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Getuigen gezocht van 
straatroof bij station

Castricum - De politie is op 
zoek naar getuigen van een 
straatroof die donderdagmid-
dag rond 15.30 uur plaats-
vond bij het treinstation van 
Castricum. Een 13-jarige jon-
gen wilde net zijn fiets uit de 
stalling pakken, toen er plot-
seling een man achter hem 
kwam staan. De man bedreig-
de de jongen met een mes en 
vroeg om zijn portemonnee. 
Hevig geschrokken gaf de 
jongen direct zijn portemon-
nee af, waarna de man weg-
rende.

De man is 180/185 centimeter 

lang, hij is tenger met een buikje, 
ongeveer 35 jaar oud, heeft don-
kergetinte huidskleur, smal ge-
zicht, kort, zwart kroeshaar en 
hij was gekleed in een zwart vest 
met witte touwtjes, zwarte jog-
gingbroek met drie verticale wit-
te strepen, zwarte schoenen met 
aan de achterkant grijs. Hij heeft 
buitenlands accent, praat erg 
snel en heeft een zware stem. 
Wie rond de tijd van de overval 
iets verdachts heeft gezien bij de 
fietsenstalling of meer informatie 
heeft over de dader, neemt con-
tact op met de politie via 0900-
8844. Dit kan ook anoniem via 
0800-7000.

T 0251 67 62 21
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ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

0% 
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Gratis juridisch advies 
tijdens inloopspreekuur in 

Bibliotheek Kennemerwaard
in Castricum 

(Geesterduinweg nr. 1) op:

6 oktober van 17.00 - 19.00 uur
3 november van 17.00 - 19.00 uur
1 december van 17.00 - 19.00 uur

Zie voor verder informatie of 
aanmelden: www.knuwer.nl

Wij leveren juridische diensten, 
maar vooral doelgerichte 

oplossingen!

www.knuwer.nl
info@knuwer.nl

Prijsvraag van Huis van Hilde:
Ontrafel het mysterie en 
win een hoofdrol in boek

Castricum - Van 1 tot en met 
31 oktober kunnen kinderen van 
zeven tot en met elf jaar mee-
doen aan een prijsvraag. Huis 
van Hilde, het nieuwe archeo-
logiecentrum, is op zoek naar 
een speurneus die het Jonge-

tje van Uitgeest helpt om zijn 
verleden te ontrafelen. Hoofd-
prijs is een hoofdrol in het nieu-
we  boek van Hans Kuyper dat 
gaat over het jongetje dat leef-
de in de Late IJzertijd: ‘De Vloek 
van het zwarte water’. Een van 

de mensfiguren in de tentoon-
stelling in Huis van Hilde is een 
jongetje van negen dat leefde in 
de periode tussen 250 v. Chr. en 
12 v. Chr. Hij krijgt een belangrij-
ke rol in het educatieprogramma 
dat wordt gemaakt voor de jon-
ge bezoekers van het archeolo-
giecentrum. Huis van Hilde zoekt 
nu met een prijsvraag een kind 
om het verhaal te ontrafelen. Op 
www.huisvanhilde.nl staat alle 
informatie over die prijsvraag. 

Naast een rol in het boek kunnen 
deelnemers een geheel verzorgd 
bezoek aan Huis van Hilde win-
nen. Het skelet van het jonge-
tje, te zien op de foto, werd in de 
jaren ‘80 ontdekt op een locatie 
aan de Geesterweg in Uitgeest. 
Op basis van de schedel is een 
levensechte gezichtsreconstruc-
tie gemaakt. Deze reconstructie 
is begin 2015 te zien in Huis van 
Hilde. In de buurt van de vind-
plaats zijn nog veel meer vonds-
ten gedaan waardoor archeolo-
gen een goed beeld kunnen vor-
men van hoe het leven van een 
jongetje van negen uit die tijd er-
uit heeft gezien. Deze informa-
tie wordt ook gebruikt  voor het 
boek.

Castricum - Vrijdagavond is een 
groepje van zo zeven man op 
de vuist gegaan bij sporthal De 
Bloemen. Dat meldt Radio Cas-
tricum105. In de nacht van zater-
dag op zondag kreeg de politie 
meldingen geluidsoverlast vanuit 
het centrum. Zondag bleek dat 
er meerdere auto’s bekrast wa-
ren op de Dorpsstraat en er wa-
ren planten vernield. 

Vechtpartij en 
vandalisme 

2 BOLLEN IJS 
MET 

SLAGROOM
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Nog even genieten!
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Nu spaaractie voor 
BIBIZA armbandjes

Zie onze superdeals 
elders in de krant
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KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*
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DEZE WEEK:

Burgemeester Mooijstr 29/37
Castricum

Mortadella
Leverworst

Corned Beef
Samen  € 4,99

4 Casselerrib
500 gr. zuurkool

1 kg. geschilde aardappels
Samen € 6,49
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Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CASTRICUM,
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

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

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

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Whisky & Rum aan Zee
Regio - De favoriete whisky of 
rum ontdekken kan op 11 okto-
ber tijdens het grootste whisky- 
en rumevenement van Noord- 
en Zuid-Holland. De ware lief-
hebbers kijken er al maanden 
naar uit: de negende editie van 
‘Whisky & Rum aan Zee’. Proef 
de warmte van rum uit de Ca-
raïben, ervaar single malt whis-
ky uit de ruige Schotse Hooglan-
den en Japan. Geniet van bour-
bons uit de zuidelijke staten van 
de USA en de zachte whiskey’s 
uit Ierland en Nederland.

De bovenste etage van Holi-
day Inn IJmuiden Seaport Beach 
wordt tijdens Whisky & Rum aan 
Zee omgetoverd tot een proeve-
rij schatkamer waar liefhebbers 
ruim zevenhonderd soorten rum 
en whisky kunnen gaan proeven 
en keuren. Altijd al meer willen 
weten over het distilleerproces, 
het rijpen op vaten, welke graan-
soorten er gebruikt worden of 
hoe suikerriet geperst wordt? 
Tijdens deze grootse proeverij 
wordt dit ‘vloeibaar goud’ voor-
zien van deskundige achter-
grondinformatie door de aanwe-
zige importeurs. Overigens zijn 

er niet alleen whisky’s uit de-
ze eeuw te proeven maar ook 
misschien wel uit het geboorte-
jaar. Eén van de oudste whisky’s 
die geproefd kan worden bij Full 
Proof dateert uit 1935. Bijzonder 
is dat deze verzamelaar bijna 150 
niet meer te verkrijgen whisky’s 
laat proeven.
En er is meer. Liefhebbers van 
mixen en cocktails, van Cu-
baanse sigaren komen ook ruim 
aan hun trekken. Culinair ver-
wend worden kan op de Food & 
More Plaza met wereldse hapjes. 
Naast de importeurs staan loka-
le ondernemers met oesters, ge-
rookte zalm, Japanse sushi, en 
barbecuespecialiteiten. De or-
ganisator verwacht weer bijna 
1.000 bezoekers afkomstig uit 
geheel Nederland en mag zich 
zelfs verheugen op buitenland-
se bezoekers.

De entreeprijs van Whisky & 
Rum aan Zee bedraagt dertig 
euro. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via www.whiskyenrumaanzee.nl. 
Het festival is verdeeld in twee 
sessies, de middagsessie van 
14.00 tot 17.30 uur en de avond-
sessie van 19.00 tot 22.30 uur. 

Jubileumuitvoering

Pancratius komt met 
dodelijke dosis humor
Castricum - Dit jaar bestaat To-
neelvereniging Pancratius 75 
jaar. Dat wordt gevierd met voor-
stellingen op 17, 18 en 19 oktober 
in Geesterhage.
In 1939 vond pastoor Goes het 
tijd om de vijf bestaande toneel-
verenigingen samen te brengen 
in de r.k. Gemengde Tooneelver-
eniging Pancratius. Op 30 juni 
was de oprichting een feit en op 
12 november van dat jaar werd 
in Hotel Borst het stuk ‘Kinderen 
van ons Volk’ opgevoerd. De en-
tree bedroeg 0,50 cent. 

Pancratius kan terugkijken op 
een rijke historie. Bij het 25-ja-
rig jubileum was de uitvoering 
van ‘In het Witte Paard’ met on-
dersteuning van het koor van 
meester Bruggeman een topper. 
Bij het 50-jarig jubileum werd in 
de Clinghe de musical ‘De Kleine 
Parade’ opgevoerd. Daarbij mu-
zikaal geholpen door Leo Prinz 
met We Independent. En dan de 
prachtige voorstelling van ‘Sil de 
Strandjutter’. Aan dit 60-jarig ju-
bileumstuk werkten 120 mede-

werkers mee en een deel ervan 
ging op Terschelling sfeer proe-
ven en repeteren met de zee op 
de achtergrond. Voor het 75-ja-
rig jubileum heeft de vereniging 
het stuk ‘Rust, Vrede & Flinter-
man’ uitgekozen. Het door Ton 
Davids geschreven stuk speelt 
zich af bij begrafenisonderne-
ming Flinterman. Het lijkt zware 
stof, maar niets is minder waar. 
Aan het hoofd van de onderne-
ming staat Esmé Flinterman die 
ook de zorg draagt over haar de-
menterende moeder en haar pu-
berende dochter Colette. Als 
neef Lenny komt opdagen, krijgt 
de familie te maken met allerlei 
onvoorziene situaties. ‘Rust, Vre-
de en Flinterman’ is een eigen-
tijds blijspel met een dodelijke 
dosis humor.
Na afloop speelt Jazzband Savoy. 
Kaarten zijn te koop bij Boek-
handel Laan, The Read Shop of 
via info@toneelverenigingpan-
cratius.nl. Voor oudleden en hun 
eventuele partner liggen op zon-
dagmiddag gratis kaarten klaar 
bij de kassa.  

Sponsorloop aftrap van 
‘De Slag Herdacht’

Castricum - Op 5 oktober ope-
nen de jongste hardlopers van 
Atletiek Vereniging Castricum  
met een sponsorloop het evene-
ment ‘De Slag Herdacht’. Zij lo-
pen een estafette van vijftien ki-
lometer rond het dorp. Het is de-
zelfde route als de fietstocht in 
de middag. Tijdens het rennen 
dragen de lopers een vlag mee 
die steeds wordt overgedragen 
aan het volgende groepje. 
Deze vlag staat symbool voor 
de manier van oorlog voeren in 
1799. Maar ook is het een vre-
desteken waarmee de lopers  
uiteindelijk de Pancratiuskerk 
binnenkomen, waar om 12.00 

uur een bijeenkomst begint met 
verhalen en muziek. AVC haalt 
met deze sponsorloop geld op 
voor Stichting De Vrolijkheid, 
die activiteiten organiseert voor 
kinderen in asielzoekerscentra. 
Voor kinderen dus uit de oor-
logsgebieden van nu.
Men kan geld doneren en de 
jonge lopers aanmoedigen van 
10.00 tot 12.00 uur. Voor de rou-
te, zie het fietsrouteboekje onder 
andere te verkrijgen bij boekhan-
del Laan, hotel Het Oude Raad-
huis,  VVV, Strandvondstenmu-
seum en het gemeentehuis. Geld 
doneren kan bij de acht punten 
aangegeven op de route. 

Castricum - Donderdag 2 ok-
tober  is er weer inloop in ’t 
Praethuys. De inloop geeft men-
sen met kanker of die met kan-
ker te maken hebben de gelegen-

Over kanker in ’t Praethuys
heid, vragen te stellen en hun ver-
halen te delen met koffie of thee.
’t Praethuys is geopend van 10.00 
tot 12.00 uur op de Dorpsstraat 23 
in Castricum. Iedereen is welkom. 

www.lijfengezondheid.nl
Pak uw stressklachten aan

www.lijfengezondheid.nl
De Peuk d’in!
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Castricum - Van 11 oktober 
tot 11 januari is de expositie 
Kunstlijn te zien in het Strand-
vondstenmuseum. Er is werk te 
zien van Marianne Schaft-Otte. 
Haar eerste schilderijen waren 

uitvergrotingen van bloesems. 
Na een reis naar Kenia ontstond 
de serie Afrika. Na veel omzwer-
vingen in verschillende stijlen 
legt ze zich nu voornamelijk toe 
op portretten van mens als dier.

Verhalen over 
straatkinderen
Castricum - De Verhalengroep 
Oud-Castricummers heeft Lies 
Vink en Gerda Oosting uitgeno-
digd. Zij hebben veel te vertel-
len over hun werkzaamheden in 
Kathmandu in Nepal voor straat-
kinderen en kansloze vrouwen. 

Lies en Gerda hebben daar kin-
derhuizen, een computercen-
trum en een naaiproductiecen-
trum opgezet en zijn gestart 
met een gezinsherenigingstra-
ject. Geïnteresseerden kunnen 
op dinsdag 7 oktober van 10.00 
tot 12.00 uur bij de groep aan-
schuiven in  het museum van de 
werkgroep Oud Castricum, de 
Duynkant, hoek Geversweg/Dui-
nenboschweg. Belangstellen-
den kunnen zich opgeven bij de 
Stichting Welzijn Castricum,tel.: 
656562 of via info@welzijncas-
tricum.nl.

De foto’s van Peter Zwitser
Castricum - Vanaf deze week 
exposeert de Castricumse na-
tuur-en landschapsfotograaf Pe-
ter Zwitser in het Kunstpunt Cas-
tricum op de Torenstraat 46. Dit 
keer laat hij met name groot for-
maat zien op canvas wat een 
speciaal effect aan zijn beelden 
geeft. Het hoofdthema is de na-
tuur in de meest brede zin van 
het woord. Van Noordhollandse 
landschappen tot ijsberen langs 
gletsjers en Jan van Genten in 
de lucht. Verder landschappen 
uit Andalucia en ijsvogels in de 

Castricumse duinen.  Ook een 
herfstlandschap in groot for-
maat is opvallend  evenalseen 
vlucht wilde zwanen tegen een 
roze avondlucht  en door het wa-
ter klievende dolfi jnen. Tijdens 
zijn reizen heeft hij een voorkeur 
voor Arctische streken zoals 
Alaska, Spitsbergen, Kamchat-
ka en Antarctica en verder be-
horen Afrika  en geïsoleerde ei-
landen tot zijnfavoriete bestem-
mingen. De expositie is geopend 
van donderdag tot en met zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur.

Documentaire over het 
bedreigde buitengebied
Castricum - Henk Waal, zijn 
dochter Esther en Henk Mol-
hoek hebben in samenwer-
king met Ernst Mooij van de 
Werkgroep Oud-Castricum 
een prachtige, korte docu-
mentaire gemaakt over het 
buitengebied dat nu volop in 
het nieuws is. 

Prorail heeft onder andere dit 
gebied op het oog voor de rea-
lisatie van een groot opstelter-
rein voor treinen. Zondag heeft 
een groep tegenstanders van 
het opstelterrein het gebied be-
zocht. 

Ernst Mooij laat in de documen-
taire Ester Waal de mooiste plek-
jes zien, zoals de Korendijk die 
in tweede helft van de twaalf-

Schrijfsters lezen voor 
tijdens Kinderboekenweek

Castricum - Van 1 tot 12 okto-
ber is het Kinderboekenweek en 
het thema is Feest. Op zaterdag 
4 oktober vanaf 14.00 uur leest 
Anita Breetveld voor uit haar 
nieuwe boek de Heks van villa 
Zeldenrust. En zondag 5 oktober 
leest Paulien van Tol voor van-
af 14.00 uur uit haar kinderboek 
Pleuni en Pip; een verhalenbun-
del voor kinderen van zes tot en 
met negen jaar. Iedereen is wel-
kom bij Boekhandel Laan op de 
Burgemeester Mooijstraat. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur    
vrijdag & zaterdag 21.15 uur  

zondag 19.30 uur   
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Gone Girl
vrijdag 19.00 uur   zaterdag 16.00 uur    

zondag 13.30 uur   woensdag 16.00  uur
Pijnstillers

donderdag 20.00 uur    
vrijdag & zaterdag 19.00 uur  

dinsdag 21.00 uur
Bloedlink

vrijdag 16.00 uur   zaterdag 19.00 uur   
zondag 16.00 uur   dinsdag 14.00 uur   

Dorsvloer vol Confetti
vrijdag 16.00 & 21.15 uur   

zaterdag 21.15 uur   zondag 19.30 uur   
woensdag 20.00 uur   

A most wanted man
woensdag 16.00 uur   

Dummie de Mummie
woensdag 13.30 uur   

Maya de Bij - eerste vlucht
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 13.30 uur   
Boxtrollen (NL) 3D

zaterdag 16.00 uur   zondag 11.00 uur   
Boxtrollen (NL) 2D

zaterdag  13.30 uur 
Oorlogsgeheimen

Programma 2 oktober t/m 8 oktober 2014

Thriller Gone Girl
Op de dag dat hij vijf jaar ge-
trouwd is, maakt Nick Dunne be-
kend dat zijn beeldschone vrouw 
Amy vermist is. Onder druk van 
de politie en de media ontstaan 
er scheurtjes in het door Nick 
geschetste beeld van een per-

fect huwelijk. Door zijn leugens, 
bedrog en vreemde gedrag rijst 
bij iedereen de vraag: Heeft Nick 
Dunne zijn vrouw vermoord? 

Gebaseerd op de roman ‘Donker 
Hart’ van Gillian Flynn. 

Stel je voor. Je heet Goos Guts, je 
bent doodnormaal en er gebeurt 
nooit iets in het plattelandsdorp 
waar je woont. Dan zit er op een 
dag opeens een levende mum-
mie op je bed. Wat doe je dan? 
Goos en zijn vader Klaas beslui-
ten om net te doen alsof Dum-
mie hun Egyptische neefje met 

Dummie De 
Mummie

veel brandwonden is. Dat idee 
loopt uit op een heel stoer avon-
tuur. Want Dummie moet natuur-
lijk mee naar school, maar mag 
nooit zijn magische scarabee 
kwijtraken. Als twee pestkoppen 
van de school er toch mee van-
door gaan, moet Goos laten zien 
hoeveel hij overheeft voor zijn 
beste vriend! Dummie de Mum-
mie is gebaseerd op gelijknami-
ge boekenreeks van Tosca Men-
ten.

de eeuw werd aangelegd tegen 
wateroverlast. Er wordt gespro-
ken over het Oer-IJ dat ongeveer 
3.000 jaar voor Christus het ge-
bied kenmerkte en de binnen-
delta waarop Castricum is ont-
staan. Hier zien ook bewoners-
sporen van weleer aangetroffen. 
Mooij: ,,Het gebied, met als sta-
tus archeologisch monument, is 
de bakermat van Castricum.” Er 
wordt bovendien een kijkje ge-
nomen op de Doodweg en Bree-
deweg die langs het buitengbied 
liggen. Het geheel is op profes-
sionele wijze vormgegeven. 

Bekijk het fi lmpje op de websi-
te van de actiegroep Opstelter-
rein nee! of op YouTube met als 
zoekterm ‘De Roots van Castri-
cum’. 

Castricum - In de week van 
5 tot en met 11 oktober houdt 
de Nederlandse Brandwonden 
Stichting de nationale collecte-
week om een ideaal te kunnen 
verwezenlijken; brandwonden 
littekenloos genezen. 

Littekenloos

tijdens Kinderboekenweek
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Een elektrische fiets 
bijna voor niets...?

Beverwijk - Het klinkt te mooi 
om waar te zijn, maar toch kan 
het. Een elektrische fiets aan-
schaffen en er bijna niets voor 
betalen. Door de sensationele 
aanbiedingen van Bike Holland 
te combineren met het belas-
tingvoordeel van het Nationale 
Fietsplan wordt de aanschafprijs 
van een elektrische fiets gere-
duceerd tot een zeer beschei-
den bijdrage. Enige haast is wel 
geboden, want de regeling loopt 
tot en met 31 december 2014.  

Om filevorming te voorkomen 
en de uitstoot van schadelij-
ke uitlaatgassen terug te drin-
gen stimuleert de overheid het 
gebruik van de fiets. Fietsen 
is bovendien gezond en voor-
al erg gemakkelijk. Bike Hol-
land maakt het ook financieel 
bijzonder aantrekkelijk om te 
gaan fietsen. In de outletstore 
op de website: outlet.bikehol-
land.nl onder de knop actieaan-
biedingen, staan verschillen-
de modellen elektrische fietsen 
van de merken Union en Vic-
toria die zelfs voor minder dan 

de helft van de reguliere ver-
koopprijs worden aangeboden. 
Wie via zijn werkgever gebruik 
maakt van de Fietsplan Neder-
land regeling, krijgt het groot-
ste deel van dit aankoopbedrag 
weer terug. Omdat allerminst 
duidelijk is hoe de fiscale rege-
ling er volgend jaar precies gaat 
uitzien, adviseert Bike Holland 
om nu over te gaan tot aanschaf 
van een elektrische fiets. 
,Er valt gewoon nu heel veel 
voordeel te behalen, terwijl on-
zeker is hoe dat in de toekomst 
gaat uitpakken. Het is dus ver-
standig om nu van dat voordeel 
te profiteren’’, aldus Roelof Lo-
dewijk van Bike Holland. Naast 
een ruime keuze in elektrische 
fietsen biedt het bedrijf van-
zelfsprekend ook de topmodel-
len traditionele fietsen van gere-
nommeerde merken en een col-
lectie tweedehands fietsen. Het 
bedrijf profileert zich namelijk 
ook reeds enige tijd als ‘inruil-
kampioen’ met een uniek onli-
ne inruilsysteem. Bike Holland is 
gevestigd aan de Beyneslaan 53 
in Beverwijk.

De eerste archeologische top-
stukken naar Huis van Hilde

Castricum - Op woensdag  24 
september hebben twee arche-
ologische topvondsten  als eer-
ste een plek gekregen in Huis van 
Hilde. Het gaat om twee sarcofa-
gen die een centrale plaats inne-
men in de permanente tentoon-
stelling in het nieuwe archeolo-
giecentrum.  De stenen doods-
kisten werden overgebracht van 
het huidige depot in Wormer naar 
Castricum.
De bouw van Huis van Hilde is 
nog in volle gang. De opleve-
ring van het gebouw staat ge-
pland voor eind oktober. Vanaf 3 
november start de inrichting van 
de tentoonstelling en wordt de 
archeologische collectie overge-
bracht vanuit gebouw Mercurius 
in Wormer. De sarcofagen zijn sa-
men met de kano’s van Wieringer-
meer en Uitgeest de grootste ob-
jecten in Huis van Hilde. De kis-
ten wegen 1360 kilo en 1030 kilo 
en zijn op een speciale construc-
tie in de tentoonstellingsruim-
te geplaatst. Plaatsing zou  niet 

meer mogelijk zijn als de ruimte 
is gevuld met vitrines en mensfi-
guren. Van de twee sarcofagen is 
die van Etersheim het meest be-
kend.  De middeleeuwse sarco-
faag van Etersheim (eerste helft 
twaalfde eeuw na Christus) werd 
in augustus 2009 van de bodem 
van het Markermeer gelicht. Het 
gebeurt niet vaak dat sarcofagen 
compleet, dus met deksel, en op 
de oorspronkelijke plaats worden 
aangetroffen. Het object, gemaakt 
van bontzandsteen, lag in de ver-
dronken nederzetting Etersheim. 
De tweede sarcofaag werd in 

1948 gevonden op het kerkhof 
van de Hervormde kerk in Hem 
(West-Friesland) en vervolgens 
geschonken aan het Westfries 
Museum in Hoorn.  De provincie 
Noord-Holland heeft de sarco-
faag in 2013 van het museum in 
bruikleen gekregen, samen met  
bijbehorende deksel. Het geheel 
is uitgevoerd in roodbontzand-
steen en dateert uit de twaalfde 
eeuw. Het bijbehorende deksel is 
rijkelijk met Christelijke symboliek 
versierd. Bijzonder detail is dat er 
vier schedels in de kist zaten toen 
deze werd gevonden.

De Dierenambulance 
houdt zondag open dag

Heemskerk - Op zondag 5 ok-
tober zetten de vrijwilligers van 

Dierenambulance Kennemer-
land de deuren open voor be-

Beurs Artistieke Handen
Haarlem - Zondag 12 oktober 
wordt in het Kennemer Sport-
center de beurs Artistieke Han-
den georganiseerd van 10.30 tot 
16.30 uur. Hier is van alles te vin-
den op het gebied van kunst, 
sieraden, decoraties en creatie-
ve hobby’s.

Duizenden mensen besteden 
hun vrije tijd aan een hobby. Dat 
leidde in 1983 tot het oprichten 
van de beurs Artistieke Handen. 
De formule van de beurs is er op 
gericht om bezoekers een aan-
gename, gezellige en sfeervol-
le dag te bezorgen. Men doet 
hier ideeën op maar veel artis-
tiek werk is ook te koop. ,,Wie op 
de Artistieke Handen beurs iets 
aanschaft is verzekerd van een 
uniek werk”, aldus de organisa-
tie. ,,Er is geen galerie ter we-

reld die zoveel variatie aan kunst 
in huis heeft op gebied van ke-
ramiek, sieraden, zelfgemaak-
te hoeden, schilderijen, poppen, 
mozaïek, quilts, tuindecoratie en 
nog veel meer.” Ook is het moge-
lijk aan te schuiven diverse de-
monstraties en workshops.
Om zelf aan de slag te gaan 
zijn op de beurs Artistieke Han-
den in het Kennemer Sportcen-
ter uiteraard ook stands aanwe-
zig met diverse hobbymaterialen. 
Het magazine Hobbyfestival krij-
gen bezoekers cadeau zolang de 
voorraad strekt. Zie ook www.
artistiekehanden.nl. Entree voor 
volwassenen bedraagt zes euro, 
er is een kortingsbon te vinden-
op de website, en voor kinderen 
tot twaalf jaar is de toegang gra-
tis. Parkeren bij het sportcenter 
is kosteloos. 

langstellenden. Van 12.00 tot 
16.00 uur is er een open dag en 
zijn er diverse activiteiten voor 
de bezoekers. Er zullen bijzonde-
re dieren te zien zijn, zoals uilen, 
slangen en fretten. 

Ook wordt een kinderboerderij 
ingericht met allerlei dieren. De 
hele dag staat dit jaar in het te-
ken van het paard, daarom zijn 
er ook vier koetsen met paarden 
voor een rijtoer en kunnen de 
kinderen een ritje maken op een 
pony. Er staat een springkussen 
en er worden verschillende spel-
letjes gespeeld. 

Iedereen die meer te weten wil 
komen over het werk van Die-
renambulance Kennemerland is 
welkom op de Kleine Houtweg 
35. 

www.lijfengezondheid.nl
Pak uw stressklachten aan

www.lijfengezondheid.nl
De Peuk d’in!
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Opgeven voor 
Snertparty

Uitgeest - Op donderdagmid-
dag 13 november is er weer een 
snertmiddag van de Stichting 
Uitgeester Senioren. Hun gast-
vrouwen bezorgen u een heer-
lijke middag. Alle Uitgeester se-
nioren zijn van harte uitgeno-
digd om aan deze gezellige en 
smakelijke snertmaaltijd deel te 
nemen. Eerst even een glaas-
je drinken, dan stokbrood met 
kruidenboter, roggebrood met 
spek en de overheerlijke erwten-
soep. Een lekker toetje en een 
kopje koffie/thee met bonbons 
na. Trouwe deelnemers weten 
dat de S.U.S.-snertparty echt de 
moeite waard is: neem vriend(in) 
of partner mee!
Zaal open om 15.00 uur, aan-
vang 15.30 uur. Kosten 7,50 euro. 
Graag opgeven op 14 en 15 ok-
tober van 9 tot 12 uur. 

S.U.S. zoekt 
beheerders

Uitgeest - De Stichting Uitgees-
ter Senioren werkt met een en-
thousiaste groep vrijwillige be-
heerders. Voor de periodes van 
afwezigheid van één of meerdere 
beheerders is men op zoek naar 
een enthousiaste en betrouwba-
re beheerder, die een flexibele in-
zetbaarheid heeft bij afwezigheid 
van één van de vaste beheerders. 
Mogelijk kan dit in de toekomst 
een vast dagdeel per week wor-
den.
De S.U.S. biedt een goede werk-
sfeer, een leuk en gezellig team 
en een fijne samenwerking met 
collega’s. Voor uw inzet nodigt 
men u jaarlijks uit voor een eten-
tje met collega-beheerders en 
een feestelijke vrijwilligersavond 
met alle vrijwilligers van de S.U.S. 
Het inwerken gebeurt door het 
meedraaien met een ervaren be-
heerder op een dagdeel dat het 
u schikt.
Heeft u nog enige uren tijd over 
die u op een plezierige manier in 
wilt vullen? Wilt u graag actief be-
zig zijn en deel uit maken van een 
leuk team? Dan is dit wellicht iets 
voor u!
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de Stichting 
Uitgeester Senioren, op de eerste 
etage van Dorpshuis De zwaan, 
Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest. 
Telefoon 0251-319020. U kunt 
vragen naar Carla van Megen.

Klaverjassen 
in speeltuin

Uitgeest - Speeltuin Vereniging 
Uitgeest organiseert elke eerste 
maandag van de maand klaver-
jassen in het clubhuis. Nu dus 
op maandag 5 oktober. Aanvang 
19.30 uur, zaal open 19.00 uur.
De entree bedraagt 1.50, na af-
loop is er ook een loterij.

Koffieconcert bij de 
Zwaan Cultureel

Uitgeest - In samenwerking met 
het Koninklijk conservatorium 
Den Haag start De Zwaan Cul-
tureel op zondag 12 oktober met 
het organiseren van een aantal 
klassieke muziekconcerten. De 
Zwaan Cultureel biedt daarmee 
een podium voor jonge studen-
ten aan het conservatorium om 
op te treden voor publiek.
De spits wordt afgebeten door 
de nog zeer jonge maar erg ta-
lentvolle Lisalotte Gerards. Zij is 
pas zeventien jaar en volgt de 
School voor Jong Talent op het 
Koninklijk conservatorium te 
Den Haag. Naast haar VWO op-
leiding volgt Lisalotte Gerards el-
ke dag muzieklessen op het con-
servatorium. Reeds vanaf haar 
tiende jaar studeert zij viool op 
het conservatorium en sinds een 
jaar ook zang. Naar eigen zeg-
gen: “Zonder muziek zou ik wel 
kunnen leven, maar nooit geluk-
kig kunnen zijn”. 
Op het programma staat in elk 
geval de viool sonate van Cesar 
Franck. Zij zal hierbij begeleid 
worden door een pianist. Voor de 

keuze voor deze sonate geeft Li-
salotte Gerards een opmerkelij-
ke reden. “Het leuke aan sonate 
spelen is dat de pianist een even 
interessante en moeilijke partij 
heeft als de violist”. 
Naast een deel vioolstukken zal 
Lisalotte Gerards ook een aan-
tal liederen ten gehore brengen, 
waarover ze tijdens het concert 
meer zal vertellen.
De toegangsprijs voor deze unie-
ke reeks van koffieconcerten in 
de Zwaan te Uitgeest is slechts 
10 euro, waarvan 80 procent 
voor de studenten is om daar-
mee de studie te helpen finan-
cieren. Het koffieconcert start 
om 11.30 uur en duurt circa één 
uur. Voorafgaande aan het con-
cert ontvangen de bezoekers 
een gratis kopje koffie of thee. 
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139 te Uit-
geest of via onze website www.
dezwaancultureel.nl.

De organisatoren hopen op veel 
publiek bij dit nieuwe initiatief  
bij de Zwaan Cultureel.

Tweede editie van 
‘de Leeuw van Uitgeest’
Uitgeest - Komend weekein-
de vindt de tweede editie plaats 
van De Leeuw van Uitgeest, het 
tennistoernooi voor en door le-
den van TV de Dog en TCU. De-
ze tweede editie zal plaatsvinden 
op zaterdag 4 en zondag 5 okto-
ber bij TV de Dog aan de Nies-
venstraat en er wordt gespeeld 
in de volgende categorieën: HD 
4/5, 6, 7 en 8/9, DD 4/5, 6, 7 en 
8/9, GD 4/5, 6, 7 en 8/9. De offi-
ciële opening van dit tweedaags 
toernooi zal door de burgemees-
ter van Uitgeest, Theo van Eij-
ck worden verricht. Op zaterdag 
zijn de wedstrijden van 12.00 
tot 22.00 uur en op zondag van 
10.00 tot 18.00 uur. Er wordt door 

de deelnemers twee keer 45 mi-
nuten per dag gespeeld. De za-
terdag zal in het teken staan van 
de Deutsche Bierfesten, met 
heuse pullen ‘Bier, Bradwurst 
und Sauerkraut’ en een fantas-
tisch stuk muziek de ‘Biergarten 
Boys’. ‘
Publiek is van harte welkom op 
dit toernooi en aan het einde 
van de zondagmiddag zal blijken 
welke vereniging zich het hele 
jaar de Leeuw van Uitgeest mag 
noemen. Zal het de Dog weer 
lukken of gaat TCU komend jaar 
strijken met de eer? De organi-
satie hoopt op veel belangstel-
ling, mooie potjes tennis en goed 
weer.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Uitgeest kent zijn schitterende karakteristieke straatjes, 
huisjes en gevels. Hierbij  denken we bijvoorbeeld aan de Swaen, 
Schevelstraat 1. De tekst op het prachtige huis is als volgt: oorspron-
kelijk stond hier een royaal 17de-eeuws pand dat het Hoge Huys 
werd genoemd. Later werd er de naam De Swaen aan gegeven. In 
het pand zijn ooit een herberg en een winkel met woning gevestigd 
geweest. Het huis aan de oostzijde is later aangebouwd. In 1976 zijn 
de toen bouwvallige panden tot en met de fundering gesloopt en in 
oorspronkelijke stijl weer opgebouwd tot een woning. In 1979 kwam 
het huis voor bewoning gereed. Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest - Na de daverende 
overwinning van vorige week 
zondag stond deze week de 
wedstrijd tegen laagvlieger De 
Tovers op het programma.  Een 
overwinning zou Stormvogels 
uit de onderste regionen van de 
competitie bevrijden, maar het 
liep anders.

Aan de weersomstandigheden in 
Zeist had het niet kunnen liggen. 
Een prachtige nazomerse mid-
dag met voldoende toeschou-
wers, die de thuisploeg al snel 
op 1-0 zagen komen. Jord Betjes 
hield de schade in eerste instan-
tie beperkt door een klein kansje 
onder de korf te benutten, maar 
kon niet voorkomen dat de te-
genstander vrij vlot uitliep naar 
4-1.  Stormvogels kwam nog wel 
even terug door goals van  Jo-
se Heijne en Jeroen Kuijk en 
leek aansluiting te kunnen vin-
den, maar schijn bedroog. De To-
vers zetten nog even een tand-
je bij en wisten bij het fluitsig-
naal ten einde van de eerste helft 
met een comfortabele 7-3 voor-
sprong te gaan rusten.  Een on-
voorziene ontwikkeling en in de 
broodnodige drinkpauze werden 
de kwetsbaarheden dan ook na-
drukkelijk aangestipt.  

Lisa Haije zette de woorden van 
trainer/coach Lenny Klouwen 
kracht bij door bij aanvang van 

de tweede helft tegen te scoren 
door een klein kansje te benut-
ten, maar toch waren het weer 
De Tovers die het heft in han-
den namen door twee maal korf 
te treffen. Heijne was nogmaals 
doeltreffend, maar ook de te-
genstander wist te mand weer 
te vinden.  10 -5 op het score-
board en de Uitgeesters liepen 
achter de feiten aan.  Het vuur-
tje werd  echter op het juiste 
moment aangewakkerd voor “de 
Vogels” en vol gas werd de in-
haalrace ingezet.  
Door scores van respectieve-
lijk Eveline Nootebos, Jord Bet-
jes, Sebastiaan van den Bosch 
en wederom Haije kwam de 
spanning in de wedstrijd terug. 
Stormvogels toonde veerkracht 
en had even het momentum. He-
laas werd dat doorbroken door 
twee tegentreffers op rij. Betjes 
en Nootebos  trokken dat welis-
waar weer recht  maar de aan-
sluitingstreffer kon niet worden 
gerealiseerd.  

In de slotfase zette Stormvogels 
nog wel alles op alles om nog 
een puntje uit het vuur te sle-
pen, en nam daarbij wat verdedi-
gende risico’s, met als gevolg dat 
het team het deksel op de neus 
kreeg.  Ontgoocheld en gedes-
illusioneerd verliet Stormvogels 
het terrein van de Tovers, met 
een 14-11 nederlaag.

     Korfbalflits
       Stormvogels
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Prijs JPT bij Europees 
uitwisselingsproject

Castricum - Hoe haal je het on-
derste uit de kan? Op die vraag 
weet het Jac. P. Thijsse het ant-
woord wel. De afgelopen twee 
schooljaren deed de school, sa-
men met tien andere scholen uit 
Europa, mee aan een groot in-
ternationaliseringproject. Via eT-
winning voerden de leerlingen 
de meest uiteenlopende en ge-
varieerde activiteiten uit. Hier-
mee wint de school een prijs 
voor duizend euro aan ict-mid-
delen. Via www.etwinning.net 
vinden meer dan 250.000 lera-
ren in Europa elkaar en werken 
hun leerlingen samen met be-
hulp van ict.
Jan Hormann, docent Engels en 
kartrekker van dit project is aan-
genaam verrast door deze prijs. 
,,Dit is werkelijk prachtig! Sa-
men met mijn collega Theo van 
Heesen en de leerlingen zijn we 
apetrots op dit resultaat. Het la-
ten inzien dat het Europees bur-
gerschap niet gelijk staat aan het 
opgeven van de eigen identiteit, 
is volgens Hormann de motivatie 
achter deze samenwerking. ,,We 
wilden de leerlingen graag ken-
nis laten maken met de verschil-
lende nationale identiteiten bin-
nen Europa. Op die manier be-
reik je naar onze mening juist 
veel meer verbondenheid.” Tien 
kopstukken uit de literatuur van 
elk land vormden de rode draad 

van het project. Ieder literair fi-
guur vertelde over zijn beleve-
nissen, heldendaden en tegen-
slagen. In Nederland werd op 
verzoek van de projectpartners 
voor Anne Frank gekozen.
Door de Europese subsidie die 
voor dit plan beschikbaar was, 
vonden er naast de online sa-
menwerking ook real life ont-
moetingen plaats. Tijdens de bij-
eenkomst in Lille speelden ze 
een vergadering van de Europe-
se Raad na. Bij de laatste ont-
moeting in Sant’Agata de’ Go-
ti ontmoetten alle literaire figu-
ren elkaar in een groots uitge-
voerd toneelstuk op een typisch 
middeleeuws Italiaans plein, on-
der de luifel van de Dom. Elk 
land speelde een paar belangrij-
ke scènes uit het nationale ver-
haal na. Volgens de jury is de-
ze samenwerking het toonbeeld 
van hoe je een leerlingenuitwis-
seling met eTwinning kunt ver-
binden. In het juryrapport komt 
verder naar voren dat de docu-
mentatie van het project dik in 
orde is. Iedere deelactiviteit is 
goed geïllustreerd, en daardoor 
bruikbaar voor derden. Er is op-
timaal gebruik gemaakt van de 
online werkruimte, waarin de 
betrokken leerlingen via allerlei 
ict-middelen met de leeftijdsge-
noten in het buitenland commu-
niceerden. 

Castricum – In De Hoep kan 
men van alles te weten komen 
over uilen. Niet alleen over de 
Nederlandse uilensoorten, maar 
ook over onbekende, exotische 
en zeldzame uilen. 
Over veel uilen is een bijzonder 

verhaal te vertellen. De tentoon-
stelling is geschikt voor jong en 
oud. Bij de tentoonstelling is een 
speurtocht. 
Bezoekerscentrum De Hoep is te 
vinden aan de Zeeweg in Bak-
kum.

Nachtbrakers in De Hoep

Castricum - Elke woensdagmid-
dag, buiten de schoolvakanties 
om, wordt er voor een diploma af-
gezwommen in zwembad De Wit-
te Brug. Afgelopen maand hebben 
47 kandidaten een zwemdiploma 
behaald. Op 3 september waren 
dat voor het A-diploma. Luuk Bra-
kenhoff, Hidde Deuling, Douwe 
Göbel, Dylan Klene, Lisa Kohlberg, 
Jesse Kramer, Veron Le Comte, 
Eline van der Meer, Dhalaya Pon-
ga Vega, Wouter Scheerman, Mick 
Schneiders, Collin Stoop, Frieda 
Thijs, Doutzen van der Veen, Xa-
vi van der Velde, Kim de Wit en Il-
se Zonneveld. Op 10 september 
slaagden voor het diploma B Cle-
mens Broekhof, Charlotte Broek-
huizen, Oscar van Eerden, Atti-
la Farago, Willemijn Gorter van 
Wagtendonk, Flip Groentjes, Iris 
Hoedjes, Noa Hofman, Kees Hoo-
geveen, Robin  Laan, Stan Lig-
thart, Sanne Meijne, Bas Nee-
len, Lasse Opdam, Jennifer Paap, 
Brent Scholtens, Tamar Smit, Ru-
ben Stap, Annabel van der Tas en 
Syrah Waitere. Op 17 september 
hadden Sophie van Aalsum, Fem-
ke van Brussel, Victor Kuijk, Niek 
Poelsma en Lars de Vries het he-
le zwembad voor zichzelf en kon-
den zij al hun gevorderde zwem-
kunsten voor het C-diploma la-
ten zien. Op diezelfde middag  
is er door vijf kandidaten afge-
zwommen voor twee verschillen-
de Snorkeldiploma’s. Snorkelen 
1 werd behaald door Xander de 
Vink en Nika Weener en Snorke-
len 3 door Anouk Brakenhoff, Ka-
reem Colleye en Tim van Egmond.

Afzwemmers

Dubbel feest bij opening  
nieuwbouw Boogaert

Castricum - Donderdag 25 sep-
tember was het groot feest in 
woonzorgcentrum De Boogaert. 
Naast de officiële opening van het 
nieuwe gebouw is ook het vijftig-
jarig bestaan van het woonzorg-
centrum gevierd. Na bijna vier 
jaar bouwen staat er een nieuw 
complex dat voorziet in de huidi-
ge en toekomstige wensen op het 
gebied van zorg en welzijn van 
zowel de bewoners als de om-
wonenden. ,,Door de goede sa-
menwerking met de ViVa! Zorg-
groep en de gemeente Castricum 
hebben we dit prachtige gebouw 
kunnen realiseren. Het was eco-
nomisch gezien een lastige tijd. 
Wij zijn trots dat we voor zowel de 
bewoners van het zorgcentrum, 
de huurders van de appartemen-
ten en de eigenaren van de koop-
woningen deze prachtige woon-
plek hebben neergezet. Ik wens 
ze veel woonplezier en wil alle be-
trokkenen voor de samenwerking 
bedanken”, aldus Dick Tromp, di-
recteur-bestuurder van Kenne-
mer Wonen. Kennemer Wonen 
heeft in samenwerking met Vi-
Va! Zorggroep de nieuwbouw 
van woonzorgcentrum De Boog-
aert gebouwd. In de nieuwe De 

Boogaert krijgen mensen die af-
hankelijk zijn van zorg een prach-
tige woonruimte met een dito ver-
zorging. Ook is er plek voor ou-
dere mensen die zolang moge-
lijk zelfstandig willen blijven wo-
nen. Daarnaast biedt woonzorg-
centrum De Boogaert (zorg)voor-
zieningen waar omwonenden uit 
de omgeving van De Boogaert 
ook gebruik van kunnen maken, 
zoals een restaurant. ViVa! Zorg-
groep huurt 76 wooneenheden 
van Kennemer Wonen, Stichting 
Odion huurt 16 wooneenheden. 
Stichting Odion helpt mensen 
met een verstandelijke of licha-
melijke beperking. Ook zijn er 50 
zelfstandige huurappartementen 
voor Kennemer Wonen gebouwd; 
bestaande uit 16 appartementen 
in de woontoren grenzend aan 
de Dr. De Jonghweg en 34 ap-
partementen in het complex ge-
legen tussen woonzorgcentrum. 
De Boogaert en de woningen van 
Odion. In totaal komt dat op 142 
wooneenheden. In het woonzorg-
centrum De Boogaert zijn naast 
een restaurant, ook ruimten voor 
dagverzorging, een kapsalon en 
een winkeltje gerealiseerd.

Vitesse pakt eerste punt
Castricum - Uiteindelijk haal-
de Vitesse thuis tegen Velsen 
het eerste punt binnen en was 
de nul eindelijk weggewerkt. De 
laatste plaats worden overge-
daan aan Fortuna Wormerveer. 
Zoals gebruikelijk pakte Vitesse 
vanaf de aftrap meteen het ini-
tiatief. Na zo’n kwartier was het 
raak. Jort Kaandorp anticipeer-
de goed op een harde en scher-
pe voorzet van Robert Poel over 
de grond en kon van dichtbij de 
bal binnen tikken: 1-0. 
Na rust ging het in de zeventig-
ste minuut toch mis. Een uitloop-
poging van keeper Tom Laan 

werd verkeerd ingeschat, en uit 
de daardoor ontstane scrim-
mage wist een van de aanval-
lers de bal in het doel te schie-
ten: 1-1. 

Mede door enkele goede reddin-
gen van Tom Laan bleef Vites-
se dit maal een nieuwe decep-
tie bespaard. In de laatste minu-
ten drong Vitesse zelf nog aan 
maar verder een pegel van Ro-
bert Poel die net overging kwam 
het niet. Alles overziende was de 
1-1 eindstand een terechte af-
spiegeling van een meer span-
nende dan goede wedstrijd.

Strandveiligheid 
en watersport 

Castricum - Veiligheid op 
het strand en het nieuwe wa-
tersportcentrum zijn de twee 
hoofdonderwerpen van de 
Overleggroep Strandgebied 
Castricum op dinsdagavond 7 
oktober. Wat speelt er aan vei-
ligheidskwesties op en rond 
het strand en waar krijgt de 
politie zoal mee te maken? 
Hoe bestrijdt de brandweer 
een brand, hoe zit het met 
bluswater bij het strand, wat 
zijn de eisen aan de verschil-
lende soorten strandbebou-
wing? En hoe kunnen bezoe-
kers, bedrijven en organisaties 
zelf bijdragen aan een grotere 
veiligheid? 
Wijkagent Wesly Wessendorp, 
Peter Meijer van de brand-
weer en wellicht ook Sander 
Schmitz van de reddingsbri-
gade praten de aanwezigen 
bij over de veiligheid van het 
strandgebied. Ondernemer 
Wim Tromp van Sports at Sea 
geeft een presentatie over de 
aanleiding en de totstandko-
ming van het watersportcen-
trum. 
De bijeenkomst is in Hotel 
Borst in Bakkum en begint om 
20.00 uur. Belangstellenden 
zijn welkom.



Beperkte lastenstijging door inflatie en rijksbelasting

Sluitende begroting voor de 
gemeente Castricum

Castricum - De economie 
vertoont voorzichtige te-
kenen van herstel. Alge-
meen wordt voor de komen-
de jaren een lichte groei ver-
wacht. In Castricum leidt dat 
naar verwachting tot twee-
honderd nieuwbouwwonin-
gen. De begroting 2015 en 
de bijbehorende meerjaren-
raming van de gemeente 
Castricum zijn evenals vo-
rig jaar sluitend. Ze vertonen 
zelfs een licht positief sal-
do. De lokale lasten stijgen 
iets om de inflatie te corri-
geren en vanwege de invoe-
ring van afvalbelasting door 
het Rijk. Het huidige voor-
zieningenniveau kan op peil 
blijven.
 
Het komende jaar geldt een be-
perkte lastenverzwaring voor 
de inwoners. De afvalstoffen-
heffing stijgt met 2% vanwege 
de inflatie en de stijgende kos-
ten als gevolg van de invoering 
van afvalbelasting door het Rijk. 
De onroerende zaakbelasting 
(OZB) en de rioolheffing gaan 
iets omhoog volgens de jaar-
lijkse inflatiecorrectie (1,5%). 
Wethouder Hilbrand Klijnstra 
zegt dat financiële voorzichtig-
heid wel nodig blijft. ,,De af-
gelopen jaren zijn belangrij-

ke stappen gezet om te komen 
tot een gezonde financiële po-
sitie. Dit zal de komende jaren 
worden voortgezet, omdat on-
ze huidige financiële positie dat 
vereist. We hebben te maken 
met een verdere verlaging van 
de uitkering van het Rijk. Ver-
der is er de korting op de huis-
houdelijke hulp en de hogere 
bijdrage aan de Veiligheidsre-
gio. Ook moeten we rekening 
houden met de financiële risi-
co’s die kleven aan onze nieu-
we taken rond jeugdzorg, werk 
en inkomen en zorg.” Daar-
om zijn nieuwe bezuinigingen 
noodzakelijk. Dat geldt behalve 
voor de WMO ook voor subsi-
dies. Door de BUCH, ambtelijke 
samenwerking met de gemeen-
ten Bergen, Uitgeest en Heiloo, 
kan naar verwachting ook geld 
worden bespaard. ,,Om de fi-
nanciën gezond te houden, blij-
ven wij ons inzetten om onze 
schulden verder te verlagen en 
daarmee de rentelasten te ver-
minderen. Voor 2015 voorzien 
we vooralsnog geen nieuwe 
langlopende leningen”, aldus 
wethouder Klijnstra.
Vanaf 1 januari 2015 is de ge-
meente en niet meer het Rijk 
verantwoordelijk voor de uit-
voering van de taken op het ge-
bied van de AWBZ (langdurige 

zorg), de Jeugdzorg en de Par-
ticipatiewet. De gemeente krijgt 
er zo 1.100 cliënten bij. Het col-
lege hanteert het uitgangspunt 
dat de uitgaven hiervoor gelijk 
zijn aan het extra budget dat 
het Rijk hiervoor beschikbaar 
stelt. Het college gaat de nieu-
we taken zo goed mogelijk uit-
voeren en de zorg bieden daar 
waar die nodig is. Wel zijn er al 
de nodige reserves ingesteld. 
Ook stelt het college in deze 
begroting voor om een reser-
ve Jeugdzorg in te stellen. De-
ze reserves moeten de risico’s 
afdekken.
Het onderzoek naar de amb-
telijke samenwerking tussen 
de gemeenten Bergen, Uit-
geest, Castricum en Heiloo is 
in volle gang. Er wordt onder-
zocht welke samenwerkings-
vorm de meeste voordelen op-
levert op het gebied van kwa-
liteit, kwetsbaarheid en kosten. 
Ook wordt per variant meege-
nomen hoeveel grip de afzon-
derlijke gemeenteraden heb-
ben en hoeveel gemeentelij-
ke kleur er mogelijk blijft. In ja-
nuari 2015 worden de varianten 
aan de gemeenteraden voorge-
legd. De gemeenteraad behan-
delt de begroting op 6 novem-
ber en besluit er op 13 novem-
ber over.

PvdA kijkt verder voor mogelijke oplossing
,,Sluit een opstelterrein bij 

Alkmaar niet op voorhand uit”
Castricum - Naast de vier loca-
ties in de polder tussen Uitgeest 
en Castricum onderzoekt Pro-
Rail in opdracht van het ministe-
rie van I&M drie andere locaties 
voor een opstelterrein voor trei-
nen; Wijckerpoort bij Beverwijk, 
een terrein nabij de N203 en De 
Driehoek in Uitgeest. Net zoals 
de eerder genoemde opties, zijn 
deze locaties niet ideaal. Als de-
ze wegvallen, komt het lande-
lijke gebied tussen Uitgeest en 
Castricum vanzelf weer in zicht. 
De kans dat in een dergelijk ge-
val gekozen wordt voor een lo-
catie in Uitgeest is daarbij niet 
ondenkbeeldig, want deze optie 
is het goedkoopste volgens Pro-
rail. Een opstelterrein is nodig bij 
de invoering van het Program-
ma Hoogfrequent Spoorvervoer, 
waardoor er meer treinen gaan 
rijden op het traject Alkmaar-

Amsterdam die ook onderhou-
den moeten worden. 
Dave van Ooijen, fractievoorzit-
ter van de PvdA, heeft een me-
mo over het opstelterrein ge-
schreven die donderdag aan de 
orde komt in de gemeenteraad. 
De partij probeert een alterna-
tief te vinden door verder te kij-
ken naar een mogelijke oplos-
sing. ,,Want zelfs door de keuze 
van een van de varianten in Uit-
geest zal ook de aantrekkelijk-
heid van Castricum worden be-
invloed. Daarom moet de moge-
lijkheid om de sprinters in Alk-
maar op te stellen niet op voor-
hand worden uitgesloten. De-
ze optie heeft overigens niet on-
ze voorkeur. Mocht de mogelijk-
heid van Alkmaar worden over-
wogen, dan moeten de nadelen 
wel worden gecompenseerd. Te 
denken valt  aan bijdragen voor 

een tunnel voor langzaam ver-
keer bij het NS-station eventueel 
in combinatie met aanpassing 
van de bestaande perrontun-
nel. Verder kan gewerkt worden 
aan een nieuw autoverkeerscir-
culatieplan om tot een betere af-
wikkeling van het autoverkeer bij 
de overwegen Beverwijkerstraat-
weg en de Vinkebaan te komen. 
Ook kan gedacht worden aan 
geluidschermen.” Volgens de 
fractie van de PvdA moet er bo-
vendien meer helderheid komen 
over de gevolgen van de nieuwe 
vervoercijfers die er op wijzen 
dat er tussen Eindhoven en Alk-
maar ter hoogte van Amsterdam 
Centraal of Sloterdijk een forse 
vervoerbreuk optreedt, waardoor 
zes intercity’s en zes sprinters op 
de Zaanlijn minder snel aan de 
orde lijken dan eerder werd ge-
dacht.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.heemskerksecourant.nl

Limmen op zijn kop
Limmen - De tweede Limmer 
Kermisrun was een groot suc-
ces. Alle 240 deelnemers pas-
seerde op het parcours van 2,5 
km circa twaalf hindernissen. 

Na ongeveer vijftig minuten fi-
nishte Thijs Brusche na drie ron-
den te hebben volbracht. Je-

roen Heesbeen en Hans Rijs fi-
nishte als tweede en derde. Bij 
de dames was Paulien Denne-
man-Beemster oppermachtig; 
zij liet slechts vijftien man voor-
gaan. Marion Dekker en Masha 
Koot werden tweede en derde. 
Het beste team kwam uit Heiloo, 
team Bier En Vrouwen. 

Kinderen sporten gratis
in de herfstvakantie

Castricum - Zin om op een echte airtumblingbaan te springen, 
deel te nemen aan freerunnen of een mega sportinstuif? Sport-
service Kennemerland organiseert in de herfstvakantie weer een 
aantal sportieve activiteiten voor de basisschoolleerlingen uit 
groep drie tot en met acht. Op dinsdag 14 oktober is er in Heems-
kerk een sportinstuif in sportcentrum de Waterakkers van 10.00 
tot 12.00 uur. ‘s Middags in de gymzaal aan de Hogeweg in Lim-
men airtumbling springen; allerlei trucs maken op een opblaas-
baan van 14.00 tot 15.00 uur. Op woensdag 16 oktober een groot 
gymfeest van 14.00 tot 15.45 uur in de turnhal aan de Louis Cou-
perusstraat in Heemskerk. 
In Castricum wordt op donderdagochtend 17 oktober het grote 
tikspel boer en boerin gespeeld van 10.30 tot 11.30 uur in de gym-
zaal van de Juliana van Stolbergschool. Iedereen die van rennen 
en springen houdt kan op donderdagmiddag komen freerunnen 
in de gymzaal aan de Stijkelstraat in Heemskerk. Om mee te kun-
nen doen aan de activiteiten is aanmelden verplicht. Dit kan via 
www.sportservicekennemerland.nl. Er zijn geen kosten verbon-
den aan deelname.

Bluesix speelt bij ‘t 
Mirakel Van Bakkum

Bakkum - Zondag 5 oktober is 
er weer een editie van Blues in 
Bakkum bij ’t Mirakel van Bak-
kum. Dit keer maakt de blues-
band Bluesix zijn opwachting 
maken. Het publiek wordt ge-
trakteerd op swingende rock, 
blues en country. Bluesix is een 

vijfmansformatie en bestaat uit 
Jan Stobbe, drums, Willem Vis-
ser bas, Bert Baars saxofoon, 
Henk Schippers gitaar en Bonne 
Zigtema zang/bluesharp. Aan-
vang is 15.30 uur en de toegang 
is gratis. Het adres is Heereweg 
36 in Bakkum-Noord.
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Akersloot - Dinsdag 7 oktober 
gaan de wandelaars van Amak 
weer op pad en iedereen die 
daar zin in heeft mag meewan-
delen. Het vertrek is om 9.30 uur 
vanaf Het Kruispunt Mozartlaan/
hoek Raadhuisweg in Akersloot.

Amakwandeling

Akersloot - Danny Bizot heeft met 
voor hem nog maar twee wedstrij-
den voor de boeg, de vierde rit van 
de Kids and Parents Bikeschool 
mountainbike cup gewonnen. Dat 
gebeurde donderdagavond op 
sportcomplex De Cloppenburgh. 
Chris Kemp werd tweede gevolgd 
door Henk Louwe. Johan van der 
Zel en Akersloter Peter Langevoort 
werden vierde en vijfde.

Danny snelste

Heiloo - Zaterdag 4 oktober van 
10.00 tot 14.00 uur houdt de Ne-
derlandse Vereniging van Prent-
briefkaartenverzamelaars een 
beurs van oude gebruikte ansicht-
kaarten in Hotel Heiloo, Kenne-
merstraatweg 425 in Heiloo. Be-
zoekers kunnen ook kaarten laten 
taxeren. Vele honderdduizenden 
oude ansichtkaarten, waaronder 
stads en-dorpsgezichten, buurt-
schappen van voor 1900 tot 1960 
waarvan die van voor 1906 met de 
hand ingekleurd zijn, kan men bij 
de standhouders aantreffen.

Ansicht-
kaartenbeurs

Akersloot - Ook dit jaar is op de 
laatste zondag van september de 
Amakloop gehouden. Dit jaar was 
het de dertigste editie. Om 10.00 
uur werd begonnen met de jeugd. 
Bij de halve mijl jongens gingen 
de prijzen naar Lennard Mascke, 
Niek Lute, en Arie Admiraal. Bij de 
halve mijl meisjes waren de me-
dailles voor Lisa v.d. Lee, Lenneke 
Pettinga en Phileine Doevendans. 
Rick Thomassen, Martijn Bakker 
en Wouter Konijn waren de snel-
ste bij de hele mijl voor jongen 
en bij de meisjes waren dat Lise 
Lemsom, Amy Groot en Manouk 
v.d. Lee. Om 11.00 uur was het 
de beurt aan de volwassen om te 
starten op de 5, 10 of 15 kilometer. 
Bij de Heren 5 km ging de eerste 
plaats naar Daan van der Meu-
len, gevolgd door Martijn Span-
jaard en Ronald Groot en bij de 
Dames naar Janika Stokey, Judith 
Krom van Hesselingen en Josefien 
Koet. De Heren 10 km won Oscar 
Wokke, gevolgd door Arie Visser 
en Hans Wessel en bij de Dames 
10 km Moniek v.d. Linden, Helma 
Duijvestein en Jolanda Groot. Kifle 
Hunde won de heren 15 km ge-
volgd door Roy Frinkink en Siem 
Meijn en bij de dames Eline Lute, 
Judith Tamis en Marjan Seignette.

Winnaars 
Amakloop

Leerlingen halen 1.100 
euro op voor goede doel
Castricum - De afgelopen weken 
hebben de twee ondernemersklas-
sen van het Clusius College Cas-
tricum ruim 1.100 euro opgehaald 
voor stichting Health[e]Founda-
tion en hun project in Rwanda. De-
ze leerlingen hebben door middel 
van verschillende inzamelingsac-
ties geld opgehaald, onder andere 
via het verkopen van pizzapunten 

en drinken in de schoolkantine. 
Daarnaast gingen op zaterdag 20 
september zes leerlingen en twee 
docenten van het Clusius Colle-
ge Castricum de uitdaging aan om 
de vier mijl (6,4 kilometer) door de 
sfeervolle en verlichte straten van 
Zaandam af te leggen; ze hebben 
deelgenomen aan de Damloop by 
Night sponsorloop in Zaandam.

Beroepenmarkt op 
Bonhoeffercollege

Castricum - Een goede voorbe-
reiding op de studiekeuze is van 
groot belang, een verkeerde be-
slissing kan vervelende conse-
quenties hebben. Daarom or-
ganiseren de decanen van het 
Bonhoeffercollege in samenwer-
king met hun collega’s van het 
Jac. P. Thijssecollege op dinsdag 
7 oktober de jaarlijkse beroepen-
markt. Meer dan honderd mede-
werkers vertegenwoordigen dan 
een breed scala aan opleidingen 
waardoor deze markt een van 
de grootste van Noord-Holland 
is. De nadruk ligt vooral op op-
leidingsmogelijkheden na mavo, 
havo en vwo. Maar ook voor vra-
gen over studiefinanciering kan 
men op deze markt terecht.  
Het aanbod van opleidingen 
is geactualiseerd. Het Hout & 
Meubileringscollege staat met 
een stand in de aula, de Hoge-
school Van Hall Larenstein uit 
Velp geeft voorlichting over hun 
opleidingen en de particuliere 

opleiding Schoevers is terug van 
weggeweest. Nieuw dit jaar is de 
informatiebalie in de aula over 
Pro Active, vrijwilligerswerk in 
het buitenland. Daarbij is de op-
leiding Business Studies van In-
holland uitgebreid naar vier ron-
des. In het programmaboekje is 
informatie opgenomen over een 
aantal minder bekende oplei-
dingen waardoor de leerlingen 
zich beter kunnen voorbereiden 
op de voorlichtingsrondes die 
op de avond zelf plaatsvinden. 
De klassikale voorlichting wordt 
gegeven in vier rondes, aanvang 
19.30 uur, 20.10 uur, 20.50 uur en 
21.30 uur. 
Hoewel de beroepenmarkt voor 
ouders/verzorgers en leerlin-
gen van het Bonhoeffercollege 
en het J.P.Thijssecollege wordt 
georganiseerd, zijn ook leerlin-
gen van andere scholen in het 
voortgezet onderwijs welkom. 
De school is vanaf 19.15 uur ge-
opend. 

Puike paardzet Rommel
Limmen – De schakers van SV 
Vredeburg zijn op vrijdag 26 sep-
tember van start gegaan met 
een nieuw schaakseizoen. Club-
kampioen Bob Stolp kwam te-
gen Hans de Goede geen en-
kele maal in de problemen. Jos 
Admiraal opende prima tegen 
Robin Rommel en leek na stuk-
winst onderweg naar een over-
winning. Maar met een pui-

ke paardzet van Rommel in het 
vroege eindspel keerde de par-
tij volledig: Admiraal kon kiezen 
tussen dameverlies of ondek-
baar mat. De eerste verrassing 
van het schaakseizoen was een 
feit. Ook de partij tussen Ronald 
van Komende vrijdag ontvangt 
SV Vredeburg de buurschakers 
van SV Oppositie voor de tradi-
tionele massakamp.

AC Borst Bouw is 
Hofleverancier!

Castricum - Op woensdag 24 
september heeft Johan Remkes, 
Commissaris van de Koning in 
Noord-Holland, het predicaat hof-
leverancier overhandigd aan  AC 
Borst Bouw te Castricum. Burge-
meester Toon Mans en voorzitter 
van Bouwend Nederland  Maxi-
me Verhagen waren hierbij aan-
wezig. Onder grote belangstelling 
mocht de huidig directeur Cornel 
Borst het predicaat van de Com-
missaris in ontvangst nemen. De 
Commissaris gaf daarbij aan dat 
na de aanvraag een zorgvuldi-
ge toetsing door zijn kabinet en 
diverse overige instanties heeft 
plaats gevonden. Met name de 
maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid moet goed zijn ingevuld 
en dat is het ook. Ook het kun-
nen aantonen van het honderdja-
rig bestaan is een vereiste om het 
predicaat te kunnen ontvangen. 
Simon Zuurbier van Werkgroep 

Oud Castricum is het gelukt om 
benodigde documenten uit 1913 
terug te vinden in de archieven. 
De aanwezige oud-bestuurders 
Ton Borst, Wim Rodenburg en 
Cees van der Laan hebben vervol-
gens het bijbehorende karakteris-
tieke schild onthuld. Maxime Ver-
hagen sprak tijdens de feestelijke 
bijeenkomst de huidige directeur 
Cornel Borst, en diens vader Ton 
Borst, toe. ,,Het predicaat Hofle-
verancier is bestemd voor kleine 
en middelgrote bedrijven met een 
regionale uitstraling, die minstens 
honderd jaar bestaan en een on-
berispelijke reputatie hebben. Dat 
is een prestatie van groot formaat, 
zeker te midden van de diepste 
crisis die de bouw ooit trof.” AC 
Borst Bouw ontwikkelt, realiseert, 
onderhoudt en beheert vastgoed 
ten behoeve van professionele 
en particuliere opdrachtgevers in 
Noord Holland.

Al vijf mille voor molen
Uitgeest - De inzamelingsac-
tie voor de bestrijding van de 
bonte knaagkever om De Twee-
de Broekermolen in Uitgeest 
voor de ondergang te behoe-
den, heeft inmiddels zo’n vijfdui-
zend euro aan giften opgeleverd. 
De familie Van Eerden is aange-
naam verrast door alle bijval. Ze 
willen graag iedereen die iets 
heeft gegeven bedanken voor de 
steun. De hele reddingsoperatie 

kost zo’n twintig mille. De bonte 
knaagkever is inmiddels vergast. 
De Stichting Akersloter en Uit-
geester Molens heeft tiendui-
zend euro voorgeschoten om de 
kosten van die operatie te kun-
nen betalen. 
De inzameling gaat nog even 
door. Wie wil bijdragen kan 
geld overmaken naar NL96RA-
BO0363401261 onder vermel-
ding van Tweede Broeker.
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Zaterdag 04 oktober 
Junioren:
Pancratius A1-FC Uitgeest A1 15:00
FC Uitgeest B1-ADO ‘20 B1 14:30
KFC B3-FC Uitgeest B2 14:15
Reiger Boys B4-FC Uitgeest B3 10:30
FC Uitgeest B4-Duinrand S B3 13:00
FC Uitgeest B5-Jong Holland B2 14:30
FC Uitgeest C1-IVV C1 12:30
SVA C1-FC Uitgeest C2 11:00
Castricum C2-FC Uitgeest C3 11:00
FC Uitgeest C4-DTS C3 10:00
FC Uitgeest C6-Saenden C1G 14:30
Castricum C4-FC Uitgeest C7 12:30
Meisjes:
FC Uitgeest MB1-VIOS-W MB1 14:30
WSV 30 MB1-FC Uitgeest MB2 16:00
FC Uitgeest MC1-Kadoelen sv MC1 10:00
FC Uitgeest MC2-Waterloo MC1 13:00
FC Uitgeest MD1-WSV 30 MD2 14:45
Pupillen:
FC Uitgeest D1-Castricum D1 10:00
FC Uitgeest D2-DEM D3 11:30
DEM D4-FC Uitgeest D3 13:00
FC Uitgeest D4-ADO ‘20 D6 13:00
FC Uitgeest D5-Blauw Wit (W) D1 11:30
Berdos D5-FC Uitgeest D6 09:30
Vitesse 22 D7-FC Uitgeest D7 09:45
FC Uitgeest E1-OSV E1 13:00
Assendelft E3-FC Uitgeest E3 09:00
Castricum E5-FC Uitgeest E4 09:00
FC Uitgeest E5-Fortuna Wormerv. E6 10:15
FC Uitgeest E6-SVA E6 11:30
AFC 34 E7-FC Uitgeest E7 09:00
FC Uitgeest E8-KFC E10 10:15
FC Uitgeest E9-Stormvogels E4 11:30

FC Uitgeest E10-Foresters de E10 09:00
Vitesse 22 ME1-FC Uitgeest ME1 09:45
Onze Gezellen F1-FC Uitgeest F1 11:30
FC Uitgeest F2-Foresters de F3 10:15
FC Uitgeest F3-ODIN 59 F2 09:00
SVIJ F1-FC Uitgeest F4 09:00
Castricum F4-FC Uitgeest F5 10:00
FC Uitgeest F6-DEM F6 09:00
FC Uitgeest F7-DEM F8 10:15
WSV 30 F4-FC Uitgeest F8 08:30
FC Uitgeest F9-DEM F10 09:00
Kon. HFC F14-FC Uitgeest F10 12:45
Zeevogels MP1-FC Uitgeest MP1 09:00
WSV 30 MP1-FC Uitgeest MP2 08:30
FC Uitgeest-KB1 09:00
G-team:
FC Uitgeest G1-KGB G1 11:30

Zondag 05 oktober 
Senioren:
FC Uitgeest 1-West Frisia 1 14:00
FC Uitgeest 2-AFC 34 2  11:00
FC Uitgeest 3-Koedijk 2 10:30
FC Uitgeest 4-Foresters de 5 10:30
Bergen 2-FC Uitgeest 5  10:30
Foresters de 7-FC Uitgeest 6 14:00
ADO ‘20 7-FC Uitgeest 7 10:00
FC Uitgeest 8-Meteoor 4 12:45
FC Uitgeest 9-Vitesse 22 11 12:15
GSV 3-FC Uitgeest 10 13:00
FC Uitgeest 11-Koedijk 16 10:30
Assendelft 6-FC Uitgeest 12 12:00
Junioren:
FC Uitgeest A3-IVV A3 13:30
Meisjes: 
WSV 30 MA1-FC Uitgeest MA1 12:00

Uitgeest - FC Uitgeest mocht 
zondag in en bij Assendelft van 
geluk spreken dat het uitein-
delijk nog met een punt (2-2) 
naar huis mocht gaan. Ondanks 
dat de gastheren het de gehele 
tweede helft met tien man moes-
ten doen was dat in het veld 
nauwelijks te merken. Het ont-
brak FC Uitgeest vooral aan fel-
heid en accuratesse. Bijna ieder 
duel werd verloren en voor veel 
spelers leek het vandaag wel of 
er met een rugbybal werd ge-
speeld zo vaak als de bal van de 
voeten van een FC Uitgeestspe-
ler sprong. 

FC Uitgeest startte zondag met 
Sjaak de Wit op de vleugel in 
plaats van de nog steeds gebles-
seerde Lester Half. Nadat beide 
ploegen elkaar wat hadden af-
getast was het Assendelft dat 
in de 14e minuut op voorsprong 
kwam. Het moet trainer Bouman 
inmiddels grote zorgen baren 
dat dit opnieuw voortkwam uit 
een standaardsituatie. Een hoek-

FC Uitgeest speelt onder de maat
schop viel in het strafschopge-
bied precies op het hoofd van de 
ongedekte Rob Kat die feilloos 
raak kopte. 1-0. Nog meer te-
genslag volgde want een minuut 
later moest Emiel Sinnige met 
een liesblessure van het veld. Hij 
werd vervangen door Mats Ide-
ma die zich overigens in de rest 
van de wedstrijd als één van de 
weinigen aan de algehele malai-
se zou onttrekken. FCU werd in 
de fase daarna op alle fronten 
afgetroefd door de gastheren. 
Bijna alle duels werden verlo-
ren en het doel van keeper Boon 
bleef net zo moeilijk te bereiken 
als het strand van Bakkum op 
een zonnige nazomer zondag.
Vlak voor rust in de 41e minuut 
leek FCU de hulp te krijgen van 
scheidsrechter Dumont die een 
tweede gele kaart gaf aan mid-
denvelder Tjipjes. 
Met Mike Olgers en Ruud Koe-
dijk in de ploeg als vervangers 
voor de geblesseerde Ramon 
den Nijs en Sjaak de Wit werd 
nadrukkelijk het doel van keeper 

Boon gezocht. 
Er was zondag echter veel dat 
niet lukte. Waar het vooral aan 
ontbrak was felheid in de du-
els. Zo kon spits Mark de Vries 
van Assendelft in de 67e mi-
nuut zomaar in zijn dooie eentje 
langs een haag van gele shirts 
lopen om tot zijn eigen verba-
zing alleen voor keeper Davids-
son te eindigen, 2-0. Na deze 
goal toonde FC Uitgeest einde-
lijk veerkracht. Een corner werd 
in de 74e minuut steenhard in-
gekopt door Sander van den 
Helder, 2-1. Met nieuwe energie 
werd het doel van Boon bestookt 
met een spervuur van aanvallen. 
In de 78e minuut besloot de ar-
biter de bal op de stip te leggen 
na een handsbal. Ruud Koedijk 
faalde niet, 2-2. Zat er nog meer 
in? Bijna was het in de 89e mi-
nuut raak aan de andere kant 
maar keeper Davidsson stond 
op zijn post. FCU dan? Tot twee 
keer aan toe was het Mats Ide-
ma die zich tot matchwinner 
had kunnen kronen. Eerst was 
er een streep van twintig meter 
die maar ternauwernood door 
keeper Boon verwerkt kon wor-
den en een minuut later kreeg 
hij vlak voor de goal van Assen-
delft net niet goed het hoofd te-
gen de bal. 
Zo bleef het bij een gelijkspel, 
moet er van de week maar eens 
flink gepraat en geanalyseerd 
worden want het moet niet al-
leen beter maar FCU kan ook 
veel beter!  (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Davidson, Out, 
E. Sinnige, van den Helder, de 
Jong, Brouwer, den Nijs, Sven 
de Wit, van der Valk, Kristel, 
Sjaak de Wit.

Jeugdtrainers gezocht 
bij FC Uitgeest
Uitgeest - FC Uitgeest is op 
zoek naar (assistent) voetbaltrai-
ners voor de jeugd. Doe jij een 
sport (en bewegen) opleiding en 
ben je op zoek naar een stage-
plek of vind je het gewoon leuk 
om te helpen bij een training van 
de jeugd (vanaf de mini pupillen 
t/m de A junioren) en ben je 15 
jaar of ouder, neem dan contact 
op met Hans de Winter, Hoofd 
Jeugdopleiding van FC Uitgeest 
via: info@hdwvoetbal.nl 

Als trainer verzorg je de training 
van een elftal, of als assistent be-
geleidt je samen met een erva-
ren trainer de training van een 
elftal. Alle trainers worden door 
Hans de Winter  op een professi-
onele wijze begeleid. 
We hebben nog enkele uren vrij, 
zowel ’s-middags als ’s-avonds. 
Ook voor ervaren trainers is er 
nog ruimte. Zij kunnen eveneens 
om meer informatie vragen bij 
Hans de Winter.

Uitgeest - Kent u dat? Je zegt 
iets en op het moment dat de 
woorden je mond verlaten weet 
je al: ‘shit, had ik nou maar mijn 
mond gehouden!’ Zo meende ik 
vijf slagen voor het einde van een 
spel te moeten vertellen dat de 
leider nog 3 schoppenslagen + 
ruitenaas zou maken... maar mijn 
maat zei: ‘Ho, ho, daar ben ik het 
niet mee eens!’ Nog niks aan de 
hand, als we toen direct de arbi-
ter er bij hadden gehaald, maar 
het werd een beetje een ‘praat-
je pot’, de kaarten gingen wel of 
niet open, de discussie werd lui-
der, de stemming daalde, de ani-
mositeit steeg. Ten slotte toch 
maar de arbiter er bij geroepen, 
en om een lang verhaal kort te 
maken (aldus Shakespeare): 
‘much ado about nothing’. Sor-
ry, tegenstanders, dat was voor 
mij een leermomentje, ik zal Wit-
tgensteins laatste stelling gaan 
toepassen.
Gelukkig had niet iedereen de 
wijsheid van Ludwig nodig (of  
paste die reeds vanzelf toe!) om 
toch goed te scoren. U ziet ze 
hieronder. Opvallend is de mooie 
score in de E-lijn van Cas van 
Andel en Tineke Ligthart. Of ei-
genlijk is de score niet opvallend, 
want dat hebben ze al eerder ge-
daan, maar opvallend is de leef-
tijd van ons nieuwste jongste lid, 
16?, en dat is toch wél bijzonder 
in deze tijd van schermpjes en 
apps en games. Nog een opval-

lende score is die van Ria Ves-
sies. Bij afwezigheid van haar 
vaste maat (sinds begin van dit 
seizoen) speelt zij deze avond 
met gelegenheidspartner Sim 
Wijte en behaalt warempel de 
hoogste score in de A-lijn. Alle 
hot-shots afgetroefd, en zo hoort 
dat. Wittgensteins laatste stelling 
luidde: ‘Van dat, waarover niet 
kan worden gesproken, moet 
men zwijgen’. Dat geldt dus dui-
delijk niet voor hun score! Wél 
voor de score van de clubkam-
pioenen, maar daar zwijgen we 
dan dus ook over. (Paul Wijte)

De uitslagen:

A-lijn: 1 Ria Vessies-Sim Wij-
te 58,33%, 2 Nellie Modderman-
Marian de Vries 57,64%, 3 Hans 
Wijte-Paul Wijte 57,29%; 
B-lijn: 1 Ria Admiraal-Wout Ad-
miraal 55,83%, 2 Jan Sinemus-
Wim Weber en Lia Hendrikse-
Corrie Nijsen 55,42%; 
C-lijn: 1 Ans Andringa-Ria 
de Wildt 61,81%, 2 Nelleke vd 
Kraats-Joke Mooy 56,25%, 3 Ri-
ny v Wijk-Ton v Wijk 53,47%; 
D-lijn: 1 Thea Aben-Mar-
ry Zwaan 62,24%, 2 Tineke de 
Groot-Constance Dirks 60,94%, 
3 Toos Schalk-Jaap Schalk 
55,47%; 
E-lijn: 1 Cas v Andel-Tineke Lig-
thart 64,58%, 2 Loes Apeldoorn-
Elly Neele 57,29%, 3 Elly Stuijt-
Aad Stuijt 54,69%.

        Bridgenieuws

Zeer geslaagde 
Burendag in 
De Brug
Uitgeest - Zaterdag 27 septem-
ber werd in heel Nederland voor 
de zevende keer Burendag ge-
houden. De bewoners van het 
nieuwe appartementencomplex 
De Brug aan de Dokter Brug-
manstraat vonden dat een mooie 
gelegenheid om nader kennis te 
maken met omwonenden en met 
elkaar.
Aan de gemeente was financië-
le ondersteuning gevraagd voor 
het houden van een gezellige 
middag in de tuin van De Brug. 
De gemeente heeft die steun ook 
daadwerkelijk geboden, omdat 
het samenzijn een bijdrage kan 
leveren aan meer samenwerking 
tussen de oudere en jongere be-
woners van het complex en met 
de omwonenden. De middag be-
antwoordde geheel aan de doel-
stellingen, zoals ook wethouder 
Antoine Tromp persoonlijk kon 
vaststellen. 



Colors@Home Snijders geeft 
feestelijke korting

Uitgeest - Colors@Home Snijder is op 1 oktober precies een jaar op de Prinses 
Beatrixlaan 5 gevestigd. Om dit te vieren met alle bestaande en toekomstige 
klanten wordt de hele woonmaand oktober twintig procent korting gegeven op 
de collectie. Vraag in de winkel naar de voorwaarden en deelnemende merken.
 
Ton Snijder vertelt: ,,Wij werken voor zowel particulieren als zakelijke klanten in 
heel Noord-Holland. Iedereen kan bij ons terecht voor alle vloeren, laminaat, 
marmoleum, Novilon, tapijten en niet te vergeten de populaire PVC-vloeren die 
door onze eigen gediplomeerde stoffeerders worden aangebracht. Ook alle 
onderhoudsmiddelen hebben wij in huis voor vloeren.” 
Op zo’n mooie vloer hoort natuurlijk een prachtig karpet om de gezelligheid te 
verhogen. ,,Ook die hebben wij in huis, in in alle kleuren en maten. Momenteel 
zijn vooral de vintage karpetten populair. En voor alle wanden hebben wij een 
prachtige behangcollectie in huis.” 

Colors@Home Snijders is bovendien gespecialiseerd in raamdecoratie en gor-
dijnen. ,,In onze prachtige winkel kunnen wij alle modellen en uitvoeringen laten 
zien.” Neem vrijblijvend een kijkje in de winkel aan de Prinses Beatrixlaan 5 te 
Uitgeest. Bel voor meer informatie tel.: 310871 of kijk op www.snijderuitgeest.nl.  

Tuinaanleg Frits Janssen

Winteronderhoud tuin, 
het is er weer tijd voor!

Akersloot - De herfst is weer ingetreden, dus is het tijd om de 
tuin goed onder handen te nemen. Ook is het de perfecte tijd 
om planten, bomen en hagen te planten. 

Het blad is van het gewas, dus de wortels kunnen nu sette-
len in de grond. Zodat, als het voorjaar aanbreekt en het ge-
was uitgroeit, er sprake is van een mooie sterke plant die ’s 
zomers bijna geen water nodig heeft. De komende weken 
is Tuincentrum Tuinaanleg Frits Janssen druk met tuinen win-
terklaar te maken. ,,Dit houdt in dat wij alle oude uitgebloei-
de vaste planten afknippen, het laatste onkruid wieden, bo-
men terugsnoeien en het afgevallen blad verwijderen. Ook 
zorgen wij voor de vijver. De waterplanten knippen wij terug, 
het fi lter kunnen wij schoonmaken en eventueel loskoppelen. 
Ook testen we het water om te zien of het nog aan alle wa-
terwaarde voldoet. Ook gaan de bloembollen de grond in om 
in het voorjaar een kleurrijke bloemenzee in de tuin te tove-
ren.” Meer informatie te vinden op www.tuincentrumfritsjans-
sen.nl, tel. 0251-312114.
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Castricum - Door heel Noord-Holland heen heeft timmerman Fred Kok zijn stempel 
gedrukt met fraai timmerwerk. Hij werkte mee aan renovaties van historische grach-
tenpanden in het hartje van Amsterdam en werd ingeschakeld door bewoners van 
het Gooi om hun villa’s te bouwen of te verbouwen. ,,Dat was in de periode dat ik nog 
niet als zelfstandige werkte”, vertelt Fred die geboren en getogen Castricummer is. 
,,Een jaar geleden begon ik voor mijzelf en dat bevalt goed. Ik werk voor particulie-
ren en bedrijven en dan maakt het niet uit of het om een grote klus of een klein kar-
weitje gaat.”
 Ondertussen kan Fred een ervaring van 37 jaar op zijn naam zetten als timmerman 
en meewerkend uitvoerder. Fred heeft ervaring in nieuwbouw, verbouw en renova-
ties. Deze vakman realiseert dakkapellen, aanbouwen en serres om meer ruimte in 
een huis of bedrijf te creëren, waardoor de waarde van het pand ook nog eens wordt 
verhoogd. Hij plaatst op nauwgezette wijze kozijnen en deuren, maakt scheidings-
wanden om een grote ruimte te verdelen in twee kleinere en ga zo maar even door. 
,,Een deel van mijn werk is het meedenken met de klant. Door mijn jarenlange erva-
ring kan ik mensen, als ze dat willen, op vakkundige wijze adviseren. Mijn doel is om 
een mooi stuk vakwerk af te leveren naar volle tevredenheid van elke klant. Het suc-
ces van mijn bedrijf is vooral te danken aan deze manier van werken die wordt ge-
kenmerkt door klantvriendelijkheid en professionaliteit. En ik bewijs dat degelijk werk 
echt wel mogelijk is voor een scherpe prijs.” 

Bel voor meer informatie of het plaatsen van een opdracht naar 06-29360159.

Zonbespaart zonnestroom en elektrotechniek
“Geld op het dak brengt meer op dan op de bank”

Meubelstoffeerderij Dijkstra; 
aandacht en vakmanschap

Uitgeest - De herfst is begonnen en de komende periode zal iedereen meer 
tijd binnenshuis doorbrengen. Tijd om het gezellig te maken. Meubelstoffeer-
derij Dijkstra in Uitgeest geeft graag advies. Wie denkt dat hier alleen meu-
bels opnieuw bekleed worden heeft het mis, want naast de werkplaats is een 
showroom met een indrukwekkende sortering vloerbedekking, overgordijnen, 
vouwgordijnen, lamellen, plissés, rolgordijnen, vitrage en zonwering. Van mo-
dern en strak tot landelijk en klassiek is men hier aan het juiste adres. Paul 
Dijkstra vertelt: ,,Wij bieden een compleet aanbod voor de inrichting en wie bij-
voorbeeld op zoek is naar gordijnen krijgt de stalen mee om thuis te bekijken 
of de stof bij de inrichting pas. Als de keuze is gemaakt, komen wij thuis meten 
en geven indien nodig advies en zodra geleverd, hangen wij deze netjes op.”
Ook verkoopt Dijkstra allerlei soorten vloerbedekking als pvc, linoleum, mar-
moleum, artoleum, step en allure. Maar ook zachte soorten tapijt, losse kleden 
en matten. Fred en zijn zoon Paul Dijkstra hebben veel ervaring en hun bedrijf 
neemt zowel grote als kleine projecten aan in de gehele regio. Fred vervolgt: 
,,Momenteel stoffe-
ren wij bijvoorbeeld 
opnieuw banken 
van een restau-
rant met brand- en 
waterschade; een 
enorm project waar 
wij ons met ijver 
voor inzetten. Ver-
der hebben wij ons 
gespecialiseerd in 
het repareren van 
en stofferen met 
leer.”
Dijkstra voorziet 
bu i tenmeub i la i r 
van nieuw wateraf-
stotend materiaal, 
maar ook scheeps-
stoffering is een van de specialiteiten van het huis. Fred: ,,Graag maak ik bo-
tenbezitters erop attent dat wij de reparatie en stoffering in het najaar willen 
verrichten zodra de boten uit het water komen, zodat wij genoeg tijd hebben 
om het vakkundig uit te voeren.” Een kijkje nemen in de showroom is een ech-
te aanrader. Het adres is Hoorne 8A, Uitgeest.
Website: www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl of bel 0251-317270.
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Castricum – Zonbespaart levert kwaliteit en 
service en een van de onderdelen van deze 
service is het verzorgen van de gratis terug-
gaaf van de btw. ,,Wie door Zonbespaart een 
zonnestroomsysteem laat installeren, kan er 
op rekenen dat wij kosteloos zorgen voor de 
btw-teruggave”, legt eigenaar Mark Meijne 
uit. ,,Zo hebben onze klanten alleen maar 
voordelen van deze regeling zonder dat zij 
er iets voor hoeven te doen. Je hoeft je niet in 
te schrijven bij de Kamer van Koophandel, er 
wordt alleen een btw-nummer aangevraagd 
en wij regelen alles.” Door deze regeling zal 
het aanvangsrendement nog meer stijgen. 
Mark lachend: ,,Tenslotte brengt geld op het 
dak meer op dan bij de bank.”
Naast deze service biedt Zonbespaart de bes-
te kwaliteit. ,,Wij werken uitsluitend met top-
merken waarbij wij standaard tien jaar garan-
tie bieden op alle producten. Zo schaft men 

altijd een goed renderend systeem aan. Je kan er zelfs voor kiezen 
om deze garanties op te rekken naar twintig jaar. Doordat wij ge-

certifi ceerd en SEI er-
kend zijn, hebben wij 
alle kennis en kunde 
in huis voor het mon-
teren van een veilig en 
goed renderend sy-
steem. Het liefst ko-
men wij bij de men-
sen thuis voor een per-
soonlijk gesprek om 
de situatie samen te 
bekijken en te bespre-

ken. Wat volgt is een op maat gesneden offerte. Daarin 
bespreken wij met elkaar welke verschillende systemen 
bij de persoonlijke situatie het beste past.”

Zonbespaart is een erkend elektrotechnisch installateur 
en kan naast een zonnestroomsysteem ook laadstati-
ons voor elektrische auto`s, LED-verlichting, elektrotech-
nische aanpassingen of een geheel nieuwe huisinstal-
latie aanbieden. Bovendien is dit het adres voor domoti-
ca, ofwel huisautomatisering, en beveiligingssystemen. 
Zonbespaart is gevestigd op de Castricummerwerf 49 
in Castricum. Mailen kan naar info@zonbespaartbv.nl 
of kijk op de website www.zonbespaartbv.nl. Bellen kan 
naar 0251-676221 of 06-22222771.

Voor alle klussen naar 
Timmerbedrijf Fred Kok









Uitgeest – Zeilmakerij Depart is een bedrijf waar 
onder leiding van Ali Basburg een eeuwenoud 
ambacht gecombineerd wordt met moderne tech-
nieken. Met liefde voor het vak wordt hier met ui-
terste precisie gewerkt met uitsluitend kwaliteits-
producten. Naast het leveren en repareren van 
onderdelen voor boten, kan men hier ook terecht 
voor luifels voor de caravan bijvoorbeeld en repa-
raties van tenten. 
De zeilmakerij is te vinden op de Molenwerf vlak 
bij het water, zodat de klanten er eventueel direct 
in de buurt kunnen aanmeren. ,,Iedereen kan hier 
terecht voor allround zeilwerk, denk dan aan kap-
pen, dekkleden en zeilen”, vertelt Ali. ,,We leveren 
maatwerk dat begint met het meten. Dit kan zo-
wel bij de ligplaats van de boot als bij ons in de 
werkplaats.” De zeilmakerij is toegerust met spe-
ciale naaimachines. ,,We maken gebruik van sterk 
katoendraad om ervoor te zorgen dat de naden 
waterdicht zijn. De stiknaden zwellen na verloop 

van tijd op en zorgen zo voor een volledig water-
dicht geheel.”
Een goede buiskap staat of valt bij een gestroom-
lijnd en stevig buizenframe. Depart maakt nieuwe 
kappen of voert reparaties uit.  ,,Het model van de 
buiskap mag de lijn van het schip niet verstoren. 
Daarnaast moet het toch het gewenste comfort 
bieden en ook nog simpel neer te klappen zijn. Wij 
werken met RVS buizenframes, veel steviger dan 
aluminium en corrosie tussen de beslagen en de 
buis is uitgesloten.” 

Ook als de bekleding van de boot aan vernieuwing 
toe is kan men bij Ali terecht. ,,En we leveren op 
maat gemaakte verandadoeken en -zeilen en ser-
redoeken of -zeilen. Daarnaast maken wij ook lui-
fels voor vouwwagens, caravans en campers en 
repareren wij tenten.” Het adres is Molenwerf 6 in 
Uitgeest, tel.: 0251-310111/06-30769411. Kijk ook 
op www.zeilmakerdepart.nl voor meer informatie.

Installatiebedrijf Jak 
óók voor onderhoud 
en bij storingen
Limmen - Wat veel huizenbezitters onderschatten is dat de cv-ketel het gehele stooksei-
zoen in bedrijf is. En dat is dan 24 uur per dag. Een combiketel werkt zelfs het gehele jaar 
door. 
Een cv-ketel is een ingenieus apparaat, met veel techniek. Onderdelen kunnen slijten, 
gaan lekken of niet meer goed zijn afgesteld. Hierdoor gaat het rendement van de ketel 
hard achteruit en de levensduur wordt verkort. Daarom is het geen overbodige luxe om 
de ketel periodiek na te laten kijken. 

Installatiebedrijf Jak heeft al bijna 25 jaar ervaring met het onderhoud en service aan gas-
toestellen. Bovendien hebben zij een eigen storingsdienst, die men ‘s avonds en in de 
weekenden kunt bellen. Wie slim is profiteert nu van de najaarsaanbieding. Neem een 
onderhoudsabonnement en betaal geen administratiekosten. Deze aanbieding geldt ook 
voor de geiser, boiler, gashaard, kachel, mechanische ventilatie en WTW unit, tot 31 de-
cember 2014. Bel of mail ons voor een afspraak, tel.: 072-5051405 of mail@jak-limmen.nl. 

Zeilmakerij Depart in Uitgeest:

Combinatie eeuwenoud ambacht 
en de modernste technieken

Het is weer druk 
bij Van der Loos 

Kozijnen!
Castricum - Ze merken het echt bij Timmerfabriek Van 
der Loos; het trekt aan. Het is weer gezellig druk, veel 
aanloop, veel aanvragen, veel orders. De aannemers 
maar ook particulieren verwerken veel nieuwe houten 
kozijnen, ramen en deuren. ,,Iedereen heeft er weer zin 
in en dat moet ook, want wat is het erg gesteld met het 
onderhoud van de huizen in de regio”, vertelt Rob van 
der Loos. ,,Begrijpelijkerwijs is er de laatste tijd niet veel 
geld aan uitgegeven, maar gelukkig zien de mensen 
weer in dat onderhoud nodig is.” 

Rob vervolgt: ,,Laten we met elkaar onze huizen weer in 
goede staat brengen. Het hoeft echt niet allemaal tege-
lijkertijd te gebeuren; het kan ook in etappes, maar de 
economie, dat zijn we zelf. 
Het is een goed teken als men weer geld wil uitgeven 
aan het huis, want tenslotte hangen daar veel regio-
nale ondernemers aan vast: de schilder, de aannemer, 
de loodgieter, de timmerfabriek, de glasleverancier, de 
keukenzaak, de meubelzaak; bijna iedereen heeft daar 
baat bij.” 

Dus vernieuw het voordeurkozijn of de achterpui, laat 
alles lekker in de verf zetten, kies voor duurzaam HR++ 
glas, laat een dakkapel plaatsen voor meer ruimte of 
een prachtige serre, vernieuw de binnendeuren, kies 
voor een schuifpui of vervang één voor één alle kozij-
nen. Men kan dan direct profiteren van extra comfort 
én het huis wordt direct meer waard. Investeren loont! 
Bij Van der Loos Kozijnen worden alle kozijnen, ramen 
en deuren op maat geproduceerd van eersteklas ma-
honiehout, afgehangen en al, en in de grondverf ge-
leverd. Maar ook voor losse dorpels en stijlen, losse 
raampjes ter vervanging, architraven en gootlijsten is 
men bij Van der Loos aan het goede adres. 
Sinds vorig jaar beheert Van der Loos ook een webshop 
voor openhaardhout: www.openhaardhout-vander-
loos.nl. Men kan daar droog haardhout of hardhoutbri-
ketten bestellen wat of per 1m3 of 2m3 wordt thuisbe-
zorgd of per 5 netten/pakken a 10kg op de Castricum-
merwerf worden opgehaald. 

Het adres is Castricummerwerf 77, Castricum, tel.: 0251-
672126, info@vanderlooskozijnen.nl, www.vanderloos-
kozijnen.blogspot.nl.
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FC Castricum doet 
zichzelf weer te kort

Castricum - Het is FC Castri-
cum niet gelukt om de drie pun-
ten mee te nemen uit Amster-
dam. 

Tegen AFC werd het 1-1 en daar-
mee deed de ploeg van Charles 
Loots zich eigenlijk tekort. Niet 
dat Castricum vele malen beter 
was, maar de blauw-witten wa-
ren wel de bovenliggende partij. 

In de eerste helft was Castricum 
op een 1-0 voorsprong geko-
men. In de tweede helft was het 
een verkeerd ingeschatte bal bij 
Kaspar Melis die indirect voor de 
gelijkmaker zorgde. De verder 
goed spelende Melis kreeg de 
bal op de hand, waarbij scheids-
rechter Willems niets anders kon 
doen dan de bal op de stip te 
leggen, 1-1. Foto: Jacob de Maar.

Castricum - Bij de vorige wed-
strijd was de constatering van 
korbalvereniging Helios dat bij 
een wedstrijd tegen ALO uit een 
ander vaatje getapt moest wor-
den en dat gebeurde dan ook 
met een gelijkspel als resultaat.
De tegenstander ALO was de 
tot nu toe ongeslagen koploper 
in de tweede klasse met een ge-
middelde van zeventien goals 
per wedstrijd. Na vorige week 
leek de vechtlust en mentali-
teit van Helios even weg te zijn, 
maar Helios had tegen ALO ver-
der niets te verliezen en kon vrij-

Helios in het goede spoorOorlogen op open dag 
Castricum - Op zondag 5 ok-
tober is bij de Werkgroep Oud 
Castricum voor de laatste keer 
de tentoonstelling over Castri-
cum en de Eerste Wereldoor-
log te zien. Deze tentoonstelling 
wordt aangevuld met twee vi-
trines met vondsten uit de oor-
log van 1799 en de Tweede We-
reldoorlog. Het thema is dit keer 
dus verbreed naar ‘Castricum in 

oorlogstijd’.  Dit is gedaan om-
dat de Landschapsdag 2014, die 
ook op 5 oktober wordt gehou-
den, over het Militair Strategisch 
landschap gaat en via een fiets-
tocht vooral plekken belicht die 
van belang waren in 1799 en tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. 
De Duynkant is te vinden aan de 
Geversweg 1b en is geopend van 
12.00 tot 17.00 uur. 

Tekenen kan iedereen 
met rechter hersenhelft
Castricum - Toonbeeld heeft 
een uitgelezen cursus op het 
programma staan. Het startpunt 
is: ‘Tekenen is een vaardigheid 
en een vaardigheid kan je leren!’ 
De Amerikaanse Betty Edwards 
ontwikkelde een tekenmethode 
die gebaseerd is op hersenon-
derzoek én haar eigen jarenlan-
ge ervaring als tekendocent.  

Met het tekensysteem dat Bet-
ty Edwards ontwikkelde, leren de 
cursisten zich over te schakelen 
naar de zienswijze van de crea-
tieve rechter hersenhelft. Inmid-
dels is deze methode met succes 
toegepast in diverse kunstaca-
demies. De cursus bij Toonbeeld 
wordt gegeven door Anja Vos-
dingh Bessem. Zij is beeldhou-
wer en tekenaar. Zij heeft haar 
opleiding gedaan op de Rijks-
academie in Amsterdam. Haar 
specialiteit is model en portret. 
Nadat zij tien jaar geleden in de 

USA kennis maakte met deze te-
kenmethode, volgde ze diver-
se cursussen over deze teken-
methode. De eerste les is op 20 
oktober van 14.00 uur tot 17.00 
uur. Aanmelden kan via de web-
site van Toonbeeld: www.toon-
beeld.tv

Castricum - Het is feest op Toermalijn omdat juf Anita haar 
tweede boek op 1 oktober is uitgegeven. 
Er zijn nieuwe collega’s gekomen op school en als klapt op de 
vuurpijl een nieuwe directeur. Donderdag 25 september 8.30 
uur werd op het schoolplein feest gevierd met heksenleerlin-
gen vanwege de opening van de Kinderboekenweek. Juf Anita 
las voor uit de gekleurde heks en ‘De heks van Villa Zeldenrust’.

Van Rijn praat met 
wethouders Wmo en Jeugd

Castricum - Staatssecretaris 
Van Rijn (VWS) gaat op 1 okto-
ber in gesprek met de wethou-
ders uit Noord-Holland. Per 1 ja-
nuari 2015 worden gemeenten 
verantwoordelijk voor het rege-
len van ondersteuning die men-
sen nodig hebben om zelfred-
zaam te kunnen zijn (Wmo 2015) 

Castricum – De vertraging van 
het treinverkeer tussen Castri-
cum-Uitgeest donderdag aan 
het begin van de middag is ver-
oorzaakt door iemand die de ge-
sloten spoorovergang overstak. 
De trein moest voluit in de rem-

Gevaarlijk gedrag op overweg
men. e hulpdiensten waaronder, 
de lifeliner, werden ingeschakeld 
omdat er onterecht van uitge-
gaan werd dat iemand onder de 
trein terecht was gekomen. De 
identiteit van de persoon is niet 
achterhaald. 

Bakkum - In het Witte Kerk-
je begint op donderdag 9 okto-
ber om 20.00 uur een klankme-
diatieconcert. Tijdens dit ligcon-
cert horen de deelnemerd klank-
schalen, didgeridoo en de stem. 
Zelf een matrasje of matje mee-
nemen. Reserveren: sakaga-
weea@hotmail.com of tel. 06-
36155637 na 19.00 uur.

Klankmeditatie

uit korfballen. Helios wist in de 
eerste helft een 4-2 voorsprong 
te nemen. ALO wist daar echter 
wel raad mee en maakte al snel 
gelijk. De ruststand was 6-6.

In de tweede helft wist ALO een 
voorsprong te nemen van drie 
punten 7-10 maar de onverzette-
lijkheid van Helios was weer te-
rug en stug wist Helios naar ALO 
toe te kruipen en zelfs kort een 
voorsprong te nemen 13-12. Al 
met al eindigde de wedstrijd in 
een gelijkspel 14-14 en is Helios 
weer ‘back on track’. 

Winst voor 
Meervogels
Akersloot - Zaterdagavond 
trof het voetbalteam van 
Meervogels dames 1 de da-
mes van Tonegido op eigen 
terrein. De winst bleef in ei-
gen huis. Akersloot won met 
24-14.

Meervogels opende de score 
met een snelle break, maar To-
negido beantwoordde dit met 
een tegendoelpunt, eveneens 
uit een break. Als snel nam 
Meervogels weer de leiding en 
wist uit mooi uitgespeelde kan-
sen te scoren. Ze liepen uit op 
een voorsprong en gingen de 
rust in bij 15-6. De tweede helft 
verliep wat stroever. Tonegido 
verkleinde de achterstand. Uit-
eindelijk won Meervogels met 
24-14. 

De volgende wedstrijd van 
Meervogels is in Akersloot op 
zaterdag 4 oktober om 19.30 
tegen Berdos dames 2.

en de hulp voor jeugd (nieu-
we Jeugdwet). Om een duide-
lijk beeld te krijgen van de voort-
gang, de knelpunten en suc-
cessen van gemeenten ontmoet 
Staatssecretaris van Rijn de wet-
houders Wmo en Jeugd, waar-
onder wethouder Esther Hollen-
berg uit Castricum (foto). 
Van Rijn: ,,Ik volg alles wat er ge-
beurt met tien vingers aan de 
pols. Samen met mijn collega’s 
Plasterk, Teeven, Klijnsma en de 
rest van het kabinet. Deze enor-
me vernieuwingsslag lukt alleen 
als we het samen doen. Dat is 
dan ook mijn inzet: schouder aan 
schouder met wethouders be-
spreken hoe het gaat, hoe we ri-
sico’s kunnen beheersen en hoe 
we elkaar kunnen helpen.”
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Herfstwandel5daagse
Castricum - De sportwandel-
school nodigt iedereen uit, om 
deel te nemen aan de Herfst-
wandel5daagse. Dit evenement 
wordt in de herfstvakantie van 14 
tot 18 oktober gehouden. De drie 
routes zijn uitgezet in het Noord-
zee kustgebied tussen Wijk aan 
Zee en Sint Maartenszee. Men 
kan dagelijks meedoen.
Dinsdag is de start in St Maar-

tenszee, woensdag in Schoorl, 
donderdag in Bergen, vrijdag 
in Egmond aan Zee en zater-
dag vanuit Castricum aan Zee. 
De 25 km start om 9.30 uur, de 
15 km start om 10.00 uur en de 
7,5 km start om 10.30 uur. Online 
inschrijven kan op www.herfst-
5daagse.nl of aan de start. Meer 
informatie op www.sportwandel-
school.nl.

Praten over strandveiligheid 
en watersportcentrum

Castricum - Veiligheid op 
het strand en het nieuwe wa-
tersportcentrum zijn de twee 
hoofdonderwerpen van de Over-
leggroep Strandgebied Castri-
cum op dinsdagavond 7 okto-
ber. Wat speelt er aan veilig-
heidskwesties op en rond het 
strand en waar krijgt de poli-
tie zoal mee te maken? Hoe be-
strijdt de brandweer een brand, 
hoe zit het met bluswater bij het 
strand, wat zijn de eisen aan de 
verschillende soorten strandbe-
bouwing? En hoe kunnen be-
zoekers, bedrijven en organisa-

ties zelf bijdragen aan een gro-
tere veiligheid? Wijkagent We-
sly Wessendorp, Peter Meijer 
van de brandweer en wellicht 
ook Sander Schmitz van de red-
dingsbrigade praten de aanwezi-
gen bij over de veiligheid van het 
strandgebied. Ondernemer Wim 
Tromp van Sports at Sea geeft 
een presentatie over de aanlei-
ding en de totstandkoming van 
het watersportcentrum. 
De bijeenkomst is in Hotel Borst 
in Bakkum en begint om 20.00 
uur. Belangstellenden zijn wel-
kom. TV Akersloot neemt de 

CALB-cup mee naar huis
Castricum - Met het bes-
te gemiddelde resultaat heeft 
het team van Tennisvereniging 
Akersloot, bestaande uit Made-
lon Seignette, Cora Veldt, Bar-
bara Bloemers en Harry Buur, 
zaterdag beslag gelegd op de 
CALB-cup. Dit is een wedstrijd 
tussen teams van de tennisclubs 
in de  vier Castricumse kernen. 
Het beste dubbelkoppel werd 
gevormd door de TV Castri-
cum spelers Hans Boot en Ruud 
Apeldoorn.
In totaal 56 deelnemers hadden 
zich aangemeld voor deze wed-
strijd, die op de banen van TC 
Bakkum werd gespeeld. Opval-
lend was dat in dit dubbeltoer-

nooi de heren ondervertegen-
woordigd waren en dat ook het 
aantal deelnemers uit de kernen 
Limmen en Akersloot wat tegen-
viel. 
Volgend jaar is TV Castricum 
aan de beurt om het toernooi, 
dat jaarlijks op de laatste zater-
dag van september wordt ge-
houden, te organiseren. Op de 
foto de winnaar van de titelstrijd 
om de CALB-cup was het team 
van Tennisvereniging Akersloot, 
bestaande uit v.l.n.r.: Made-
lon Seignette, Cora Veldt, Harry 
Buur en Barbara Bloemers. De 
cup werd uitgereikt door Marko 
Ducro, voorzitter van Tennisclub 
Bakkum.

Workshop van Iceman bij MHCC
Castricum - Wim Hof heeft we-
reldwijd de wetenschap voor een 
raadsel gezet. Hij gaat in een 
bad water zitten met 700 kilo ijs, 
waarin een ongetraind persoon 
binnen afzienbare tijd zou ster-
ven door onderkoeling. Wim Hof 
niet. Zijn lichaamstemperatuur 
blijft constant. 
Tijdens een workshop, op 13 no-
vember in de kantine van MHCC, 

zal Wim Hof zijn gave tonen en 
uitleggen hoe hij invloed kan uit-
oefenen op zijn autonome ze-
nuwstelsel. Zijn missie is de 
mensheid te laten inzien welke 
mogelijkheden van het lichaam 
allemaal onbenut worden gela-
ten. 
De workshop wordt gegeven tij-
dens de eerste bijeenkomst van 
de Business Club MHCC. De 

gratis workshop is bedoeld voor 
(potentiele) leden van de MHCC 
Business Club.

Aanmelden via www.mhcc.nl.  
De Business Club MHCC orga-
niseert drie keer per jaar een bij-
eenkomst voor haar leden en 
biedt hun de mogelijkheid om 
hun lokale netwerk te onderhou-
den en verder uit te bouwen. 

Vitesse pakt eerste punt
Castricum - Uiteindelijk haal-
de Vitesse thuis tegen Velsen 
het eerste punt binnen en was 
de nul eindelijk weggewerkt. De 

laatste plaats worden overge-
daan aan Fortuna Wormerveer. 
Zoals gebruikelijk pakte Vitesse 
vanaf de aftrap meteen het ini-

tiatief. Na zo’n kwartier was het 
raak. Jort Kaandorp anticipeer-
de goed op een harde en scher-
pe voorzet van Robert Poel over 
de grond en kon van dichtbij de 
bal binnen tikken: 1-0. 
Na rust ging het in de zeventig-
ste minuut toch mis. Een uitloop-
poging van keeper Tom Laan 
werd verkeerd ingeschat, en uit 
de daardoor ontstane scrim-
mage wist een van de aanval-
lers de bal in het doel te schie-
ten: 1-1. 

Mede door enkele goede reddin-
gen van Tom Laan bleef Vites-
se dit maal een nieuwe decep-
tie bespaard. In de laatste minu-
ten drong Vitesse zelf nog aan 
maar verder een pegel van Ro-
bert Poel die net overging kwam 
het niet. Alles overziende was de 
1-1 eindstand een terechte af-
spiegeling van een meer span-
nende dan goede wedstrijd.

Red Stars gaat onderuit
Castricum - Red Stars Vites-
se heeft de voorlaatste wed-
strijd van het seizoen een stevi-
ge nederlaag geleden bij Bears 
in Bergen: 4-14. Anders dan de 
uitslag doet vermoeden, was het 
een spannende partij tussen de 
nummers 3 (Red Stars) en 4 (Be-
ars). 
De honkbalploeg uit Castricum 
had een groot deel van de wed-
strijd een nipte voorsprong. 
Die kwam tot stand met agres-
sief honklopen in de vierde in-
ning. Bij een 2-1 stand in het 
voordeel van Bears tekenden de 
Castricummers Sander van Lu-
beck, Mark Zondervan en Mar-
tijn Zondervan voor 2-4.
Langzaamaan trok Bears dat 
recht op het uitstekende pit-
cherswerk van Bart Oorthuizen. 

De thuisploeg scoorde eenmaal 
in de vijfde inning (3-4) en twee-
maal in de zesde inning (5-4). 
Toen Joost Kuijs het werpen in 
de zevende inning overnam van 
Oorthuizen, verslapte de aan-
dacht in het veld. Dat had veel 
veldfouten en doorgeschoten 
ballen tot gevolg. Via 9 punten in 
twee innings werd de wedstrijd 
voortijdig beëindigd. ,,Zonde dat 
de spannende wedstrijd zo als 
een nachtkaars uitging. Het was 
mooier geweest als de wedstrijd 
tot de laatste inning spannend 
was.” Red Stars moet nu komen-
de zaterdag thuis van hekken-
sluiter Olympia winnen om de 
derde plaats veilig te stellen en 
het mooie seizoen zo te bekro-
nen. Daarna volgt ter afsluiting 
een oefentoernooi in Etten-Leur.

Akersloot - Schietvereniging de 
Vrijheid is opgericht in 1983. Nu 
na 31 jaar schieten in Café De 
Vriendschap vinden de leden dat 
het tijd is voor een reünie. 

Iedereen die betrokken is ge-
weest bij de schietvereniging is 
welkom op 4 november om te 
schieten, herinneringen op te 
halen en een borrel te doen. Het 
feest wordt gevierd in het club-
huis Café de Vriendschap vanaf 
20.00 uur. 

Ook is de vereniging op zoek 
naar nieuwe leden van minimaal 
achttien jaar. Iedere woensdag-
avond schieten de leden vanaf 
20.00 uur op een twaalf meter-
baan met kaliber .22. De vereni-
ging beschikt zelf over voldoen-
de wapens. 

Regio – Op woensdag 22 okto-
ber start het Natuur Instituut met 
de opleiding Natuurgids. Voor in-
lichtingen tel.: 072-5201885 of in-
fo@natuurinstituut.nl. Aanmel-
den voor de informatieavond op 
woensdag 8 oktober kan via www.
natuurgidsen.nl 

Reünie bij 
De Vrijheid

Cursus voor 
natuurgidsen
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