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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Leuke laatste vakantieweek jeugd TC Uitgeest 
Uitgeest - Een zonnige week op 
en rond de baan vormde het ver-
hitte ‘strijdtoneel’ voor de Jeugd-
clubkampioenschappen van TC 
Uitgeest. Meer dan 120 kinderen 
in de leeftijd van 5 tot 18 jaar zet-
ten zich tot het uiterste in, voor 

mooie prijzen en eeuwige roem. 
Afgelopen zaterdag was de slot-
dag met spannende tenniswed-
strijden en leuke activiteiten.
Het was een wereldweek! Heer-
lijk trainen en bingo iedere dag,  
kanoën, playback show, lekker 

met z’n allen lunchen, prach-
tig weer, super loterij, aard-
beien met slagroom, een top 
Jeugdraad, om maar wat te noe-
men. En natuurlijk de wedstrij-
den op de grand slam-banen 
van de “World on Tour”. Kijk op 
www.tcuitgeest.nl voor meer fo-
to’s van het toernooi.

Stephan Bakker en Sophie 
Groen – Winnaars in de He-
ren enkel en Dames enkel t/m 
17 jaar

De Uitslagen:
MD Oranje: 1. Lara Groen - Lin-
de Huisman, 2. Lynn Groen - De-
wi Lubbers; MD Groen: 1. Sanne 
de Leeuw - Kim Zweeris, 2. Lot-
te de Groot - Quinte Huisman; 
MD 14: 1. Monica van Assema 
- Daphne Mostert, 2. Roos de 
Boer - Luna den Elsen; MD 17: 
1. Dana Half - Sophie Walsmit, 
2. Anouk van de Booren - Sop-
hie Groen.
JD Oranje: 1. Jens Krom - Daan 
Wortelboer, 2. Quinten Koster - 
Bart Nieboer; JD Groen: 1. Jas-
per van Assema - Lex de Haan, 
2. Daan van de Booren - Ilja San-
ders; JD 14: 1. Thomas Krom 
-Gijs Schavemaker, 2. Alex Bak-
ker - Danny van Leeuwen; JD 
17: 1. Stephan Bakker - Isidoor 
Stuifbergen, 2. Tim van Osch - 
Ole Stoops.
GD Oranje: 1. Bart Nieboer - 
Lynn Groen, 2. Jens Krom - Lin-
de Huisman; GD Groen: 1. Daan 
van de Booren - Dewi Lubbers, 
2. Lars Ouwehand - Sanne de 
Leeuw; GD 14: 1. Thomas Krom 
- Daphne Mostert, 2. Yannick 
Tuin - Monica van Assema; GD 

17: 1. Stephan Bakker - Sophie 
Walsmit, 2. Rens Brouwer - Sop-
hie Groen.
ME Oranje: 1. Dewi Lubbers, 2. 
Lynn Groen; ME Groen: 1. San-
ne de Leeuw, 2. Shanna Bosman; 
ME 14: 1.  Monica van Assema, 
2. Roos de Boer; ME 17: 1. Sop-
hie Groen, 2. Daphne Mostert.
JE Oranje: 1. Bart Nieboer, 2. Pa-
blo Douwma; JE Groen: 1. Daan 
van de Booren, 2. Lars Ouwe-
hand; JE 14: 1. Stijn Hazevoet, 2. 
Yannick Tuin; JE17: 1. Stephan 
Bakker, 2. Isidoor Stuifbergen.

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

0% 
BTW

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

APPELGABBERS
FRISSE ELSTAR APPEL, BROS BOTERDEEG, BANKETBAKKERSROOM EN 
EEN VLEUGJE KANEEL

5,00
4 STUKS1,50

PER STUK
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     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   
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Bij elke € 25,- aan boodschappen ontvangt u van 19 augustus 2015 tot en met 22 september 2015 
één gratis © Disney·Pixar DVD-voucher. Eén voucher met een bijbetaling van € 3,99 geeft recht 
op één © Disney·Pixar DVD naar keuze.

Kijk voor alle deelnemende winkels en de complete actievoorwaarden op Jumbo.com/disney

©
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Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

COLOFON

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
Mobiel 06-29603261
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 geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Brandje in kapperszaak, 
mogelijk door ramkraak

Akersloot - Vrijdagmorgen om-
streeks 3.20 uur kreeg de politie 
een melding dat er brand was in 
een kapperszaak aan de Aker-
hof. Ter plaatse bleek de pui van 
de winkel ontzet te zijn. Moge-
lijk is deze met een auto geramd. 
In de winkel bleek een kleine 
brand te zijn. De gewaarschuw-
de brandweer kon de brand snel 
blussen. Uit voorzorg werden di-
rect omwonenden verzocht hun 
woning tijdelijk te verlaten. Na 
de bluswerkzaamheden moch-

ten zij weer in hun huis. De po-
litie verzoekt eventuele getuigen 
van de mogelijke brandstichting 
en/of ramkraak om zich te mel-
den. 

Ten tijde van de melding zou er 
een kleine zwarte auto zijn weg-
gereden. Deze zou hier mogelijk 
mee te maken hebben gehad. 
Als iemand informatie over de-
ze zaak heeft graag bellen met 
0900-8844 of anoniem op 0800-
7000

Castricum - Karin Cijsouw wandelt graag met een camera rond en 
zij maakte al eerder prachtige opnames die geplaatst zijn in De Cas-
tricummer. Het liefste verblijft zij in de duinen en op het strand. Toen 
zij daar was met haar dochter, besloot zij een foto te maken van het 
wolkendek boven zee. Maar daar sprong haar dochter in beeld, bij 
toeval, en het resultaat is opmerkelijk fraai.

Met SP naar actiedag 
FNV voor de zorg

Castricum - Het FNV organi-
seert op 12 september een de-
monstratie voor de zorg in Am-
sterdam. Op 19 juni nam staats-
secretaris Van Rijn de petitie aan 
met ruim 700.000 handtekenin-
gen. Die teller loopt overigens 
nog, want nog steeds onderte-
kenen mensen de petitie ‘Red de 
Zorg’. 

De SP steunt de actie van de 
vakbond om de bezuinigingen 
op de zorg tegen te houden en 
daar waar kan, terug te draai-
en. Vandaar dat de partij met 
een actie kwam op de Jaarmarkt, 
zondag in het dorp. Zij stonden 
daar met alleen de onderste helft 
van een etalagepop met als bij-
schrift: ‘We werken onze benen 
onder ons lijf vandaan. Werkdruk 

te hoog.’ Woordvoerder Petra 
Gazendam: ,,De reacties van het 
publiek waren bijzonder positief. 
Bijna iedereen kent wel iemand 
die werkt of werkte in de zorg of 
die gebruikt maakt van de zorg. 
Het plan is om op 12 september 
een  grote demonstratie te hou-
den die waarschijnlijk zal starten 
om 12.00 uur vanaf het Damrak. 
We verzamelen om 11.00 uur. De 
actie wordt gesteund door vele 
bekende Nederlanders.” 

Castricummers die naar de de-
monstratie willen, kunnen zich 
op te geven bij de organisatiese-
cretaris van de Castricumse SP, 
Linda Louwe (lindalouwe@case-
ma.nl of telefoon 0251-658456). 
Zij coördineert gratis busvervoer 
vanuit Castricum na opgave.

Doorgereden na 
aanrijding met fietser

Limmen - Zondag omstreeks 
3.15 uur vond op de Rijksweg, 
ter hoogte van het benzinestati-
on een aanrijding plaats tussen 
een bromfietser en een fietsster. 
De bestuurder van de vermoe-
delijk grijze bromfiets is hierna 
doorgereden en onbekend ge-
bleven. De fietsster, een 15-jari-
ge inwoonster van Limmen raak-
te gewond aan haar enkel en is 
met de ambulance voor onder-
zoek naar het ziekenhuis ge-
bracht. Getuigen graag melden 
bij 0900-8844. 

Woensdag om 16.25 uur vond 

er op de Geesterweg ter hoog-
te van de Sluisweg ook een ver-
keersongeval plaats tussen een 
fietser en een bromfietser. De 
bromfiets, reed op het fietspad 
en haalde een voor hem rijden-
de fietser in. Deze fietser wilde 
op dat moment net linksaf slaan 
en een aanrijding volgde. 
De 40-jarige bestuurder van 
de bromfiets uit Uitgeest en de 
eveneens 40-jarige fietser kwa-
men beiden ten val. De fiet-
ser liep lichte schaafwonden op 
en de bromfietsbestuurder liep 
geen letsel op. De bromfiets 
kreeg schade aan de kappen. 

Rijbewijs verloren in 
vlucht na vandalisme 

Castricum - Vorige week dins-
dag omstreeks 2.15 uur kwam 
bij de politie een melding binnen 
van horecaportiers. Er was een 
raam ingeslagen op de Dorps-
straat. De dader werd herkend  
door een van de beveiligers. Bo-
vendien verloor hij zijn rijbewijs t 
tijdens het vluchten. Het gaat om 
een 18-jarige inwoner van Cas-

tricum. Woensdag net na mid-
dernacht werd een achterruit 
van een auto aan de Torenstraat 
vernield. De melder zag dat de 
dader in een groep van ongeveer 
twintig jongeren zat. Hij droeg 
een grijs vest. Er lag een boom-
stronk op de achterklep van de 
auto en het achterruit was in zijn 
geheel vernield. 

Castricum - In de biblotheel 
wordt van 14.00 tot 16.00 uur 

Tablet Café een Tablet Café gehouden in sa-
menwerking met Stichting Wel-
zijn. Men kan daar terecht met 
vragen op vrijdag 18 september.

www. .nl

www. .nl
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ZET U UW
HUIS TE KOOP?
OF GAAT U HET
VERKOPEN.

Dorpsstraat 64 te Castricum
0251 - 650850
www.vanamsterdam.nl

Echt waar !
25 augustus wordt 
Wil v/d Velde
60 jaar
Gefeliciteerd
Tilly en Loeky Ooms

HUIS GEZIEN 
TIJDENS DE 

OPENHUIZENDAG?

STAT IONSWEG 17
1901 AA CASTRICUM
TEL 0251 651341

OOK VOOR UW
A A N K O O P

STAT IONSWEG 17
1901 AA CASTRICUM
TEL 0251 651341

u w
b o u w k u n d i g
m a k e l a a r

WWW.DEWAXSALON.COM 
CASTRICUM / ASSENDELFT

OKSELS
€9,95

DE HELE MAAND AUGUSTUS

Autoschade DeVri
Voor al uw onderhoud, reparaties, 

autoschadeherstel en spuitwerk

Voor inl.: www.autoschade-devri.vpweb.nl
of 0251-670989 

Stetweg 68a CAstricum (Bakkum)

Kleding te krap?
Verantwoord

afvallen onder
begeleiding

www.biamed.nl

KofferbaK-
marKt

Car-boot-SaLe
IJmuiden
Velserduinplein 

(achter de Hema)

30 augustus
van 8.00 tot 15.00 uur

Wilt u ook staan, 
per plek vanaf 10 euro
Bel voor inlichtingen: 

0255-518380/
06-57539029

RommelmaRkt
kennemeRplein
t/o de Vomar, i Jmuiden

Zaterdag 
22 augustus van 
9.00 tot 17.00 uur
de markt van 5 september 

gaat niet door

Bel voor info of reserveren 
van een kraam 0255-533233 

of 06-10475023

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d

1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Bij inlevering van deze advertentie:

WIENERCAFE of HAZELNOOT-TAART
€ 8,95…………..voor € 6,95

Appelstrudel  3 + 1 GRATIS!
 
Advertentie  geldig tot 31-08-2015

www.kookhuislimmen.nl
072-5055186

De lekkerste maaltijden gewoon bij u thuis 
bezorgd! O.a. saté van de haas, spareribs, 
wraps, maaltijdsalades en nog veel meer. 

Online bestellen en betalen met IDEAL. 
Wij bezorgen wo. t/m zo. van 17.00 tot 

21.00 uur in: Castricum, Limmen, Heiloo, 
Akersloot, Uitgeest en Egmond-Binnen

60 capsules

14.   95 9 . 95 
Max. 2 per klant

Remt eetlust 
na iedere maaltijd!

Voorkomt
emotie eten!

Breekt 
koolhydraten en vetten af!

Vermindert 
buikvet veroorzaakt door stress!

MEEST EFFECTIEVE AFSLANK SUCCES VAN DIT MOMENT

NIEUWE DOORBRAAK IN
NATUURLIJK
AFSLANKEN

NIEUW

Aker Kerkweg 16, Limmen • 072-5053138

* Gevraagd:
Tv’, cd’s, audiosetjes, wasma-
chines, mobiele telefoons, dro-
gers, laptops, oud ijzer, me-
taal, fietsen en zonneban-
ken, bedden. Gratis opge-
haald. Tel: 066-17087229

Te koop:
Wittel lamellen, br. 264 x l. 
186, 50,-. Tel: 06-16762351

Te koop:
Leren relaxedstoel, geen be-
schadiging 100,-, sidetable, 
1.35 br. en 2 laden 55,-, mes-
sing staande lamp, halo-
geen, 35,-. Tel: 0251-317462
Te koop:
Schilderij m. mooie, ou-
de, vergulde lijs, 130 x 60, 
100,-. Tel:  0251-312037

Te koop:
Camping bedje 20,- scho-
tel + kastje (nieuw) Canal 
Digitaal geheel compleet 
t.e.a.b.  Tel. 06-51887575
Te koop:
Barbecue de luxe Hollandia 
elektr. z.g.a.n. 12,-. Kop en scho-
tels Wedgewood nieuw in doos 
3voor 18euro . Tel. 072-5051267

Te koop:
Als nieuwe Prominent sta 
op-relax stoel, beige/le-
ver kleur. Kan worden be-
zorgd 425,-, electrische be-
diening. Tel. 06-14854903
Te koop:
Stevige Batavus dames-
fiets met terugtraprem ( stati-
onsfiets) 40,-. Tel. 06-36213500

Te koop:
Z.g.a.n tiffany schemerlamp 
geen bloemmotief 4x40cm 
55 cm hg. 100,- Nw. Prin-
cess sandwichmaker van 
35,-. Tel. 06-21921738
Te koop:
Beddensprei kl. groen/geel/
beige gevoerd + doorge-
stikt 180 x 200 cm met vo-
lant hg.55 cm voor hoog bed 
12,-. Tel. 06-21921738
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Ook dansen bij Igram?
Castricum - Na een lange zo-
merstop beginnen in september 
de wekelijkse danslessen van 
Igram weer. Dat betekent voor 
de leden: nieuwe dansen leren, 
dansen van het vorig seizoen 
herhalen en, niet onbelangrijk, 
de conditie weer op peil bren-

gen. Kennismaken met de inter-
nationale folkloredansen? Vrij-
blijvend een les bijwonen is mo-
gelijk. Op dinsdagavond en don-
derdagochtend zijn er groepen 
waar beginnende dansers kun-
nen instromen. Voor info: www.
igram.nl of bel 0251-655148.

Dansen bij Internationale dansvereniging Igram. 
 

Na een lange zomerstop beginnen in september weer 
de wekelijkse danslessen van Igram.  
Dat betekent voor onze leden: nieuwe dansen leren, 
dansen van het vorig seizoen herhalen en, niet 
onbelangrijk, de conditie weer op peil brengen.  
Ben je nog niet bekend met de internationale 
folkloredans en wil je daar kennis mee maken, kom 
eens vrijblijvend een les bijwonen. Op dinsdagavond 
en donderdagochtend zijn er groepen waar je als 

beginnende danser kan instromen. Voor info: www.igram.nl of bel 0251-655148. 
  
 

Pompoenenconcert
Castricum - Op zaterdag 29 au-
gustus wordt het pompoenen-
concert gehouden in de Tuin 
van Kapitein Rommel, dit jaar 
met een optreden van de Rus-
ty Roosters. De tuin is geopend 
vanaf 19.30 uur en de toegang is 
gratis. In de pauze wordt met de 
hoed rond gegaan zodat ieder-
een een vrijwillige bijdrage kan 
leveren. 
De Rusty Roosters starten om 
20.00 uur en is een door de wol 
geverfd driemanschap met jeug-
dig elan. Deze band bestaat pas 
sinds 2014, maar de drie mu-
zikanten hebben al jarenlan-

ge muzikale ervaring en hebben 
een grote liefde voor eerlijke ou-
derwetse akoestische muziek. 
Gewapend met gitaar, banjo, fid-
dle en (cajun)accordeon serve-
ren zij een veelzijdig en authen-
tiek repertoire uit de rijke tradi-
tie van de Amerikaanse Roots-
muziek: Oldtime, Blues, Cajun, 
TexMex, Swing en Calypso. Om-
dat ze het toch niet kunnen la-
ten - of wanneer het publiek er-
om vraagt - komt er soms ook 
een vleugje Europa langs: een 
Ierse ballade of deun, een Fran-
se chanson of een Mediterrane 
verrassing.

Nieuwe serie lezingen over Oer-IJ

Castricum - Net als in het 
voorjaar van 2015 organi-
seert de Oer-IJ Academie dit 
najaar wegens groot succes 
een nieuwe serie van vier pu-
bliekslezingen in Huis van 
Hilde te Castricum. Verschil-
lende deskundigen komen 
daar meer vertellen over de 
boeiende geschiedenis van 
het Oer-IJ gebied.

In de tweede reeks gaat het over 
natuur vanaf de prehistorie, de 

opkomst van de industrie on-
der meer door de uitvinding van 
de houtzaagmolen, de strijd te-
gen het water en de strategische 
rol die het landschap speelde bij 
verschillende oorlogen de afge-
lopen 2000 jaar.
Inschrijven gaat ook deze keer 
via de website oer-ij.nl. De orga-
nisatie is in handen van de Oer-
IJ Academie, een onderdeel van 
de Stichting Oer-IJ, opgericht om 
meer bekendheid te geven aan 
de bijzondere kwaliteiten van 

het landschap tussen Zaanstad, 
Velsen en Alkmaar. De lezingen 
worden ingeleid en van histo-
risch perspectief voorzien door 
professor Hans van Weenen uit 
Castricum, die zich in zijn we-
tenschappelijk werk vooral heeft 
beziggehouden met milieupro-
blematiek. Zijn activiteiten voor 
de Oer-IJ Academie komen voort 
uit een persoonlijke interesse 
voor archeologie en de oudste 
geschiedenis van de regio. Het 
lezingenprogramma ziet er als 
volgt uit: 24 september Ron van 
‘t Veer uit Jisp over ‘De natuur 
van het Oer-IJ - 3000 jaar land-
schapsgeschiedenis’, 22 oktober 
Wladimir Dobber uit Kromme-
niedijk over: ‘Pre-industriële ont-
wikkeling in het gebied tussen 
Alkmaar en Zaandam’, 19 no-
vember: Rob Veenman uit Wijde-
wormer: ‘Waterschaps-geschie-
denis van het Oer-IJ gebied’, 10 
december 2015 Ronald de Graaf 
uit Veenendaal over ‘De militair-
strategische betekenis van het 
Oer-IJ gebied’. Het bijwonen van 
een losse avond kost 12,50 eu-
ro. Wie alle vier lezingen wil bij-
wonen betaalt 40 euro in totaal. 
Vrijwilligers en medewerkers van 
het Huis van Hilde en de Stich-
ting Oer-IJ krijgen korting.

Speel-o-theek weer open
Castricum - Zaterdag 23 au-
gustus van 11.00-13.00 uur 
staan de deuren van Speel-o-
theek Castricum weer open voor 
alle kinderen die hun geleende 
speelgoed willen inruilen voor 
iets nieuws in het lokaal in de 

Augustinusschool. Deze maand 
staat het constructiespeelgoed 
centraal: van Duplo tot Mecca-
no en van Kapla tot Lego. Vanaf 
1 september is de Speel-o-theek 
ook op elke dinsdag van 9.00-
10.00 uur geopend.

Castricum - Een Art Journal is 
een visueel dagboek, een notitie-
boek waarbij het dagelijks leven 
verbeeld wordt met meer dan 
woorden alleen. Denk aan teke-

Workshop nen, schilderen, plakken, kleuren 
en schrijven. Vrijdag 28 augustus 
wordt in de bibliotheek van 13.30 
tot 16.30 uur een workshop Art 
Jounaling gegeven. Voor opga-
ve: info@margreetschouwenaar.
nl of tel: 072 5332418.

Irrational Man
In Irrational Man, de nieuwe zo-
merse tragikomedie van Woody 
Allen, verkeert filosofie profes-
sor Abe Lucas in een existenti-
ele crisis. Hij probeert zijn leven 
nieuwe input te geven door een 
vriendschappelijke relatie te be-
ginnen met één van zijn studen-
tes genaamd Jill. 
Zij valt onmiddellijk als een blok 
voor de charismatische filosoof 
met al zijn diepe gedachtes en 

overpeinzingen. En alhoewel de-
ze vleierij in de eerste instantie 
de vlam lijkt te zijn die Abe weer 
doet ontwaken uit zijn ingedut-
te leven, blijkt al snel dat hij toch 
nog iets zoekt om echt het ultie-
me doel in zijn leven na te jagen. 
Wanneer hij per toeval over een 
groot persoonlijk onrecht hoort 
binnen een rechtszaak, weet 
Abe eindelijk wat hem te doen 
staat.

In Pixels wordt de aarde aange-
vallen door buitenaardse wezens 
die zich vermomd hebben als 
old-school videogame figuren, 
zoals Pac-man, Donkey Kong en 
Centipede. President Will Cooper 
vraagt zijn vriend Sam Brenner 

Pixels in 3D om hulp, omdat hij kampioen ar-
cade gaming was in de jaren ‘80. 
Samen met een team van retro 
gamers moet hij de aliens ver-
slaan en de wereld redden. 

Ze krijgen speciale wapens uit 
het Witte Huis van wapenspeci-
aliste Lt. Col. Violet Van Patten.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 21.15 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Irrational Man
donderdag 20.00 uur

vrijdag 18.45 uur
zaterdag & zondag 16.00 uur 

maandag 18.30 uur  dinsdag 20.00 uur
woensdag 16.00 uur 

Pixels - 3D
vrijdag 21.15 uur  

zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur  maandag 20.45 uur

woensdag 16.00 uur 
Ted 2

vrijdag 16.00 & 18.45 uur
zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
Amy

zaterdag 21.15 uur
Mission Impossible 5

dinsdag 14.00 uur
Nature - 3D (NL)

zaterdag & zondag 13.00 uur   
woensdag 13.30 uur   
De kleine Prins 

zaterdag 16.00 uur 
Binnenste Buiten - 2D (NL)

zaterdag & zondag 13.00 uur   
woensdag 13.30 uur   

Minions - 3D (NL)

Programma 20 aug t/m 26 aug 2015
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Akersloot

Levering, reparatie en 
onderhoud alle merken 

motorfietsen en scooters

Dorpsstraat 3-5, 
1921 BA Akersloot

0251-312313
www.vakgarageakersloot.nl

Voor uw scooter of motorfiets gaat 
u naar Motorservice Akersloot!

Dealer van:

Uw warme belangstelling in de vorm van 
kaarten, bloemen en aanwezigheid na het 
overlijden van mijn man,  onze vader en opa

Joop de Goede
heeft ons heel erg goed gedaan.

 C.A. De Goede - Boon, 
 kinderen en kleinkinderen

Uitgeest, augustus 2015

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl

•  Wij bieden u een complete uitvaart vanaf € 2.995,–.
•  Inclusief cremati ekosten, kist, rouwauto, dragers,

rouwcirculaires en persoonlijke nazorg.
• Ongeacht lidmaatschap of waar u verzekerd bent.

Wilt u meer informati e en/of een duidelijk kosten  -
overzicht? Kijk op www.uitvaartverzorgingeeken.nl of 
bel met 0251-231262. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Eeken Uitvaartverzorging 
Laan van Meerestein 10  1945 TA Beverwijk

“  Wij zijn 
bekwaam, 
betrokken & 
betaalbaar” Ivo Eeken, Ingeborg Eeken 

& Madeleine La Croix

AIKIDO
Een Japanse krijgskunst 

zonder competitie en geweld. 
Voor jeugd en volwassenen.
Kom voor gratis proefles!  
In Amsterdam, Beverwijk, 
Heemskerk & Castricum 

 Info: 020-6175065 
www.aikido-info.nl

Onderhouds 
timmerbedrijf 

G. Duin
Voor het leveren en

plaatsen van glas, ramen, 
deuren, kozijnen, interieur-

werk en verbouwingen

tel. 06-53302440
www.timmerbedrijfduin.nl

Te koop:
Opel Astra 1.6, 
75 pk., zeer zuinig, 

5-deurs, airco, electr. 
ramen en spiegels, 

rijdt als nieuw. 
Bouwjaar 2001

e1650,-
06-51541429

gasservice 
kennemerland
Als 
  het om service
                            gaat
Tel. (0251) 245454
www.gasservice.nl

Stetlaantje 1  –  1906 AN Limmen

info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl

* U kunt ons dag en nacht bereiken.
* Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon: 072-5053009

Uitvaartverzorging

Groot

Glasbedrijf
Johan 
Bakker

Castricummerwerf 65
1901 RV Castricum

0251 - 657321

ISoLaTIe-
GLaS

TE HUUR
Garageboxen 

Lindenlaan en
C.F. Smeetslaan (Ambassadeur)

€99,50 per maand
 

Voor informatie:
Cambium Vastgoed & Parkings bv

info@cambiumvastgoed.nl
tel. 072 502 4060

Te koop:
Caravan spiegels past op 
bijna iedere auto 10,-.
 Tel. 06-18620989

Te koop:
Nw: reserve wiel tubles 
band 4 gaats, omtrek 55 cm-
voor trailer kleine auto aan-
hangwagen caravaan enz: 
75,-. Tel. 06-21921738
Te koop:
Nw: decoupeerzaag +3 zaag-
jes+2 nw extra koolborstels 
32,50 + 39 meter verleng-
snoer 17,50. Tel. 06-21921738
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt speld-
jes en speldjesalbums. Speld-
jes van sportverenigin-
gen uit onze regio, verple-
ging etc. Tel. 0251-210955

Gezocht:
Verzamel al jaren medail-
les en vaantjes van toertoch-
ten op de schaats ook stem-
pelkaarten zijn van harte wel-
kom Tel. 0346-241819
Te koop:
Arendsoogboeken nr. 
41,42,45,47 en Arends-
oog extra (geel) 12,50 ge-
vraagd nr.60 ,61,62 en 63 
072-50. Tel. 072-5052911
Gevraagd:
Klokken wekkers horloges voor 
mijn hobby verzameling geen 
in verkoop. Tel. 0255-577775

Te koop:
Jongenskleding maat 
128-140 izgst. 15,- maat 
per doos. Houten schom-
mel met 2 bevestigingsha-
ken 10,-. Tel. 0251-671274
Gevraagd:
Tuingrond omdat de ingegraven 
trampoline in de tuin wegge-
haald is en het gat nu opgevuld 
moet worden. Tel. 0251-657491
Gevraagd:
Hoge prijs voor uw antie-
ke trein en stoommachi-
ne . Tel. 06-22885528
Gevraagd:
Gratis haal ik bij u op compu-
ters laptop’s stereo’s stroom-
kabels transformators ac-
cu’s, defect. Tel. 06-50539395
Gevraagd:
Alles uit de tweede wereld-
oorlog, zoals helmen, me-
dailles, bajonetten, docu-
menten etc. (Tegen vergoe-
ding). Tel. 06-48317830

Te koop:
Stevige, nagekeken stati-
ons/studenten fi ets banden 
enz. Klaar om op te stappen, 
instapprijs 40,-. 
Tel. 06-30650589
Aangeboden:
Gratis ophalen wegens ruim-
tegebrek, crmekleurige hang/
legkast, hg. 180 x br. 120 x d. 
54 cm. Tel: 0251-651372

Te koop:
Yipeeh meisjesfi ets met zijwie-
len. Mooie kleur nette staat.
Prijs 35,-. Tel. 06-14630379
Te koop:
Metalen bed 160x200 met zeer 
nette 2 lattenbodems. Prijs 
65,-. Zeer nette 2 lattebodems 
90x200 pr. Tel. 06-14630379
Gevraagd:
Concertina in goe-
de staat,voor een redelij-
ke prijs.Tel. 06-57671901
Gevraagd:
Voor mij hobby ben ik op-
zoek naar defecte compu-
ters. Tel. 06-84613045
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Deze week het Nederlands Hervormd jeugdhuis en de kosterswoning aan de Castricum-
merweg 4 en 6. De oorspronkelijke functie van dit gebouw was pastorie van de kerk. In de kern gaat de 
bouw terug naar de 17de eeuw. Tot 1859 is het predikantenwoning geweest. Vlak na de Tweede Wereld-
oorlog heeft de familie Rabbers uit Drenthe er tijdelijk onderdak gekregen. Na een grondige restaura-
tie in de oorspronkelijke stijl werd op 9 mei 1953 het gebouw weer geopend en kon het als jeugdhuis en 
kosterswoning in gebruik worden genomen. Foto en tekst: Ger Bus

Voorzorgsmaatregelen 
bij Jumbo Uitgeest
Uitgeest - De politie en Jum-
bo hebben bij alle 579 Jumbo-
filialen in Nederland maatrege-
len genomen na de incidenten 
met explosieven bij vestigingen 
in Groningen en Zwolle. Dus ook 
bij Jumbo op de Melis Stokelaan 
in Uitgeest. Jumbo-personeel en 

alle agenten in Nederland heb-
ben instructies gekregen. Het is 
niet zo dat alle Jumbo’s politie-
beveiliging hebben. Er zijn extra 
voorzorgsmaatregelen genomen 
om een veilige winkel- en werk-
omgeving te creëren, zowel bin-
nen als buiten de supermarkten.

Eerste Uitgeest Open 
Fun Golf evenement

Uitgeest/Spaarnwoude - Op 
20 september vindt het eer-
ste Uitgeest Open Fun golfeve-
nement. Dit 9 holes evenement 
wordt georganiseerd door Uit-
geestgolft.nl voor alle inwoners 
van Uitgeest. Uitgeest Golft is 
een initiatief van Frank Wilffert 
en Luuk Vriend, beide woonach-
tig in Uitgeest en Golfprofessio-
nal op Golfbaan Spaarnwoude. 
“Wij willen graag onze passie 
voor golf delen met onze dorps-
genoten, in eerste instantie door 
leuke golf evenementen te orga-
niseren waaraan iedereen kan 
meedoen. Zowel golfers als niet 
golfers moeten plezier hebben 
en zich thuis voelen tijdens onze 
evenementen. Naast de fun golf 
evenementen zullen wij ook spe-
ciale lessen en clinics voor de in-
woners van Uitgeest die (beter) 
willen leren golfen gaan organi-
seren”, aldus Frank.

Wat is dat precies, het 1e Uit-
geest Open Fun Golf evene-
ment? 
Het is de bedoeling dat het een 
hele gezellige middag en avond 

met golf, eten, drinken en muziek 
wordt. Iedereen kan meedoen, 
Als je goed kunt golfen, doe je 
mee met de 9 holes wedstrijd op 
de grote baan. Als je een beet-
je kunt golfen, doe je mee met 
de 9 holes wedstrijd op de klei-
ne baan. Als je niet kunt golfen, 
doe je mee met de clinic en ga 
je daarna onder begeleiding van 
de pro´s de baan op. Als je niet 
wil golfen maar wel wil meefees-
ten, kom je gezellig golf kijken 
en mee feesten. Het doel is om 
met zijn allen een hele leuke dag 
en avond te beleven met als the-
ma golf maar vooral veel plezier.
Deelname aan de wedstrijd of de 
clinic (aanvang 15.00 uur) inclu-
sief  een drankje en hapje bij de 
prijsuitreiking kost 27,50. Deel-
name aan het diner (aanvang 
19.00 uur) en feestje (aanvang 
20.00 uur) inclusief 1 consump-
tie kost 17,50 en de verwach-
te kosten voor vervoer heen en 
weer (vertrek 14.00 uur) bedra-
gen 10 euro.
Schrijf je voor 11 september in 
via www.uitgeestgolft.nl/uitgee-
stopen.html.

Uitgeest Golft is een initiatief van golfprofessionals 
Frank Wilffert en Luuk Vriend

Oud papier inleveren 
bij de Molenhoek

Uitgeest - Nu de vakantie van 
basisschool de Molenhoek 
voorbij is, kan al het papier dat 
tijdens de zomer opgespaard is 
weer worden weggebracht.
Zaterdag 22 augustus kan ie-
dereen zijn oude kranten inle-
veren op de hoek van de Ber-
kenstraat/Meidoornstraat. Af-
gelopen juni kon u in deze krant 
nog lezen dat de opbrengst van 
de inzamelingen na een aan-
tal slechte jaren, gelukkig weer 

in lift zit.  De ouderraad hoopt 
dat dit schooljaar de inlever-
dagen net zo een groot succes 
worden als vorig jaar. Dit moet, 
als ook de nieuwe leerlingen en 
hun ouders, de container weten 
te vinden zeker lukken. 
Met de opbrengst worden leu-
ke en leerzame materialen aan-
geschaft voor de school of het 
plein. 

Om kinderen te blijven stimu-

leren ontvangen zij bij iedere 
10 kilogram papier een stem-
pel waarmee ze kunnen spa-
ren voor 5 euro bij 100 stem-
pels en daarnaast mogen al-
le kinderen die 5 kilogram of 
meer aan papier brengen grab-
belen voor een leuk cadeautje! 
Wie de school wil ondersteu-
nen kan zaterdag tussen 9.30 
uur en 11.30 uur met al zijn 
oudpapier bij school terecht, de 
Populierenlaan is dan weer toe-
gankelijk dus de school is mak-
kelijk bereikbaar. 

De inzameldata voor het ko-
mende schooljaar zijn: 22 au-
gustus, 26 september, 31 okto-
ber, 12 december, 23 januari, 12 
maart, 16 april, 28 mei en 9 juli.
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Alle honden zijn welkom!
Openings korting: 

tegen inlevering van deze advertentie 
e7,50 korting 

op een trimbeurt! 
(eenmalig per hond)
Ik werk op afspraak

Schilderwerk binnen/buiten 
en behangen

Laat nu uw huis schilderen en profiteer 
van de voordelige 6% BTW regeling.

Bel voor informatie: 0251 248 030
Vrijblijvende offerte

YOGA
Sinds 1998 

Door erkend docente 
in Castricum en Limmen

Tel.: 0251 - 658 736
etiers@ziggo.nl

www.hatha-yogacastricum.nl

LIJSTENMAKERIJ
IDA BAKKER

Het adres voor al uw inlijstwerk

KUNSTSCHILDERS ARTIKELEN

Onze leveranciers zijn:
• Royal Talens • Copic • 
• Derwent • Maimeri • 

• Ara • Oud Hollandsche •

Wol, katoen, acryl en div. 
brei- en haakbenodigdheden

Dorpsstraat 102 • Castricum
0251 - 673977

www.lijstenmakerijidabakker.nl

DE MARKT
VAN ALLE MARKTEN THUIS

VOOR AL UW VERSE, 
WARME GEBAKKEN 
EN GEROOKTE VIS
LIMMEN
06 22011703

PINBETALING MOGELIJK

DEZE WEEK
VERS SCHELVIS FILETHAASJES 

100 GRAM  €1,75
VERSE BBQ VISSPIEZEN 

4 STUKS VOOR  €6,00

Bij besteding vanaf 
500 gram kaas 

10 scharreleieren voor 1.10

Extra belegen 
pikant

kilo 9.25 Karel Jansen
Ze zijn er

 weer!

Ze Zijn 
er weer!
Franse 

gerookte 
knoFlook

Te koop:
Prachtige, vierkante, rie-
ten mand op pootjes met 
kussen voor grote hond, 
20,-. Tel: 0251-670689

Te koop:
Damesfiets  8 versnellin-
gen.Verend zadel en vork. 
In prima staat.Lage instap 
200,-. Tel. 0251-247897

Te koop:
Gevraagd 2e hands da-
mesfiets, i.G.St.Frame-
maat 58 cm, dichte kett.
Kast, 3 versnell.,
Trommelremm. 
Tel. 0251-655747.

Te koop:
Huistelefoon, merk Sie-
mens, met 150 nrs. tel. boek, 
z.g.a.n. 20,-, Kärcher veel-
zijd. tapijt- en vloerreini-
ger, splinternieuw, 160,-. 
Tel: 0251-654566
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Nieuwe Messi? 
Castricum - De jeugdopleiding 
van FC Castricum heeft een uit-
stekende reputatie. Niet voor 
niets bezoeken scouts van AZ 
regelmatig jeugdwedstrijden 
van FC Castricum  om de nieu-
we Messi te ontdekken. Nieuwe 
Messi´s en jongens  en meisjes 
geboren tussen  2005 en 2011 
die voetballen gewoon leuk vin-
den, kunnen op woensdag 26 
augustus deelnemen aan een 
training bij FC Castricum.

Op die dag staan de deskundige 
trainers van FC Castricum klaar 
om jonge voetballertjes een leu-
ke voetbalmiddag te bezorgen. 
Een enkeling treedt  misschien 
daadwerkelijk in de voetsporen 
van Messi, maar het plezier in 
voetballen staat voorop. Er wordt 
getraind op de volgende tij-
den: 13.30-14.30 uur jongens en 
meisjes  geboren tussen 2009 en 
2011. 14.45-15.45 uur jongens en 
meisjes geboren tussen 2007 en 
2008. 16.00-17.00 uur jongens en 
meisjes geboren tussen 2005 en 
2006. Foto: Paul van der Molen. 

Basiscursus tekentechnieken
Castricum – Kennismaken met 
de mogelijkheden van de ver-
schillende tekenmaterialen zo-
als potlood, pastel en in water 
oplosbaar krijt. Bij Perspectief in 
Bakkum leert kunstenares Afke 
Spaargaren deelnemers de di-
verse materialen te hanteren. Zij 
doet dit aan de hand van voor-
beelden uit de kunstgeschiede-
nis. Deze cursus die start op za-
terdagmorgen 19 september van 
10.00 tot 12.30 uur is geschikt 
voor zowel beginners als gevor-

derden. Afke Spaargaren stu-
deerde aan de Amsterdamse 
Academie voor Beeldende Vor-
ming waar zij haar eerstegraads 
bevoegdheid tekenen/schilderen 
en kunstgeschiedenis behaalde. 

Aansluitend biedt Perspectief 
een zes weken durende basis-
cursus schilderen aan. Inlichtin-
gen en aanmelden via de web-
site: www.perspectiefcastri-
cum.nl of bij Joanne Vetter: 06-
16714706.

Neststokken zijn er al, 
nu de ooievaars nog

Castricum - Tanja Koet pleitte 
vorige week in De Castricummer 
voor een neststok voor een ooi-
evaar die zij gespot had nabij de 
Heereweg in Bakkum. Co Nanne 
reageerde: ,,Eén neststok staat al 
op de boerderij van Liefting aan 
de Zanddijk en één staat in de 

tuin aan het Groenelaantje, op 
de grens met Egmond-Binnen. 
Ook in Limmen staat een aan-
lokkelijke ‘paal met wiel boven-
op’ al jaren te wachten op ooi-
evaars op zoek naar een nest-
plaats, maar het is er nog steeds 
niet van gekomen.”

Expositie iconen en optreden 
Byzantijns mannenkoor 

Castricum - Zondag 6 sep-
tember om 15.00 uur begint iets 
moois in de Maranathakerk, 
Prins Hendrikstraat 1. 
Julia Stankova woonachtig en 
werkzaam in Sofia heeft speciaal 
voor deze expositie iconen ge-
schilderd die het thema ‘Creati-
on and Recreation’ van verschil-
lende invalshoeken illustreren.
Bijbelse gebeurtenissen en haar 
eigen geloofsbeleving inspireer-
den haar om deze kant van de 
kunst te belichten. 
Haar werken zijn te bewonde-

ren geweest in Bulgarije, Ma-
cedonië, Griekenland, Noorwe-
gen, Zwitserland, Frankrijk en in 
Noord-Holland. De Protestantse 
Gemeente Castricum is in de ge-
lukkige omstandigheid dat Ju-
lia Stankova deze specifieke ico-
nen beschikbaar wil stellen en 
op de dag van de opening aan-
wezig is. Na de officiële opening 
van de expositie verzorgt het By-
zantijns mannenkoor een con-
cert met liederen die aansluiten 
op het thema. Vrijwillige bijdra-
ge na afloop. 

Witte Brug voldoet aan 
hoge kwaliteitsstandaard 
Castricum - Zwembad de Wit-
te Brug heeft de Licentie Zwem-
ABC behaald. Daarmee vol-
doet het zwembad aan de nieu-
we kwaliteitscriteria om zwemles 
te mogen geven voor het Zwem-
ABC, de Nationale Zwemdi-
ploma’s. Jaarlijks haalt gemid-
deld 95% van de kinderen een 
Zwemdiploma A. De basis van 
het zwemonderwijs is het Zwem-
ABC. Herman Rijsdijk, directeur 
van het zwembad, was betrok-
ken bij de eerste opzet van deze 
nieuwe vorm van kwaliteitsbor-
ging en is nu extra trots dat ‘zijn’ 
zwembad de Licentie Zwem-
ABC heeft behaald. Zwembad 
De Witte Brug voldoet aan alle 
nieuwe eisen.
Mervyn Stegers, voorzitter van 
het Nationaal Platform Zwemba-
den/NRZ: ,,In het verleden be-
stond er geen landelijke norm 
voor het afzwemmen. In elke 
provincie werd op een andere 
manier afgezwommen voor het 
diploma. Vanaf 1998 bestaat de 
huidige BREZ en moet iedereen 
bij het diplomazwemmen dezelf-
de vaardigheden laten zien. Nu  
maken we een volgende stap en 
komt er meer eenheid in de kwa-

liteit van de zwemlesaanbieder. 
Iedere ouder vindt het belang-
rijk dat zijn of haar kind les krijgt 
van een goed opgeleide zwem-
onderwijzer die gescreend is en 
een VOG heeft. De zwemlesaan-
bieders krijgen tot 1 januari 2018 
de tijd om te voldoen aan de 
nieuwe kwaliteitseisen. Alleen 
zwemlesaanbieders die in het 
bezit zijn van de Licentie Zwem-
ABC mogen het Zwem-ABC uit-
geven. Voor ouders is dit een be-
langrijke stap. Door te kiezen om 
je kind te laten afzwemmen voor 
het Zwem-ABC kies je heel be-
wust voor kwaliteit.”

De Witte Brug bestaat dit jaar 
25 jaar en is op zoek naar fo-
to’s  en  filmpjes om een expo-
sitie in te richten. Op zaterdag 
12 september wordt het jubile-
um gevierd met allerlei activitei-
ten. Van 10.30 tot 12.00 uur  is er 
een clown voor de kinderen. Van 
13.00 tot 15.30 uur kleurt het wa-
ter oranje. Van 17.00 tot 19.00 uur 
is de er een receptie, iedereeen 
is welkom. Van 19.30 tot 20.30 
uur vindt een waterpolowedstrijd 
plaats tussen oud-spelers tegen 
het huidige team van Aquafit. 

Regio - Sensoor is 24 uur per 
dag bereikbaar voor een ge-
sprek per telefoon, e-mail of 
chat. Anoniem, vertrouwe-
lijk en voor iedereen. Nieuwe 
vrijwilligers zijn hard nodig 
om de vraag naar een ano-
niem luisterend oor het hoofd 
te bieden. 

Sensoor locatie Alkmaar start 
daarom half oktober een ba-
sistraining om nieuwe vrijwilli-
gers op te leiden. Vrijwilligers 
van Sensoor ervaren het werk 
als intensief, maar tegelijkertijd 
als zinvol en verrijkend. De ba-
sis van het werk is een goed ge-
sprek op basis van gelijkwaar-
digheid. Sensoor zoekt men-
sen met ruimte in hoofd, hart en 
agenda. 
Natuurlijk wordt de aspirant vrij-
williger goed voorbereid op het 
werk door het volgen van een ba-
sistraining, die zeven dagdelen 
duurt. Hierna volgt een inwerk-
periode met een ervaren vrijwil-
liger. Geïnteresseerden kunnen 
zich aanmelden op www.sens-
oor.nl/vrijwilligerswerk. Of mail 
naar alkmaar@sensoor.nl. Bellen 
kan via 072 5621044. 

Sensoor zoekt 
vrijwilligers

Doornduyntuin is open

Zomeravondconcert

Bakkum - Zondag is het moge-
lijk om van 11.00 tot 16.00 uur 
rond te wandelen in de Doorn-
duyn, een natuurduintuin van 2,5 
hectare groot. Drie euro entree. 
De Doornduyn is te vinden op 

de Duinweg 2 in Bakkum-Noord. 
De volgende open tuin is op 6 
september. Groepen kunnen een 
afspraak maken vanaf tien per-
sonen, inclusief consumptie via 
tel.: 072-5051801.

Heiloo - Onder de titel ‘Songs 
from the Isles’ klinkt op vrijdag-

avond 28 augustus in de Wit-
te Kerk van Heiloo een selectie 
Engelse liederen in bewerkingen 
voor zang, altviool en harp. Uit-
voerenden zijn tenor Joost van 
der Linden, altvioliste Suzanne 
Dijkstra en harpiste Manja Smits.  

Het concert begint om 20.30 uur. 
Het derde en laatste concert van 
deze zomerserie is op 11 sep-
tember, dan speelt het Apol-
lo Blaassextet. Reservering via 
www.concertenwittekerk.nl of 06 
45184525. 
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Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

fbeec6c8-9aef-4aca-84d0-48ce48e56df1.indd   1 17-8-2015   11:28:57

365 dagen per jaar open!
Ma t/m wo 8.00-20.00 uur. Do t/m za 8.00-21.00 uur.
En iedere zondag open van 10.00-18.00 uur.
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Lands Open Dog Dubbel 
toernooi zeer geslaagd

Uitgeest - Vorige week was de 
29ste editie van het Lands Open 
Dog Dubbeltoernooi.  Ook dit 
jaar werd er weer massaal inge-
schreven voor dit altijd gezelli-
ge toernooi. Helaas moesten er 
meer dan honderd deelnemers 
worden uitgeloot. Goed voor de 
organisatie maar minder voor 
diegenen die uitgeloot worden. 
De toernooicommissie mag zich 
gelukkig prijzen met zoveel ani-
mo voor het toernooi. Naast de 
vele mooie potjes tennis heeft 
de evenementencommissie  er 
weer voor gezorgd dat er leu-
ke thema’s waren gedurende de 
toernooiweek. Maandag was er 
een Zweedse avond met Mans 
Zelmerlow (winnaar eurovisie 
songfestival), dinsdag een Itali-
aanse avond met heerlijke tap-
as, woensdag Grieks met Demis 
Roussos, donderdag de traditio-
nele Hollandse avond met veel 
lichtjes en vrijdag de fantasti-
sche feestavond met JJ and the 
Fat Cats. Tijdens het finaleweek-
end heel veel mooie potjes ten-
nis met als hoogtepunt allereerst 

de damesdubbel 5  finale tus-
sen Jessica Heine/Tessa Klaver 
van TV de Dog en Yvonne Hege-
man-Reulen/Nelleke Duin,  die 
gewonnen werd door het Dog-
koppel in twee sets. Daarna de 
mooie finale in de heren dubbel 
categorie 5 tussen enerzijds Don 
Brandjes/Niels Winter en aan de 
andere kant Erwin Tromp/Niels 
Neele, een ware Dog clash. Don 
en Niels wonnen vrij overtuigend 
in twee sets. 

De toernooileiding kijkt zeer te-
vreden terug op een fantastische 
tennisweek. Gebleken is dat het 
toernooi bij TV de Dog zeer ge-
liefd is bij vele tennissers uit de 
regio. Volgend jaar is de 30ste 
editie van dit altijd gezellige toer-
nooi en dan wordt het een ‘spe-
cial event’. Dus noteer alvast in 
de agenda week 33, van zater-
dag 13 t/m zondag 20 augustus 
2016. De toernooileiding zien de 
deelnemers graag terug in 2016 
op het 30ste  Lands Open Dog 
Dubbel toernooi. Voor de uitsla-
gen: kijk op toernooi.nl. 

De finalisten heren dubbel 5 Niels Winter en Don Brandjes 
(links, de winnaars) en Erwin Tromp en Niels Neele

Uitgeest - De Late Jonge en de 
Oude duiven van Postduiven-
vereniging De Vliegende Vleu-
gels vlogen zondag voor de eer-
ste maal dit seizoen gezamen-
lijk de Natour vanuit het Belgi-
sche Minderhout  met een af-
stand van 123 km. Het aantal 
deelnemers was 6 met 98 inge-
korfde duiven.  Door het slechte 
weer op de zaterdag werd er uit 
geweken naar de zondag. Met 
een matig noordelijk windje op 
kop werden de duiven in de och-
tend gelost om 11.00 uur.  Met 
hier en daar nog een regenbui-
tje onderweg werd de eerste en 
snelste duif geconstateerd om 

11.58.05 uur in Uitgeest bij Frank 
Rodenburg met een gemiddel-
de snelheid van 1044,897 mpm. 
(ruim 68 km p/uur). De uitslag 
van de eerste vijf  liefhebbers 
op de 1e wedvlucht Natour jon-
ge en oude duiven van zondag 
16 augustus luidt als volgt: 1-2-
4-7-11e Frank Rodenburg, 2-3-
14-20e Gert Twaalfhoven, 4-5-
6-8-9e Comb. Kerssens-Krom 
uit Akersloot, 13-15-17-21e Piet 
Groentjes en 19e Peter Schelle-
vis. De taart gaat deze week naar 
Comb. Kerssens-Krom met een 
van hun duiven op de 25e plaats. 
De eerste plaats van Frank Ro-
denburg was tevens goed voor 

       Zo vlogen 
       de duiven 

een 17e plaats in het Rayon B 
tegen 79 deelnemers met 1530 
duiven.

Die dag een eveneens door het 
weer uitgestelde 6e jonge dui-
venvlucht terug gebracht van 
Morlincourt naar Quievrián met 
een afstand van 245 km. Vanuit 
het Franse land werden de dui-
ven onder prima omstandighe-
den zondagmorgen om 9.30 uur 
gelost. Voor deze vlucht was er 
een aantal deelnemers van 7 met 
127 duiven. Na drie en half uur 
vliegen meldden de eerste en 
snelste duiven zich om 13.01.48 
uur in Uitgeest bij de deze dag 
zeer succesvolle Frank Roden-
burg met een gemiddelde snel-
heid van 1161,422 mpm. (ruim 
69 km p/uur). De uitslag van de 
eerste vijf  liefhebbers van de 6e 
jonge duivenvlucht op zondag 16 
augustus luidt als volgt: 1-7-12e 
Frank Rodenburg, 3-6-12-17-
25e Comb. Kerssens-Krom, 5-8-
9-10-13e Hein Berkhout, 14-21-
22-28-30e Gert Twaalfhoven en 
15-19e Dirk de Bruin. De taart 
van deze vlucht gaat naar de 
Gert Twaalfhoven met een van 
zijn duiven op de 32e plaats. 
De eerste plaats van Frank Ro-
denburg was tevens goed voor 
een 3e plaats in het Rayon B te-
gen 64 deelnemers met 1125 
duiven. In de gehele afdeling 6 
Noord-Holland pakte zijn duif de 
27e plek tegen 337 deelnemers. 

Aikido in Uitgeest
Uitgeest - Vrijdag 4 september 
gaat Aikido Kennemerland van 
start met lessen Aikido in Uit-
geest van 19.00-21.00 uur. De 
lessen vinden plaats in gymzaal 
de Meet, Castricummerweg 13.

Aikido een vechtsport waar-
bij de begrippen Ai (Harmo-
nie) Ki (Energie) en Do (Metho-
de) centraal staan. Het gaat hier 
niet om een aanvallende vecht-
sport, maar om een verdedigen-
de, waarbij een niet-agressieve 
mindset en een open houding 
onontbeerlijk zijn. Tijdens de les-
sen ben je dan ook veel men-
taal bezig, maar uiteraard leer je 
ook de worpen en klemmen die 

je nodig hebt om eventuele aan-
vallers te kunnen overmeeste-
ren. Ook jongere mensen kun-
nen zich met deze verdedigings-
sport leren verweren. Aikido is er 
voor volwassenen (15+) en kin-
deren van 8 tot 14 jaar en kent 
geen competitie-element, waar-
door iedereen op zijn eigen ni-
veau kan meedoen. 

De lessen staan onder leiding 
van Hans Boersma, derde dan 
Aikido, die als zeven jaar Aiki-
do lessen geeft in onder ande-
re Haarlem, Heemskerk en Vel-
serbroek. Meer informatie? Zie 
www.aikidokennemerland.nl of 
Hans Boersma, 06-57558361.

Bibliotheek IJmond Noord presenteert 
de nieuwe Bibliotheekagenda  najaar 2015

Hierin een gevarieerd aanbod nieuwe activiteiten 
die in najaar 2015 plaatsvinden

Van boekpresentaties 
en literatuurcursus tot 
kinderboekenweekfeest 
en workshops omgaan 
met uw tablet. U bent 
van harte uitgenodigd 
om mee te genieten 
van alle activiteiten!

De Bibliotheekagenda is te verkrijgen in 
alle vestigingen van Bibliotheek IJmond 
Noord en te raadplegen op de website 
www.bibliotheekijmondnoord.nl
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Blijf van andermans 
spullen af!

Waar vroeger Vaalburg geves-
tigd was in de Pernestraat staat 
een snelheidsremmende pop. En-
kele weken geleden is de voet-
steun meegenomen. Met de 
kermis is zijn hoofddeksel ver-
dwenen en dit weekend hebben 
Aron en zijn vrienden (die naam 
schreeuwde ze tijdens de be-
wuste nacht steeds) het poppe-
tje proberen een kopje kleiner te 
maken door hem dubbel te vou-
wen. Bovendien hebben ze bij 
de fietsen uit de stalling de ven-
tielen er uitgedraaid. Wat zijn ze 
leuk bezig!  Moeten wij straks bij 
Aron en zijn vrienden eens even 
iets in hun auto krassen, ten-
minste, als ze die kunnen ko-
pen want het lijkt erop dat ze hun 
geld onzinnig verzuipen. Stelling: 
Blijf van andermans spullen af!
Kees Zonneveld.

Castricum - Music-Train houdt 
een open repetitieavond voor 
nieuwe leden op donderdag 27 
augustus in Hotel Borst in Bak-
kum. Er wordt gezocht naar 
mannen en vrouwen met ver-
schillende stemmen. 
Aanvang 20.00 uur. Een nieuw 
kerstrepertoire wordt ingestu-
deerd onder leiding van de nieu-
we dirigent Stephanie Kramer, 

muziekdocent en muzikant. De 
repetities zijn eens in de twee 
weken in Hotel Borst op de don-
derdagavond. Na afloop is er ge-
legenheidvoor een gezellig sa-
menzijn. 
In de Maranathakerk wordt op 
zaterdag 26 september weer een 
rommelmarkt gehouden. Spul-
len zijn welkom, waarover later 
meer.

Een stoel op een vuurkorf 
verbranden geen goed idee
Castricum - Dinsdag rond 20.00 
uur een week terug is de brand-
weer van Castricum en Limmen 
uitgerukt naar de Henri Dunant-
singel voor een vermoedelijke 
woningbrand, die gepaard zou 
gaan met zeer veel rookontwik-
keling. 

Omdat het een gezinswoning 
betrof en er meerdere meldin-
gen binnenkwamen, had de 
alarmcentrale de melding op-
geschaald zodat er twee tank-
autospuiten heen moesten. Toen 
de politie en de brandweer arri-
veerden, werd het al snel duide-
lijk dat het niet om een woning-

brand ging, maar om een vuur-
korf in de achtertuin waar een 
grote stoel op lag en die zorgde 
voor de grote dikke rookwolken. 
De bewoner moest het vuur zelf 
doven van de politie.

Woensdag om 14.00 uur werd 
de brandweer opgeroepen voor 
een voertuigbrand aan de van 
Speykkade (foto). Toen de spuit-
gasten ter plaatse waren, was 
er geen rookontwikkeling meer. 
Door een waarschijnlijke vloei-
stoflekkage is rookontwikkeling 
ontstaan. De brandweer heeft de 
auto nagekeken. Foto: Hans Pe-
ter Olivier.

Akersloot - Op vrijdagavond 
raakte een 34-jarige man uit 
Akersloot ernstig gewond bij een 
aanrijding op de kruising van de 
Van Riemsdijklaan en de Jan van 
Kuikweg in Beverwijk. De Aker-
sloter reed omstreeks 20.15 uur 
op een bromscooter over de 
Jan van Kuikweg in de richting 
van de Maerten van Heems-
kerckstraat (Rijksstraatweg). Op 
de Maerten van Heemskerck-
straat reed de bedrijfsbus, be-
stuurd door een 43-jarige man 
uit Heemskerk. Hij reed in de 
richting reed van de Riemsdij-
klaan/Plesmanweg. Op de krui-
sing Jan van Kuikweg met de 
Van Riemsdijklaan kwamen bei-
de voertuigen met elkaar in aan-
raking. Het betreft een gelijk-
waardig kruispunt. De Akerslo-
ter werd voor behandeling van 
zijn verwondingen overgebracht 
naar het Amsterdams Medisch 
Centrum. De politie stelt een on-
derzoek in naar de toedracht van 
het ongeval.

Aanrijding 
met letsel

Regio - De politie is op zoek 
naar getuigen van een straatroof 
woensdagavond tussen 22.50 en 
23.00 uur in het park Alkmaarder 
Houtin Alkmaar. Twee jongens 
(15 en 16 jaar) uit Akersloot wer-
den bedreigd en beroofd van on-
der andere hun smartphone. Het 
duo had bij een supermarkt aan 
de Wendelaarstraat afgesproken 
met twee andere jongens die ze 
een dag daarvoor hadden leren 
kennen. Deze jongens hadden 
beloofd hen in contact te bren-
gen met een bekende rapper. In 
plaats van de ontmoeting met 
deze rapper werden de jongens 
van hun smartphone en porte-
monnee beroofd. Dit gebeurde 
in het park Alkmaarder Hout. De 
politie is op zoek naar getuigen 
en roept mensen op die meer in-
formatie hebben over deze be-
roving zich te melden via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000.

Geen rapper, 
maar beroofd

Castricum - Van zaterdag 22 
augustus tot en met zondag 30 
augustus worden de jaarlijkse 
clubkampioenschappen gehou-
den bij Tennis Vereniging Cas-
tricum. Voor iedereen die houdt 
van de combinatie sportiviteit en 
gezelligheid is er tijdens de ope-
ningsdag tussen 14.00 uur en 
15.00 uur een damesdubbel tus-
sen de topteams van Tennis Ver-
eniging Castricum en Tennis Ver-
eniging Bakkum. 
Na deze demonstratiepartij be-
gint het bitterballenuurtje. Ook 
de rest van de week is iedereen 
welkom.

Tennis en 
bitterballen

KWF zoekt  collectanten
Castricum - Op maandag 7 
september gaat de collecte van 
KWF van start. Ook in Castricum 
en Bakkum gaan ruim 170 vrij-
willigers met de collectebus op 
pad. 
Voor sommige routes zijn dit jaar 
nog nieuwe collectanten no-

dig: de route Overtoom/Verleg-
de Overtoom/Schoolstraat/Ei-
hof en de route Nuhout van der 
Veenstraat, voor Bakkum en de 
wijken Albertshoeve. Vrijwilligers 
kunnen zich aanmelden bij Ton-
ny Hendriks, tel. 650547/e-mail: 
ajchendriks@casema.nl.

Henk Marcker
Wat opvalt als je het overlijdensbericht van Henk Marcker leest, zijn die 
titels de Henk achter zijn naam heeft staan: Ridder in de orde van Oranje 
Nassau, Bondsridder v.d.  Kon. Ned. Biljart Bond, Erelid KNBB district 
Alkmaar, Lid van verdienste KNBB distr. Alkmaar en Erelid van b.v. Onder 
Ons.
Deze titels verdien je niet als je goed kan biljarten of altijd je clubavond  
bezoekt, hier is meer voor nodig, veel meer. Naast het plezier dat Henk 
beleefde aan het biljarten zelf, was hij ook een gedreven bestuurslid  van  
biljartvereniging Onder Ons. Henk is maar liefst 54 jaar secretaris van 
onze vereniging geweest, schreef wekelijks een stukje in de plaatselijke 
krant over het verloop van de clubavonden, wedstrijden en toernooien. 
Daarnaast is hij ook tien jaar penningmeester geweest van de arbiters-
vereniging van district Alkmaar en hij verzorgde 21 jaar lang het maand-
blad Entree van dat district . Dit alles in een tijd zonder tekstverwerker 
en computer. 
Henk was ook een sportief en trouw clublid die zelden een clubavond 
oversloeg. Hij was ook één van de betere biljarters van Onder Ons, in 
1967 is hij districtskampioen libre 1e klasse en 1974 en 1975 werd hij 
districtskampioen in een klasse hoger, de hoofdklasse. Henk biljartte al 
zo’n vijftien jaar niet meer op z’n club, maar kwam nog wel elk jaar naar 
de jaarvergadering en hij is 75 jaar lid geweest van b.v. Onder Ons. Henk 
je hebt een geweldige partij gespeeld, bedankt.
Ik wil namens het bestuur en de leden van b.v. Onder Ons, de familie  
veel sterkte toewensen in de komende tijd.
Hans Gosselink. 

Fietsbanden leren plakken
Castricum - Voor wie pas bij 
aankomst in Nederland leert 
fietsen, is banden plakken een 
hele klus. 
Kees Zonneveld en Jos de Wit 

van de Fietsersbond Castricum 
reageerden enthousiast toen 
Welzijn Castricum hen vroeg of 
zij anderstaligen op weg wilden 
helpen.
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Limmen A1 en Meervogels B1 
winnaars van kleine CAL-cup

Castricum - De bal is weer 
gaan rollen. Afgelopen week-
end werd het seizoen op 
sportpark Noord End tradi-
tiegetrouw afgetrapt met de 
strijdt om de kleine CAL-cup. 

Hierin streden FC Castricum, Vi-

tesse’22, Limmen, Meervogels 
en Odin met de A- en B-junioren 
om de CAL-cup. Iedereen had 
duidelijk weer erg veel zin in het 
nieuwe seizoen en wilde zeker 
niet verliezen van al die beken-
den die bij de clubs in de buurt 
spelen. Dit leverde mooie  wed-

strijden op. Uiteindelijk gingen 
Limmen A1 en Meervogels B1 er 
met de winst vandoor. 
Vitesse werd tweede van de A-
junioren, gevolgd door FC Cas-
tricum.
Bij de B-junioren werd FC Cas-
tricum tweede en Vitesse derde. 

Vitesse’22 wint CAL Cup
Castricum - Vitesse’22 heeft af-
gelopen zondag met een over-
tuigend optreden in de finale-
wedstrijd tegen Limmen, voor de 
zevende keer in  dertien jaar be-
slag weten te leggen op de CAL 
Cup. Limmen werd in de tweede 
helft overspeeld en met 5-2 naar 
huis gestuurd. 
Nadat Limmen na winst van de 
dames op zondagochtend met 
zeven punten de beste papie-
ren had, moest Vitesse winnen 
om de felbegeerde cup op de 
Puikman te houden. Deze laatste 
kans had Vitesse te danken aan 
het eerste vrouwenteam want die 
won zondag met maar liefst 10-1 
van FC Castricum, waardoor Vi-
tesse op vier punten kwam. 

Het eerste half uur was duidelijk 
voor Limmen dat met goed com-
binatie voetbal de weg naar vo-
ren zocht. Het was dan ook Lim-
men dat terecht een 1-0 voor-
sprong nam. Een bevlieging 
van Menno Peters kort voor 
rust deed de wedstrijd kante-
len toen hij van afstand na een 
mooie kapbeweging verwoes-
tend uithaalde en de stand op 
1-1 bracht. Het was daarna weer 
Menno Peters die aan de basis 
stond van de 2-1 voorsprong. Vi-
tesse was conditioneel aanzien-
lijk fitter, vooral toen er ook nog 

een aantal frisse krachten wer-
den ingebracht. Een van deze 
frisse krachten nam de 3-1 voor 
zijn rekening, Mats Laan profi-
teerde van weer een goede ac-
tie van Menno Peters door uit 
een scrimmage als laatste zijn 
voet tegen de bal te zetten. Toch 
werd het nog heel even span-
nend toen Limmen eigenlijk uit 
het niets de aansluitingstreffer 
produceerde. Uit een van de vele 
aanvallen viel enigszins gelukkig 
de 4-2  door een eigen doelpunt 
van Limmen en weer Mats Laan 
zorgde voor de ouverture, door 
met een mooi afstandsschot de 

eindstand op 5-2 te bepalen.
De andere wedstrijd tussen 
Meervogels en FC Castricum 
eindigde in een gelijkspel en hier 
was Meervogels na strafschop-
pen de winnaar. Hierdoor ein-
digde Meervogels op de derde 
plaats en FC Castricum, winnaar 
van de Cal Cup in 2014, werd 
vierde.
Na afloop werd de Cup uitge-
reikt in de kantine door Vites-
se’22 voorzitter Hans Kaandorp 
aan de aanvoerders van het eer-
ste heren en vrouwen team van 
Vitesse, resp. Remco Beentjes en 
Anne Laan.

Bakkum - Op donderdag 27 au-
gustus vanaf 20.00 uur geeft de 
Werkgroep Oud-Castricum een 
presentatie over de geschiede-
nis van het Castricumse strand-
leven. Die vindt plaats in pavil-
joen Deining. 

Deze presentatie, die verzorgd 
wordt door Hans Boot, Ernst 
Mooij en Cor Smit, was eerder 
te zien op de donateursavond 

van de werkgroep in novem-
ber vorig jaar. Aan de hand van 
veel nostalgische foto¹s worden 
de onderwerpen strandvermaak, 
strandplateau, strandvervoer, 
strandingen en strandvondsten 
in de afgelopen 100 jaar belicht. 
De presentatie wordt gehouden 
op een overkapt terras, waar ie-
dereen op 27 augustus vanaf 
19.30 uur welkom is. De toegang 
is gratis.

WOL ook op jaarmarkt 

Limmen - Vrijdag 28 augustus 
is Stichting WOL aanwezig op de 
jaarmarkt van Akersloot. Stich-
ting WOL ondersteunt onder-
wijsproject in Burkina Faso, West 
Afrika. Voor dit doel houden de 
leden acties. Op de jaarmarkt van 
Akersloot willen zij tweedehands 
spullen verkopen. Nog leuke 
spullen als speelgoed, brocante 
of andere originele dingen over? 
Geef het aan WOL. Woensdag 26 
augustus kunnen de spullen tus-
sen 17.00 en 20.00 uur worden 
afgeven bij Slagerij Hoogland. 
Niet in de winkel, maar achter-
om via de Prins Bernhardlaan. 

Voor vragen kan men contact 
opnemen met Trudi Meijer-Koot, 
072 5055124. In de kraam op de 
jaarmarkt ook kunstnijverheid uit 
Burkina Faso en informatie over 
de projecten. Burkina Faso is 
een van de armste landen in de 
wereld. Samen met partner DSF 
werkt WOL aan beter onderwijs. 
Zij hebben een complex met ba-
sisonderwijs, algemeen voortge-
zet onderwijs en vier beroepsop-
leidingen. lVoor meer informatie 
over Stichting WOL: www.stich-
tingwol.com of stuur een e-mail 
naar mailto:yvonnezomerdijk@
quicknet.nl.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Castricum - 5-08-2015: Thomas 
Augustinus Johannes de Loos, 
zoon van Sebastiaan P. de Loos 
en Adriana M. de Nijs. 11-08-
2015: Charlotte Ayla Elisabeth 
in ¹t Veld, dochter van Franc E. 
Huis in ¹t Veld en Elisabeth van 
der Wal. 13-08-2015: Noor Ma-
rijn van Dijkhuizen, dochter van 
Johannes Matthijs van Dijkhui-
zen en Lieselore Marijn van Dok-
kum. Limmen - 5-08-2015: Tho-

mas Pieter Beentjes, zoon van 
Thomas Johannes Beentjes en 
Mariska Bloedjes.
Aangifte huwelijk/geregi-
streerd Partnerschap
Castricum - 13-08-2015: Edwin 
Schouwstra en Inge J.C. Huis-
man. 13-08-2015: Wilhelmus 
H.M. de Graaf en Catharina E. 
Punt.
Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap
Castricum - 12-08-2015: Amir 

Salim Arooni en Antje J. Drais-
ma. Elders woonachtig - 8-08-
2015: Luca Morandi en Jennifer 
D. Levering.

Overleden
Castricum - 31-07-2015: Wil-
lem Blaauw, gehuwd met Anna 
M. Dekker. 6-08-2015: Francis-
cus J.P.C. Verbeeck, gehuwd met 
Waltraud Silla. 6-08-2015: Jo-
hannes C.J.M. Vermeulen. 6-08-
2015: Hendrik Rooseboom, ge-
huwd met Johanna Elias. 11-08-
2015: Theodorus C. Baltus, ge-
huwd met Adriana A. Bakkum.

Presentatie van Oud-
Castricum over strand
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Schilders op straat
Castricum - Net als in vele Franse dorpen kent ook Castricum zijn eigen 
‘Peintres dans la rue’. Deze open schilderdag vindt plaats op Open Monu-
mentendag, op zondag 13 september.

Perspectief nodigt iedereen die wel eens een tekenpotlood of schilderskwast ter 
hand neemt uit om aan dit evenement deel te nemen. Naast het uiteindelijke resul-
taat is het belangrijkste doel van deze dag om met elkaar op een gezellige manier 
creatief bezig te zijn. Een ieder is vrij om een onderwerp naar eigen keuze te schil-
deren, maar het is natuurlijk ook mogelijk gebruik te maken van het thema van Open 
Monumentendag 2015: ‘Kunst en Ambacht’.
Om 10.00 uur verwelkomt Perspectief alle deelnemers in hun ateliers aan de Van  
Oldenbarneveldtweg 37 te Bakkum en worden aquarelpapier of schilderdoek uitge-
reikt. Op een zelf te bepalen plek in Castricum of Bakkum kan men met eigen ma-
terialen daarna aan het werk gaan. Om 16.00 uur worden alle deelnemers met hun 
kunstwerken weer bij Perspectief terugverwacht waar met een hapje en een drankje 
alle werkstukken te bewonderen zijn. Er is dan ook een aardige verrassing voor het 
meest originele kunstwerk. Om de kosten van deze bijzondere dag te dekken wordt 
van alle deelnemers een bijdrage van vijf euro gevraagd. Inlichtingen en aanmel-
den via de website: perspectiefcastricum.nl of bij Joanne Vetter, tel: 06-16714706.

Perspectief is een vereniging voor beel-
dende vorming en kent vele werkgroe-
pen, elk onder leiding van een professi-
onele kunstenaar. Uniek is dat de leden 
voor één contributiebedrag bij meerde-
re werkgroepen terecht kunnen: van te-
kenen, schilderen, abstract of boetse-
ren tot steen hakken en etsen. Doordat 
de begeleiding inspringt op ieders indi-
viduele niveau, kan men op elk moment 
instromen.  Vanaf maandag 31 augus-
tus gaan alle werkgroepen weer van 
start. Belangstelling? Loop dan gerust 
eens binnen om de sfeer bij Perspec-
tief te proeven. 

Ateliers voor beeldende vormgeving.

Perspectief is een vereniging met vele groepen. Als u lid wordt, kunt u  
onbeperkt deelnemen aan één of meerdere groepen. De diverse groepen 
staan onder leiding van professionele kunstenaars, die inspringen op ieders 
individuele niveau. Men kan daardoor op elk moment deelnemen aan elke 
gewenste groep.

Tekenen/schilderen/aquarelleren: maandag- t/m zaterdagochtend
 maandagavond
 dinsdagmiddag en dinsdagavond
Modeltekenen: maandagmiddag en donderdagavond
Abstract schilderen: donderdagmiddag
Grafische technieken: maandagavond
Beeldhouwen: woensdagochtend en -avond
Keramiek: woensdagmiddag
Steen hakken: zaterdagochtend

In januari en september starten er basiscursussen tekenen en schilderen. 

Word lid voor € 220,- per jaar en maak gebruik van het onbeperkt meedoen!

Aanmelden bij Irma van Aken, tel 0251-657703 
of via: bestuur@perspectiefcastricum.nl

Voor meer informatie zie onze website: www.perspectiefcastricum.nl

Het atelier is gevestigd: 
Van Oldenbarneveldtweg 37, 1901 KA Castricum (Bakkum)

Wilt u een keer komen kijken of meedoen? 
Laat het ons weten. U bent van harte welkom bij Perspectief. 
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Uitgeest - De Huttenweek zit 
er weer op! Het terrein tegen-
over molen De Kat is weer hele-
maal opgeruimd, net of er niets 
is gebeurd. Maar niets is minder 
waar, het was de hele week een 
drukte van jewelste op het ter-
rein, dat door 350 kinderen werd 
omgetoverd tot een waar dorp!

Donderdag werd het piraten-
schip van Anouk, Nikky, Fleur, 
Sara, Maud, Pleun, Hannah, 
Chloe, Madelon, Marlies, Jon-
na, Noek en Isa verkozen tot de 
mooiste hut van Uitgeest. De 
meiden die dit schooljaar alle-
maal in groep 7 van de Molen-
hoek zitten vonden het heel leuk 
om eindelijk eens samen te wer-

ken. Tot hun verdriet worden ze 
dit schooljaar voor het vierde jaar 
achtereen gescheiden waardoor 
de helft in groep 7/8 zit en de an-
dere helft in groep 6/7. Waar an-
dere kinderen het moeilijk von-
den om groepjes voor de hutten-
week te maken, waren deze da-
mes het er gelijk over eens dat ze 
nu eens samen een groep zou-
den vormen. Zonder onenigheid 
maar juist met heel veel plezier 
kwamen zij de huttenweek door. 
Naast een gezellige week, lever-
de het de meiden ook nog eens 
de eerste prijs voor de mooi-
ste hut op! Super want de win-
naars mogen samen gaan bow-
len bij Bobs waardoor ze weer 
als groep op stap gaan.

SurpriSing begint aan 
een ‘bloemrijk’ jaar

Uitgeest - Popkoor SurpriSing 
gaat het nieuwe seizoen begin-
nen en hard werken aan haar ju-
bileumconcert dat volgend jaar 
op 18 juni gehouden zal worden 
in het Kennemer Theater in Be-
verwijk. Samen met Karin Bloe-
men belooft dit een zeer kleur-
rijk concert te worden met diver-
se elementen. 

Maar voor het zover is zullen 
er nog een heleboel noten ge-
kraakt moeten worden.  Kunt u 
niet zolang wachten, dan kunt 
u SurpriSing zien en horen op 
zondag 23 augustus om 12.00 
uur. Dan zal Popkoor Surpri-
Sing de opening verrichten op 
het populaire evenement Bites 

& Beats bij Kasteel Assumburg 
in Heemskerk. Mochten er nog 
mannen zijn die ook zin hebben 
om dit jaar mee te zingen, ga 
dan eens langs op de repetitie-
avond vanaf woensdagavond 19 
augustus bij OBS de Wissel, De 
Hoop 3 in Uitgeest of neem even 
een kijkje op de website www.
surprising.nl. 
Wie het koor financieel wil steu-
nen wordt uitgedaagd  om mee 
te fietsen op zondag 13 septem-
ber op de Rabo Fietsdag, aan-
melden voor SurpriSing.  Dat 
kost  verder niets en het koor 
krijgt een vergoeding voor de in-
spanning.  Alle koorleden ver-
heugen zich weer op uw steun 
in het nieuwe seizoen.  

Workshop Djembé
Regio - In Christelijke Basis-
school De Evenaar aan de Ju-
piterstraat 139 in Krommenie 
kunt u woensdag 26 augustus 
gratis kennismaken met Djem-
bé, West-Afrikaanse Percus-
sie. Van 19.00 toto 20.30 uur. 
Van 19.00 uur tot 19.25 uur zal 
er een spetterend concert ge-
geven worden door de Djem-
bé Band Zamana, onder leiding 
van de meesterdrummer Pa-

trick Ngambi afkomstig uit Ka-
meroen. Begin september start 
hij weer met cursussen op de-
zelfde locatie.

Voor meer informatie en in-
schrijvingen kunt u bellen met 
Stichting Afrikontact Promoti-
ons. Telefoonnummer : 0251-
314 999 of 06-420 110 93 Of e-
mailen naar info@afrikontact.nl. 
Kijk ook op www.afrikontact.nl.

Uitgeest - Nu de lagere 
scholen weer begonnen zijn, 
start jongerencentrum Zien-
house aan de Zienlaan 10 
met een aangepast activitei-
tenaanbod. Op dinsdagmid-
dag is er de open-inloop voor 
13+ met de mogelijkheid om 
een persoonlijke afspraak te 
maken voor specifieke vragen 
van jongeren. Dinsdagavond 
gaat ‘Klunst’ weer van start, 
van Klus tot Kunst. Op de 
woensdagavond wordt ‘Sport 
en Spel’ aangeboden met on-
der andere panna-voetbal 
door de Evenementenmake-
laar. De vrijdagmiddagen zul-
len zoals voorheen in het te-
ken staan van koken. On-
der leiding van de jongeren-
werker kan gebruik gemaakt 
worden van de keuken. Jon-
geren doen zelf boodschap-
pen en bereiden wat lek-
kers in de Zienhouse-keu-
ken. Daarbij hoort ook op-
ruimen en schoonmaken. Ie-
dere maand wordt er een in-
formatie-thema gevoerd. Zo 
staat september in het teken 
van school. De leerplichtamb-
tenaar komt om informatie 
te verstrekken. Andere the-
ma’s zijn onder andere: alco-
hol & drugs, vuurwerk, over-
gewicht, politiek, mediawijs-
heid en geld. 

Net als vorig seizoen zal de 
podiumavond op iedere eer-
ste vrijdag van de maand 
plaatsvinden. Aanmelden 
voor optredens kan via zien-
house@gmail.com. 
De maandelijkse kinderdis-
co en disco voor mensen met 
een verstandelijke beperking 
staan ook weer op de agenda. 
De open-buurtvergadering 
vindt eens in de drie maan-
den plaats, te beginnen op 14 
oktober om 19.00 uur.

Nieuw in 
Zienhouse

Uitgeest - De EHBO vereni-
ging Uitgeest start in het win-
terseizoen 2015-2016 met een 
cursus EHBO inclusief reani-
matie en het bedienen van 
een AED. De Hartstichting/
Rode Kruis brengt het via re-
clame regelmatig onder de 
aandacht hoe belangrijk het 
adequate helpen kan zijn! De 
lessen worden verzorgd op 
maandagavond. Wilde u altijd 
al graag de nodige vaardig-
heden beheersen twijfel niet 
langer en geef u zo spoedig 
mogelijk op.
Stuur een e-mail naar 
ehbouitgeest@gmail.com of 
bel voorzitter Jan Krom, 0251-
310150.

EHBO-cursus
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Basisschool Helmgras 
nu officieel van start

Castricum - Maandagochtend 
17 augustus vond de officiële af-
trap van de nieuwe Tabijnschool 
Helmgras plaats. In de bomvolle 
aula van de voormalige Toerma-
lijn heette directeur Hans Ploeg 
alle leerlingen en collega’s van 
beide locaties welkom en wens-
te hij iedereen een voorspoedig 
schooljaar en een goede tijd op 
de nieuwe school toe. 

Hij gaf aan dat er achter de 
schermen keihard is gewerkt om 
alles op tijd gereed te hebben. 
Ook de voorzitter van het Colle-
ge van bestuur van Tabijn, Jon-
ne Gaemers, sprak de wens uit 
dat de leerlingen van Helmgras  
een plezierige en succesvolle 
schooltijd zouden mogen door-
lopen. Samen met Hans Ploeg 
onthulde hij het nieuwe logo van 
de school. Ter herinnering aan 
de ‘oude’ scholen Augustinus en 
Toermalijn zullen twee gekleurde 

stoeptegels met de logo’s van de 
scholen op het schoolplein ge-
legd worden. Voor de leerlingen 
was een ballonnenwedstrijd ge-
organiseerd waar mooie prijzen 
te winnen zijn. Het regenachtige 
weer bemoeilijkte helaas enigs-
zins het oplaten van de ballon-
nen, maar dit kon de pret niet 
drukken.
Helmgras is ontstaan uit de Cas-
tricumse basisscholen Augus-
tinus en Toermalijn. Om ook in 
de toekomst blijvend kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs te kun-
nen bieden heeft scholenbe-
stuur Tabijn in nauw overleg met 
de medezeggenschapsraden be-
sloten om  de beide scholen per 
1 augustus te laten fuseren. Op 
dit moment wordt er nog les ge-
geven op twee locaties. Op ter-
mijn zullen alle leerlingen ge-
huisvest kunnen worden op de 
locatie Het Korte Land. Foto: Ma-
rion Köhler.

Mooie Van Keeken Jeugdweek 
Bakkum - Traditiegetrouw is 
ook dit jaar tijdens de laat-
ste week van de zomervakan-
tie weer volop gestreden om de 
jeugdclubkampioenschappen 
bij TC Bakkum. Naast heel veel 
tenniswedstrijden waren er elke 
dag ook andere activiteiten. De 
jeugdcommissie is er samen met 
de vrijwilligers ook dit jaar weer 
in geslaagd om de ruim negen-
tig deelnemers tussen zes en ze-
ventien jaar een leuke week te 
bezorgen. De Jeugdweek ging 
maandagochtend om 9.00 uur 
van start met een ontbijt, ge-
volgd door een warming-up on-

der leiding van jeugdtrainster 
Nikki Hakkesteegt. ’s Middags 
was er een speurtocht in de om-
geving van het tennispark, voor 
en door jeugdleden. Zo was er 
elke dag weer een andere activi-
teit. Ook waren er weer verschil-
lende tennisclinics: op dinsdag 
Beat the Pro, waarbij de jong-
ste jeugdleden het konden op-
nemen tegen oudere jeugdse-
lectiespelers. Daarna kon de ou-
dere jeugd proberen een puntje 
te pakken tegen seniorselectie-
spelers. 
Op donderdag werden er clinics 
gegeven door hoofdtrainer Geert 

Koeman. En op vrijdag konden 
de deelnemers in de prijzenslag 
met goed mikken een leuke prijs 
scoren. De clubkampioenschap-
pen werden voornamelijk in pou-
les gespeeld. Bridget Assink, Ids 
Nijmeijers en Birte Tolsa legden 
elk beslag op maar liefst drie ti-
tels. Joris van Alphen, Didier van 
Diepen, Wiek Janssen, Abe Jon-
ker, Lucas Smit en Yoeri Stengs 
namen elk twee titels mee naar 
huis. 
De week werd afgesloten met 
een barbecue en een feestavond 
in het clubhuis, met een dj en 
een loterij. 

Zomerse50 live op 
radio en televisie

Castricum - Zaterdag 22 au-
gustus zendt Omroep Castricum 
de Zomerse50 uit, de lijst met 
de beste zomerhits. De afgelo-
pen maanden heeft het publiek 
kunnen stemmen op hun favo-
riete zomerplaat. Vorig jaar stond 
Anders Nilsen nog op nummer 1 
met Salsa Tequila, zal er dit jaar 
een nieuwe nummer 1 zijn? De 

uitzending is tussen 12.00 uur 
en 16.00 uur te horen op Castri-
cum105. De presentatie is dan in 
handen van Sander Verschoor, 
Ilona Korf en Maarten Glorie. 
Bijzonder is dat deze radio-uit-
zending ook rechtstreeks te vol-
gen is op televisie. Op C-TV kan 
men rechtstreeks meekijken in 
de studio. 

Ralph Tuijn maakt zich op voor 
nieuwe roei-expeditie en record
Castricum - Met al vele wereld-
records op zijn naam gaat pro-
fessioneel avonturier Ralph Tuijn 
op zoek naar het volgende re-
cord tijdens de TriFinance Clash; 
een race tussen twee roeiboten 
die in recordtijd van IJmuiden 
naar Lowestoft heen- en terug-
roeien. Met deze uitdaging wordt 
een aanval gedaan op twee re-
cords: de eerste race waar-
bij de Noordzee overgeroeid 
wordt in raceverband en de eer-
ste dubbele roeioversteek waar-

bij de Noordzee achtereenvol-
gend heen en terug wordt over-
geroeid.
Deze race van ongekend niveau 
zal van start gaan op 23 augus-
tus vanuit de Marina Seaport in 
IJmuiden. De totale afstand die 
wordt afgelegd, is 384 kilome-
ter. Het doel is om deze afstand 
binnen acht dagen af te leggen, 
de weersomstandigheden spe-
len hierbij een grote rol. Om het 
te halen zal er non-stop worden 
geroeid. De in totaal zes roeiers 

zijn echter niet de minsten. Aan 
boord zijn onder andere de zeer 
ervaren roeier Mike Tuijn, oce-
aanzeiler Florian Dirkse (ook 
bekend van de Avro serie Zee, 
Zout en Zeilen), en Nederlands 
recordhouder 24-uurs zwem-
men Daan Glorie.  Ralph onder-
steunt graag goede doelen met 
zijn aansprekende activiteiten, 
zoals ook nu weer met speciale 
aandacht voor de Lucille Werner 
Foundation. Roeier Florian Dirk-
se werkt voor deze stichting. 

Nieuw schoolgebouw 
voor Het Kleurenorkest
Limmen - Basisschool Het Kleu-
renorkest opent op woensdag 
19 augustus de deuren van het 
nieuwe schoolgebouw op de Ho-
geweg 55. 
Om 8.30 uur verricht wethou-
der Esther Hollenberg de offici-
ele opening. De verhuizing van 
de basisschool is noodzake-
lijk in verband met de groei van 
het aantal leerlingen. De school 

groeit en dat is bijzonder, om-
dat de meeste scholen in de re-
gio krimpen. Op Het Kleurenor-
kest worden de kinderen gesti-
muleerd om te ontdekken wie ze 
zijn en wat ze allemaal nog meer 
kunnen zijn. Docenten, ouders, 
en leerlingen hebben hard ge-
werkt om de school startklaar te 
maken voor het nieuwe school-
jaar.

Castricum - Op zaterdagavond 
22 augustus is er een dans- en 
genietmeditatie buiten in de na-
tuur. Docent Paula Bakx bege-
leidt de deelnemers. ,,Als je bui-
ten beweegt op het gras en zand 

Dansmeditatie kun je makkelijk ontspannen. 
Je voelt het gras, ruikt de lucht, 
voelt de warmte en wind op je 
huid. Deze fysieke waarnemin-
gen helpen je om makkelijk uit 
je denken en in je lichaam te ko-
men. Er is hierbij veel aandacht 
voor de ademhaling.” Er wordt 

tijdens de meditatie bewogen en 
gedanst volgens een bepaalde 
opbouw in intensiteit. De dan-
smeditatie eindigt in stilte. Van 
19.30 – 21.30 uur, verzamelen op 
de parkeerplaats op de Gevers-
weg. Aanmelden via www.dan-
sengeniet.nl of 06-24503879.  
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Wulp Duurzame Installaties voor 
zonnepanelen en zonneboilers

Castricum – Er is een nieuw bedrijf in Castricum opgericht: Wulp 
Duurzame Installaties, gespecialiseerd in het leveren en installeren 
van zonnepanelen en zonneboilers. 

Eigenaars zijn John Wulp en zijn zoon Bo, die al enige jaren werk-
zaam is in het bedrijf van zijn vader. Het enthousiasme en de frisse, 
duurzame blik van Bo op de toekomst gaan uitstekend samen met 
de ruim dertig jaar ervaring van John in dit nieuwe initiatief. ,,Van-
zelfsprekend kunnen de klanten van Wulp Duurzame Installaties re-
kenen op dezelfde deskundigheid en betrouwbaarheid die zij kennen 
van Wulp Technische Installaties”, stelt Bo. 
Wulp Technische Installaties houdt zich bezig met sanitaire installa-
ties, zink- en dakwerk, installatiewerk en het vervangen van radiato-
ren, cv-ketels, geisers en het onderhoud hiervan. Met de komst van 
Bo in het bedrijf waait er een nieuwe wind door de werkplaats. ,,Ie-
dereen weet ondertussen dat de wereld op een andere manier om 
moet gaan met zijn hulpbronnen”, vervolgt Bo. ,,Het is overduidelijk 
dat wij op deze schaal niet door kunnen gaan. De overgang naar een 
duurzame energievoorziening is een van de eerste stappen die ge-
zet kan worden. Met het aanschaffen van zonnepanelen ben je zelf 
in staat een positieve bijdrage te leveren aan de omgeving. En het is 
daarnaast ook nog eens heel leuk om zelf je energie te beheren en te 
zien hoeveel je elke terug hebt verdiend!” 
Zonnepanelen zetten energie uit zonlicht om in elektrische energie, 
een zonneboiler verwarmt water wat weer gas bespaart. Bo: ,,Zon-
nepanelen leveren de meeste energie als de zon volop schijnt, maar 
ook op een bewolkte wordt er energie opgewekt. Je verdient geld 
aan het terugleveren van de stroom en het is goed voor het milieu. 
En je bent ook nog eens minder afhankelijk van het monopolie van 
energieleveranciers. Een huis met zonnepanelen is ook aantrekkelij-
ker voor kopers: de waarde van het huis stijgt en je krijgt het snel-
ler verkocht. Het is bovendien slimmer om te investeren in zonnepa-

nelen dan het geld op een spaarrekening met een lage rente te la-
ten staan.” Wulp Duurzame Installaties heeft een SEI-erkenning en 
dat betekent dat er gewerkt wordt met adequaat opgeleide, ervaren 
mensen die hun kennis up-to-date houden. Bij de aanschaf van zon-
nepanelen is het mogelijk de BTW teruggave te laten verzorgen door 
het bedrijf. Wulp Duurzame Installaties is te vinden op de Castricum-
merwerf 94 in Castricum, telefonisch te bereiken via 0251-670138 of 
stuur een mail naar info@wulp.nl. Op www.wulpduurzaam.nl staat op 
een overzichtelijke manier alle informatie.

Maarten adMiraal tuinvorMing

architectuur       aanleg       onderhoud

KuiPerSPad 7,
1911 aX uitgeest
06-23750198
Meer info: 
www.maartenadmiraal.nl

VERWARMING 
ONDERHOUD 
LOODGIETER  

DAKWERK 
ZINKWERK

BADKAMERS

www.wulp.nl
Castricummerwerf 94, 1901 RT Castricum, 

tel. 0251 - 670138, info@wulp.nl

Technisch installaties

www.wulpduurzaam.nl

ZONNEPANELEN
ZONNEBOILERS



 Bakkummerstraat 87
 1901 HL Castricum
 Telefoon 0251 - 65 23 15 
 info@loodgieterbleeker.nl
 www.loodgieterbleeker.nl

zonneboilers  C.V. en GAsserViCe  DAKWerKzAAMHeDen
sAniTAir/bADKAMers  riolerinG  GAs en WATerleiDinG

www.loodgieterbleeker.nl

• Verbouw, Nieuwbouw, Onderhoud
• Kozijnen, Ramen, Deuren, Glas
• Dakkapellen

Oude Haarlemmerweg 43 • 1901 ND  Castricum
Tel: 0251 - 671 222 / 06 - 22 22 81 87 • www.timmerbedrijfronlimmen.nl

Hans Marcker TiMMerMan
Voor al uw timmerklussen en kleine verbouwingen

tel: 06-10925757, Tulpenveld 194, 1901 LE Castricum

Roerdompstraat 4
1911 WS Uitgeest
Tel.: 06-51211411
www.rijschoolcleopatra.nl

rijschool cleopatra

Rijopleidingen met oog voor de cursist

rijschool cleopatra

Rijopleidingen met oog voor de cursist

Schildersbedrijf

Voor al uw binnen- buitenwerk
Vraag naar een vrijblijvende o� erte. Castricum
Tel. (0251) 65 11 69 / Mobiel: (06) 101 20 790

Fred KoK
De Timmerman

H. Casimirstraat 44, 1901 TP Castricum
06 - 293 601 59  fredkok@hotmail.com

Bouwt naar de 
wensen van de mensen

Hoveniersbedrijf
Metzelaar
Voor aanleg en 

onderhoud van uw tuin
Tel. 06-17910940 

na 18.00 uur 0251-655283

Jantien Ranzijn & VDR v.o.f.

Beverwijkerstr.weg 72 | 1901 NK  Castricum | 0251 656285 | h.zijp@planet.nlBeverwijkerstr.weg 72 I 1901 NK Castricum I 0251 656285 I h.zijp@ziggo.nlBeverwijkstraatweg 72 | 1901 NK Castricum | 0251 656285
h.zijp@ziggo.nl | www.zijpstucadoors.nl
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Uitgeest/Southport - Mike 
Korver heeft uitstekend gepres-
teerd tijdens The Boys Ama-
teur Championship in het Engel-
se Southport. De Uitgeester gol-
fer ging afgelopen week pas in 
de derde ronde ten onder in het 
sterkst bezette jongenstoernooi 
ter wereld.

The Boys Amateur Champion-
ship is het grootste evenement 
voor jongens tot 18 jaar. Uit alle 
delen van de wereld komen golf-
talenten jaarlijks naar dit evene-
ment, dat vergelijkbaar is met het 
grote Brits Open van de profs. Er 
werd dit keer gespeeld op de fa-
meuze baan van Royal Birkdale, 

waar ook de wereldtop regelma-
tig te gast is.
,,De moeilijkste baan waarop ik 
ooit heb gespeeld’’, verzucht-
te Mike Korver nog na zijn eer-
ste oefenronde. Maar op het mo-
ment dat het toernooi eenmaal 
op gang kwam, speelde hij uit-
stekend.
Op de eerste twee dagen werd 
er strokeplay gespeeld, waar-
na de beste 64 uit het veld van 
252 spelers door mochten naar 
de tweede ronde. Korver opende 
op Royal Birkdale met een ronde 
75, vier boven de baan. Dat was 
op dat moment te veel om de 
schifting te overleven. Op de an-
dere strokeplaybaan, Southport 

& Ainsdale, moest de 17-jarige 
Uitgeester daarom laag blijven 
in zijn score. Drie slagen boven 
par na zes holes beloofde wei-
nig goeds, maar hij knokte zich 
door twee birdies in de laatste 
drie holes terug tot één boven 
par. Met een totaal van +5 haal-
de de Uitgeester ruimschoots de 
cut, waarmee het doel voor dit 
toernooi was gehaald.
Na de schifting werd matchplay 
gespeeld. Man tegen man in een 
knock-outsysteem. Mike Korver 
trof het niet met Kristoffer Rei-
tan als tegenstander. De Noor 
heeft international al een ere-
lijst ter grootte van een behan-
grol en was in Engeland één van 
de favorieten voor de eindzege. 
Korver startte echter sterk, won 
de eerste drie holes, en die klap 
kwam de Noor niet meer te bo-
ven. Reitan krabbelde nog wel 
wat terug, maar na hole negen 
gaf Korver hem geen kans meer. 
Na hole vijftien was de klus met 
4&3 (vier holes voorsprong met 
nog drie te gaan) geklaard.
In de derde ronde bleek de Span-
jaard Borja Martin Torre echter 
het eindstation. In de stromende 
regen gaven de twee elkaar vrij-
dagochtend helemaal niets toe. 
Dan weer leidde de Spanjaard, 
dan de Uitgeester. Na hole vijf-
tien was de partij nog steeds in 
evenwicht, maar foutjes op zes-
tien en zeventien werden Korver 
fataal. Als gedeeld zeventien-
de overtrof hij uiteindelijk ech-
ter alle verwachtingen. Boven-
dien verdiende hij nog eens berg 
punten voor de Europese ran-
king.

,,In mijn eerste toernooi op dit ni-
veau was de cut halen al lastig’’, 
vertelde Korver. ,,Maar als je dan 
eenmaal zo ver komt, wil je meer. 
Ik speelde ook vier dagen lang 
heel erg goed, alleen tegen die 
Spanjaard was het net even min-
der. Dan is het zuur als het ein-
digt. De laatste zestien was he-
lemaal een droomresultaat ge-
weest. Aan de andere kant was 
dit een geweldige ervaring, heb 
ik veel geleerd, en weet ik nu dat 
ik me kan meten met de beste 
spelers van in ieder geval Euro-
pa in mijn leeftijdsgroep. Dat is 
veel waard.’’

Woensdag  19 Augustus
Senioren:
AFC’34 1-FC Uitgeest 1 19:30
AFC’34 2-FC Uitgeest 2 19:30
Junioren:
FC Uitgeest D1-Meervogels ‘31 D1 18:30
Pupillen:
FC Uitgeest F1-SVA F1 17:00

Donderdag 20 Augustus 
Senioren:
FC Uitgeest 3-FC Uitgeest 4 19:30
Junioren:
FC Uitgeest A1-
Hercules Zaandam A1 20:00

Zaterdag 22 Augustus 
Senioren:
FC Uitgeest 1 (zon)-ZCFC 1 17:00
Junioren:
FC Uitgeest B1-DEM B2 14:30
HSV B2-FC Uitgeest B2 12:30
Foresters de B3-FC Uitgeest B3 15:00
Sp. Krommenie B3-FC Uitgeest B4 14:00
FC Uitgeest B5-Foresters de B6 14:30
FC Uitgeest C1-ADO ‘20 C1 12:30
FC Uitgeest C2-DSS C1 14:30
Rijp (de) C2-FC Uitgeest C3 12:00
Meervogels 31 C2-FC Uitgeest C4 14:45
FC Uitgeest C5-VVH Velserbroek C2 13:00
Limmen C5-FC Uitgeest C6 13:00
FC Uitgeest C7-Vitesse 22 C4 11:30
Meisjes:
FC Uitgeest MB2-OSV MB1 11:00
FC Uitgeest MB3-
Badhoevedorp MB1 12:45
Reiger Boys MC1-FC Uitgeest MC1 10:15
FC Uitgeest MC2-Meteoor MC2 13:00
ADO ‘20 ME1-FC Uitgeest ME1 10:15
FC Uitgeest ME2-WSV 30 ME1 09:00

Pupillen:
FC Uitgeest D1-DSS D1 10:15
VIOS-W D1-FC Uitgeest D2 15:30
IJmuiden D1-FC Uitgeest D3 10:00
ADO ‘20 D7-FC Uitgeest D4 11:30
FC Uitgeest D5-Castricum D4 09:00
FC Uitgeest D6-Meervogels 31 D3 09:00
Meervogels 31 D4-FC Uitgeest D7 10:15
FC Uitgeest E1-
Sporting Krommenie E1 13:00
FC Uitgeest E2-WSV 30 E2 11:30
IJmuiden E1-FC Uitgeest E3 10:00
Meervogels 31 E2-FC Uitgeest E4 09:00
FC Uitgeest E5-Kennemers E4 10:15
FC Uitgeest E6-
Sporting Krommenie E5 11:30
FC Uitgeest E7-Limmen E5 11:30
Fortuna Wormerv. E6-FC Uitgeest E8 15:15
ADO ‘20 E4-FC Uitgeest E9 10:15
FC Uitgeest E10-ODIN 59 E9 09:00
Limmen F2-FC Uitgeest F1 09:00
FC Uitgeest F2-DEM F3 10:15
Fortuna Wormerv. F4-FC Uitgeest F3 11:15
Sp. Krommenie F6-FC Uitgeest F4 08:45
FC Uitgeest F5-ADO ‘20 F8 10:15
FC Uitgeest F6-ADO ‘20 F4 09:00
FC Uitgeest F7-Sp. Krommenie F3 10:15
FC Uitgeest F8-Fortuna Wormerv. F7 09:00

Zondag 23 Augustus
Senioren:
FC Uitgeest 2-Foresters de 2 11:00
Foresters de 3-FC Uitgeest 3 10:30
FC Uitgeest 4-Zeevogels 2 10:30
Vitesse 22 12-FC Uitgeest 6 14:00
Junioren:
FC Uitgeest A1-JVC A1 10:30
FC Uitgeest A2-Vitesse 22 A2 11:00
Bloemendaal A2-FC Uitgeest A3  14:30
Dames: 
HSV Sport 1889 VR1-
FC Uitgeest VR1 12:00

Bij FC Uitgeest
Maarten Post nieuw 

Hoofd Jeugd Opleiding
Uitgeest - Na het vertrek van 
Hans de Winter als HJO heeft FC 
Uitgeest een opvolger gevonden. 
De 44-jarige Maarten Post, hui-
dige hoofdtrainer van de F-pu-
pillen, zal deze functie per di-
rect gaan invullen. Maarten is 
een bekende binnen de club, 
naast hoofdtrainer van de F-pu-
pillen is hij ook hoofdtrainer van 
de B-junioren geweest. Maarten 
heeft zelf als centrale verdediger 
1e klasse zaterdag gevoetbald 
bij HCSC en later als spits bij FC 
Zoetermeer. Het bestuur van FC 
Uitgeest is zeer content met de 
aanstelling van Maarten op deze 
functie, hij heeft de nodige erva-
ring als trainer, heeft zelf op een 
goed niveau gevoetbald en be-
schikt vanwege zijn werk als do-

cent economie over de compe-
tenties die de vereniging heeft 
gesteld in de functie-omschrij-
ving van Hoofd Jeugd Opleiding. 

Lezing over luchtoorlog 
rond IJmuiden

Regio - Op zondag 23 augus-
tus is er in luchtoorlogmuseum 
“Fort Veldhuis”, een lezing over 
de luchtoorlog rond IJmuiden. 
Tijdens deze lezing worden ori-
ginele foto’s en filmbeelden ge-
toond. De lezing word gegeven 
door Hans Nauta, die zeer des-
kundig is op dit gebied.
De lezing begint om 14.00 uur. 
Voorts is er in het museum de 
fototentoonstelling “Het Geheim 

van Amsterdam, uit de lucht ge-
grepen” .  De fotografen René 
Ros en Otto Bodemeijer hebben 
alle forten van de Stelling van 
Amsterdam vanuit de lucht ge-
fotografeerd. Dit heeft prachti-
ge opnames opgeleverd van dit 
unieke verdedigingswerk wat is 
gelegen rond Amsterdam. De 
tentoonstelling bestaat uit 10 
groot(s) opgeblazen foto’s aan 
de wand, alle andere opnames 

worden als een diashow afge-
speeld. Dit is een unieke kans 
om alle forten en batterijen van 
de Stelling van Amsterdam te 
zien.
Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort ligt aan de Genieweg 1 
in Heemskerk, op de grens van 
Heemskerk en Zaanstad.
Toegang: volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gra-
tis en houders van een vetera-
nenpas gratis. Openingstijden: 
10.00 – 17.00 uur. Zie ook: www.
arg1940-1945.nl.
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G-team MHCC naar 
Londen voor EK Hockey

Castricum - Het EK Hockey 
wordt dit jaar gehouden in Lon-
den van 21 tot en met 30 augus-
tus. Op 24 tot en met 26 augus-
tus wordt in Londen ook het Euro 
Hockey Para Hockey Champig-
nonships 2015 gespeeld. Voor 
Nederland zijn er twee teams 
uitgenodigd, waaronder MHC 

Castricum. Het team speelt on-
der andere tegen Engeland en 
Portugal. De finale wordt gehou-
den in het Olympic Hockey het 
Centre in Londen. De deelne-
mers met een beperking vinden 
het heel spannend dat zij zijn uit-
genodigd, maar zijn tegelijk ook 
heel trots. 

Forento maakt theater met kinderen
Castricum - Sinds de komst van 
regisseur en theatermaker Hel-
een van Wiechen wordt er naar 
hartenlust toneel gespeeld bij 
Forento door en met kinderen. 
Heleen is professioneel theater-
maker en werkt daarnaast onder 
andere voor Kunstbende Noord-
Holland, de wedstrijd voor jong, 
creatief talent, en heeft al veel 

mooie stukken gemaakt. Zij vindt 
het een uitdaging om met jonge, 
talentvolle spelers uit Castricum 
en omgeving te kunnen wer-
ken. Zij combineert de repetities 
met spellessen en spelcoaching. 
Zo wordt hun talent verder ont-
wikkeld. Toneelgroep Forento zet 
hiermee een flinke stap in het in-
vesteren in nieuwe leden, nieuw 

publiek en nieuwe samenwer-
kingen tussen jong en oud. 
Een klein jaar geleden heeft Fo-
rento een begin gemaakt met 
een kindertheatergroep door 
een aantal kinderen een rol te 
geven in de voorstellingen. In het 
voorjaar speelde de groep in het 
Hof van Kijk Uit en op kasteel 
Assumburg een voorstelling en 
in deze productie speelden tien 
kinderen mee. Zij vormen nu de 
Forento kidsgroep. Toen moch-
ten zij scènes invullen in het ver-
haal dat de volwassenen speel-
den. Na afloop van deze reeks 
voorstellingen hebben zij aan de 
volwassenen medegedeeld dat 
zij een nieuwe voorstelling willen 
maken waarin het andersom zal 
zijn. Het wordt hun idee en hun 
verhaal en ze kunnen niet wach-
ten tot de repetities in septem-
ber beginnen. De repetities zijn 
op woensdagmiddag in Cas-
tricum en er is nog plaats voor 
nieuwe leden. Interesse of wil je 
meer informatie? Mail naar: in-
fo@forento.nl.

Kussen voor de Oude Knegt
Akersloot - Judith Castricum uit 
Akersloot maakt van oude spij-
kerbroeken de meest uiteenlo-
pende gebruiks- en siervoorwer-
pen. Met haar zogenaamde ‘re-
jeans-producten’ staat ze 28 au-
gustus in een kraam op de Jaar-
markt van Akersloot. Voor de 
gelegenheid bedacht ze sier-
kussentjes in een hartvorm met 
daarop een afbeelding van een 
molen. Die worden verkocht 
voor vijf euro en de opbrengst 
gaat in zijn geheel naar De Oude 
Knegt. ,,Ik heb een warm plek-
je in mijn hart voor deze molen. 
Zo leuk wat vrijwilligers daar al-
lemaal doen. Ik koop er regelma-
tig meelproducten in het winkel-
tje. Op deze manier kan ik ook 
een bijdrage leveren aan de in-
standhouding van dit levend mo-
nument.”

Kan de Romeinse geschiedenis 
toch herschreven worden?

Castricum - Afgelopen woens-
dag was het de zoveelste keer 
dat de Zanderij, achter het 
Strandvondstenmuseum, in 
het nieuws kwam over het Ro-
meinse schip waarvan vermoed 
wordt dat het zich op vier meter 
diepte bevindt. De rijdende re-
porter Bart Breukel van RTVNH 
vroeg zich samen de grondeige-
naar Menno Twisk af, waarom 
er niet gegraven wordt naar het 
schip. ,,Door middel van een ge-
avanceerd grondscan/radaron-
derzoek is in ieder geval al en-
kele jaren geleden aangetoond 

ten kan worden totdat de tech-
nieken van dien aard zijn dat het 
onderzoek zonder graven of spit-
ten plaats kan vinden. Als er een 
grondverstoring, bijvoorbeeld 
door de bouw van een zwem-
bad of bungalowpark, plaats zou 
vinden, dan moet de bouwer het 
onderzoek moeten laten plaats-
vinden en financieren. Wij van 
het Strandvondstenmuseum wil-
len het zo snel mogelijk weten 
of de mogelijke eerste stranding 
van heel Nederland zich voltrok 
achter het museum. De rij bal-
laststenen liggen namelijk onder 
het terrein van het museum op 
150 meter afstand van het par-
keerterrein.”
Zoals Rino Zonneveld tijdens 
de uitzending verklaarde, mag 
er hooguit een waarderend on-
derzoek plaatsvinden. Dis op 
zoek gaan naar een stukje hout 
in de buurt van het mogelij-
ke wrak, waarop een oudheid-
onderzoek gedaan kan worden. 
Hiervoor zou geld beschikbaar 
gesteld moeten worden om met 
behulp van bronbemaling meer-
dere kijkgaatjes, zoals op de fo-
to, te kunnen maken om de be-
wijzen te verzamelen. Foto: Rino 
Zonneveld.

dat er twee rijen basaltstenen op 
een niet natuurlijke manier lig-
gen en dat zou kunnen gaan om 
ballaststenen van een schip”, al-
dus Menno.
De Zanderij is omstreeks 1850 
ontstaan toen duinzand werd 
afgegraven, onder andere voor 
het aanleggen van de spoorlijn. 
Menno: ,,In combinatie met de 
sporen van forten en vestingen 
die inmiddels vanaf Velsen zijn 
aangetroffen, zou het wel eens 
zo kunnen zijn dat de Romeinen 
verder ons land zijn ingetrokken 
dat de geschiedenisboeken ons 
doen geloven. 
In samenwerking met ama-
teurarcheologen van de Werk-
groep Oud Castricum is bij graaf-
werkzaamheden op het nabijge-
legen perceel gezocht naar spo-
ren, die het vermoeden van het 
aanwezig zijn van een schip on-
der de grond kunnen bevestigen. 
In Nederland verbiedt de wet be-
wust te graven naar mogelijke 
archeologische bijzonderheden 
omdat er dan een Nationaal Mo-
nument verstoord zou kunnen 
worden. De algemene mening 
is, dat iets wat duizenden ja-
ren in de grond ligt nog wel een 
paar honderd jaar met rust gela-

Senior zit junior op zijn huid
Akersloot - Henk Verdonk juni-
or heeft de donderdagavondrit 
om de KPB-mountainbikecup in 
winst omgezet. Op Sportcomplex 
de Cloppenburgh was het tot in 
de laatste ronde spannend. 
In eerste instantie was het Chris 
Kemp die na de start direct aan 

de loop ging, maar door licha-
melijk ongemak moest uitstap-
pen. 
Vooraan had inmiddels Henk 
Verdonk junior de leiding over-
genomen, op korte afstand ge-
volgd door Wilfred Knegt, Vin-
cent Beentjes en Henk Louwe. 

Traditiegetrouw kwam Henk Jan 
Verdonk senior vanuit de achter-
hoede optrekken naar het front 
en nestelde zich tussen de ach-
tervolgers op Henk Verdonk juni-
or. Vervolgens bracht deze actie 
hem op de tweede plek achter 
zoon. Wilfred Knegt werd derde.

Start leesgroepen 
filosofie en geschiedenis

Castricum - Op dinsdag 15 sep-
tember worden twee informatie-
bijeenkomsten gehouden in de 
bibliotheek voor de oprichting 
van leesgroepen. Het betreft een 
leesgroep filosofie en een lees-
groep geschiedenis. Het initiatief 
komt van de landelijke organisa-
tie Senia, samen met de biblio-
theek. De boeken worden be-
sproken aan de hand van lees-
wijzers met achtergrondinforma-
tie en discussievragen die het 
gesprek in de leesgroep houvast 
bieden. Om 10.00 uur maakt de 
leesgroep filosofie een keuze uit 

een door deskundigen samen-
gestelde boekenlijst over uit-
eenlopende filosofische thema’s. 
Om 11.30 uur maakt de lees-
groep een keuze uit een boe-
kenlijst, opgesteld door histori-
ci. De lijst bevat boeken over his-
torische thema’s, van de vroege 
oudheid tot de geschiedenis van 
de 20e eeuw. Op www.senia.nl 
staat meer informatie. Aanmel-
ding van te voren is niet nodig. 
Belangstelling maar op 15 sep-
tember verhinderd? Neem dan 
contact op via tel.: 0570-562656 
of via info@senia.nl.
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Gemeente Uitgeest op Twitter
Volg jij de gemeente Uitgeest al op Twitter? Ruim 2.400 volgers 
gingen jou voor om het laatste nieuws op te pikken over Uit-
geest en omgeving op @gem_Uitgeest.nl
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Gemeentegids 
Uitgeest 2015
Enkele weken geleden is in Uitgeest de nieuwe Ge-
meentegids 2015 huis aan huis bezorgd. Wie de 
gids niet heeft ontvangen kan er een afhalen van 
de leestafel in de hal van het gemeentehuis. Of bla-
dert hem digitaal door: http://lokaaltotaal.nl/gid-
sen/uitgeest
Bij adressen met een ja-neesticker of nee-neestic-
ker mogen geen gidsen worden bezorgd. Het kan 
voorkomen dat ook op ‘normale’ adressen de gids 
niet is aangekomen. 

Op het omslag van de Gemeentegids 2015 prijkt 
het ‘Jongetje van Uitgeest’.

Gehandicapten-
parkeerkaart buiten 
Uitgeest
Kunnen Uitgeesters met een gehandicaptenparkeerkaart hun kaart in an-
dere gemeenten gebruiken? Mogen ze daar ook op een ‘gewone’ plek 
staan als alle gehandicaptenparkeerplaatsen bezet zijn, of moet je dan 
betalen?
Wat er kan en wat er niet kan verschilt mogelijk per gemeente. Daar-
om een tip van de afdeling Burgerzaken van de gemeente Uitgeest: kijk 
op de website www.gehandicaptenparkeerkaart.nl. Daar kunt u per ge-
meente alle bijzonderheden vinden.  

Rijbewijs of reisdocument: 
tijdig afhalen
Aanvragers van een rijbewijs of reisdocument kunnen hun document in 
de regel één week na aanvraag afhalen op het gemeentehuis. De gemeen-
te verzoekt de aanvragers om inderdaad niet veel langer dan die week te 
wachten met afhalen.
Zo wordt voorkomen dat de gemeente aanvragers twee keer een herin-
neringsbrief moet sturen. Als een rijbewijs, paspoort of id-kaart na drie 
maanden nog niet is afgehaald moet het document worden vernietigd. 
Het moet daarna opnieuw worden aangevraagd en er zijn opnieuw kos-
ten verschuldigd.
Hebt u een dringende reden waarom u uw document niet kunt komen ha-
len? Neem dan even contact op met de afdeling Burgerzaken, tel. 14 0251.

Burgerlijke stand

GETROUWD: A. Glijnis en E. Krom

Ophaaldata gft-afval

In week 35 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 24 augustus. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 26 augustus.
De Koog: donderdag 27 augustus.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 28 augustus. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 
28 augustus.

Belemmeringenwet 
Privaatrecht
De burgemeester van de gemeente Uitgeest verklaart dat, in-
gevolge artikel 4, eerste lid en artikel 2, tweede lid van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 
30 juli 2015, RWS-2015/27815, ten behoeve van de aanleg en 
instandhouding door Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier, van een rioolwaterpersleiding met bijkomende wer-
ken in de gemeente Uitgeest, met ingang van 24 augustus 
2015 ter inzage ligt voor een periode van veertien dagen in 
het gemeentehuis van Uitgeest, Middelweg 28 te Uitgeest.  

Verklaring omtrent 
gedrag soms gratis
Vrijwilligers kunnen soms aanspraak maken op een gratis Verklaring om-
trent Gedrag (VOG). Naast vrijwilligers die werken met kinderen kun-
nen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke be-
perking een gratis VOG krijgen. Bovendien is het dan mogelijk om de 
aanvraag zonder betaling af te ronden, waardoor achteraf geen declara-
ties meer nodig zijn. Daarvoor moet de VOG wel digitaal worden aange-
vraagd bij het ministerie van justitie, dienst Justis.
Voor de gratis aanvraag moet wel worden voldaan aan een aantal voor-
waarden. Meer  informatie is te vinden op internet: www.justis.nl/pro-
ducten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers.

Gemeentehuis dicht 
op 28 augustus
Het gemeentehuis van Uitgeest is vanwege een personeelsdag gesloten 
op vrijdagmorgen 28 augustus. Het gemeentehuis is dan ook telefonisch 
niet bereikbaar.
Vrijdagmiddag 28 augustus is het gemeentehuis van Uitgeest – zoals al-
tijd op vrijdagmiddagen - dicht voor het publiek.  

Financiële 
ondersteuning voor 
activiteiten in de wijk
Hebt u ideeën voor activiteiten in uw wijk rondom een specifiek thema? 
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners samen in de wijk activi-
teiten organiseren, waarbij men elkaar ontmoet. Gedacht wordt aan bij-
voorbeeld activiteiten voor specifieke doelgroepen (zoals ouderen, kin-
deren of mensen met een beperking), thema’s zoals veiligheid, leefbaar-
heid en duurzaamheid of evenementen zoals bijvoorbeeld het Midzo-
merfestival in de Waldijk.
Vanuit het gemeentelijk budget wijkbeheer is voor dergelijke activitei-
ten maximaal € 500,- per activiteit beschikbaar, afhankelijk van omvang 
en type activiteit.
Stuur uw plan ter beoordeling per mail aan: gemeentebestuur@uitgeest.
nl met in de onderwerpregel: ‘Verzoek om bijdrage activiteit in de wijk’.




