijn de clubkampi-
oenschappen van TVC ge-
houden. 
De finalewedstrijden in de 
verschillende categorieën le-
verden een aantal verrassen-
de kampioenen op. Zo werd 
Nina Derriks clubkampioen 
bij de dames na een wed-
strijd tegen Margret Balk. 
Dick Beentjes en Theo Spij-
kerman wonnen na een he-
roïsch gevecht van Barry Wit-
te en Remco Lindeman in 

HD6. Meest verrassend was 
de kampioen van HE7 Da-
ve Peperkamp, die pas vier 
maanden aan het tennis-
sen is. Jeugdkampioenen zijn 
Quinty Boontje bij DE6 en 
Jordi Schifferstein en Mari-
anne Bakker bij de GD6. 
Meer regulier was het feit 
dat Koen Glorie clubkampi-
oen werd bij de heren na een 
amusante wedstrijd tegen 
Stefan de Goede. Tim Dek-
ker werd als vanouds kampi-
oen bij de HE5 en bij de DD6 
waren Esther Poort en Majel-

le Laman de sterkste. Op de 
foto: clubkampioenen 2016: 
Koen Glorie en Nina Derriks

Voorstelling De Golem
Castricum - In een multime-
diale voorstelling presenteert 
Trio Wilde Eend een bijzon-
dere mix van zwijgende film, 
livemuziek en verteltheater. 
De eeuwenoude legende van 
de Golem handelt over een 
reus van klei die tot leven 
wordt gewekt om de Joden 
in het getto van Praag te be-
schermen tegen hun vijand. 
Trio Wilde Eend speelt in deze 

voorstelling klezmer- en Bal-
kanmuziek. Bezetting: Gottf-
rid van Eck, vertelling en kla-
rinetten; Michiel Ockeloen, 
accordeon en percussie; Tes-
sa Zoutendijk, viool en ef-
fecten. Voor volwassenen en 
kinderen vanaf twaalf jaar. 
Op zaterdag 1 oktober om 
20.00 uur in de Maranatha-
kerk. Meer informatie: www.
rvkcastricum.nl
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Brandwondenstichting 
is op zoek naar hulp 

Castricum - De collecte-
week van de Nederland-
se Brandwonden Stichting is 
van 9 tot en met 15 oktober. 
Voor deze week worden nog 
collectanten gezocht voor 
onder andere de Zeehel-
denbuurt. Voor de bomen-
buurt wordt iemand gezocht, 
die kan helpen met de bus-
sen. Meer informatie via Na-
talie van der Kolk, tel. 0251-
825832.

Castricum - Paus Franciscus 
heeft dit jaar uitgeroepen tot 
een jaar van barmhartigheid. 
Tijdens de Vredesweek zal 
Bart Koet, hoogleraar Nieuwe 
Testamen in Tilburg, de bij-
belse visie op barmhartigheid 
delen. In een lezing voorzien 
van beelden praat hij over de 
bijbelse wortels van het Ne-

‘Warmhartigheid?’ Regio - Op zondag 25 sep-
tember organiseert stichting 
vrienden van Sighet weer een 
najaarsmarkt op het land-
goed Willibrordus in Heiloo. 
De markt is van 11.00-17.00 
uur, entree gratis. Er zijn diver-
se kinderactiviteiten, er staan 
oldtimers opgesteld en er is 
livemuziek. Met de opbrengst 
worden projecten in Roemenië 
gesteund.

Najaarsmarkt

derlandse woord barmhar-
tigheid. ,,Barmhartigheid lijkt 
geen woord van 2016, maar 
misschien als we met elkaar 
nadenken vinden we wel 
nieuwe woorden. Warmhar-
tigheid?” 
Op donderdag 22 september 
in de Maranathakerk, aan-
vang 20.00 uur.

Competitie rolstoel-
handbal is begonnen

Castricum - Zondag 11 sep-
tember vond in sporthal De 
Bloemen de start plaats van 
de offi ciële competitie voor 
rolstoelhandbal in Neder-
land. Vijf teams van vier ver-
schillende clubs nemen hier 
aan deel. 
De teams van Quintus, SEW, 
Boxtel en CSV waren van de 
partij. CSV Rolstoelhandbal is 
bijna drie jaar geleden opge-
zet door Ada Stam, onder lei-
ding van Bart Neeft, als de-

monstratiesport. Ondertus-
sen is er een offi ciële compe-
titie, mede dankzij de steun 
van de NHV. De wedstrij-
den duren 25 minuten en elk 
team speelde vier wedstrij-
den. Voor veel spelers een 
ware uitputting. De volgen-
de competitiedag is op 1 ok-
tober in Kwintsheul. Wie ook 
wil rolstoelhandballen, neemt 
contact op met CSV. Foto: 
Coby Neeft. Te zien is Eline 
van CSV.

Jazz in Bakkum van 
start met Intrioduction
Bakkum - Zondag 25 sep-
tember rond 16.00 uur begint 
de 27e jaargang van Jazz in 
Bakkum in Fase Fier Eten en 
Drinken.
Jazz in Bakkum presen-
teert deze middag Intrioduc-
tion met pianist Harry Hap-
pel. Pianist Harry Happel is 
een virtuoos pianist en auto-
didact. Hij verwierf in de ja-
ren zeventig en tachtig van 
de vorige eeuw wereldwijde 
bekendheid met zijn gefor-

meerde Trio Intrioduction. De 
muzikanten reisden de he-
le wereld over om te spelen 
op alle grote festivals. Zijn 
stijl ligt in de traditie van zijn 
grote voorbeeld Oscar Peter-
son; inspirerend, dynamisch 
en verfrissend. 
Naast Harry Happel speelt 
bassist  Sven Happel en 
drummer Jasper van Hulten 
in dit trio. Op de foto gast-
heer Jos van Beest en pianist 
Harry Happel.

VVD wil verbetering 
veiligheid in Akersloot

Akersloot - Onlangs is de 
verkeerssituatie op kruising 
Kanaalweg/Boekel gewijzigd 
van een voorrangskruising 
naar een gelijkwaardige krui-
sing. Verkeer uit Heiloo had 
jarenlang voorrang op ver-
keer uit Akersloot en in de 
nieuwe situatie is niet duide-
lijk aangegeven dat verkeer 
uit Akersloot, dus van rechts, 
nu voorrang heeft. Rob Dek-
ker van de VVD maakt zich 
zorgen om deze situatie en 
vraagt namens de fractie het 
college in actie te komen.
,,Volgens omwonenden, be-
drijven en gebruikers is het 
wachten op een ongeluk. Wij 
vragen het college per di-
rect borden te plaatsen, met 
name voor verkeer uit Hei-
loo, om de nieuwe voorrang-
situatie aan te geven. En er 
is meer. Op de Kanaalweg 
is het voor fi etsers momen-

teel alleen mogelijk om ge-
bruik te maken van het fi ets-
pad aan de noordzijde en de-
ze is in zeer slechte staat. Het 
fi etspad aan de zuidzijde is 
verdwenen. Tweerichtings-
fi etsverkeer op het noordelij-
ke fi etspad is echt niet wen-
selijk. De oversteekplaatsen 
zijn bovendien slecht aange-
geven en bestaan in het Hei-
loose gedeelte uit platgere-
den stukken berm. Dus zou 
het mooi zijn als het college 
in contact treedt met de ge-
meente Heiloo over de ge-
brekkige fi etsverbinding. De 
fi etsoversteekplaatsen op 
deze weg dienen waar no-
dig verbeterd te worden. De 
oversteek richting Boeke-
lermeerweg wordt nu vaak 
schuin genomen en er zijn 
in het verleden al dodelijke 
slachtoffers gevallen op die 
plek.”

Castricum - Het is inmiddels 
een traditie geworden dat de 
organisten van de Pancrati-
uskerk ieder jaar gezamenlijk 
een concert geven. Dat doen 
zij op vrijdag 23 september 
in de Pancratiuskerk. De or-
ganisten zijn Wim Boers-
toel, Dirk van Egmond, Theo 
Bijlenga, Iwan van Amster-
dam, Ronald Schollaart, Ka-
talin Somogyi en Wendy Leo-
nards. Verdere medewerking 
wordt nog verleend door de 
zangeres Ank van Baar. Het 
concert begint om 20.00 uur. 
De toegang is gratis. Na af-
loop van het concert is er een 
deurcollecte. 

Orgelconcert 

Castricum - Het Oer-IJ bij 
Velsen was 2000 jaar geleden 
korte tijd de noordgrens van 
het Romeinse Rijk. Waar nu 
de tunnels onder het Noord-
zeekanaal doorgaan, lagen 
toen Romeinse militairen ge-
legerd. Ze voerden een he-
vige strijd tegen de Friezen. 
Hoe dat er aan toe ging ver-
telt Arjen Bosman in een le-
zing die hij op donderdag-
avond 6 oktober geeft voor 
de Oer-IJ Academie in het 
Huis van Hilde in Castricum. 
Na jaren van onderzoek is 
veel nieuw feitenmateriaal 
beschikbaar gekomen. Kijk 
voor kaarten en meer infor-
matie op de website oer-ij.eu.

Rome aan 
het Oer-IJ

Regio - Zondag 25 septem-
ber is er gelegenheid om 
kennis te maken met het 
Lets-systeem. Lets staat voor 
Lokaal Economisch Transac-
tie System. Het gaat om een 
ruilsysteem. Leden doen een 
klus voor iemand die ook lid 
is en daar verdienen zij ‘zon-
nen’ mee. Die kunnen bij een 
ander lid worden uitgeven. 
Aanvang 14.00 uur bij het 
IBIS atelier, Jan van Goyen-
straat 318 in Alkmaar.

Ruilkring Letsa

Helios verliest van 
korfballers Haarlem

Castricum - Samen met 
Haarlem degradeerde Heli-
os uit de tweede klasse. Nu 
kwamen de ploegen elkaar 
weer tegen op een niveau-
tje lager. Dat beide ploegen 
weer terug willen is duidelijk. 

In de eerste helft hielden de 
ploegen zich redelijk in even-
wicht. Goede aanvallen wer-
den afgerond en de ploeg 
van trainer Martijn Kerkstra 
stond bij rust op een 8-9 voor-
sprong in Haarlem. Vlak voor 
rust werd een strafworp ge-
mist, maar het beloofde vuur-
werk in de tweede helft. Dat 

bleef uit. Helios kwam niet 
sterk uit de rust. De doelpun-
tenproductie stokte. Haarlem 
wist daarentegen wel de korf 
te vinden en was feller in de 
duels. Het tempo daalde bij 
Helios en het geloof op een 
overwinning verdween. Bij 
een 18-10 achterstand wist 
Helios de schade toch nog te 
beperken en scoorde 5 maal 
op rij. Dit maakte het verlies 
iets dragelijker. Uiteindelijk 
stond er 19-15 op het score-
bord. Volgende week zondag 
speelt Helios om 14.30 uur 
thuis tegen Aurora op sport-
park Noord-End.



JeugdSportPas aanvragen
Castricum - De JeugdSport-
Pas (JSP) in Castricum en 
Heemskerk, uitgevoerd door 
Sportservice Kennemerland, 
gaat in het nieuwe school-
jaar weer sportief van start. 
Alle basisschoolkinderen 
die in Castricum, Akersloot, 
Limmen en Heemskerk wo-
nen of op school zitten, kun-
nen zich weer inschrijven 
voor het eerste blok van de 
JSP. Sportservice Kennemer-
land biedt met de JSP-kin-
deren de mogelijkheid met 
een sport kennis te maken bij 
een vereniging of organisa-
tie, zonder verdere verplich-

tingen. Voor vijf euro kunnen 
kinderen uit groep een tot en 
met acht van het basison-
derwijs doorgaans vier les-
sen meedoen met een sport 
naar keuze. Klik op de JSP 
button via de website www.
sportservicekennemerland.nl 
voor het volledige aanbod en 
meer informatie. Inschrijven 
voor het eerste blok kan tot 
en met 25 september, uitslui-
tend via de website. Na slui-
ting van de inschrijving ont-
vangt men via een e-mail be-
richt of het kind is ingedeeld 
voor de sport. De lessen star-
ten eind oktober.

Wandelen in tuin Doornduyn
Bakkum - Zondag 25 september van 11.00 tot 16.00 uur gaat 
de tuin Doornduyn voor de laatste keer open dit jaar. Entree 
is drie euro. Thema bollen, knollen wortelstokjes en meer. Op 
de foto een ijsvogeltje in de tuin. Het adres is Duinweg 2 in 
Bakkum-Noord. 

Warm welkom wandelaar
Akersloot - Op 12 septem-
ber is het eerste welkomst-
bord voor dé Noord-Hol-
landpad wandelaar beves-
tigd door gedeputeerde Jaap 
Bond. Dit werd gedaan bij 
De Molen de Oude Knegt in 
Akersloot samen met de heer 
Theo Visser, de oprichter van 
de molen. Het Noord-Hol-
landpad is een wandelroute 
van ruim 270 kilometer. On-
derweg bevinden zich onder-
nemers die als ambassadeur 

zijn verbonden aan het pad. 
De wandelaar kan voor aller-
lei arrangementen terecht bij 
deze ondernemers, die bin-
nenkort te  herkennen zijn 
aan dit nieuwe welkomstbord 
in stijl van het Noord-Hol-
landpad. Meer informatie op 
www.noordhollandpad.nl. 

Op de foto v.l.n.r.: wethou-
der Kees Rood, gedeputeer-
de Jaap Bond, Theo Visser en 
Wissenburg van Suam.

Buurtboxspel spelen met de buren?
Castricum - Buurten wor-
den leuker, socialer en veili-
ger als buren elkaar ontmoe-
ten en zich samen inzetten 
voor hun buurt. Het Buurt-
boxspel kan buurtbewoners 
helpen om elkaar op een leu-
ke manier beter te leren ken-
nen. Ook komen buurtbewo-
ners met behulp van het spel 
te weten wat er in de buurt 
speelt en wat de wensen 
zijn voor verbeteringen. Het 
Buurtboxspel is een kleur-
rijk kaartspel dat naar keuze 
met een grote of kleine dob-
belsteen binnen of buiten ge-
speeld kan worden. Het kan 
gaan om kleine of grotere 
groepen. Welzijn Castricum 
beschikt over meerdere spe-
len en leent de spelen koste-

loos uit. Ook kan Welzijn Cas-
tricum adviezen geven en als 
dit gewenst is het spel bege-
leiden. Op de foto een bu-
renbijeenkomst van de Kooi-

wegbewoners in Castricum. 
Welzijn Castricum, Geester-
duinweg 5 in Castricum, tel.: 
657998/info@welzijncastri-
cum.nl. Foto: Irene Zijlstra.

Helga van Leur bij Waterdag
Castricum - Op woensdag-
middag 19 oktober draait 
het allemaal rond water in 
De Hoep van 14.00 tot 16.00 
uur.  RTL-weervrouw Hel-
ga van Leur spreekt over kli-
maatverandering en komt 

met het weerbericht van 
2050. Voor jong en oud is er 
verder van alles te zien en te 
beleven rond het thema wa-
ter. 
Een excursie, film, tentoon-
stellingen, foto’s, uitleg en 

Sterke start winterompetitie 
libre door Ferry van Gennip 
Castricum - Terwijl het bui-
ten nog 28 graden was, 
mochten de spelers van bv 
WIK, starten met de winter-
competitie libre 2016-2017. 
De beste prestatie van de 
avond werd geleverd door 
Ferry van Gennip in zijn partij 
tegen Hein Kitsz. In de vast-
gestelde 25 beurten kwam 
Ferry tot voor hem respecta-
bele aantal van 43 carambo-
les, met een serie van twaalf 
caramboles in de dertiende 
beurt. Het leverde hem vijf-

tien winstpunten op. Ook Jan 
van der Zon en Jaap de Boer 
scoorden in hun partijen te-
gen Gert Lute en Siem Bak-
kum. Na een matige start 
van Jan van der Zon, na acht 
beurten was de stand vier 
caramboles voor Jan en der-
tig voor Gert Lute, herstel-
de Jan zich en ging regel-
matig scorend naar de winst 
toe. Gert wisselde veel ‘poe-
dels’ af met drie series bo-
ven de tien caramboles, maar 
dit was niet voldoende voor 

genoeg om zelf te ontdek-
ken. De overheid is erbij: 
wethouders van gemeen-
ten in Noord-Kennemer-
land, bestuurders van Hoog-
heemraadschap Hollands 
Noorderkwartier en PWN 
tekenen een intentieover-
eenkomst over het omgaan 
met klimaatverandering.

de winst. Met vijf caramboles 
meer dan zijn moyenne, pak-
te hij toch de tien winstpun-
ten. De partij tussen Jaap de 
Boer en Siem Bakkum ken-
de een grillig verloop door 
een matige start van Siem en 
een sterke van Jaap. Na zes 
beurten stokte het ritme bij 
Jaap en hij kon in de negen 
beurten daarna niet tot sco-
ren komen. Vanaf de zestien-
de beurt, kregen beide spe-
lers weer de geest en scoor-
de zij er lustig op los, met als 
winnaar Jaap. Siem was te-
vreden met elf winstpunten. 
De hoogste serie van de 
avond was voor Frans Lute 
met 21 caramboles.

De wijsheid van de 
oude beschavingen

Castricum - Peru spreekt 
tot de verbeelding en de 
eeuwenoude Incacultuur 
zit vol verschillende invloe-
den en mythen. Auteur Ra-
oul de Haan doorkruiste het 
land meerdere malen. Zijn 
tijd bij de huidige lokale be-
volking en Sjamanen maak-
te diepe indruk op hem. Hier-
over schreef hij het boek In 
het spoor van de waterpoe-
ma; levenswijsheid uit het In-
carijk, waarin hij zijn spiritu-
ele belevenissen in een his-
torische context plaatst. In 

drie afzonderlijk te bezoe-
ken lezingen bespreekt De 
Haan drie betekenisvolle Pe-
ruaanse gebieden. De lezing 
Rond het Titicacameer in Pe-
ru is te bezoeken op donder-
dag 6 oktober de bibliotheek 
Castricum. De Nazcawoestijn 
is het thema van de lezing op 
donderdag 13 oktober en De 
Heilige Vallei komt op don-
derdag 27 oktober aan de or-
de. De aanvangstijd is 20.00 
uur. Aanmelden kan in de bi-
bliotheek of op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl.
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Vredespaal bij de molen
Akersloot - Op de Inter-
nationale dag voor de Vre-
de woensdag 21 september 
onthulde burgemeester A. 
Mans, Mayor for Peace, een 
vredespaal bij de molen de 
Oude Knegt. Er was muziek  
van Henk Kerssens en kinde-
ren van basisschool De Brug. 
Op verzoek van Vrouwen voor 
Vrede IJmond hebben burge-
meesters in de IJmond zich 
in 2008 aangesloten bij de 
wereldwijde organisatie van 
Mayors for Peace.  Mayors for 
Peace werd in 1982 opgericht 
met als doel een nucleairvrije 
wereld te bereiken in 2020. 

Inmiddels zijn er wereldwijd 
bijna 7150 Mayors for Peace. 
Burgemeester Mans is een 
van hen. Vrouwen voor Vre-
de IJmond vragen op diver-
se manieren aandacht voor 
ontwapening en geweldloze 
confl ictoplossingen. De vre-
despaal, met de vredesbood-
schap in meerdere talen, is 
bedoeld om stil te staan bij 
vrede en een rechtvaardige 
wereld. Het plaatsen van vre-
despalen begon ooit in Japan 
als reactie op de vernietiging 
door de atoombommen. In-
middels staan er velen ver-
spreid over de wereld. 

Castricum - Op zaterdag 
24 september, van 11.00 tot 
12.00 uur, is er een presenta-
tie van het digitale aanbod in 
de bibliotheek in Castricum. 
Vrijwilligers geven toelichting 
op de workshops en er is ge-
legenheid om vragen te stel-
len en in te schrijven. In bibli-
otheek zijn regelmatig com-
puterworkshops en Tablet 
Cafés speciaal voor mensen 
voor wie een rustig tempo en 
veel aandacht belangrijk is. 
Er zijn computerworkshops 
voor de Android tablet en de 
iPad. Iedere woensdag van 
11.00 tot 12.00 uur kan ieder-
een computervragen stellen.

Digitaal aanbod

Volwassenen-
SportPas start
Castricum -  Met de Volwas-
senenSportPas (VSP) krij-
gen volwassenen de moge-
lijkheid kennis te maken met 
verschillende sporten. Ieder-
een van achttien jaar en ou-
der die in de gemeente Cas-
tricum of Heemskerk woont 
kan voor vijf euro doorgaans 
vier keer meetrainen bij een 
vereniging zonder verdere 
verplichtingen. Het volledige 
aanbod is te vinden op www.
sportservicekennemerland.nl 
waar het ook mogelijk is om 
in te schrijven. Dit kan tot en 
met 25 september. De lessen 
starten eind oktober.

Zwaarbevochten 
overwinning CasRC

Castricum - Vorige week 
verloor CasRC 1 nipt van de 
Haagsche rugbyclub. Rug-
byclub Waterland uit Purme-
rend won toen overtuigend 
van Oemoemenoe uit Mid-
delburg. Zaterdag 17 sep-
tember moest CasRC volop 
aan de bak tegen deze Wa-
terlanders. Waterland maak-
te het CasRC in de eerste 
helft erg lastig. De thuisploeg 
maakte in de ogen van de re-
feree veel overtredingen,wat 
uiteindelijk  leidde tot een 
gele kaart voor Kevin Bakker 
in de 22e minuut. Door zijn 
overtreding kon Waterland 
de score openen met een pe-
nalty-goal en bracht de stand 
op 0-3.
Pas in de 31ste minuut had 
CasRC een antwoord. Met 
een penalty-goal bracht Mar-
nix van Balgooi de stand op 
3-3. Vijf minuten later pro-
beerde de bezoekers op 
voorsprong te komen met 
een penalty-kick echter deze 
werd gemist. Vlak voor rust 
moest CasRC het weer tien 
minuten met een man minder 
doen omdat Alexander Kerk-
hof ook een gele kaart kreeg. 
Even leek het erop dat Sepp 
Kotten met een interceptie de 
ruststand op voorsprong van 
CasRC kon zetten. De lines-
man had echter een overtre-

ding gezien waardoor de eer-
der toegekende try werd ge-
annuleerd.
Na rust kon CasRC meer druk 
geven en met een penalty-
kick wist Marnix van Balgooi 
de stand op 6-3 brengen. De-
ze voorsprong was van korte 
duur. In de 53e minuut drukte 
Waterland een try en wist ook 
de conversie te raken. Stand 
6-10. Halverwege de tweede 
helft was het weer Sepp Kot-
ten die een try drukte. Deze 
werd wel goedgekeurd maar 
door een gemiste conversie 
bleef de voorsprong steken 
op 11-10. 
De Castricummers kregen 
steeds meer vat op de wed-
strijd. Kwam dat door de in-
breng van de wisselspelers? 
De beresterke broers Jos en 
Mark Jonker zorgen in ie-
der geval wel voor veel ter-
reinwinst. Hierdoor kon Roy 
Schermer met steun van Tom 
Hiddleston een try drukken. 
Marnix van Balgooi kickte 
de conversie nu wel raak en 
brengt de stand op 18-10.
Vlak voor het eindsignaal 
brengt van Balgooi met een 
penalty-kick de eindscore 
op 21-10. Komend weekend 
speelt CasRC uit in Sassen-
heim tegen The Bassets. 
Foto: Theo Beentjes. Te zien is 
Tom Hiddleston in actie.

Matinee van gemengd 
koor De Vredeburgers

Limmen - Het gemengd 
koor De Vredeburgers onder  
leiding van Gerard Leegwa-
ter geeft op zondag 2 oktober 
een  kort, informeel concert 
in de PKN kerk in Limmen. 
Als solisten treden twee jon-
ge talentvolle zangeressen 
op: Suzanne Leegwater en 
Sara Harrell. Janneke Koet-

sier begeleidt koor en solis-
ten aan de piano. Het pro-
gramma is licht en vrolijk met 
liederen uit opera¹s van on-
der andere Mozart, Verdi en 
von Flotow. 
Aanvang 15.00 uur. Aanmel-
den bij Clementine Bruschke, 
tel.: 5052087 of Ria Hooijboer, 
tel.: 5052235.

Castricum - Tot 31 oktober 
exposeren Marion de Jonge 
kindertekeningen en Truus 
Quax schilderijen in de hal 
van de Prins Hendrik Stich-
ting in Egmond aan Zee. Dit 
doen zij samen met vele an-
deren.

Marion en Truus 
exposeren

Thema Kinderboeken-
week: Voor altijd jong!

Castricum - Voor altijd jong! 
Dat is het motto van de Kin-
derboekenweek 2016. Van 5 
tot en met 16 oktober draait 
alles om lieve, gekke, cha-
grijnige, wilde, ondeugende, 
wijze, grappige, stokoude of 
juist superenergieke opa’s en 
oma’s. 
Op woensdag 5 oktober kan 
iedereen voor een feestelij-
ke start van de Kinderboe-
kenweek terecht bij de bibli-

otheek. Tussen 14.00 - 16.30 
uur is het feest. Op 20 okto-
ber om 15.00 uur is er pop-
penkast.
 Een compleet overzicht van 
alles wat er te doen is in de 
bibliotheek is te vinden op 
www.bibliotheekkennemer-
waard.nl. Voor kinderen is het 
lidmaatschap van de biblio-
theek gratis. Wie tijdens de 
Kinderboekenweek lid wordt 
krijgt een cadeautje.

Akersloot - Op zondag 25 
september wordt de 32e edi-
tie van de Amak-trimloop ge-
lopen. Er is een loop over 5, 
10 en 15 km, die start bij de 
handbalkantine aan de Bos-
chweg 3. De start van de drie 

Amakloop in aantocht
de afstanden is 11.00 uur. 
Voor de eerste drie op iede-
re afstand zijn prijzen te win-
nen. De jeugd tot en met acht 
jaar loopt de 1/2 mijl (805m) 
en de oudere jeugd tot en 
met dertien jaar de hele mijl 

(1610m). De halve mijl start 
om 10.00 uur en de hele mijl 
om circa 10.15 uur. Deelna-
me voor de jeugd is gratis.  
Inschrijven kan op zondag 25 
september vanaf 9.00 uur in 
de kantine van handbalver-
eniging Meervogels. Voor-
inschrijving is mogelijk via 
www.inschrijven.nl.

















Onze bezorgdienst
“Per dag of per week, net wat u schikt”

Aan onze klant bezorgen wij kant en klare maaltijden in: 

Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Uitgeest, Akersloot, Wijk aan Zee, Velsen-Noord, IJmuiden*, Velserbroek*, Santpoort*, Driehuis*.

* Bezorging alleen ‘s avonds.

Meer informatie en contact:

Tel:  0251 22 76 93

Web: www.handgraafmaaltijden.n

d e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e nd e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e n

VAK
kundigkundigkundig

Professionele 
pedicure komt bij 
de mensen thuis

Leonie Kuijer Voetverzorging
Kon. Wilhelminalaan 9
1901 DM Castricum

0251-651258
06-18997702

Gediplomeerd pedicure aan huis
leoniekuijervoetverzorging@hotmail.com

Een professionele pedicure die thuis komt om de voeten 
weldadig te verzorgen; dat is een dienst die Leonie Kuijer 
aanbiedt. Zij zorgt dat de voeten er weer piekfi jn uitzien 
en verwijdert likdoorns of eelt op deskundige wijze. Haar 
werkgebied is de gehele gemeente Castricum, Heemskerk 
en Uitgeest. ,,Een standaardbehandeling bestaat uit het 
knippen van de  nagels en frezen, waardoor de nagels mooi 
glad worden en ik verwijder eelt en likdoorns.” Leonie is bo-
vendien fl exibel inzetbaar. ,, Voor mensen die overdag geen 
tijd hebben, maak ik graag een uitzondering en kom ik ‘s 
avonds langs. Natuurlijk kunnen ook bewoners van zorgcen-
tra of instellingen gebruikmaken van mijn diensten.” 
Ondertussen houdt Leonie alle ontwikkelingen in haar vak-
gebied scherp in de gaten. ,,Ik blijf cursussen volgen en dat 
doe ik graag. Het is mooi dat ik mensen van hun pijn af kan 
helpen of blij kan maken met aantrekkelijke, verzorgde voe-
ten.” Bel 06-18997702 of 0251-651258 voor een afspraak 
of stuur een mail naar leoniekuijervoetverzorging@hotmail.
com. Leonie is aangesloten bij Provoet.

Bekers voor beste schakers
Limmen - Vredeburg is vrijdag weer be-
gonnen met schaken. Traditioneel werd er 
gestart met een vrije ronde en prijsuitrei-
kingen. Clubkampioen Bob Stolp, Bert en 
Sandra  Hollander legden vorig beslag be-
slag op goud, zilver en brons. Voor San-
dra Hollander was de bronzen plak niet de 
enige prijs. Ook veroverde zij, voor Mar-
lies Sturk, het goud bij de dames en voor 
Hidde Ebels en Remi Aafjes  het goud bij 
de jeugdspelers tot en met 21 jaar. Harold 

Ebels toonde zich gelukkig met de felbe-
geerde snelschaakbeker. Vanaf komende 
vrijdag wordt er weer om de punten ge-
speeld. 

Belangstellenden kunnen langskomen in 
Vredeburg aan de Dusseldorperweg. Een 
computerprogramma zorgt ervoor dat ie-
dereen een ongeveer gelijkwaardige te-
genstander treft. Dus op alle niveaus is in  
te stappen. 

Westfries Collectief 
komt naar Vredeburg

Limmen - Limmen Cultuur opent het sei-
zoen met humor, Westfriese humor. Het 
Westfriese Collectief geeft een optreden 
in het Cultureel Centrum Vredeburg op 
vrijdag 7 oktober om 20.00 uur. 

René Steens en Jan Dijk, conferencier en 
liedjesschrijver, sloegen de handen in-
een, met als resultaat een muzikale show, 
waarin een keur aan liedjes wordt afge-
wisseld met Westfriese verhalen, gedich-
ten, fi lms en de onvermijdeljke gortdroge 
conferences. En dit alles overgoten met 
het zangerige Westfries dialect vóór op 
de tong. Steens en Dijk weten hoezeer het 

Westfriese dialect, met z’n wat knerperi-
ge keelklanken en zangerig uitgesproken 
zinnen, populair is. De voorgaande jaren 
was de show ‘Skoftig Mooi!’ onder de vlag 
van het Westfries Collectief op tal van po-
dia in Noord-Holland al een groot succes. 
Grote bron van inspiratie voor het duo is 
de onvergetelijke manier waarop de le-
gendarische Westfries Kees Stet destijds 
Westfriese moppen wist te vertellen. Tijd-
loze humor, soms een tikje ondeugend en 
dus van alle tijden. 

Kijk verder op www.limmencultuur.nl of 
bel met telefoonnummer 072-5053274. 

Geen open dag COA 
Castricum - Omdat de Aanvullende Voor-
ziening van het COA in het voormalige 
kindertehuis Antonius in Bakkum voorlo-
pig nog niet in gebruik zal worden geno-
men, wordt er ook geen open dag geor-
ganiseerd. Op diverse locaties in het land 
organiseert COA jaarlijks open dagen om 
belangstellenden de gelegenheid te geven 

een kijkje te nemen en zich te informeren 
over wat er binnen zo¹n locatie speelt. Be-
langstellende inwoners van Castricum zijn 
zaterdag 24 september van 12.00 tot 16.00 
uur welkom op de andere locaties in Ber-
gen aan Zee of Petten, waar het COA zo-
geheten aanvullende locaties heeft.

Doe mee aan Fietstelweek
Castricum - Fietsersbond Castricum is 
druk in de weer om de fi etstelweek te pro-
moten waarbij de fi etsbewegingen in kaart 
worden gebracht. Kees Zonneveld: ,,Afge-
lopen donderdag stonden we fl yers uit te 
delen op station Castricum om ook foren-
sen aan te sporen mee te tellen. Maandag 
19 september werd de secretaris van Fiet-
sersbond Castricum, Alex van der Leest, 
geïnterviewd op Castricum105, in het pro-

gramma Nieuw Castricums Peil.”

Op 18 september hadden 87 mensen de 
app gedownload. ,,Dat aantal is hooguit 
een procent van de fi etsers in de ochtend-
spits. Dat kan beter. Download de App en 
activeer die door de postcode in te vullen 
en maak kans op een Veloretti fi ets. 
Kijk voor meer informatie op 
www.fi etstelweek.nl.
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Uitgeest - Op een moment 
dat wij er nog lang niet aan 
toe waren is de competi-
tie van de Bridgeclub weer 
hervat. Eerst hadden wij 
de jaarvergadering, afgelo-
pen maandag, en daarna op 
woensdagavond de eerste 
wedstrijd van dit seizoen. En 
waarom waren wij er nog niet 
aan toe? Nou, dat is simpel, 
het was bloedgeslagen heet, 
zowel buiten zoals iedereen 
weet, maar vooral in onze 
speelgelegenheid, de kanti-
ne van de FC. En dan bedoe-
len we niet een graadje of 24, 
25, nee, het was meer dan 30. 
Had ik in die situatie moe-
ten werken dan was subiet 
de ARBO ingeschakeld en 
was onverwijld overgegaan 
op een tropen-rooster: ta-
fels en stoelen naar buiten en 
gezellig buiten kaarten. Dat 
gebeurde natuurlijk niet. Er 
werd wel gesleept met tafels 
en stoelen, door Peter Kossen 
en Klaas de Groot, om de zaal 
op orde te brengen voor de 

120 bridgers die stonden te 
trappelen om aan de bridge-
arbeid te gaan! Die lijfelij-
ke inspanning heeft de man-
nen later op de avond, waar 
het om geestelijke inspan-
ning ging, geen windeieren 
gelegd. Een eerste plaats in 
de A-lijn met een dikke 65% 
was hun deel. Proficiat. De 
hoogste score van de avond 
was voor Tiny ten Hoeve-Aad 
Wijte met 70,11%. Een mon-
sterscore, en ook hierbij valt 
op dat deze tot stand kwam 
door vooraf juist niét te fo-
cussen op het bridgen: een 
van de twee was geheel ver-
geten dat er ge-bridge-werkt 
moest worden en moest wor-
den opgebeld. Gelukkig had 
de technische leiding wat 
meer tijd nodig om het sco-
re-programma op te starten, 
dus dat kwam goed uit. De 
argeloze, winnende bridger 
riep uit: Veni, vidi, vici!
Roemen wij hier tenslot-
te nog de meer dan behoor-
lijke scores van Margriet de 

        Bridgenieuws Beurs-Tineke Eijking, C-lijn, 
ruim 57%, maar in twee sei-
zoenen opgeklommen vanuit 
de E-lijn, en de ruim 59% van 
Jaap Molenaar-Karin Tushui-
zen in de D-lijn. (Paul Wijte)
 
Uitslagen:
A-lijn: 1 Klaas de Groot-Pe-
ter Kossen 65,21%, 2 Ca-
rien Willemse-Jaap Willem-
se 63,13%, 3 Nellie Modder-
man-Ans Stephan 60,35%.
B-lijn: 1 Tiny ten Hoeve-Aad 
Wijte 70,11%, 2 Arie van der 
Eng-Mart Rietjens 65,47%, 
3/4 Ineke Los-Marjan de Gil-
de en Wim Hoogeboom-Nico 
Molenaar 55,98%.
C-lijn: 1 Margriet de Beurs-
Tineke Eijking 57,64%, 2 
Jan Goeman-Henk Zwaan 
54,17%, 3 Joke Jacobs-Jaap 
Zonneveld 52,78%.
D-lijn: 1 Jaap Molenaar-Ka-
rin Tushuizen 59,72%, 2 Marry 
Zwaan-Gerda Geukes 54,86, 
3/4 Marianne de Groot-Hans 
Kollerie en Wim Nugteren-
Nel van Bergen 52,78%.
E-lijn: 1 Ger van Andel-Rob 
de Neef 56,94, 2 Riet Jaape-
Petra de Ruyter 54,17%, 3 Elly 
Stuijt-Aad Stuijt 54,17%.

Slopen of Cultureel Erfgoed?

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Uitgeest - In de geschiedenis en dorpscultuur van Uit-
geest staat het IJsbaanterrein centraal. Helaas lijkt het speel-
bal te zijn geworden in de zoektocht naar geld om een mil-
joenen verslindende “Brede school” te realiseren. Sloop voor 
die maatschappelijke functie staat echter wel haaks op het-
geen de bewoners tijdens participatiebijeenkomsten naar vo-
ren hebben gebracht. Zij zien liever behoud met een nieu-
we functie als sport & recreatie. Die sluit goed aan op de in 
hun plannen opgenomen zorgwoningen en voorzieningen. Bij 
grootschalig basisonderwijs dreigt ook de binnenmeerschool 
als dorpsschool in een beeldbepalend gebouw het loodje te 
leggen. Dit terwijl in de Scholenatlas prachtige voorbeelden 
staan van betaalbare renovatie van vergelijkbare als erfgoed 
aan te merken bouwwerken!  
Aan de rand van Uitgeest is men al jaren bezig met de reali-
satie van een Erfgoedpark. Hoewel de rijke geschiedenis van 
Uitgeest op het gebied van de scheepsbouw kansen biedt om 
het gebied te profileren, lijkt een gebrek aan medewerking 
vanuit b.v. de Provincie NH en het Rijk de zaak op te houden. 
Toch zou deze koppeling – denk aan het project Zuiderzee-
museum maar dan op kleine  schaal – een aantrekkelijk ge-
heel op kunnen leveren. 
Er lijkt weinig aandacht te zijn voor het feit dat een deel van 
het grondgebied van onze gemeente sinds 1996 behoort tot 
het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Wederom zijn 
het de Provincie NH en het Rijk die, op basis van discutabel 
Schiphol & Metropool beleid, weinig verantwoordelijkheid to-
nen voor de instandhouding van dit na veel inspanningen ver-
kregen Werelderfgoed.
Terwijl de sloop van Afrikaans Erfgoed in Mali door de VN en 
Europa inmiddels als oorlogsmisdaad wordt aangemerkt, is in 
eigen land en regio blijkbaar een ander regime aan de orde. 
Waar de bewoners van Uitgeest - tientallen werken er mee 
aan de “Omgevingsvisie 2030”- oog hebben voor het Erfgoed 
in hun dorp, lijken College en Raad nog niet in staat om er in 
hun beleid verstandig mee om te gaan. Het wordt hoog tijd 
dat hier verandering in komt.

Bestuur werkgroep Acties Uitgeest & Omgeving

Uitgeest - Vrijdagavond 16 
september zijn op de afslui-
tende inkorfavond,  enke-
le Sponsorprijzen uitgereikt  
van het afgelopen seizoen, 
dit van o.a. de  “Piet Mey-
er” prijzen 2016 en tevens de 
“Jan Steen Memoriaal” prij-
zen 2016. De volgende mor-
gen stond de laatste en te-
vens afsluitende Natour-
vlucht van het vliegseizoen 
2016 nog op het programma. 
Met ‘n redelijke temperatuur  
maar wel met vrij veel lage 
bewolking en een zwak tot 
matig  noordelijk en noord-
westelijk windje op kop werd 
het toch nog een lastige laat-
ste vlucht voor de duiven. Ze 
vlogen hun laatste en tevens 
5e Natoer vlucht vanuit Qui-
evráin, met een afstand van 
245 km. Het aantal deelne-
mers  was nog slechts 5 en 
het aantal ingekorfde duiven 
bedroeg nog slechts 72. Door 
de lage bewolking in de vorm 
van mist op de losplaats in 
de vroege ochtend,  konden 
de duiven pas ‘s-middags om 
13.15 uur worden gelost. De 
eerste duif en snelste duif 
meldde zich bij Frank Ro-
denburg in Uitgeest. De duif 
kwam met een gemiddelde 
snelheid van 1337.625 mtr p. 
min ( ruim 80 km p.uur) naar 
zijn hok, wat goed was voor 
de eerste plaats in de ver-

eniging De Vliegende Vleu-
gels. De uitslag luidt als volgt: 
1-2-6-8-9e Frank Rodenburg, 
3-4-5-7-15e Piet Groentjes 
(Uitgeest) en 14e  Comb. 
Kerssens-Krom ( Akersloot). 
De eerste plaats in de vereni-
ging van Frank Rodenburg 
was tevens goed voor een 
55e plaats in het Rayon B te-
gen 57 deelnemers met 1147 
duiven. 
De vereniging kan terug kij-
ken op een redelijk verlopen  
vliegseizoen dit jaar, met op 
regionaal en provinciaal ge-
bied enkele mooie uitslagen. 
Alleen de weersomstandig-
heden zaten in de weeken-
den niet altijd mee voor de 
duivensport, uitgezonderd de 
eerste vluchten in het voor-
jaar, waren het niet altijd de 
beste omstandigheden om 
de duiven weer goed naar 
huis te krijgen.

Eindstand Natour vereniging 
“de Vliegende Vleugels”:
Onaangewezen: 1. Frank Ro-
denburg, 2. Comb. Kerssens-
Krom en 3. Piet Groentjes.
Aangewezen: 1. Comb. Kers-
sens-Krom, 2. Frank Roden-
burg en 3. Piet Groentjes. 
Duifkampioenschap Natour:  
de beste duif op de natoer de 
NL16-1432834 werd gewon-
nen door Frank Rodenburg. 
(Hein Berkhout)

       Zo vlogen 
       de duiven 

Uitgeest - September is voor 
velen bij uitstek een maand 
om straatfeesten en buren-
dagen te organiseren. Hoe 
heerlijk is het dus dat het 
weer zich deze maand van 

haar beste kant laat zien! De-
ze foto werd gemaakt op de 
burendag van de plantsoen-
bewoners van de Prinses 
Irenelaan, afgelopen week-
end.

Uitgeest - Voor de vier-
de keer in korte tijd werd 
de brandweer medio vorige 
week gealarmeerd voor een 
buitenbrand aan het Busch 
en Dam. 
Eerder was er broei ont-
staan en moesten brandweer 
Heemskerk en Krommenie 
inspanningen leveren om de 
broei af te blussen. Ditmaal 
was er weer broei ontstaan in 
de restanten. Brandweer uit 
de Zaanstreek was ter plaat-
se al bezig waarna brand-
weer Uitgeest het overnam. 
Een graafmachine kwam ter 
plaatse om het hooi uit elkaar 
te trekken zodat het goed af-
geblust kon worden.

Na een goed uur kon de 
brandweer weer inpakken en 
terug naar de kazerne. (bron:  
www.112-uitgeest.nl)

Broei in 
hooibalen



Vitesse fiere koploper na 
2-4 winst op Beemster

Castricum - Eind januari van 
dit jaar stonden beide ploe-
gen voor het eerst tegen-
over elkaar in Middenbeem-
ster. Vitesse als koploper te-
gen het laag geklasseerde 
Beemster. Aanvankelijk leek 
Vitesse toen simpel te gaan 
winnen maar achteraf mocht 
het de handen dicht knijpen 
dat in de slotminuten op ge-
lukkige wijze de 3-3 nog op 
het scorebord kwam te staan. 
Ook dit keer werd er 6 keer 
gescoord maar nu gingen de 
3 punten verdiend naar Vites-
se. 
Na een kwartier spelen was 
het raak toen de spits van 
Vitesse heel alert reageer-
de op geklungel na een uit-
trap van de Beemster kee-
per, 0-1. Geen twee minuten 
later was het opnieuw chaos 
in het doelgebied van de kee-
per van Beemster. Op een al-
lesbehalve onhoudbare inzet 
van Jort Kaandorp werd sim-
pelweg door geen van de ver-
dedigers gereageerd zodat 
de bal zachtjes over de doel-
lijn kon rollen: 0-2. Nadat al 
enkele ballen rakelings voor-
langs waren gegaan was het 

in de 36e minuut wel raak. 
Een vrije trap van rechts werd 
door de lange en fysiek ster-
ke spits van de thuisploeg 
feilloos in de kruising gekopt: 
1-2. Een strafschop werd on-
berispelijk benut: 2-2. Dat 
werd ook de ruststand. 
Vitesse kwam in de 70e mi-
nuut op een verdiende voor-
sprong toen de gehele ver-
dediging van de thuisploeg 
te kijk werd gezet door een 
prima combinatie over links 
van Jort Kaandorp en Robin 
Bakker waardoor Jort Kaan-
dorp vrijgespeeld werd voor 
het Beemster doel. Die had 
de hoek voor het uitzoeken 
en benutte die kans ook koel-
bloedig. 
Met een flitsende counter 
in de laatste minuut van de 
blessuretijd werd het duel 
tenslotte beslist. 
Door deze 2-4 zege en het 
gelijke spel van HSV zijn bei-
de ploegen nu samen koplo-
per. Het onderlinge duel ko-
mend weekend op de Puk-
man wordt dus een heuse 
topper waarbij één van bei-
de alleen aan kop kan gaan 
komen. 

Zeventien nieuwe 
trainers Croonenburg

Castricum - Croonenburg 
is een vereniging die zich 
op vele fronten met volleybal 
bezighoudt. Er is aandacht 
voor de jeugd en voor senio-
ren zowel recreatief als com-
petitief. Daarnaast is de ver-
eniging actief in het beach-
volleybal met 2Beach, een 
volwaardige afdeling binnen 
Croonenburg. Er is veel aan-
dacht voor deskundigheids-
bevordering van alle trainers. 
Zo was er vorig seizoen een 
bijscholing over het trainen 
en coachen van pubers. Bij 
de start van het beachsei-
zoen is er een workshop ge-
organiseerd voor het bij-

scholen van de beachtrai-
ners. En deze maand heeft 
Croonenburg een beginners-
cursus volleybaltrainer afge-
sloten. 
Een gekwalificeerde Nevo-
bo opleider behandelde de 
belangrijkste volleybaltech-
nieken en -methodieken en 
hielp de cursisten op weg 
om goede trainingen te kun-
nen verzorgen. Er waren ze-
ventien deelnemers; een mix 
van jeugdspelers, ouders van 
jeugdleden en beginnende 
trainers. Onder de bezielen-
de leiding van opleider Allard 
Jongsma zijn zij van start ge-
gaan.

Regio - Zaterdag 1 oktober 
is er een oncologiefair op het 
Maltezerplein 25 in Heems-
kerk; een dag voor mensen 
met kanker of die kanker heb-
ben gehad en hun naasten. Er 
zijn kappers, schoonheidsspe-
cialistes, een pedicure, kleding 
en diverse masseurs. 
Er worden afwisselend work-
shops en demonstraties ge-
geven. Van 11.00 tot 16.00 uur, 
toegang en consumptie gra-
tis. Er is bovendien een verlo-
ting, kinderopvang en livemu-
ziek. Kijk voor eer informatie 
op www.oncofysiomk.nl.

Oncologiefair

Akersloot - Het klaverjas-
seizoen in café de Vriend-
schap in Akersloot gaat weer 
van start. Traditiegetrouw zal 
eenmaal in de maand een 
drive worden georganiseerd. 
Zaterdag 24 september is de 
eerste. Iedereen is welkom. 
De aanvangstijd is 20.00 uur 
en men kan zich opgeven 
via tel.: 0251-312866 of in-
fo@vriendschapakersloot.nl. 
Er zijn vele prijzen te winnen, 
ook met de verloting. De vol-
gende drives zijn op 22 okto-
ber, 12 november en 23 de-
cember.

Klaverjasdrive

Akersloot - Wim Mandema-
kers is na lange tijd winnaar 
geworden van de wekelijkse 
KPB-mountainbikecup. Wim 
Verdonk leidde allereerst de 
dans met Mandemakers in 
zijn wiel. Daarnaast waren 
Wilfred Knegt, Henk Louwe, 
Vincent Beentjes en Peter 
Langevoort onderling in ge-
vecht voor de resterende po-
diumplek. Langevoort werd 
door een valpartijtje kansloos 
om deze strijd succesvol af te 
sluiten. De troostprijs kwam 
tenslotte bij Wilfred Knegt te-
recht, die zich al vroeg wist 
los te maken. Vincent Been-
tjes pakte plek vier, nadat 
hij lang samen was opge-
gaan met Henk Louwe. Wim 
Mandemakers wist zich voor 
Verdonk te wurmen en werd 
nummer een.

Mandemakers 
winnaar KPB

Help uilenballen pluizen 
Regio - Landschap Noord-
Holland doet onderzoek naar 
muizen in Noord-Holland. 
Daarvoor worden duizenden 
uilenballen uitgeplozen. Hulp 
is daarbij welkom. Op woens-
dagavond 21 september is ie-
dereen welkom in het kan-
toor van Landschap Noord-
Holland in Heiloo.
Dankzij de uilenballen ont-
staat een goed beeld van de 
plaatselijke zoogdierfauna. 
De gegevens kan de provin-
cie Noord-Holland ook goed 
gebruiken voor het natuur-
beleid. Op 21 september van 
18.00 tot circa 21.00 uur in 
het kantoor in Heiloo, Rech-
te Hondsbosschelaan 24a, 
Heiloo. Voor de pluizers is 
er een voedzame soep met 
brood, koffie, thee, frisdrank. 
Het is handig om een ou-
de tandenborstel mee te ne-

men en eventueel een eigen 
loep en pincet. Na afloop is 
er een vleermuizen- of bos-
uilenexcursie in het Heiloo-
erbos. Aanmelden via www.
gaatumee.nl. Kijk op www.ui-
lenballenpluizen.nl voor meer 
informatie. Foto: Ed Zijp.

Regio - Op zondag 25 sep-
tember organiseert de ver-
eniging Hoogovensstoom 
een rondrit met fotostop bij 
het Tata staalbedrijf. Vertrek 
van station Velserbosch om 
10.45 uur, retour 12.15 uur. 

Met trein over terrein Tata Steel
Kaartverkoop vanaf 9.30 uur. 
Kaarten kunnen ook gere-
serveerd worden op internet, 
zie www.csy.nl/www.hoog-
ovensstoomijmuiden of tele-
fonisch tijdens kantooruren: 
06-12129068. Een ID-kaart of 

paspoort is noodzakelijk. Sta-
tion Velserbosch bereikt men 
door de Wenkebachstaat in 
Velsen-Noord uit te rijden 
tot het hoofdkantoor. Na de 
rit kan men het HO museum 
bezoeken. Geschikt voor rol-
stoelers, maar dan dient tele-
fonisch gemeld te worden.
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