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Officiële doop werkboot ‘Velsen’ 
tijdens Haven Festival IJmuiden

Uitgeest - Tijdens het ‘hap-
py hour’ van het Haven Festival 
IJmuiden op zaterdag 30 augus-
tus zal op het terrein van de Ko-
ninklijke Reddingsmaatschap-
pij (KNRM) de werkboot ‘Velsen’ 
worden overgedragen aan de ei-
genaren en vervolgens gedoopt 
worden door mevrouw Baud, 
echtgenote van de festivalvoor-
zitter.
Sinds 2006 is er bij het Industri-
eel Erfgoedpark ‘De Hoop’ in 
Uitgeest een viertal werkboot-
jes gebouwd, replica’s van hou-
ten scheepjes zoals die in de 17e 
eeuw gebruikt werden bij de gro-
te zeegaande zeilschepen. De-
ze houten bootjes met een leng-
te van circa vijf tot negen meter 
werden gebruikt om mensen en 
goederen van en naar de sche-
pen te brengen, voor verkeer 
tussen grote schepen en om ver-
kenningen uit te voeren op on-
bekende kusten. De scheepjes 
werden geroeid en bij gunsti-
ge wind kon er ook mee gezeild 
worden.
De ‘Velsen’ is één van de in totaal 
vijf scheepjes van een vloot die 

in opdracht van de ‘Vereenigde 
Compagnie Yemont’ zijn of wor-
den gebouwd naar een tekening 
van de bekende scheepsarche-
oloog Gerald de Weerdt. Gerald 
de Weerdt deed onderzoek naar 
de constructie, bouwmethode en 
materialen, zowel aan restanten 
bij opgravingen als aan de hand 
van schilderijen en tekeningen 
uit de 17e eeuw.
De ‘Velsen’ is gemaakt van ei-
kenhout en alle onderdelen zijn 
op een traditionele manier met 
elkaar verbonden. 
De VCY, is een vereniging die ver-
gelijkbaar is met de zogenaamde 
partenrederijen uit de 17e eeuw. 
De leden nemen met een part 
deel in een scheepje. De ‘Vel-
sen’ kent tien partners, bedrijven 
en instellingen uit de gemeente 
Velsen. Het scheepje krijgt haar 
thuishaven aan de steiger bij In-
dustrieel Erfgoedpark ‘De Hoop’ 
in Uitgeest.
Ze wordt, net als de andere bo-
ten, gebruikt door de eigenaren 
voor eigen genoegen, maar ook 
voor trainingen en deelname aan 
bijzondere maritieme gebeur-
tenissen. Zo is één van de zus-
terschepen in begin 2007 blik-
vanger geweest op het Australi-
an Wooden Boat Festival in Ho-
bart op Tasmanië, een ande-
re nam deel aan de roeirace op 
de Theems van Greenwich naar 
Londen en recent was een aan-
tal scheepjes te zien op de ‘Slag 
op de Zaan’. 
Een belangrijk aspect is het be-
schikbaar stellen van deze vaar-
tuigen aan scholen in het kader 
van geschiedenis of andere op-
leidingsdoeleinden.
De SIEDH en de VCY zijn blij met 
het feit dat de overdracht van de 
‘Velsen’ een officieel tintje krijgt. 
De heer Jan Boudestein, voorzit-
ter van de VCY, zal het scheepje 
formeel overdragen aan de Vel-
ser eigenaren waarna mevrouw 
Baud de doop zal verrichten.

Jan en Monique Smit in Bobs
Uitgeest - Vrijdag 19 septem-
ber staat Jan Smit samen met 
zijn zus Monique op het podium 
van Bobs Uitgeest om daar een 
onvergetelijk optreden te verzor-
gen.  De deuren gaan open van 
21.00 tot 03.00 uur. De minimum 

leeftijd is zestien jaar.
Tickets in voorverkoop 17,50 euro 
en aan de zaal 22,50 euro. Deze 
zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar bij Bob’s Party Palace Uit-
geest, Primera winkels en online 
via www.bobs.nl.

.

Open Huis 
za. 6 september 
11.00 tot 13.00 u. 
VUcas-kantoor, 
Kooiplein 24a, 

Castricum.
Zie ook

www.vucas.nl

Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby

en vrije tijd-muziek-talen-sport-

typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

OPEN DAG
Zondag 31 augustus
van 11.00 tot 14.00 uur 

www.plusactiviteiten.nl
Tel: 0251 - 67 18 37

Adverteren?
Bel:

0255-520456

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683

tot ziens bij

Ter kennismaking
8 koeken voor 2,95

NIEUW!
CastrICUmmEr

hagEl koEk
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Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.

avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
spreekuur algemeen maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
sociaal raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Doktersdiensten
Huisartsen Castricum, 
akersloot en uitgeest
Informatienummer Castricum:
658686 voor informatie over 
aanwezige huisartsen voor waar-

neming van 8.00-17.00 uur op 
doordeweekse dagen, bij afwe-
zigheid van de eigen huisarts.

afwezige huisartsen: 

Geen.
Doktersdiensten Limmen
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

Pancratiuskerk Castricum
Za. 30 augustus: Geen viering.
Zo. 31 augustus 10.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Schola 
Cantorum. Voorganger pastor J. 
van der Linden.
Door de week is de viering op 
dinsdagmorgen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 30 augustus 19.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger B. van Oploo.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 31 augustus Dorpskerk 9.00 
uur: Ds. D. van Arkel, ochtend-
gebed.
10.00 uur: Ds. D. van Arkel. 
Tijdens dienst kindernevendienst 
en crèche. Uitgezonden door ra-

dio Castricum (kabel 104,5 m/
ether 105 m). Liturgie beschik-
baar via www.pgcastricum.nl.
Maranathakerk: Gesloten. 

evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 31 augustus 10.00 uur: Sjoe-
rd Folkertsma uit Wieringerwerf. 
Ontmoetingscentrum Geester-
hage. 
Tijdens de dienst is er kinder-
opvang: crèche voor babies en 
peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 31 augustus 10.00 uur: ds. 
Angelique Rijlaarsdam.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 30 augustus 19.00 uur: 
Woord- en communieviering met 
samenzang en orgel. Voorganger 
pastor J. Olling.
Zo. 31 augustus 9.15 uur: Eucha-

ristieviering met gemengd koor. 
Voorganger pastor H. Helsloot.

Protestantse Gemeente Lim-
men: 
Zo. 31 augustus 10.00 uur: Ds. 
Jacobs uit Broek op Langedijk.\

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 30 augustus 19.00 uur: Geen 
viering.
Zo. 31 augustus 10.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. heren-
koor. Voorganger pastor H. Hel-
sloot. 

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te uitgeest
Vrij. 29 augustus 19.00 uur: Eu-
charistieviering in Geesterheem 
met koffiedrinken.
Za. 30 augustus 19.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang.
Zo. 31 augustus 9.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. Laus Deo.
Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

KerkdienstenINFO
R

MATI EF

Headliner van de avond: Bob Maclaren afkomstig uit Nieuw-Zeeland.

Stand-up comedy 
event in Mezza Luna 
Castricum - Nog altijd organi-
seert BumrushRadio het maan-
delijkse stand-up comedy event 
van Castricum, Cum ‘C’ Comedy 
in Grand-Café Mezza Luna. Zo 
ook in augustus en wel zaterdag 
de 30e. Een podium, vier come-

dians en muziek maken dit sa-
men tot onvergetelijke avond.

In samenwerking met Comedy 
Café Amsterdam is er voor deze 
twaalfde editie weer een gewel-
dige line-up samengesteld. Om 

te beginnen iemand die al eer-
der zijn grappen tapte in Mez-
za Luna. De host of mc van de 
avond Tim Ward. 
Deze ervaren uit Amerika af-
komstige comedian neemt deze 
taak erg serieus, althans, als het 
op vaardigheid aankomt. Eerder 
kreeg hij de zaal al plat in Cas-
tricum, dit keer komt hij dat nog 
eens over doen. 
Hierna op hun beurt Riza Tisse-
rand en Chris v.d. Ende. Laatst-
genoemde was ook al eerder te 
zien maar komt weer met nieu-
we grappen, anekdotes en ande-
re gekkigheid. Riza is een nieuw 
gezicht in Castricum maar is er-
van overtuigd dat het zeker niet 
de laatste keer wordt en zal be-
wijzen dat hij deze plek op het 
podium dubbel en dwars heeft 
verdiend. 
Tot slot is er de headliner van de 
avond. Een comedian afkomstig 
uit Nieuw-Zeeland. Bob Macla-
ren was al te zien bij de verschil-
lende televisie-shows en tevens 
in menig comedy café, theater of 
andere gelegenheid waar hij het 
publiek met kramp in de kaken 
naar huis liet gaan.
Deze avond doet hij de langste 
show en zal ook in Castricum 
de mensen laten lachen alsof hij 
niet anders gewend is. Het event 
gaat om 22.00 uur van start en 
tickets à 10,00 euro zijn te be-
stellen via: info@bumrushradio.
com of af te halen bij Grand-Ca-
fé Mezza Luna aan de Mient 1 te 
Castricum. 

Grootste collecte ooit blijft nodig
KWF Kankerbestrijding start 
collecteweek op 1 september
Castricum – Op maandag 1 sep-
tember gaat de grootste collec-
te van Nederland weer van start. 
Met maar liefst 120.000 vrijwilli-
gers heeft KWF Kankerbestrij-
ding het grootste aantal vrijwil-
ligers op de baan, wat resulteert 
in de hoogste collecteopbrengst. 
Al zestig jaar is collecteren heel 
succesvol en met de totale op-
brengst kunnen zeventien we-
tenschappelijke onderzoeken 
gedurende vier jaar gefinancierd 
worden. 
Nog steeds groeit het aantal kan-
kerpatiënten per jaar. Daarom is 
steun hard nodig. Meer weten-
schappelijk onderzoek maakt het 
mogelijk om patiënten beter te 
diagnosticeren, behandelingen 
op maat te bieden en een betere 
nazorg voor deze groter worden-
de groep patiënten te bieden.
 
In de bijna zestig jaar dat KWF 
Kankerbestrijding zich inzet voor 

de financiering van wetenschap-
pelijk onderzoek, de voorlichting 
over kanker en patiëntenonder-
steuning, is veel bereikt. Kanker 
is niet altijd meer het doodvonnis. 
De overlevingskansen zijn geste-
gen tot meer dan 50%. Maar, de 
strijd is nog lang niet gestreden. 
KWF Kankerbestrijding roept de 
mensen op om ook dit jaar weer 
gul te geven voor een betere 
kwaliteit van leven voor het nog 
groeiend aantal patiënten in de 
toekomst.
 De collectant van KWF Kanker-
bestrijding komt in de week van 
maandag 1 tot en met zaterdag 6 
september weer aan de deur. El-
ke collectant kan zich legitime-
ren. KWF Kankerbestrijding is 
te herkennen aan het rood-wit-
blauwe loge met de krab en aan 
het Keurmerk van het Centraal 
Bureau Fondsenwerving.
Wie de collectant mist, kan een 
gift overmaken op giro 26000.
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Eten in en uit de duinen
Bakkum - Zaterdag 30 augus-
tus is het mogelijk aan de slag 
te gaan met planten en kruiden 
uit de natuur vanuit bezoekers-
centrum De Hoep. De workshop 
start om 10.00 uur en eindigt 
rond 16.00 uur. Onder deskundi-
ge leiding van Beate Möllers en 
boswachter Marianne Snabilie 

maakt men kennis met de bijzon-
dere en culinaire eigenschappen 
van ‘gewone’ planten. De work-
shop  is inclusief koffie/thee en 
lunch en de kosten bedragen 
35,- euro. Er kunnen maximaal 
10 personen deelnemen. Opge-
ven  via www.pwn.nl/activiteiten 
of via tel.: 0900 7966288.

Struinen door de duinen
Bakkum - Altijd al een kijkje wil-
len nemen achter de hekken, of 
misschien een onbedwingbare 
neiging van het pad af te gaan? 

Ga dan op zondag 31 augus-

tus mee met de struinwandeling 
van de boswachter. De wande-
ling begint bij de Hoep en start 
om 10.00 uur, aanmelden kan via 
www.pwn.nl/activiteiten of 0900-
7966288.

Jongeren op excursie 
met de Vogelwerkgroep
Castricum - De Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 
wil graag jongeren laten kennis-
maken met de natuur en speci-
aal met vogels. Daarom organi-
seren zij elke maand een excur-
sie voor jongeren tussen 10 en 
18 jaar. In september beginnen 

de excursies weer. Deelname is 
gratis. 
Wie mee wil neemt  con-
tact op met Henk van der 
Leest (tel. 0251-655800, email: 
h.vanderleest@planet.nl). Infor-
matie is ook te vinden op www.
vwgmidden-kennemerland.nl. 

Oude Theehuys ontvangt 
3.000,- euro van Rotary  
Bakkum - Onlangs heeft Het 
Oude Theehuys 3.000,- euro 
ontvangen. Brigitte van Cam-
pen ontving de cheque uit han-
den van scheidend voorzitter Ti-
mo Garstman van Rotary Uit-
geest-Kennemerland. Het be-
drag wordt aangewend als aan-
vulling op de verbouwingskos-
ten van de interne renovatie van 

Het Oude Theehuys. Het Ou-
de (Thee) Huys is een voorma-
lige duinboerderij mooi centraal 
gelegen op het terrein van Dijk 
en Duin. Rotary Uitgeest-Kenne-
merland wil met de ondersteu-
ning, in de vorm van deze finan-
ciële bijdrage, blijk geven van 
het belang dat de club hecht aan 
dit initiatief.  

Expositie pentekeningen
Bakkum - Op zaterdag 13 en 
zondag 14 september wordt de 
jaarlijkse Open Monumentdag 
georganiseerd. Speciaal voor die 
gelegenheid heeft de Castricum-
se kunstenaar Wim de Goede 
een aantal pentekeningen ge-
maakt, waarbij hij zich heeft la-
ten inspireren door het thema 
van de Monumentendag: ‘Spo-
ren in het landschap’ en door 
de rijke geschiedenis van  Ken-
nemerland. Een 40-tal tekenin-

gen zijn opgenomen in de bro-
chure van de Monumentenroute 
die vanaf deze week in het ge-
meentehuis gratis af te halen is. 
De brochure is ook verkrijgbaar 
in het weekend zelf bij de ver-
schillende opengestelde monu-
menten. 
In Bakkum zijn de tekeningen 
te zien in Het Oude Theehuis op 
terrein van Dijk en Duin. -Kijk 
voor informatie ook op www.
wimdegoede.nl. 

Kindercursussen muziek 
bij Toonbeeld van start
Castricum - Vanaf september 
starten er weer verschillende 
muziekcursussen voor kinderen 
bij Toonbeeld. Voor de allerjong-
sten is er de cursus ‘Muziek voor 
jonge kinderen’. Een cursus voor 
kinderen die van zingen, dans 
en muziekspelletjes houden. De 
cursus van 20 lessen vindt plaats 
op donderdagmiddag van 15.45 
tot 16.30 uur. Aansluitend is er 
voor de kinderen van 6 t/m 8 
jaar de cursus ‘Spelen met Mu-
ziek’. In deze cursus wordt ge-
werkt aan de ontwikkeling van 
maat- en ritmegevoel, -muzi-
kaal gehoor, stemgebruik en be-
grippen zoals hoog-laag, hard-
zacht, snel-langzaam. De cur-
sus vindt plaats op donderdag-
middag van 16.30 tot 17.15 uur. 
Voor de kinderen van 7 en 8 jaar 
is er de cursus ‘Van Muziekspel 
tot nootjes’. Naast lessen op vrij-
wel alle muziekinstrumenten zijn 
er bij Toonbeeld ook aanvangs-
cursussen waar kinderen in wat 
grotere groepen les kunnen krij-
gen. Voor kinderen van 8 en 9 

jaar zijn er de schakelklassen, 
een voorbereidende cursus op 
het instrumentale onderwijs. Er 
zijn schakelklassen gitaar, blok-
fluit en keyboard. 

Voor meer informatie kan men 
terecht op www.toonbeeld.tv of 
bel Toonbeeld 0251-659012. 

Programma 28 aug t/m 3 sept 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur 
zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 20.00 uur 
“Mamma Mia!”

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag, maandag 

& dinsdag 20.00 uur 
“Dialogue avec
mon Jardinier”

zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur 

woensdag 14.00 uur
“Kung Fu Panda” (NL)
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

woensdag 20.00 uur 
“De Brief voor de Koning” 

zaterdag 14.00 uur
zondag 15.00 uur 

woensdag 14.00 uur
“Wall E” (NL)

Kung Fu Panda
Po is groot, een beetje onhan-
dig en een heel enthousiast ty-
pe, en een grote fan van een bij-
zondere vechtsport, het geheim-
zinnige kungfu. Daar droomt hij 
van tijdens zijn werk in de bami-
winkel van zijn ouders. Dan ge-
beurt er iets totaal onverwachts: 
Po wordt door een onbegrijpe-
lijk toeval verkozen tot leerling 
bij de vermaarde kungfuleraar 
meester Shifu. Opeens werkt Po 
zich in het zweet naast zijn ido-
len Kraanvogel, Tijger, Mantis, 
Aap en Adder. Meester Shifu, de 
belangrijkste trainer in de wereld 

van het kungfu, geeft de onele-
gante Po gelukkig wat extra aan-
dacht. 
Dan komen de leden van het 
kungfugezelschap er achter dat 
de verraderlijke sneeuwluipaard 
Tai Lung naar hen op weg is. 
Dat voorspelt niet veel goeds! 
De enige die het gezelschap kan 
redden van die gevaarlijke Tai 
Lung is de vriendelijke reuzen-
panda Po. 
Kan Po zijn droom, kungfumees-
ter worden, nu verwezenlijken? 
Po gaat er met hart en ziel tegen-
aan, en met zijn volle gewicht.

Dialoque avec 
mon jardinier
Wanneer de succesvolle kunste-
naar Dupinceau besluit dat het 
tijd is voor een periode van be-
zinning, gaat hij weg uit Parijs 
en trekt hij naar het platteland 
om weer in zijn ouderlijk huis te 
gaan wonen. Daar treft hij een 
wildernis aan op de plek waar 
ooit de moestuin was. De kun-
stenaar wil dit laten herstellen 
en daarvoor neemt hij een tui-
nier in de arm. 

Deze man met groene vingers 
blijkt zowaar een oude school-
vriend van de kunstenaar en de 
twee laten door levendige ge-
sprekken hun hele middelba-
re schooltijd herleven. Toch is 
het niet alleen vrolijkheid wat de 
klok slaat: hoe meer de twee over 
vroeger praten, hoe meer ze be-
seffen dat zij ouder zijn gewor-
den en dat vroeger nooit meer 
terugkomt. 

Barbecuen bij De Soos 
Castricum - Op zondag 7 sep-
tember wordt er weer een soos-
middag gehouden voor mensen 
met én zonder beperking uit de 
verschillende kernen van Cas-
tricum in Discovery. Dj Cismo is 
dan van de partij met swingen-
de muziek van toen en nu. Van-
af 15.00 uur wordt er een barbe-

cue gehouden. Hiervoor is opga-
ve noodzakelijk. De kosten be-
dragen 3,50 euro. Discovery is 
te vinden in de Dorpsstraat 2a, 
schuin tegenover het station en 
is toegankelijk voor rolstoelen. 
Voor meer informatie Stichting 
Welzijn Castricum, Opbouwwerk, 
telefoon 0251-656562.
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Een festival van beren 
poppen en hobby’s 
Alkmaar - Op zondag 31 augus-
tus wordt voor de tweede keer in 
Sportpaleis/Wielerbaan in Alk-
maar het Pop-Beer-Hobbyfesti-
val gehouden. Vorig jaar waren 
de bezoekers zeer enthousiast 
over het gevarieerde aanbod. Dit 
jaar een beurs met een nog gro-
tere variatie aan hobby’s en ook 
de poppenhuis- en miniaturen 
zijn ruim vertegenwoordigd tij-
dens dit festival.
Ruim 60 marktkramen worden 
weer gevuld met alles op het ge-
bied van diverse hobby’s, poppen 
en beren, om te verzamelen (an-
tiek) of om zelf te maken. Kralen, 
sieraden, lint, knopen en pail-
letten, materiaal voor de scrap-
book- en 3D-, passe-partout-, 
prikkaarten hobby, tevens wor-
den hier ook enkele workshops 
in gegeven. Alle materialen om 
een beer of pop te maken, van 
berenstof tot neusgaren en van 
klei tot pruik, kan men vinden op 
de beurs. Voor de poppenhuis- 
en miniatuurliefhebbers zijn een 
aantal stands aanwezig, hier kan 
men al het mini-huisgerei vin-
den om het eigen poppenhuis 
mee op te leuken. Ook de goud-
smid Diana Bakker is aanwezig 
met haar zelfgemaakte beren-
sieraden.

Kika beren
De meesten zullen wel weten 
waar dat voor staat, maar Kika 
betekent Kinderen Kankervrij. 
Het is een grote landelijke actie 
om geld in te zamelen voor on-
derzoek op het gebied van Kin-
derkanker. In Zeeland is een 

groep vrijwilligsters actief met 
het breien van kleding voor de 
beer. De kleding wordt verkocht 
en het bedrag komt geheel ten 
goede aan de Stichting. De Inter-
nethandwerkclub onder leiding 
van Truus van Willegen heeft dit 
mooie initiatief overgenomen en 
nu breien zij met heel veel club-
leden uit Nederland, België en 
zelfs Zuid-Afrika, kleding voor 
de Kikabeer. Op het pop-beer-
hobbyfestival in Alkmaar zullen 
de Kikaberen te koop zijn en ook 
de kleding.
Bijzonder is de workshop ‘Bon-
sai-Boom’ maken, het eindre-
sultaat van deze miniboompjes 
is niet van echt te onderschei-
den. Op de beurs in Alkmaar kan 
men een workshop volgen. Bij 
de grote boeken/tijdschriften-
stand kunnen belangstellenden 
terecht voor de lectuur over deze 
hobby’s. De poppen- en de be-
rendokter houdt de gehele dag 
spreekuur, kleine reparaties ver-
richt ze ter plekke, de grote re-
paraties neemt ze mee naar huis. 
Uiteraard zijn antieke poppen 
ook vertegenwoordigd, nostal-
gie ten top. Men kan het totale 
programma bekijken op de web-
site: www.pop-beer-hobbyfesti-
val. Daar is ook een kortingbon 
te downloaden. 
Het Pop-Beer-Hobbyfestival 
wordt georganiseerd door Heins 
& Hobby’s in het Sportpaleis/De 
Wielerbaan, Terborchlaan 200 in 
Alkmaar. Open van 10.30 - 16.30 
uur. Entree volwassenen: 4,00 
euro/65+ 3,00 euro en kinderen 
tot 12 jaar gratis onder geleide. 

Lachwandeling
Bakkum - Tijdens een lach-
wandeling maken de deelne-
mers  kennis met lachoefenin-
gen uit verschillende sromingen. 
Op vrijdag 5 september kan men 

van 19.00 tot 20.15 uur meedoen. 
Verzamelen op het parkeerter-
rein in de duinen tegenover Ge-
versweg 9. Opgave bij Marleen 
M. Heeman, heeman@humor-
coach.nl, tel.: 0299-471996 en 
kijk op www.humorcoach.nl. 

Rit met de stoomtrein 
over het Corusterrein
Regio - De vereniging Corus 
Stoom IJmuiden organiseert tot 
en met oktber op de laatste zon-
dag van de maand een rond-
rit met de stoomtrein over het 
staalbedrijfsterrein. Tijdens de 
rit wordt een fotostop ingelast 
waarbij de locomotief tevens ge-
legenheid heeft om water in te 
nemen. In de trein is ook koffie 
en frisdranken verkrijgbaar. Te-

vens zijn er toiletten aanwezig. 
De ritprijs voor volwassenen be-
draagt 5 euro, kinderen van 0 tot 
en met 12 jaar 3 euro. Kaartver-
koop is aan het station vanaf 9.30 
uur, zolang de voorraad strekt. 
De trein vertrek vanaf station 
Velserbosch om 10.45 uur en is 
terug om 12.15 uur. Bij grote be-
langstelling wordt er een twee-
de rit gepland. De routebeschrij-

ving naar station Velserbosch is 
als volgt: Vanuit Beverwijk volgt 
u de ANWB-borden met Corus, 
nadat u een spoorwegovergang 
met drie sporen overgaat bent 
u op de Wenckebachstraat. De-
ze rijdt men uit tot het hoofdkan-
toor Corus. Voor het afgesloten 
hek linksaf richting staalhaven, 
hier kan men parkeren. De Co-
rus stoomtrein rijdt op de laat-
ste zondag van de maand. Voor 
meer informatie: 0251-498384. 
Zie ook www.csy.nl voor foto’s. 
Kaarten kunnen via excursie-
trein@corusgroup.com gereser-
veerd worden.  

Informatieavond op 3 september
“Reiki voor bewustwording 
en meer innerlijke rust“ 
Regio - Op woensdag 3 septem-
ber, geeft Jeannette Stengs (Rei-
ki Master) een lezing over Rei-
ki van 20.00 tot 22.00 in De Mo-
riaan, Dorpsduinen 4 te Wijk 
aan Zee. Zij vertelt: “Gedachtes 
zijn soms zo overduidelijk aan-
wezig zodat men geen moment 
van innerlijke rust en ontspan-
ning meer in zichzelf kan erva-
ren. Bewustwording, innerlijke 
rust en zelfvertrouwen zijn één 

van de vele aspecten die door 
Reiki versterkt worden.” Rei-
ki is een Japans woord dat uni-
versele energie betekent. “Door 
zichzelf dagelijks te behandelen 
en zich af te stemmen op deze 
energie, ontstaat er een omme-
keer in je bewustzijn. Reiki on-
dersteunt ons levensproblemen 
op te lossen door ons weer te 
verbinden met ons aangeboren 
inzicht, onze eigen kracht. Ge-

nezen door Reiki betekent meer 
dan het kwijtraken van storen-
de lichamelijke kwalen; het be-
tekent een warm, liefdevol con-
tact opbouwen met je lichaam 
en geest, luisteren naar hun taal 
en ze te ondersteunen, in plaats 
van jezelf voorbij te lopen en je 
ziektesymptomen te negeren of 
te onderdrukken.” 

De toegang is vrij en tijdens de 
lezing kan men een gratis ken-
nismakingsbehandeling ont-
vangen. Voor meer informatie 
kan men contact opnemen met 
Jeannette Stengs, lid van de Rei-
ki Alliance, tel. 0251-657580 / 
06-30016054 www.reikicastri-
cum.nl.

Proper Shop wordt Cristal Cleaning

Grote veranderingen bij de 
stomerij in Geesterduin
 Castricum – Hij is niet over een 
nacht ijs gegaan; R. Yildiz toen 
hij op zoek ging naar een waar-
dige opvolger voor de stomerij in 
winkelcentrum Geesterduin. Het 
toeval wilde dat de zoon én de 
vriendin van een oud-collega in-
teresse toonden en toen wist hij 
dat het goed was. Zelf moet hij 
voorlopig rust nemen vanwege 
gezondheidsproblemen. 
Mark Goede heeft het vak ge-
leerd van zijn vader. “Het is mij 
met de paplepel ingegeven. Mijn 
vader heeft een stomerij in Heer-
hugowaard waar ik oorspronke-
lijk vandaan kom. Daar heeft hij 
vroeger samengewerkt met de 
heer Yildiz in de stomerij. Zelf 
heb ik ruim dertien jaar met veel 
plezier in een stomerij in Haar-
lem gewerkt. In Castricum ga ik 
samenwerken met de vriendin 
van mijn vader, Leontine Baan.” 
Leontine heeft in de zorg gewerkt 
in deze regio en zij heeft erva-
ring in de zakenwereld. “Voor mij 
is dit een echte uitdaging”, zegt 
zij met een brede lach. “Ik vind 
het heel erg spannend en ik heb 
er ontzettend veel zin in.” Beiden 
lopen eerst een aantal weken 
mee met R. Yildiz om alle machi-
nes van binnen en buiten te le-
ren kennen. 
Met de overname wordt ook de 

naam veranderd. Mark: “De Pro-
per Shop wordt Cristal Cleaning. 
Wij werken volgens de franchi-
seformule. Cristal Cleaning is 
een landelijke keten van warme 
stomerijen. Warm betekent dat 
nagenoeg alle behandelingen 
in de stomerij zelf plaatsvinden. 
Alleen vloerkleden en soms ook 
suède worden buitenhuis gerei-
nigd.” Kleding en textiel worden 
hier volgens een milieuvriende-
lijk en veilig procédé gereinigd. 
De winkel en de werkruimte 
worden gerenoveerd en de fris-
se huisstijl van Cristal Cleaning 
wordt toegepast. Ondertussen 
loopt de ene na de andere klant 
de winkel binnen. “Momenteel 

worden er veel slaapzakken en 
dekbedden aangeboden voor 
reiniging”, vervolgt Mark. “In ver-
gelijking met Haarlem worden er 
hier minder overhemden aange-
boden. We gaan binnenkort een 
overhemdenservice starten. Voor 
een relatief laag tarief is men 
dan verzekerd van een onberis-
pelijk uiterlijk en het scheelt de 
mensen thuis natuurlijk heel veel 
werk.” “Ik ben erg blij met Mark 
en Leontine als opvolgers”, aldus 
R. Yildiz, die in 1994 naar Cas-
tricum kwam. “Ik wil tot slot al-
le klanten bedanken voor het in 
mij gestelde vertrouwen.” Met 
ingang van 1 september is de 
overname een feit.
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De leukste banen in je eigen regio

Kennemerjob ook voor 
werkgevers interessant

Bert van Pel, Frits Raadsheer, Rob Wieleman en Leen van der Plas.

Regio – Sinds kort is Kenne-
merjob.nl uitgebreid met een 
extra dienstverlening. Naast 
een keur van aangeboden ba-
nen kunnen bedrijven er nu 
ook goed opgeleid personeel 
vinden. Nog completer dus, 
de website Kennemerjob, die 
in korte tijd een gevestigde 
naam heeft opgebouwd als 
‘de banensite’ van Kenne-
merland.

Om deze nieuwe loot aan de 
stam van de website te realiseren 
is Kennemerjob een samenwer-
king aangegaan met The Peop-
le Company, een recruitment- en 
consultancybureau voor werkge-
vers en werknemers. ,,Een goe-
de zet’’, zegt Leen van der Plas, 
algemeen directeur van Kenne-
merjob.nl. Hij vertelt dat werkge-
vers die op zoek zijn naar vak-
mensen profielen en cv’s kunnen 
bekijken via een speciale data-
bank om zo een passende kan-
didaat te vinden.  
Volgens Frits Raadsheer van de 
uitgeverij, die Kennemerjob fa-
ciliteert op internet en in diver-
se huis-aan-huiskranten, is de 
vernieuwde banensite zo popu-
lair omdat het aanbod zich in de 
eigen regio bevindt. De meeste 
banenzoekers willen graag leuk 
werk in de buurt van hun woon-

plaats. Een reistijd van een uur 
of meer vinden zij vaak te gortig. 
Liever een halfuur of minder. Tijd 
om in de file te staan op de route 
naar een grote stad wordt erva-
ren als ‘zonde tijd’. Het is verloren 
tijd die je beter kunt invullen met 
sporten of lekker koken. 
Wie op zoek is naar een ande-
re baan in de eigen regio (Ken-
nemerland) hoeft niet alle dag-
bladen door te worstelen of een 
woud van mogelijkheden op het 
computerscherm tegen te ko-

men bij grote banensites. Veel 
makkelijker is het om nu een ei-
gen regionale banensite te be-
zoeken, overzichtelijk en van al-
le markten thuis. Bedrijven die 
personeel zoeken kunnen reke-
nen op een groot bereik wan-
neer zij hun vacature op de spe-
ciale Kennemerjobpagina’s in di-
verse huis-aan-huiskranten la-
ten publiceren. 
Uiteraard is het vinden van een 
interessante baan via inter-
net niet meer weg te denken uit 

de hedendaagse ‘snelle’ maat-
schappij, maar het bereik en po-
pulariteit van huis-aan-huiskran-
ten mag nooit onderschat wor-
den. Zoveel mensen lezen, ‘spel-
len’ ook wel, hun lokale krant. 
Die valt tenslotte gratis in de bus 
en staat wekelijks boordevol in-
formatie en leuke artikelen over 
de plaats waar ze zich thuisvoe-
len en gehecht aan zijn. Daar-
om kiezen mensen er graag voor 
om dichtbij of misschien in hun 
woonplaats zelf te gaan werken.  

Kennemerjob.nl werkt samen 
met Kennemerland Pers en Ken-
nemer Business. Gedrieën ma-
ken zij zich sterk voor regiona-
le vacaturebemiddeling. Kenne-
merjob.nl is de grootste digitale 
vacaturebank in de regio. Ken-
nemerland Pers biedt met haar 
acht lokale huis-aan-huisbladen 
– een oplage van bijna 140.000 
– advertentiediensten voor werk-
gevers en publiceert natuurlijk al 
het lokale nieuws. 
Kennemer Business tenslot-
te biedt met haar ondernemer-
sportal www.kennemerbusiness.
nl en haar zakenblad interessan-
te informatie voor werkgevers en 
ondernemers. 
Op zoek naar goed personeel en 
wilt u in alle acht uitgaven van 
Kennemerland Pers adverteren? 
Dan kunt u de vacature als ex-
tra aanmelden bij de site, Ken-
nemerjob.nl. Werkgevers worden 
doorgelinkt naar de Kennemer 
Business portal. 
Rob Wieleman, directeur Ken-
nemer Business Media ziet de 
samenwerking helemaal zitten. 
,,Een completere media-aan-
dacht kun je je niet wensen, als 
werkzoekende niet en als ba-
nen-aanbieder ook niet!’’

Bedrijfspresentatie en vacature in beeld

Video bij Kennemerjob.nl
Regio - Kennemerjob biedt in 
samenwerking met Rixpro vi-
deoproducties 4 MKB onderne-
mers de mogelijkheid om ge-
heel gratis een professionele be-
drijfsvideo te laten maken. Deze 
video zal gedurende drie maan-
den geplaatst worden op Kenne-
merjob.nl. Leuk om de vacature 
met beelden te ondersteunen en 
zo een bedrijfspresentatie aan 
belangstellenden te tonen. Het 
adverterende bedrijf zal zo nog 

meer opvallen en positieve aan-
dacht krijgen.
Deze actie is geldig tot en met 
30 augustus 2008, dus echt iets 
voor de snelle beslisser. Wie zijn 
bedrijf of organisatie en vacatu-
re op een professionele manier 
onder de aandacht wil brengen 
in de regio Kennemerland: mail 
de bedrijfsnaam en contactge-
gevens naar info@kennemerjob.
nl. Kijk daar ook voor de actie-
voorwaarden.
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Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. 

Geboren: 
Wonende te Castricum:
16-08-2008: Casper, zoon van B. 
Metselaar en E. Heijmen, gebo-
ren te Castricum. 16-08-2008: 
Lieke, dochter van M. Mein-
tjens en L.A.M. Schram, geboren 
te Beverwijk. 17-08-2008: Yorick 
Delano, zoon van R. Reuvekamp 
en J.C.E. Schmal, geboren te Alk-
maar.

Wonende te Bakkum:
17-08-2008: Meike, dochter van 
J. Brands en H.H.M. Brakenhoff, 
geboren te Bakkum.

Wonende te Akersloot:
16-08-2008: Jillessa Jacoba, 
dochter van M. Zwaan en M.T.M. 
Kuijs, geboren te Akersloot.

Wonende te Limmen:
14-08-2008: Robert Simon, zoon 
van P.B. van Eldik en F. Salo-
mons, geboren te Alkmaar. 

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
15-08-2008: Borst, Jeroen C.J. en 
de Beer, Katrien J.N., beiden wo-
nende te Limmen. 

Huwelijken en partnerschaps-

registraties:
15-08-2008: Lok, Michael en Pi-
no, Astrid J., beiden wonende 
te Castricum. 15-08-2008: Zutt, 
Franciscus J.A. en van Reeuwijk, 
Hilda, beiden wonende te Alk-
maar. 16-08-2008: den Bakker, 
Anno en Ruiter, Catharina P., bei-
den wonende te Castricum. 19-
08-2008: Min, Fredericus J. en 
Verduijn, Fleur M.M., beiden wo-
nende te Akersloot. 20-08-2008: 
Schoen, Johannes G. en Boot, 
Lobke, beiden wonende te Cas-
tricum. 21-08-2008: van Baar, 
Pieter H. en Tromp, Edith, beiden 
wonende te Akersloot.

Overleden:
Wonende te Akersloot:
14-08-2008: Boerkoel, Hendrik 
J., oud 61 jaar, gehuwd met S.A. 
de Vries, overleden te Akersloot.

Wonende te Castricum:
15-08-2008: Veenstra, Kornelis-
ke, oud 64 jaar, overleden te Alk-
maar. 15-08-2008: van Eijken, 
Elisabeth, oud 88 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd geweest 
met J. Pronk. 
19-08-2008: van Leeuwen, Eli-
sabeth, oud 90 jaar, overleden te 
Castricum.

Burgerlijke stand CastricumCRB bestaat 60 jaar
Castricum - 18 oktober is een 
nieuwe mijlpaal in het bestaan 
van de Reddingsbrigade, die zich 
al 60 jaar inzet voor het voorko-
men van verdrinkingsongevallen 
met als belangrijkste taak, het 
beveiligen van het Castricumse 
strand. 
Ter gelegenheid van het 60-jari-
ge jubileum houdt de Reddings-
brigade een open dag/receptie 
vanaf 14.00 uur tot circa 18.00 
uur bij het winterverblijf op het 
sportpark Wouterland.

Met trots wil de CRB dan graag 
het vernieuwde winteronderko-
men en reddingsmateriaal la-
ten zien. Voor niet-leden is er de 
mogelijkheid om eens achter de 
schermen te kijken en het mate-
riaal van dichtbij te bekijken.
De Reddingsbrigade hoopt ook 
op een samenkomst van oud-le-
den en kennissen, waarbij ook 
onder het genot van een hap-
je en drankje herinneringen van 
vroeger opgehaald kunnen wor-
den. 
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Nieuw cursusprogramma 
bij La dolce lingua
Castricum – Italiaanse taal-
school La dolce lingua is klaar 
voor het nieuwe seizoen. In het 
cursusjaar 2008-2009 wordt er 
weer Italiaans gegeven op al-
le niveaus, van beginners tot 
vergevorderden. De beginners-
groep is bedoeld voor mensen 
die het Italiaans (nog) niet of een 
heel klein beetje spreken. In het 
eerste jaar wordt een basiswoor-
denschat opgebouwd waarmee 
de cursist gesprekken over da-
gelijkse onderwerpen in het Itali-
aans kan voeren. 
In de lessen ligt de nadruk op 
het begrijpen en spreken van het 
Italiaans. De luister- en spreek-
vaardigheid worden actief geoe-
fend, zowel klassikaal als in klei-
ne groepjes. Naast de lesstof is 
er aandacht voor Italiaanse cul-
tuur en gebruiken. Er wordt ge-
luisterd naar Italiaanse liedjes 
en gekeken naar film- en televi-
siefragmenten in aansluiting op 
een thema in de les of de actu-
aliteit. In de beginnerscursussen 
wordt gewerkt met de lesboeken 
van Allegro 1, een uitnodigende 
nieuwe methode met een duide-
lijke opbouw en een ongedwon-

gen Italiaanse sfeer. Thuis her-
haalt de cursist de lesstof met 
oefeningen uit het werkboek en 
op cd-rom.
De ouderejaars groepen gebrui-
ken de boeken en cd’s van Alle-
gro 2 en Buonasera a tutti!
De taalcursussen beginnen in de 
week van 15 september en be-
staan uit 24 lessen van anderhalf 
uur. Het lesgeld bedraagt 195,00 
euro.
Alle cursussen worden gege-
ven in basisschool de Sokker-
wei in Castricum. Op de website 
is uitgebreide cursusinformatie 
te vinden, alsmede het volledige 
programmaoverzicht en meer in-
formatie over de docent. 
Inschrijven kan via de website 
www.ladolcelingua.nl of telefo-
nisch 0251-674324.
Italiaans 1 dinsdag 20.40-22.10 
uur (vol), donderdag 19.00-20.30 
uur (nog enkele plaatsen), Itali-
aans 2 dinsdag 19.00-20.30 uur 
en donderdag 20.40-22.10 uur, 
Italiaans 3 maandag 19.00-20.30 
uur Italiaans 4/5 maandag 20.40-
22.10 uur, Italiaans 6 woensdag 
19.00-20.30 uur, Livello Avanzato 
woensdag 20.40-22.10 uur.

Gratis open lessen werelddans- 
en muziek was groot succes
Castricum - Op zaterdag 23 au-
gustus organiseerde AfriCultuur, 
een organisatie die Afrikaanse 
en andere wereldactiviteiten or-
ganiseert in Castricum, in OBS 
De Klimop, Rooseveltlaan 1 te 
Castricum, een spetterende och-
tend vol werelddans -en muziek.  
Deze ochtend vol wereldcultuur 
was een groot succes en werd 
aangeboden om de deelnemers 
een kans te geven kennis te ma-
ken met de docenten en het Afri-

Cultuur lesaanbod voor het nieu-
we seizoen. 
De wekelijkse lessen gaan van 
start op maandag 1 septem-
ber en zullen plaatsvinden op de 
maandag -en vrijdagavond en 
zaterdagochtend. Voor het pro-
gramma van de wekelijkse les-
sen, verdere informatie en aan-
melding (er zijn nog plaatsen), 
kan men contact opnemen met 
e.hos@hetnet.nl of bellen met 
06-25 200 120. 

Strandexamens Reddings- 
brigade van Castricum
Castricum - Afgelopen maan-
dag zijn 9 leerlingen van de Cas-
tricumse Reddingsbrigade op 
gegaan voor hun strand examen. 
Om 18:30 uur stond iedereen 
klaar voor het examen te wach-
ten op hun eerste opdracht. Het 
mooie weer eerder op de dag 
was ingewisseld voor zware be-
wolking, een harde wind en een 
sterke noordelijke stroming. Het 
was duidelijk dat het een flin-
ke opdracht zou worden voor de 
examen kandidaten.
Allereerst werden de kandida-
ten op het droge op de proef ge-
steld, om vervolgens een aan-
tal korte reddingen in het wa-
ter uit te voeren. Na wat afstand 

zwemmen en bevrijdingsgrepen 
te hebben uitgevoerd in de zee, 
konden de kandidaten zich bin-
nen opwarmen en zich voor te 
bereiden op het laatste onder-
deel van hun examen, het theo-
retische deel. Om 22:30 uur was 
het dan eindelijk zover, alle exa-
menkandidaten hebben hun 
examen afgerond en het was tijd 
voor de uitslag. Er zijn uiteinde-
lijk 7 van de 9 kandidaten ook 
daadwerkelijk geslaagd.
Strandwacht: Emke de Weerd, 
Dorien Dolman, Patricia Steen-
man.Strandwacht A: Jasper 
Postma, Marika de Witt. Strand-
wacht B: Mark Admiraal, Sander 
Schmitz. 

Ondanks de rommel van de verhui-
zing gaat het gewone werk door
Castricum - Deze foto werd gemaakt toen men bezig was planken 
van de muur te halen en de telefoon maar bleef gaan.

Stichting Omroep 
Castricum start C-TV
Castricum - Vanaf 1 september 
gaat C-TV van start; een nieuw 
initiatief van Stichting Omroep 
Castricum. Naast Radio Castri-
cum105 en de website www.cas-
tricum105.nl kunnen de inwoners 
van de Gemeente Castricum dan 
ook via hun tv op de hoogte blij-
ven van het laatste nieuws.
C-TV zal te zien zijn via het ana-
loge netwerk op het kanaal waar 
eerst TRT-INT uitzond. Het geluid 
wat te horen is, is dat van Radio 
Castricum105. Nu is in Castri-
cum en Bakkum al het testbeeld 
te zien.
Ondanks dat provider Ziggo ook 

verplicht is de omroep uit te zen-
den in Akersloot, Limmen & De 
Woude is dit nog niet gereali-
seerd. Technisch schijnt het vol-
gens Ziggo al wel mogelijk te 
zijn, dus op korte termijn moeten 
ook deze woonkernen naar C-TV 
kunnen kijken, zo laat de omroep 
in een reactie weten.
Om de uitzendingen te reali-
seren heeft de omroep allerlei 
voorbereidingen getroffen. De 
infrastructuur, automatisering en 
organisatie zijn volledig aange-
past en is de vormgeving afge-
rond zodat C-TV per 1 septem-
ber ‘on-air’ is.

Lezing Quantum Touch
Castricum - Op dinsdag 9 sep-
tember is er een lezing over 
Quantum Touch, een eenvoudi-
ge manier om het zelfgenezend 
vermogen met handen te stimu-
leren. De lezing en een korte be-
handeling voor elke deelnemer 

vindt plaats in de Tuin van Kapi-
tein Rommel, Castricum. 
De kosten zijn 10,00 euro per 
persoon. Voor meer informatie 
en opgave kan men kijken op 
www.kineflex.nl of bellen naar 
0251-670671.

Zelf mode maken
Limmen - September is de 
maand van startende cursussen. 
Ook Modevakschool Ria Mooij 
in Limmen begint deze maand 
weer. 
Elke cursist bepaalt zelf op welk 
niveau ze werkt, dus beginner of 
gevorderde, iedereen is welkom. 
Ook wat er gemaakt wordt, wordt 
door de cursist zelf bepaald.
De lessen zijn ‘s morgens, onder 
schooltijd, of ‘s avonds  en du-
ren twee uur. Elk groepje bestaat 
uit maximaal 5/6 personen en is 
zoveel mogelijk afgestemd op el-
kaar.
Wie belangstelling heeft en meer 
informatie wil kan bellen met Ria 
Mooij, tel. 072-5053174.

Het Beatrix Fonds 
zoekt collectanten
Castricum - Het Prinses Beatrix 
Fonds zoekt collectanten die en-
kele uurtjes kunnen vrijmaken. 
De collecteweek is van 7 tot en 
met 13 september.

Het Prinses Beatrix Fonds is het 
nationale fonds ter bestrijding 
van spierziekten, polio, ziekte 
van Parkinson, ziekte van Hun-
tington, multiple sclerose en 
spasticiteit. Het fonds zet zich in 
voor mensen die aan deze ziek-
ten lijden en voor hun naaste fa-
milieleden.
Wie wil helpen met collecte-
ren kan zich wenden tot de heer 
Meeusen, tel. 0251-654229.

Café voor 
mantelzorgers
Castricum - De bijeenkomst  
van het mantelzorgcafé vindt 
plaats op woensdag 3 september 
in het Rode Kruisgebouw aan de 
van Speykkade 61 te Castricum. 
Paulien Leger en Patricia Groot-
hedde zullen door middel van 
een powerpointpresentatie hun 
werk als logopedisten bij de Vi-
VA zorggroep toelichten. Aan-
vang 19.30 uur.  
Iedere eerste woensdag van de 
maand organiseren de vrijwil-
ligers van het Steunpunt Man-
telzorg IJmond, tegenwoordig 
Tandem en het Rode Kruis de-
ze avond voor de mantelzorgers 
in het Rode Kruisgebouw aan de 
van Speykkade 61 te Castricum. 
De bijeenkomsten van het café 
zijn bedoeld voor deze regio, dus 
ook voor mensen uit Limmen, 
Akersloot, Uitgeest, et cetera. 
Er zijn geen kosten aan deze bij-
eenkomsten verbonden. Wie de-
ze avond wil bijwonen en daar-
voor hulp nodig heeft voor een 
thuisblijver, kan bellen naar Tan-
dem, telefoon 023-8910610. Ook 
voor vervoer kan gezorgd wor-
den.

Geen krant ontvangen?
Bel 0251-674433
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Open dag Plusactiviteiten en Uitmarkt
Castricum -  Op zondag 31 au-
gustus organiseert Plusactivi-
teiten in het Bonhoeffercollege, 
Pieter Kieftstraat 20, een open 
dag van 11.00 tot 14.00 uur. 

Het programmaboekje 2008-
2009 is gratis verkrijgbaar bij de 

bibliotheken, boekhandel Laan 
en op www.plusactiviteiten.nl 
kan men alle informatie vinden.
Nieuwe cursussen geprogram-
meerd: Mozaïek met Glas, Belas-
tingaangifte, Financieel manage-
ment Privé of Zakelijk. 
Tijdens de Uitmarkt Heiloo op 

zaterdag 6 september presen-
teert Plusactiviteiten Bonhoef-
fercollege zich in een informa-
tiestand om te helpen een goe-
de keuze te maken. 
Bel voor meer informatie 0251-
671837 op werkdagen van 11.00 
tot 16.00 uur. 

Cultuur proeven in de 
Bibliotheek Castricum
Castricum - De acht culture-
le organisaties verenigd in het 
Educatief Beraad, organiseren 
op vrijdag 5 september van 16.00 
tot 21.00 uur in Bibliotheek Cas-
tricum een proeverij van cultu-
rele evenementen onder de toe-
passelijke naam Cultuur Proe-
ven. De toegang is gratis en bo-
vendien worden er doorlopend 
aantrekkelijke culturele prijzen 
verloot. 
De prijzen worden beschikbaar 
gesteld door de deelnemende 
organisaties: Iskra, Toonbeeld, 
Perspectief, Vucas, Nivon, Tuin 
van Kapitein Rommel, Stichting 
Welzijn, Bibliotheek Castricum. 
Bezoekers kunnen zich bij de 
stands laten voorlichten over de 
diverse activiteiten, zich inschrij-
ven en kaarten kopen, vaak met 
speciaal voor deze dag aantrek-
kelijke kortingen. De dag biedt 
ook een voorproefje op het aan-
bod. Er zijn diverse optredens en 
korte filmpresentaties. Voor de 
kinderen wordt er voorgelezen. 
De bezoeker kan deelnemen aan 

diverse leuke workshops en er 
zijn hapjes en drankjes. Cultuur 
Proeven is voor het Educatief Be-
raad een pilot voor een culture-
le Uitmarkt nieuwe stijl. Liefheb-
bers van amateurkunstbeoe-
fening, lezen en literatuur, cul-
tuur en natuur kunnen hier nieu-
we inspiratie opdoen en proe-
ven van het grote aanbod. De or-
ganisaties hebben in hun stand 
ook nog diverse interessante 
aanbiedingen. 
Op het podium is het eveneens 
voorproeven. Een voorproef-
je van de Zondagsocieteit van 
Stichting Welzijn is een optreden 
van Jelle van der Meulen van het 
duo de Hoed en de Rand. Klez-
mergroep Freilach en popgroep 
The Weather’s Fine geven optre-
dens namens Toonbeeld. Verder 
zijn er op filmscherm filmimpres-
sies van de Tuin van Kapitein 
Rommel en concertfragmenten 
van Iskra-musici en er zijn door-
lopende presentaties van diver-
se kunstvormen bij Perspectief 
en bij Toonbeeld. 

Iskra jaarboek-
je is uit!
Castricum - De programmering 
voor het Iskra concertseizoen 
2008 - 2009 is rond. Er staan het 
komende culturele seizoen maar 
liefst tien concerten op het pro-
gramma met klassiek, jazz en 
wereldmuziek. Nieuw vast on-
derdeel is de landelijke Klas-
sieke Muziekweek in de eerste 
week van november met twee 
absolute toppers: het befaam-
de Daniel Kwartet en de jeugdi-
ge toppianist Richard Flemming. 
Deze en de overige najaarscon-
certen staan nog in het teken 
van het Iskra Jubileum. In het Is-
kra Jaarboekje 0809 is alle infor-
matie te vinden over concerten 
en musici, waaronder veel win-
naars van prestigieuze prijzen. 
Ook is er plaats ingeruimd over 
de twee vaste concertlocaties: 
Dorpskerk Castricum en Stayo-
kay Bakkum-Noord. Inmiddels 
is het Jaarboekje 0809 breed 
verspreid bij bibliotheken, mu-
ziekscholen, theaters en diverse 
winkels. Iskra is bovendien aan-
wezig op de de Plusactiviteiten 
open dag op zondag 31 augus-
tus van 11.00 tot 14.00 uur op het 
Bonhoeffer College en als me-
de-georganiseerde) bij Cultuur 
Proeven op vrijdag 5 september 
van 16.00 tot 21.00 uur in de Bi-
bliotheek Castricum. Scholieren 
en studenten tot 26 jaar kunnen 
dan concertkaarten kopen voor 
de halve prijs. Kijk voor verdere 
informatie op www.iskra.nl of bel 
0251 674379.

PWN werkt aan behoud 
bloemrijke duingraslanden
Bakkum - PWN start in septem-
ber met het op beperkte schaal 
verwijderen van struiken in de 
duinen om de duingraslanden 
meer lucht te geven. Deze gras-
landen zijn op Europese schaal 
zeer zeldzaam en PWN heeft als 
natuurbeheerder een extra gro-
te verantwoordelijkheid voor het 
behoud en/of herstel hiervan. 
Dit project voert PWN uit samen 
met het ministerie van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwali-
teit om bedreigde plant- en dier-
soorten in Nederland een extra 
steun in de rug te geven.
De van nature open duinen 

groeien dicht met struiken. Dit 
komt doordat de stuivende dui-
nen van oudsher door de mens 
zijn vastgelegd. Maar ook door 
de lage konijnenstand en lucht-
verontreiniging. Het resultaat 
is dat de bijzondere, bloemrij-
ke graslanden, die bij open dui-
nen horen, verdwijnen onder een 
struikenlaag. 
Als beheermaatregel past PWN 
al begrazing met grote grazers 
toe om het konijn te helpen het 
gebied open te houden. Het me-
rendeel van de struiken wordt 
echter niet gegeten door de gra-
zers. 

Computerinloop 
weer van start
Castricum - Iedereen kan met 
vragen over,  problemen met of 
belangstelling voor de compu-
ter terecht bij de computerin-
loop van Gilde Castricum en de 
Bibliotheek, iedere woensdag-
ochtend van 11.00 – 12.00 uur 
in de Bibliotheek. Op 3 septem-
ber gaat deze weer van start en 
zijn de Gildemannen weer we-
kelijks  aanwezig om hun kennis 
over te dragen. Het is ook moge-
lijk informatie te ontvangen over 
de bijeenkomsten ‘Kennismaken 
met de computer in een rustig 
tempo’ en ‘Kennismaken met het 
internet’ en de themabijeenkom-
sten op computergebied die de 
komende maanden in de biblio-
theek worden georganiseerd. 
Bel voor meer informatie over de 
mogelijkheden als vrijwilliger bij  
Gilde Castricum tel.: 656562 of 
mail vcc@welzijncastricum.nl. 

Rock ´n Roll Street met 
Solexrace en oldtimers 
Akersloot - Van vrijdag 29 tot 
en met zondag 31 augustus 
wordt in Akersloot het jaarlijk-
se Rock ´Roll Street georgani-
seerd. Dit driedaagse grootste 
rock ´n roll festijn van Noord-
Holland trekt jaarlijks duizenden 
bezoekers. De combinatie van 
verschillende evenementen zo-
als jaarmarkt, Solexrace en old-
timerfestival staat al een groot 
aantal jaren als een huis.

Jaarmarkt met 120 kramen

Vrijdag 29 augustus gaat dit fes-
tival van start met een grote jaar-
markt. Ruim 120 sfeervolle kra-
men zorgen voor een gezellige 
sfeer in het dorp. De aanvang is 
13.00 uur en de markt duurt tot  
21.00 uur. Naast de jaarmarkt 
natuurlijk veel rock `n roll mu-
ziek, zowel in de grote tent op 
het plein als in café De Vriend-
schap. Uit Italië komen de jon-
gens van de Hellcats, een drie-
mans formatie die op alle gro-
te rock `n roll festivals van Eu-
ropa  spelen. Vorig jaar wonnen 
zij de publieksprijs op zowel het 
rock `n roll festival in Hamburg 
als op Terschelling. Verder spe-
len deze avond The Hi-Tombs uit 
Limburg en de Noordhollandse 
feestformatie El Rio Trio. Op za-
terdag 30 augustus wordt van-
af 18.00 uur de traditionele So-
lexrace georganiseerd, brullen-
de Solexen, dampende benzine-
luchten, lange leren jassen, pot-
helmpjes en gele klompen; dat 
is het beeld dat deze avond zal 
overheersen. De strijd om het of-
ficiële Europese kampioenschap 
zal losbranden. 
Er wordt in verschillende klassen 

gestart. De standaardklasse met 
de originele uitrusting trekt altijd 
enorm veel publiek, daarnaast 
de sneller jongen in de A en B 
klasse en tenslotte de specials, 
speciaal opgevoerde Solexen die 
snelheden van 80-90 km kunnen 
halen. Ook deze avond volop live 
rock ´n roll muziek in de feest-
tent en café de Vriendschap met 
Neerlands beste R&R bands zo-
als Eightball Boppers, Big Caz & 
4 Bobs en The Hellcats.
De start van de Solexrace is om 
18.00 uur maar daarvoor is al 
veel te zien en te beleven bij de 
keuring en de indeling van de 
Solexen. Dat gaat ‘s middags al 
van start. Naast de traditione-
le Solexen staan dit jaar een vijf-
tiental minibikes aan de start.
Zondag 31 augustus staat in het 
teken van de oldtimers. Ruim 150 
oldtimers komen jaarlijks naar 
Akersloot met daarbij prachti-
ge glimmende Amerikaanse wa-
gens, Caddilacs, Ford ´s, Chevro-
let et cetera. 
Er zijn ook veel Europese oldti-
mers en daarnaast zijn de jon-
gens van The Crazy Rockers, 
een vereniging van oude moto-
ren, ook weer van de partij met 
ruim honderd ,vooral race moto-
ren zoals BSA en Norton. Op de-
ze zondag volop muziek van The 
Surphonics, Trash Hombres en 
`57 Fairlane. Het oldtimer festi-
val gaat om 13.00 uur van start 
en geleidelijk zal Akersloot vol-
stromen met auto´s ,motoren , 
brommers en Solexen. Het gehe-
le weekend zijn alle evenemen-
ten en de muziek gratis te be-
zoeken, 
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WK voetbal voor mini’s bij 
FC Castricum weer van start
Castricum - Afgelopen zondag is de WK voetbal voor mini’s weer van 
start gegaan bij FC Castricum. Bijna 50 kinderen, vijf en zes jaar oud, 
voetballen iedere zondagmorgen twee wedstrijden. 
Er zijn tien landenteams, waardoor op zondagmorgen krakers als Ne-
derland – Duitsland en Brazilië – Argentinië heel gewoon zijn. Na de 
wedstrijden wordt er onder het genot van limonade en koffie door de 
kinderen en ouders nog nagepraat over de spannende wedstrijden, 
mooie doelpunten  en enthousiaste spelertjes. 

Louis van Duivenvoorde (midden) ondertekent de samenwerkingsovereenkomst in het bijzijn van Marcel 
Brands (links) en Aloys Wijnker (rechts). 

Samenwerking tussen AZ en FC Castricum
Castricum - Vrijdagavond, voor 
de oefenwedstrijd tussen AZ en 
Fiorentina, is een tweejarige sa-
menwerkingsovereenkomst tus-
sen AZ en FC Castricum onder-
tekend. 
Een delegatie van de jeugdcom-
missie van FC Castricum werd 
vrijdagavond ontvangen in het 
AZ stadion en vervolgens naar 
de Amstel Business Lounge bo-
ven in het AZ stadion geleid. 
Tussen een aantal oudgedien-
den uit de voetballerij, waar-
onder Kees Kist, Hugo Hoven-

kamp en Joop Brand, werd on-
der het genot van een hapje en 
een drankje de overeenkomst 
ondertekend door Louis van Dui-
venvoorden (jeugd- en vicevoor-
zitter van FC Castricum), Mar-
cel Brands (technisch directeur 
van AZ) en Aloys Wijnker (hoofd 
jeugdopleiding AZ).
De samenwerkingsovereen-
komst komt er in het kort op 
neer dat FC Castricum zich rich-
ting AZ verplicht om AZ op de 
hoogte te stellen van talentvolle 
spelers van FC Castricum. Daar 

tegenover staat dat AZ tijdens 
deze samenwerkingsperiode on-
der meer twee spelers naar FC 
Castricum stuurt voor een trai-
ning en een aantal jeugdtrai-
ners een keer mag kijken bij een 
jeugdtraining van AZ. 
De wedstrijd tussen FC Cas-
tricum B1 en AZ C1 tijdens de 
feestweek in verband met met 
de opening van het kunstgras-
veld was ook al een voorbeeld 
van de samenwerking tussen 
beide clubs.

Introductieweek Amsterdams 
NOVA-College bij Fruns
Castricum - Vrijdag 29 augus-
tus verzorgt Fruns voor de in-
troductieweek van het NOVA-
College uit Amsterdam een vijf-
tal workshops in Castricum. On-
geveer 80 allochtone leerlin-
gen, die tijdens deze introductie-
week in Slot Assumburg verblij-
ven, komen per fiets naar de stu-
dio van Fruns aan de Verlegde 
Overtoom. Dit internationale ge-
zelschap zal zich vervolgens ver-
delen over Dorpshuis de Kern, 
De Schakel, Zwembad de Witte 
Brug en StudioFruns. 
Van 10.00-12.00 uur vinden te-
gelijkertijd workshops plaats die 
door de speciale docenten zullen 
worden verzorgd. 
In De Kern zal buikdansen wor-

den gegeven door Karin Dek-
ker, die wekelijks de lessen bij 
Fruns verzorgt en capoeira door 
Professor Miojo die regelmatig 
in Castricum lessen geeft. In de 
Schakel verzorgt Lucie van Leeu-
wen de yoga. 
In het zwembad verzorgt Wynzen 
Pauzenga de ‘lindyplons’- work-
shop, een variant op lindyhop, 
maar dan ín het water. In Studio-
Fruns zullen Pauline Jansen en 
Lisa Mould de lindyhop-work-
shop verzorgen. 
Vanwege het internationale ka-
rakter worden alle lessen in het 
Engels gegeven. Voorafgaand 
aan deze dag zal op donderdag-
avond in StudioFruns een dans-
avond zijn.

Wynzen geeft Lindyplons…’

Rugbyjubileum spetterend van start

Spectaculair verjaar- 
dagsfeest van CAS RC
Castricum - De gehele laatste 
week van augustus staat voor 
de Castricumse Rugby Club in 
het teken van haar 40ste verjaar-
dag. Afgelopen zaterdag wer-
den de feestelijkheden geopend 
met een spetterend muziekfeest 
voor de jongeren en het Hol-
lands Next Top Rambo spekta-
kel voor de kleinste jeugdgroe-
pen. Bovendien konden alle be-
zoekers de fraai verbouwde keu-
ken in het clubhuis bezichtigen 
en als aanloop naar de overi-
ge verrassingen volgend week-
end de prachtige fotoposters 
langs het hoofdveld en in de tri-
bune bewonderen. Een overwel-
digend gevoel maakt zich van je 
meester om de geschiedenis van 
CAS RC in een paar tellen om je 
heen te zien en iedere rugbylief-
hebber is welhaast verplicht om 
al dit prachtigs te komen aan-
schouwen.
Daarvoor is de komende week 
voldoende gelegenheid. Iede-
re dag is er een rugbyclinic van 
de vermaarde Franse toptrai-
ner Pierre Villepreux. Woensdag-
avond spelen jeugdselecties van 
onder 16 en onder 18 jaar wed-
strijden tegen de Newcastle Fal-
cons, de club van de Engelse top-
rugbyer Jonny Wilkinson en de 
Nederlander Tim Visser. Donder-
dagavond spelen de cubs en de 
juniors wedstrijden tegen teams 
uit de competitie. Alle tijden zijn 
te vinden op www.40jaarcasrc.
nl of via de button op de club-
website.

Vrijdag staat in het teken van 
toprugby. In de vooravond is er 
voor genodigden een korte le-
zing en ontmoeting met Zinzan 
Brooke, een Nieuw Zeelandse 
rugbylegende en onderwijl wordt 
een maaltijd geserveerd met een 
glas wijn. Om 20.00 uur volgt de 
aftrap tussen CAS RC en Bel-
gisch kampioen Bosvoorde.

Zaterdag 30 augustus is het top-
punt van het jubileumfeest. Van-
af 14.00 uur wordt er in de feest-
tent verzameld voor de grote re-
unie. Alles is in het werk gesteld 
om zoveel mogelijk mensen te 
benaderen en op de website is 
een pagina waar de aanmel-
dingen op staan vermeld. Dan 
wordt duidelijk dat er een grote 
opkomst zal zijn die vanaf 15.00 
uur naar een korte wedstrijd tus-
sen oud-speelsters en het huidi-
ge damesteam kan gadeslaan. 
Even daarna begint de ontmoe-
ting tussen voormalige coryfee-
en van CAS RC en Diok en nu 
al is bekend dat velen daarnaar 
uitzien en er zelfs flink voor trai-
nen.
Na afloop is er tijd voor een offi-
cieel gedeelte met korte toespra-
ken en de presentatie van mis-
schien wel de kroon op alle fees-
telijkheden: het jubileumboek 40 
jaar Castricum Rugby, dat al bij 
voorbaat een collectors item ge-
noemd mag worden. 
Vervolgens is er een afsluitende 
feestavond met de formatie Am-
stel Live!

Volleybal 
dames gezocht
Castricum - Volleybalvereniging 
Croonenburg te Castricum is per 
direct op zoek naar dames in de 
leeftijd van 25 – 50 jaar die com-
petitie willen spelen op tweede 
en derde klasse niveau.
 
De dames trainen één keer per 
week en spelen competitie on-
der begeleiding van een erva-
ren gediplomeerde trainer. Aan-
melden kan bij Martin Mols (06-
13120320).  De training is op 
maandag in sporthal De Bloe-
men van 19.30–21.00 uur. Wie 
geïnteresseerd is kan ook een 
keer vrijblijvend langskomen op 
de maandagavond. De traingen 
zijn in zaal 3 en 4.

Feest bij rugbyers
Castricum – Op zaterdag 23  
augustus wordt er feest gevierd 
bij rugbyclub Cas RC vanwe-
ge het 40-jarig jubileum van de 
club. Er komen regionale dj’s, 
zoals Ivory, Basterd en Panna-
funk en een licht- en lasershow. 
Het feest is voor iedereen die 
van house, feesten en gezellig-
heid houdt. De minimum leeftijd 
is zestien jaar. Het feest wordt 
gehouden in een grote tent op 
sportpark Wouterland. Aanvang 
21.00 uur, entree 5,00 euro. 
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Spaanse avond bij
’t Mirakel van Bakkum
Bakkum - Bakkum-Noord mag 
trots zijn op haar nieuwe res-
taurant, wat gevestigd is aan 
de Heereweg, in het pand waar 
voorheen Gonzales zat.
Op 2 mei opende de burgemees-
ter van Castricum op feestelijke 
wijze ‘t Mirakel van Bakkum’ en 
noemde dit een aanwinst voor 
Bakkum en Castricum. Dit geldt 
echter ook voor Egmond en om-
geving. Want wat maakt dit res-
taurant zo bijzonder? De sfeer 
is warm en huiselijk te noemen, 
en de kaart is lekker Hollands en 
heel goed betaalbaar. Het vlees 
wordt gegrild op de houtskool-
grill door gastheer en kok Rena-
to, die van huis uit eigenlijk sla-
ger is. “Wij willen onze gasten 
een lekker avondje uit bezorgen 
in een ontspannen en gezellige 
sfeer”, aldus gastvrouw Tiny. En 
dat ze daar in slagen blijkt wel uit 
het feit dat al velen de weg heb-
ben weten te vinden naar dit res-
taurant. ok kan men er prima te-
recht voor een lunch of gewoon 
een kopje koffie. Na de succes-

volle muzikale avond met live 
optreden van een meidenband 
in augustus, organiseren Rena-
to en Tiny op 7 september een 
Spaanse avond. Men kan dan 
genieten van Spaanse gerech-
ten, zoals tappas, gazpacho, zar-
zuela, paella, sangria et cete-
ra bij Spaanse muziek. A la car-
te eten blijft ook die avond mo-
gelijk. Naast dit alles kan men er 
ook terecht voor bruiloften, fees-
ten en partijen van 2 tot 150 per-
sonen. Er zijn geen standaard 
feestarrangementen, maar ieder 
feest wordt geheel en al op maat 
georganiseerd, volgens de wen-
sen en budget van de gasten.
Voor wie toch liever het feest 
thuis wil vieren kan ’t Mirakel 
van Bakkum ook de catering 
verzorgen. Er is volop parkeer-
gelegenheid beschikbaar op het 
terrein van Bouwbedrijf de Nijs, 
naast het restaurant. 
Voor reserveringen en informa-
tie kan men  bellen naar 0251-
671353, of 06 51144262.
Op maandag is ’t Mirakel van 

Privéles thuis
Senioren aan de knoppen
Regio - Senioren willen vaak 
hun achterstand op computer-
gebied inhalen. In het werk of 
thuis hebben ze de computer-
boot gemist. En toch is er be-
hoefte om te internetten, te e-
mailen met kinderen of kleinkin-
deren, digitaal te fotograferen of 
spelletjes te spelen. Als je kunt 
internetten gaat er letterlijk een 
wereld voor je open. 
Vaak is een groepscursus be-
zwaarlijk vanwege de reis. Nu 
biedt Toplicht Opleidingen de 
mogelijkheid om privé-les te ne-
men. De docent komt aan huis. 

U leert met uw eigen computer. 
Heeft u die niet, dan wordt ge-
werkt we op de laptop van de 
docent.
Door de persoonlijke aandacht 
leert u vlot. U wordt niet gehaast 
of opgehouden door anderen. 
U leert in uw eigen tempo. U zit 
steeds zelf achter het toetsen-
bord. De docent geeft aanwijzin-
gen, u doet alles zelf. 
Bij de eerste les geldt: Niet tevre-
den, niet betalen. 
Voor informatie kijk (of laat kij-
ken) op www.toplicht.nl of bel 
0251-239832.

Holistic massage herstelt het lichaam

Andy Vos start eigen praktijk

Castricum - “Ons lichaam heeft 
bijna geen rustig moment meer. 
Daardoor raken onze spieren 
(meer dan 600) in het gehele li-
chaam gespannen of overbe-
last. Hierdoor worden blessu-
res gestimuleerd. Het lichaam 
gaat zichzelf beschermen door 
een andere stand aan te nemen, 
waardoor het probleem alleen 
nog maar erger wordt. Het ont-
staan van gewrichtspijn en een 
verkeerde  houding zijn gebo-
ren.” Aan het woord is de holistic 
massage therapeut Andy Vos.
 
Andy volgde een opleiding in En-
geland op het MC Timoney Col-
lege te Abingdon. Het MC Timo-
ney College is een opleidings-
instituut voor chiropratie en ho-
listic massage therapist. In En-
geland  werd Andy getraind om 
met diverse artsen samen te 
werken om het belang van de 
cliënt te optimaliseren. Andy: “Ik 
ben aangesloten bij ITEC, een 
wereldwijde brancheorganisa-
tie. Holistic massage therapeut is 
een oud beroep. Men werd vroe-

ger medisch geadviseerd, maar 
door de opkomst van de farma-
ceutische industrie is dit beroep 
na de tweede wereldoorlog ver-
drongen. Het heeft een tijd ge-
duurd totdat de medische wereld 
er achter kwam dat vele licha-
melijke klachten beter behandel-
baar zijn via een holistic massa-
ge therapeut. Dit is medisch be-
wezen.” Andy wilde zichzelf nog 
meer specialiseren, waardoor 
genoemde opleiding een goe-
de aanvulling was om kinderen 
en volwassenen beter te kunnen 
helpen.
 
Massagetechniek
De massage therapeut her-
stelt het lichaam via een mas-
sage techniek, gevolgd door een 
eventuele correctie. Door de be-
handeling worden de spieren via 
een massage los gemaakt en 
worden de zenuwen geprikkeld, 
zodat de afvalstoffen door be-
hulp van veel water drinken het 
lichaam verlaten via het urine-
kanaal. In een wat later stadium 
krijgt de cliënt indien noodzake-

lijk ook oefeningen mee om het 
lichaam stabiel te houden, zodat 
het lichaam niet meer in de be-
ginsituatie terugvalt. Andy: “Ik-
zelf ben ervan overtuigd dat de 
meeste klachten ontstaan door 
stress. We worden dagelijks ge-
prikkeld door gebeurtenissen 
van buitenaf, denk bijvoorbeeld 
aan reclame, werkdruk, ver-
wachtingspatronen, enz.” 
De cliënt krijgt eerst een intake 
gesprek en daarna een comple-
te totale holistic massage. Daar-
na weet de therapeut wat er 
eventueel moet worden gecor-
rigeerd in het lichaam. “De eer-
ste behandeling voor volwasse-
nen duurt anderhalf uur en voor 
een kind tot twaalf jaar een uur. 
Daarna wordt er een behandel-
plan samen met de cliënt ge-
maakt. De vervolgbehandeling 
duurt voor een volwassene on-
geveer één uur en voor een kind 
tot twaalf jaar een half uur. Aan-
geboren klachten zijn behandel-
baar door het draaglijker voor 
een cliënt te maken, maar de-
ze kunnen niet worden hersteld. 
Andy: “Ik ben begonnen door 
eerst bij de cliënten thuis te ko-
men, maar doordat ik veel tijd 
kwijt was voor het heen en weer 
reizen heb ik besloten om een 
eigen praktijk te openen. In mijn 
praktijk maak ik verschil tussen 
volwassenentarieven en kinder-
tarieven tot twaalf jaar.” Te be-
handelen klachten zijn onder 
meer: hoofdpijn; nekpijn; lage 
rugpijn; schouderpijn; rugpijn; 
bekkeninstabiliteit; RSI; sport-
blessures, onrustige benen, rus-
teloosheid; pijnlijke handen en 
pijnlijke voeten. 
Praktijk voor Holistische Massa-
ge Therapie Andy Vos, Korte Cie-
weg 48, Castricum. Tel.: 06/1887 
5307.  

Vokaal Kabaal zoekt nieuwe zangers
Castricum - Het popkoor Vokaal Kabaal in Castricum is nog op zoek naar enthousiaste nieuwe zangers 
(met een leeftijdslimiet van 45 jaar voor vrouwen en 55 jaar voor mannen). Met name in de stemsoorten 
sopraan, tenor en bas zijn er nog plaatsen beschikbaar. Woensdagavond 3 september wordt er een auditie-
ronde gehouden voor nieuwe leden. Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden bij koordirigente Rolien 
Eikelenboom, tel. 653391, www.vokaalkabaal.nl.

Verlichtings-
controle fietsen
Castricum - Vorige week dins-
dagavond werden in de om-
geving Castricum-Limmen-
Akersloot in totaal tien fietsers 

bekeurd omdat zij geen goede 
verlichting op hun fiets hadden. 
De controle op verlichting be-
perkt zich niet alleen tot de don-
kere maanden van het jaar. Ook 
in de zomermaanden wordt re-
gelmatig op de goede zichtbaar-
heid van fietsers gecontroleerd.
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Jeugdclubkampioen- 
schappen van TVC
Castricum - Afgelopen week-
end was het zover: de jeugdclub-
kampioenschappen van Tennis 
Vereniging Castricum. Er hadden 
zich ruim 40 kinderen ingeschre-
ven en velen daarvan voor twee 
onderdelen. Voor een aantal kin-
deren betekende dat veel wed-
strijden spelen, maar de jeugd 
van TVC heeft laten zien dat zij 
weer top fit zijn na de lange zo-
mervakantie, want er werd fana-
tiek gespeeld om ieder punt. 

Van al dat tennis, krijgt men na-
tuurlijk wel honger: de meeste 
kinderen lieten zich de barbe-
cue van zaterdagavond dan ook 
goed smaken. 

Zondagmiddag werden de laat-
ste wedstrijden gespeeld en met 

alle supporters was het een ge-
zellig afsluiting van dit toernooi. 
Om 17.00 uur werd het eindsig-
naal gegeven. Vooral in de poule 
van de jongens enkel 2 moest er 
even flink worden gerekend wie 
er met de eerste prijs naar huis 
ging. Met een minimaal verschil 
was dit uiteindelijk Rutger Cop-
poolse.

De overige eerste plaatsen wa-
ren in de enkel voor Daan Bos-
selaar, Mitra Jalali, Anna Verhaar, 
Joost Nussy en Nicky Klooster-
man. De eerste plaatsen in de 
dubbels waren voor Mitra Jala-
li en Amy Buteneers, Daan Bos-
selaar en Martijn Vorstman, Jose 
de Groot en Saranke Visser, Lars 
Kloosterman en Marcel Min, Lisa 
Nussy en Ilse Haagendoorn. 

Badmintonvereniging 
Castricum zoekt invallers
Castricum - BCCastricum zoekt 
voor de competitie van komend 
seizoen dames, die de sport al 
aardig onder de knie hebben, 
die zo nu en dan kunnen invallen 
in de competitieteams. Zij heb-
ben een team dat uitkomt in de 
hoofdklasse en een team dat uit-
komt in de eerste klasse. Omdat 
dames bij de vereniging schaars 
zijn zoeken zij iemand die zo nu 

en dan kan invallen of als vast 
speler in een van de teams kan 
komen. 
Spelers die al spelen bij een ver-
eniging elders, maar wel interes-
se hebben worden ook uitgeno-
digd te reageren. Voor informatie 
kan men zich wenden tot Miran-
da Lammers, tel: 0251-293773 
of mailen naar: info@bccastri-
cum.nl.

VV Limmen wint bekerduel
Limmen - De zondag 1 van VV 
Limmen is het bekertoernooi 
goed begonnen door Jong Her-
cules met  5-0 te verslaan. Het 
spel van het team was overtui-
gend.
Limmen hecht veel waarde aan 
goede prestaties in het beker-
toernooi. Met wedstrijden te-
gen het sterke Volendam-zater-
dag en Kolping Boys in het voor-
uitzicht zal dat geen gemakkelij-
ke opgave worden, maar tegen 
Jong Hercules legde Limmen 
een stevige basis voor beker-
succes. Zaterdagmiddag hadden 
de spelers van Limmen op het 
prachtig geprepareerde veld van 
Dampegheest weer eens echt 
gras onder de voeten en daar 
ging blijkbaar een inspirerende 
werking van uit. 

In de eerste helft hield Limmen 
het tempo dermate hoog dat za-
terdagderdeklasser Jong Hercu-

les al snel naar adem hapte. Ron 
van Stralen en Rens Min ontre-
gelden de achterhoede van de 
Beverwijkse opponent, waar-
na de goed spelende Barry Veldt 
hard raak schoot: 1-0. Opvallend 
was dat Limmen vooral in verde-
digend opzicht nauwelijks een 
kans weggaf en de mandekkers 
konden terugblikken op een pri-
ma wedstrijd. Eén maal, twee mi-
nuten na rust, kon Jong Hercu-
les gevaarlijk worden. Het schot 
vanaf de rand van het straf-
schopgebied werd echter fraai 
gekeerd door Edwin den Bree-
jen, die de bal uit de bovenhoek 
ranselde.

In de tweede helft scoorde Lim-
men makkelijk. Door Van Stra-
len werd het in de 53e minuut 2-
0, het voorbereidende werk was 
gedaan door Ralf Donker. Twaalf 
minuten later nam Donker zelf 
het derde doelpunt voor zijn re-

kening. Hij plukte de bal na een 
afgeslagen aanval uit de lucht 
en volleerde vervolgens heel 
fraai raak: 3-0. Rik Seignette in-
casseerde de beloning voor zijn 
werklust toen hij van zo’n twintig 
meter de bal feilloos naar de bo-
venhoek stuurde: 4-0. Door ver-
dediger Thijs Nijman werd de 
laatste treffer van de middag ge-
maakt. Al met al een aangena-
me zaterdagmiddag voor spe-
lers, staf en supporters van Lim-
men. Deze week gaat het er voor 
Limmen om spannen. In Volen-
dam treft men het tweede za-
terdagelftal van de gelijknami-
ge vereniging en dat is een te-
genstander van formaat. Volen-
dam 2 miste het afgelopen sei-
zoen op een haar na de landsti-
tel bij de reserve-elftallen. Volen-
dam won de eerste bekerwed-
strijd tegen zondagtweedeklas-
ser Kolping Boys met maar liefst 
9-3 geklopt. 

Winst voor vrouwen VV Limmen
Limmen - De vrouwen van VV 
Limmen hebben de bekerwed-
strijd tegen ADO’20 met 4-3 ge-
wonnen. En dat was een resul-
taat waar iedereen tevreden mee 
was.
Nadat vorig jaar het kampioen-
schap in de derde klasse werd 
behaald, mogen de dames van 
Limmen  het dit seizoen in de 
tweede klasse van de KNVB 
gaan proberen. Het zijn tegen-
standers van formaat en ze ko-
men vanuit Medemblik tot Leus-
den. Ook dit seizoen werd weer 
begonnen met de bekerwedstij-
den. Limmen wist dat het zwaar 
zou worden tegen het ervaren 
ADO.  
Aan het begin van de wedstrijd 

liet Limmen gelijk merken niet af 
te willen wachten. Kleine kansjes 
volgden en de verdediging van 
Limmen stond scherp te dek-
ken en gaf niets weg. De eer-
ste kans was voor Laura Koot die 
met links uithaalde maar de kee-
per reageerde alert. Na een goe-
de aanval kon Nikki Kuijs de eer-
ste goal van dit seizoen voor haar 
rekening nemen. In een gelijkop-
gaande wedstrijd was het Lim-
men die de leukste voetballende 
aanvallen had, maar ADO bleef 
scherp en gevaarlijk. Een hands-
bal van de keepster van ADO 
buiten de 16-meter bleef onbe-
straft en ook een overtreding op 
Kuijs in de 16 meter werd weg-
gewoven. Na een goede aanval 

van ADO werd het 1-1 en dat 
zou ook de ruststand zijn. 
Limmen wist ook na rust de te-
genstander onder druk te hou-
den. Door Kuijs werd het 2-1. 
Niet veel later stond het weer 
gelijk. Daarna was het de beurt 
aan Tamara. Deze nieuwe speel-
ster, waarvan de achternaam nog 
niet zo bekend is, maakte indruk 
en ze scoorde 3-2. ADO kon toch 
weer gelijk komen. Door een ei-
gen doelpunt van een ADO ver-
dedigster kwam Limmen op 4-
3 en deze keer werd de voor-
sprong niet meer uit handen ge-
geven. Limmen lijkt al vroeg in 
vorm en had er een zeer leuke 
middag van gemaakt. Het pu-
bliek had in ieder geval genoten.

Red Stars slaat toe in slotfase
Castricum – De honkbalploeg 
van Red Stars Vitesse heeft zon-
dag een van de spannendste 
wedstrijden van het seizoen afge-
sloten met een 7-2 overwinning. 
Het gevaarlijke Double Stars Hei-
loo bleef lang in het spoor van de 
Castricummers, maar brak pas in 
de achtste inning.

Hoewel Red Stars in de vijfde 
klasse wedstrijden van twee uur 
speelt, kwam het op De Puikman 
tot een ‘volledige’ partij van ne-
gen innings. Reden hiervoor wa-
ren de snelle innings, die door 
zeer solide veldwerk van beide 
teams weinig punten oplever-
den. Een groot deel van de wed-
strijd stond de stand van 3-1 op 
het scorebord.

Die score kwam tot stand toen 
Niek Kuijs bij een 0-1 achter-
stand in de tweede inning een 
opofferingsslag produceerde en 
Jeroen Groenendal in staat stel-

de de gelijkmaker te scoren. Een 
inning later zorgde de water-
vlugge Rick Zonneveld voor 2-
1 en weer een inning later was 
het Niek Kuijs die met een solo-
homerun 3-1 liet aantekenen.
Tot de achtste inning bleef de 
thuisplaat daarna voor beide 
ploegen een bridge too far. Pit-
cher Joost Kuis en zijn veld ston-
den weinig honkslagen toe, maar 
ook Red Stars kwam niet verder 
dan drie honkslagen. Pas in die 
achtste slagbeurt vulden Sander 
van Lubeck, Maarten de Ruijter 
en Jeroen Groenendal met een 
serie honkslagen de honken. Een 
tik van Niek Kuijs en een doorge-
schoten bal leverden 4-1 en 5-1 
op. Vervolgens sloeg Koen Glorie 
met een tweehonkslag de hon-
ken leeg en zorgde zo voor het 
zesde en zevende punt.
In de negende inning scoor-
de Double Stars iets te laat haar 
tweede punt, voordat kortestop 
Jasper van Schoor met een vloei-

end dubbelspel een einde maak-
te aan de boeiende en hoog-
staande wedstrijd. Coach Daan 
Kuijper: “Het begon aan slag 
wat moeizaam, maar we hebben 
zeer scherp verdedigd en in ne-
gen innings maar één veldfoutje 
gemaakt. Knap dat ons team zo 
lang de concentratie weet vast te 
houden en in de slotfase de zege 
veilig stelt.” Kuijper haalt veel vol-
doening uit de winstpartij. “Vori-
ge week hadden we onze eerste 
echt spannende wedstrijd, maar 
die verloren we in de laatste in-
nings van Sparks. Nu waren we 
scherper tot het einde. Double 
Stars heeft zich sterk geweerd, 
ik hoop dat ze volgende week te-
gen onze concurrent Onze Ge-
zellen wel weten te winnen.”

Red Stars speelt zondag 30 au-
gustus uit bij Flying Petrels. De 
eerstvolgende thuiswedstrijd is 
zondag 14 september, om 16.00 
uur tegen Kinheim.
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AMAK-Hacquebardloop 
is in Akersloot traditie
Akersloot - De Akersloter Ma-
rathon Klub houdt op zondag 
28 september de traditione-
le AMAK-Hacquebardloop voor 
de 24e keer. Deze hardloopwed-
strijd dankt zijn naam aan de 
hoofdsponsor van dit spektakel, 
drukkerij Hacquebard VOF uit 
Heemskerk.
Het is al jaren een klassieker en 
wordt als zodanig goed bezocht. 
De sfeer van een echte hard-
loopwedstrijd is aanwezig en het 
parcours garandeert altijd scher-
pe tijden. 
Voor de atleten is de mogelijk-
heid te kiezen voor de 5, 10 of 
15 kilometer en voor de jeugd, 
die gratis kan deelnemen, is 
het open kampioenschap van 
Akersloot over 500 meter, 1 en 2 
kilometer.
Het parcours van 5, 10 en 15 kilo-

meter loopt dwars door en langs 
het dorp Akersloot, door het na-
tuurgebied van de Klaas Hoorn- 
en Kijfpolder en langs het Alk-
maardermeer.

Inschrijven kan vanaf 9.00 uur 
in Grand Sports Café De Le-
lie aan de Rembrandtsingel 3 te 
Akersloot.
Voorinschrijving is ook mogelijk 
via de website: www.amak.my-
web.nl. Kosten voorinschrijving 
2,50 euro, inschrijven op 28 sep-
tember 3,50 euro (vanaf 16 jaar). 
Er is een aantrekkelijk prijzen-
geld beschikbaar voor de heren 
en de dames.
Starttijden: Jeugd 500 meter 
10.00 uur, 1 km 10.10 uur 2 km 
om 10.20 uur en de 5, 10 en 15 
km om 11.00 uur. 
Info: 0251-313738/0619193588.

Stijldansen

Danscentrum Luut Griffioen: 
Al 25 jaar in Castricum!
Castricum - In een stijldans 
cursus leert men zowel Ballroom 
als Latin American dansen. Het 
voordeel is dat men op verschil-
lende muziekstijlen leert dansen, 
van een swingende Quickstep 
tot een pittige ChaCha.   
Bij Danscentrum Luut Griffi-
oen, Dorpsstraat 72 in Castri-
cum is men gewoon zichzelf, in 
eigen kleding met eigen vrien-
den/vriendinnen. De sfeer, lek-
ker dichtbij, de extra’s, veel re-
denen om in Castricum te gaan 
dansen. 
Dansles is voor jong en oud en 
er is les in verschillende leeftijds-
categorieen:
Groep 5, 6, 7, 8 (DanceMix)  is 
op het einde van de middag 
na schooltijd. BreakDance op 
woensdag en donderdag ? Vraag 
naar de mogelijkheden.
Middelbare scholieren - vanaf 
de brugklas - dansen met leef-
tijdgenoten, klasgenoten, sport-
makkers en vrienden. Men wis-
selt veel van danspartner. 

Er zijn nog een paar meisjes zon-
der danspartner, dus voor jon-
gens is nog genoeg plaats.
Vanaf 21 jaar heeft men les in 
volwassenen groepen, met de 
eigen partner en samen met  
vrienden. 
Volwassenen loopt tot boven de 
55 jaar en is dus qua leeftijd een 
ruim begrip. Men probeert zo-
veel mogelijk groepen met leef-
tijdsgenoten/interesse te cre-
eren, ook in verband met mu-
ziekkeuze en tempo van aanle-
ren van de verschillende dansrit-
mes. Dansles voor volwassenen 
50+  is er weer vanaf vrijdag 5 
september om 13.30 uur
Danscentrum Luut Griffioen is 
FDO Cum Laude Allround gedi-
plomeerd, internationaal dans-
sporttrainer en lid van de be-
langrijke organisaties en houdt 
men het vak bij. 
Voor meer informatie en inschrij-
ven: tel 0251 655060/672192 of  
de website: www.danscentrum-
luutgriffioen.nl.

Vitesse voor 
jong en oud!
Castricum - Afgelopen zaterdag 
was het eindelijk zo ver voor alle 
E- en F-pupillen bij Voetbalver-
eniging Vitesse’22! Sportpark De 
Puikman lag er prachtig bij en de 
talrijke bezoekers konden genie-
ten van een heerlijk zonnetje. De 
jeugdafdeling van Vitesse is en 
blijft populair in Castricum: veel 
aanmeldingen dus veel nieuwe 
gezichten op het veld en op de 
tribune. 

Iedereen werd welkom gehe-
ten door het bestuur en achter-
eenvolgens werden ze per team 
ontvangen door de jeugdcoör-
dinatoren. Vijftig A- en B juni-
oren stonden verdeeld over de 
dag klaar om hun jongere club-
genootjes in een spelcircuit aan 
het werk te zetten. Voor de he-
le jeugd is door de sponsors ge-
zorgd voor een Vitesse trainings-

pak en dat kon meteen worden 
gepast. 
Al met al een geslaagd evene-
ment waarbij de kinderen met 
volle teugen hebben genoten. 
Vriendjes en vriendinnetjes die 
ook bij Vitesse willen spelen zijn 
vanaf een leeftijd van 5 jaar al 
welkom! 
Dus geef je snel op via ledenad-
ministratie@Vitesse22.nl!    
Niet alleen de jeugd heeft kun-
nen genieten van het prachtige 
weer en de mooie velden van de 
Puikman, ook de seniorenteams 
hebben een sportieve zondag-
middag gehad. Deze middag 
deed dienst als de officiële kick-
off voor de senioren teams 3 t/m 
13 en hierdoor was de opkomst 
hoog. Aansluitend was er een 
barbecue georganiseerd waarbij 
nog gezellig in de avondzon na-
gepraat werd.

Vitesse wint met gemak van Reiger Boys
Castricum -  Afgelopen zater-
dag was Vitesse ‘22 op bezoek 
bij derdeklasser Reiger Boys 
voor de eerste bekerwedstrijd 
van dit seizoen. Het elftal on-
der leiding van de nieuwe trainer 
Ron van Aanholt begon met een 
verzwakt team door schorsingen. 
Deze waren opgelopen in de na-
competititie van vorig jaar.

Vitesse begon sterk aan de wed-
strijd en dit vertaalde zich al snel 
in een kans voor spits Lennert 
Beentjes. Op het moment dat hij 
de keeper omspeelde, werd hij 
foutief gehinderd door diezelfde 
doelman met een strafschop en 
rode kaart als gevolg. De penal-
ty die daarop volgde leidde tot 
1-0 voorsprong. Door dit over-
tal bleef Vitesse druk zetten op 
de helft van de tegenstander. Dit 
gaf een paar uitstekende kansen 
voor de aanvallers. De kans om 
de wedstrijd vroegtijdig te be-
slissen werd niet benut. Markant 

detail was dat spits Beentjes bij 
één van deze kansen onregle-
mentair werd tegengehouden 
en zijn frustratie afreageerde op 
de arbiter. Dit kwam hem op een 
gele kaart te staan en was reden 
voor trainer Van Aanholt om hem 
onmiddellijk te vervangen.
De keeperswissel kwam de gast-
heren absoluut niet ten goede. 
De onzekere man maakte een 
grove fout, die een niet te missen 
kans gaf aan Mark Ribbens; 2-
0. Concentratieverlies zorgde in 
voor twee goede kansen voor de 
gastheren. Mede door het goe-
de werk van keeper Koekkoek 
scoorde zij niet. 
Door het veldoverwicht werd 
steeds de vrije man op het mid-
denveld gezocht. Zo kwamen 
er grote kansen voor Nick Cas-
tricum, Ribbens en Mark Kok-
kelkoren. Toch werd er niet ge-
scoord. Spits Ribbens was nog 
het meest dichtbij, hij pegelde de 
bal op de lat na goed voorberei-

dend werk van Castricum. Door 
de 2-0 stand sloop er wat ge-
makzucht in het spel. Zo kreeg 
de spits een vrije doorloop. Ge-
legenheidslinksback Tanno van 
de Berghe zette hem simpel van 
de bal. Hoewel hij de spits niet 
of nauwelijks toucheerde, vond 
de leidsman dit reden om hem 
een rode kaart te geven voor een 
overtreding op een doorgebro-
ken speler.
Met tien tegen tien daalde het 
spelniveau en het wedstrijdtem-
po enorm, toch bleef Vitesse de 
betere ploeg. Na een mooie aan-
val kon Tom Spil met zijn laatste 
krachten de 3-0 binnen schieten. 
Na de 3-0 was de wedstrijd defi-
nitief beslist en in de laatste mi-
nuten kon invaller Kokkelkoren 
nog de 4-0 eindstand bepalen.

De volgende wedstrijd is op 28 
augustus tegen Schagen om 
20.00 uur op sportpark de Puik-
man. 

Zege naar Kool
Castricum - Afgelopen 
weekend stonden de duiven  
van de Gouden Wieken in het 
Belgische Duffel. Om 12.15 
uur werd het startschot ge-
geven voor de 260 duiven 
die de leden hadden ingezet. 
Met een gemiddelde snel-
heid van 75 kilometer per 
uur bereikte de eerste duif 
van de vereniging het hok 
van zijn baas John Kool. Jaap 
Kaandorp en Gerhard Tromp  
wisten in het spoor te blij-
ven en pakten de tweede en 
derde duif. Een keurige vijf-
de plek was er voor Cees de 
Wildt die in het secondenspel 
Arie Hageman voor bleef. 
Ook Anton Tromp en de com-
binatie De Graaf pakten hun 
prijsduiven mee. De lijst werd 
afgesloten met duiven van 
Cor Sprenkeling en de com-
binatie Rijkom/Sentveld.

Stoomcursus ballet Castricum - Voor veel tieners is 
het een droom te dansen in een 
videoclip of in een van de ve-
le musicals. De eisen zijn hoog. 
Een klassieke basis, die de spier-
kracht goed ontwikkelt, is altijd 
een vereiste bij een vakopleiding  
dans/musical. Met twee goede 
klassieke lessen per week kun-
nen leerlingen vaak al veel be-
reiken, ook al zijn ze al in de pu-
berteit. De stoomcursus is een 
spoedopleiding voor gemoti-
veerde latere starters om snel 
een klassieke ondergrond te leg-
gen en/of naar een auditie toe te 
werken.
Zoals elke seizoen starten er 
weer nieuwe klassieke en jazz 
lessen voor alle niveaus van de 
basisschool. Voor inschrijvin-
gen  en info over het nieuwe sei-
zoen kan men bellen naar 023 - 
5361009 in de ochtenduren, per 
mail naar bsjburg@zonnet.nl of 
website www.iskra.nl.
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Martijn Deijle G 
voetbaltoernooi 2008
Uitgeest - Op zaterdag 30 au-
gustus wordt er bij FC Uitgeest 
voor de eerste maal een G voet-
baltoernooi gehouden. Het G 
voetbal is vanaf de oprichtings-
datum van FC Uitgeest een vast 
onderdeel van de vereniging. Se-
cretaris Ben Valkering: “Jeugd en 
oudere voetballers met een be-
perking hebben wekelijks de 
mogelijkheid om actief te spor-
ten bij FC Uitgeest en daar wordt 
dankbaar gebruik van gemaakt. 

De twee G teams van FC Uit-
geest hebben in de laatste ja-
ren al verschillende malen deel-
genomen aan een G voetbaltoer-
nooi en het werd volgens de be-
geleiders tijd om eens zelf een 
toernooi te organiseren.”
Het toernooi wordt gehouden op 
de sportvelden van FC Uitgeest 
aan de Zienlaan in Uitgeest. De 
wedstrijden beginnen om 10.30 
uur en om 15.30 uur zal de prijs-
uitreiking gaan plaatsvinden.

De eerste chico bij MHCU
Uitgeest - Sporten is leuk, team-
sport is geweldig. Hoe eerder je 
begint hoe leuker het is. De po-
pulariteit van hockey groeit. De 
gedachte dat hockey tot de eli-
tesport behoort is al lang achter-
haald, het is gewoon een sport 
die voor iedereen toegankelijk is, 
een sport met een ‘stokkie’. De 
hockeyclub in Uitgeest bestaat 
al ruim 30 jaar en is een van de 
snelst groeiende clubs van Ne-
derland. Vrijwilliger Jacgueline 
Douwstra: “Met een team en-
thousiaste mensen organiseren 
we bij MHCU jaarlijks leuke eve-
nementen zoals het traditionele 

Paashusseltoernooi, teamfees-
ten en een seizoenfeest, kortom, 
een leuke gezellige club. Met in-
gang van het komend seizoen 
kunnen de 5- en 6-jarigen onder 
ons op een speelse manier be-
ginnen met de hockeysport. De-
ze groep, de ‘chico’s’, trainen een 
keer per week op woensdagmid-
dag en leren zo al op jonge leef-
tijd de behendigheid die nodig 
is om later een leuk spel te spe-
len.” 
Er is nog voldoende plaats bij de 
groep van de chico’s. Kijk voor 
meer informatie op www.mhcu.
nl.

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Donderdag 28 augustus
20:00 Dartcompetitie The Wolves

Vrijdag 29 augustus 
RZVV SNS Regiobank Competitie 
19:30 Rotho Houten Vloer - Autoschade Zonneveld
20:10 Patina Valbeveiliging - Vlaggenkoning 
20:50 Sporthal de Zien - De Buurvrouw
21:30 Tesselaar - KMU Sierhekken
22:10 TD-Support - De Bonte Vivant 2
22:50 Autobedrijf Uitgeest - Auto Centraal Uitgeest

Zondag 31 augustus
11.00 uur Paranormaal en lifestyle beurs

Maandag 1 september zaalvoetbal
20:30 KNVB Zaalvoetbal

Woensdag 3 september
Vanaf 20:00 recreatie badminton en volleybal.

AZ sluit samenwerkingsover-
eenkomst met FC Uitgeest 
Uitgeest - FC Uitgeest heeft vrij-
dag 22 augustus een samenwer-
kingsovereenkomst afgesloten 
met profclub AZ uit Alkmaar.
Vice voorzitter Ton van Egmond 
tekende in het bijzijn van Marcel 
Brands en Aloys Wijnker de sa-
menwerkingsovereenkomst.
Deze overeenkomst houdt onder 
andere in dat FC Uitgeest AZ tij-
dig informeert omtrent de aan-
wezigheid van talentvolle spe-
lers. AZ kan vervolgens spelers 
uitnodigen voor het bijwonen 
en/of deelnemen van een trai-
ning of een wedstrijd.
AZ verleent op haar beurt me-
dewerking om met een jeugd-

team een oefenwedstrijd te ko-
men spelen en de jeugdtrainers 
van FC Uitgeest kunnen worden 
uitgenodigd om een trainings-
middag van de AZ jeugdoplei-
ding bij te wonen.
FC Uitgeest is overigens niet de 
enige vereniging in de omgeving 
die een dergelijke samenwer-
kingsovereenkomst heeft. Het 
geeft wel aan dat voetbal popu-
lairder dan ooit is in Uitgeest en 
de plaatselijke FC met de jeugd 
op de goede weg is. AZ gaat im-
mers alleen een samenwerking 
aan als zij potentieel zien om 
spelers aan hun jeugdopleiding 
toe te voegen. 

Klaverjasseizoen 
van start bij 
‘Kindervreugd’
Uitgeest - Op 1 september gaat 
een nieuw seizoen klaverjassen 
van start bij speeltuinvereniging 
‘Kindervreugd’ Uitgeest. Tijdens 
het klaverjassen zijn er weer prij-
zen te winnen. Het kalverjassen 
begint om 20.00 uur in het club-
gebouw van de speeltuin.
Kijk voor meer informatie op 
www.speeltuinuitgeest.nl of mail 
naar speeltuinuitgeest@hotmail.
com.

Respo heeft 
plaats voor 
nieuwe leden
Uitgeest - Recreatiesportver-
eniging Respo heeft bij zowel 
badminton als bij volleybal weer 
plaats voor enkele nieuwe leden 
vanaf 18 jaar. Er wordt iedere 
woensdagavond (september tot 
mei) gespeeld van 20.00 – 22.00 
uur in sporthal  De Zien te Uit-
geest. De contributie bedraagt 
momenteel 50,00 euro per sei-
zoen.  
Voor informatie over badminton 
kan men contact opnemen met 
N. Stobbe, 0251-313645, voor  
informatie over volleybal  met 
R. Ullersma, 0251-316216. Aan-
melden kan ook per email naar 
h.f.defrance@casema.nl.
Na telefonisch overleg bestaat 
de mogelijkheid om ter kennis-
making vrijblijvend een avond 
mee te spelen.

Start literatuurcursus
Uitgeest - Wie leest graag re-
cente literaire romans van Ne-
derlandse en buitenlandse 
schrijvers? Wie wil over het gele-
zene graag met anderen van ge-
dachten wisselen? Wie lijkt bo-
vendien aardig om dat te doen 
aan de hand van heel diverse 
thema’s? Onder de inspirerende 
leiding van iemand die ruime er-
varing heeft in het geven van li-
teratuurcursussen en het bege-
leiden van leeskringen? 
In september start in Uitgeest 
weer een cursus van Corien Hil-
denbrant. Tijdens zes bijeenkom-
sten komen de volgende boeken 
en thema’s aan de orde: 
22 september: Italië - Snijpunt 
door Nelleke Noordervliet & Lief-
desval door Esther Freud. 27 ok-
tober: schuldvraag – Lucifer door 
Connie Palmen & Boetekleed 
door Ian Mc Ewan. 17 november: 
liefde - Marte Jacobs door Tim 
Krabbé & Paradiso door Kees 
van Beijnum. 19 januari 2009: 

historie - De overgave door Ar-
thur Japin & Dunya door Tomas 
Lieske. 23 februari: duiven – Een 
duif en een jongen door Meir 
Shalev & Hemelval door Arjan 
Visser.  23 maart: vrouwenleven 
– Anna Boom door Judith Koe-
lemeijer & Vrouw in de schaduw 
door Dorinde van Oort.
De cursus vindt op maandagen 
van 10.00-12.00 uur plaats in de 
bibliotheekvestiging aan de Dok-
ter Brugmanstraat 5 in Uitgeest.
De kosten voor zes ochtenden, 
inclusief koffie/thee en een rea-
der, bedragen 65,00 euro voor 
leden van Bibliotheek IJmond 
Noord. Niet-leden betalen 75,00 
euro. 
Deelname na inschrijving vooraf, 
bij het informatiebureau in één 
van de vestigingen van Biblio-
theek IJmond Noord. 
Maximum aantal deelnemers: 
12. Zie voor adressen en ope-
ningstijden: www.bibliotheekij-
mondnoord.nl. 

Beach party 
bij Buona Sera
Uitgeest - Zaterdag 30 augus-
tus is het weer zover en wordt 
de jaarlijkse Beach party gehou-
den in Buona Sera Uitgeest. De-
ze avond zal Buona Sera omge-
toverd zijn tot een tropische bar 
met veel cocktails en sangria. 
Tevens zal het interieur en het 
personeel geheel in stijl van de 
beach party zijn. Speciaal voor 
deze avond worden er diverse 
cocktails en sangria geserveerd. 

Vrijdag ‘Ice ice 
baby’ bij Bigdik
Uitgeest - Bigdik organiseert 
vrijdag ‘Ice ice baby’ in de Bobs 
Uitgeest met dj E1 achter de 
draaitafel.
Bezoekers kunnen deze avond 
dansen in het schuim en worden 
getrakteerd op ijs. Tevens zijn er 
prijzen te winnen.
De deuren gaan open om 22.00 
uur. De minimale toegangsleef-
tijd is veertien jaar.
De kaartverkoop van de Bigs-
gool party  op vrijdag 12 septem-
ber is gestart. Kaarten zijn online 
te verkrijgen via www.bigdik.nl.

Millhouse report
Vrijdag 29 augustus: Mill Lounge 
Café 15:00 – 17:30, 11 t/m 16 
jaar. oegang gratis.
Zaterdag 30 augustus: Disco 
Flitzz, 19:30 – 23:00 uur, 11 t/m 
16 jaar. Toegang gratis.
Dinsdag 2 september: Chill and 
filmtime! 15:00 – 17:30 (start film 

tussen 15:30 en 16:00 uur), 11 t/
m 16 jaar. Toegang gratis.
Vrijdag 5 september: Mill Lounge 
Café, 15:00 – 17:30 uur, 11 t/m 16 
jaar. Toegang gratis.
Zaterdag 6 september: Disco 
Flitzz, 19:30 – 23:00 uur, 11 t/m 
16 jaar. Toegang gratis.
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 0251 - 361111
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

Openingstijden
Gemeentehuis
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

- Afdeling Burgerzaken:
maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 
uur en daarnaast ook op woens-
dagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur 
en donderdagavond van 18.30 tot 
20.00 uur.

- Afdeling Grondgebiedzaken:
maandag t/m vrijdag 
09.00-12.00 uur.

- Afdeling Sociale Zaken:
maandag t/m donderdag 
09.00-12.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 13.00 
tot 15.30 uur; vrijdag en zaterdag van 
09.00 tot 12.00 uur 

In dringende gevallen kan telefonisch 
een regeling worden getroffen voor 
een afspraak buiten de openingstij-
den.

Huisbezoekproject 
goed op gang
Wethouder Jack van der Hoek 
heeft op dinsdag 19 augustus een 
aantal vrijwilligers dat betrok-
ken is bij het huisbezoekproject 
als blijk van waardering voor hun 
werk namens de gemeente in de 
bloemen gezet. Het project is be-
doeld om Uitgeester senioren van 
75 jaar en ouder die zelfstandig 
wonen te informeren over zaken 
die voor hen van belang kunnen 
zijn, zoals huisvesting, financiële 
zaken en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning.

Negentien gemotiveerde vrijwilligsters 
volgden afgelopen mei een drietal trai-
ningen ter voorbereiding op het huis-
bezoekproject. Vanaf juni zijn 214 Uit-

geesters aangeschreven met de vraag 
of zij prijs stellen op het bezoek van 
een vrijwilliger. Hiervan hebben er 
135 bezoek gekregen van een vrijwil-
ligster. Ongeveer een op de vijf senio-
ren die een brief ontvangen, geeft aan 
geen prijs te stellen op een huisbe-
zoek. In een aantal gevallen gaat het 
om mensen die opgenomen zijn en 
waarschijnlijk niet meer thuiskomen. 
Vaker komt het voor dat men zich nog 
erg goed voelt en huisbezoek niet no-
dig vindt, al stelt met het initiatief van 
de gemeente wel op prijs. Begin au-
gustus is nog een flink aantal Uitgees-
ter senioren aangeschreven. Naar ver-
wachting zijn er nog ongeveer 300 in-
woners te bezoeken. Dat gaat de ko-
mende vier maanden gebeuren. 

Burgerlijke Stand
HUWELIJK
M.W. Wolters en B.D.N. de Rooij

Uitgeest start met 
Opvoedspreekuur
Uitgeest start op 28 maart 
met het Opvoedspreekuur in 
het Gezondheidscentrum in 
de Waldijk. Op het Opvoed-
spreekuur zijn ouders met 
kinderen van 0-19 jaar wel-
kom met al hun vragen over 
opgroeien en opvoeden. Bij 
voorbeeld over onderwerpen 
zoals slapen, bedplassen en 
puberteit. Ook kunnen ze ad-
vies krijgen over situaties 
die spanningen opleveren, 
zoals agressief gedrag of ru-
zie in het gezin.

Het Opvoedspreekuur wordt ge-
houden door een pedagoog en 
is gratis te bezoeken. Het wordt 
georganiseerd door de Jeugdge-
zondheidszorg Kennemerland 
en de GGD Kennemerland. Er 
zijn folders over opvoeden be-
schikbaar.

Waar en wanneer is het 
Opvoedspreekuur?
Het Opvoedspreekuur wordt ge-
houden in de ruimte van het 
consultatiebureau in het Ge-
zondheidscentrum in de Waldijk, 
Graskamplaan 10 te Uitgeest.

• Elke vrijdag is er van 09.00 tot 
10.00 uur een inloopspreek-
uur. Van 10.00 tot 12.00 uur 
is er een spreekuur op af-
spraak.

• Elke tweede dinsdag van de 
maand is er ’s avonds een in-
loopspreekuur van 19.00 tot 
21.00 uur. 

Het Opvoedspreekuur bezoeken 
kan ook zonder afspraak. Voor 
een afspraak: bel met telefoon-
nummer 088-9958383.

Opbrengst collecte
Het Nationaal Epilepsie Fonds 
heeft eind mei een collecte ge-
houden in Uitgeest. De opbrengst 
daarvan was 888,24 euro.

De gemeente Uitgeest gaat vanaf maandag 1 september van start 
met de uitvoering van de werkzaamheden aan het wegdek van 
Tolweg en Kleis. Bewoners krijgen per fase van de werkzaam-
heden een brief met informatie hoe en waar hun rolcontainers 
met huisvuil worden geledigd. Tegelijk krijgen ze het verzoek 
om geen voertuigen te parkeren op de tijdelijke verzamelplaat-
sen van rolcontainers.

Als tijdelijke locaties zijn plaatsen gekozen die voor de inzameldienst 
goed bereikbaar zijn. Het is de bedoeling dat bewoners hun rolcontai-
ner zodra deze leeg is weer zo snel mogelijk terughalen. Dit om over-
last te voorkomen en de veiligheid te bevorderen. Wanneer de laatste as-
faltlaag en de belijning zijn aangebracht, kunnen de rolcontainers weke-
lijks weer op de gebruikelijke plaats worden gezet. Tijdens het werk aan 
de weg dienen bewoners voor hun auto een andere parkeerplaats te zoe-
ken omdat de inritten niet toegankelijk zijn. Leveranciers zullen op som-
mige plaatsen mogelijk iets meer moeite hebben om woningen te berei-
ken. Deze overlast is helaas niet te voorkomen, maar de gemeente spant 
zich in om deze zoveel mogelijk te beperken en hoopt op begrip en me-
dewerking van de bewoners.

Tolweg-Kleis: 

Ophalen huisvuil

FC Uitgeest Jeugdtoernooi groot succes 

Aanvankelijk zag het er niet naar uit 
dat het toernooiweekeinde zo goed 
zou verlopen. In de nacht en vroege 

den echter keerde het tij en zou de zon 
het niet meer laten afweten. Niet al-
leen het weer was gunstig, ook de op-
komst van de uitgenodigde verenigin-
gen was naar tevredenheid: alle teams 
waren er. Zeer positief was ook de op-
brengst van de loterij die ter plekke 
werd gehouden ten behoeve van De 
Waterjuffer, de Uitgeester woonvoor-
ziening voor verstandelijk gehandi-
capte kinderen en jongeren.

De leden van het organisatiecomité van het vernieuwde FC Uitgeest 
Jeugdtoernooi kunnen tevreden terugzien op het afgelopen weekein-
de. Maar liefst 100 teams, afkomstig van zeven verschillende vereni-
gingen en verdeeld over 25 poules, konden twee dagen lang onder 
goede omstandigheden voetballen. Wethouder Jack van der Hoek ver-
richtte zaterdagmorgen vroeg de aftrap en daarmee de symbolische 
opening.

ochtend was het nog donder, bliksem 
en stortbuien geblazen. Een half uur 
voor aanvang van de eerste wedstrij-



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
Vergadering commissie samenleVingszaken

De commissie Samenlevingszaken houdt een openbare vergadering op 
maandagavond 1 september om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Voorstel tot wijziging van de Verordening Wet Inburgering
- Mededelingen vanuit het college

Vergadering commissie grondgebiedzaken

De commissie Grondgebiedzaken houdt een openbare vergadering op 
dinsdagavond 2 september om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Toelichting over aanstaande fusie De Wonerij.
- Wijziging verkeerssituatie hoek Middelweg/Kapper Glorie.
- Begroting 2009 Milieudienst IJmond.
- Vaststelling Verordening Planschade.
- Krediet voor aanschaf tractor.
- Krediet voor aanschaf houtversnipperaar.

Vergadering commissie algemene zaken en Financiën

De voor donderdag 4 september geplande vergadering van deze commis-
sie gaat niet door.

Vergadering monumentencommissie

De Monumentencommissie houdt een openbare vergadering op donder-
dag 4 september om 16.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwerpen:
- Busch en Dam 8, verzoek pand van gemeentelijke monumentenlijst te 

halen.
- Uitgeesterweg 27, stand van zaken.
- Kadettenland (stukken grond bij molen De Dog en het Kooghuis), ver-

zoek deze tot gemeentelijk monument te verklaren.

Vergunningen
  
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat vergun-
ning is verleend aan Douglas Lemoine Entertainment te Maassluis, voor 
het houden van een Big Foot Stuntmen Show op het parkeerterrein nabij 
F.C. Uitgeest, gelegen tussen de kantine van F.C. Uitgeest aan de Zienlaan 
en de woning De Kuil 24, op 8 september 2009. Aan deze vergunning zijn 
voorwaarden verbonden.

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat vergun-
ning is verleend aan Circus Werona voor het houden van circusvoorstel-
lingen op het terrein aan de Binnenkruierstraat te Uitgeest in de periode 
29 september t/m 5 oktober 2008. Aan deze vergunning zijn voorwaar-
den verbonden.

Bezwaarmogelijkheden:
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift tegen deze vergunningen zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. Een 
bezwaarschrift dient binnen zes weken na bekendmaking van de beslui-
ten tot vergunningverlening te worden ingediend.

ontVangen bouWaanVragen

BL 2008-079 Waterdief 38 Vergroten bestaande aanbouw
BL 2008-080 Kon. Wilhelminastraat 20 Plaatsen berging en veranda
BL 2008-081 Nieuwland 61 Plaatsen serre
BR 2008-083 Hooykamplaan 1 Plaatsen steiger 
BR 2008-085 Lagendijk 35 Vervangen dakplaten
BR 2008-086 Hooykamplaan 7 Plaatsen steiger
BR 2008-087 Hooykamplaan 9 Plaatsen steiger

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden ver-
leend.

terinzagelegging, Verzoek om VriJstellingen

Met ingang van vrijdag 29 augustus 2008 ligt in verband met een voor-
genomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 19 lid 2 
van de Wet op de ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de afde-
ling Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:
- BL 2008-031 Vrijburglaan 59 Wijzigen gevels en bestemming

Met ingang van vrijdag 29 augustus 2008 ligt in verband met een voor-
genomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 19 lid 3 
van de Wet op de ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de afde-
ling Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:
- BR 2008-066 Nieuwland 61 Plaatsen van een brug

Met ingang van vrijdag 29 augustus 2008 ligt in verband met een voorge-
nomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.22 van de 
Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de afdeling Publieksza-
ken de volgende aanvraag ter inzage:
- BR 2008-078 Anna van Renesselaan en hoek Kleis Tijdelijk plaatsen 

bouwkeet en container

Met ingang van vrijdag 29 augustus 2008 ligt in verband met een voorge-
nomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.23 van de 
Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de afdeling Publieksza-
ken de volgende aanvraag ter inzage:
- BL 2008-051 Hogeweg 154 Uitbreiden woning

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift tegen afgegeven of geweigerde vergunningen of voorgenomen 
vrijstellingen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Een bezwaar-
schrift dient binnen zes weken met ingang van de dag na bekendmaking 
van het besluit te worden ingediend en gericht te worden aan Burgemees-
ter en wethouders.

Folders: niet in de put
De politie constateert de laatste tijd 
weer regelmatig dat kranten en fol-
dermateriaal door bezorgers in put-

ten worden gestort. Politie en ge-
meente gaan streng controleren op 
dit soort dumpingen en zullen in 

voorkomende gevallen zonder par-
don bekeuringen uitdelen. 

Als gevolg van illegale dumpacties 
raken kolken verstopt, waardoor 

veel schade kan ontstaan. Verder 
hebben de medewerkers van de ge-
meentelijke buitendienst er de han-
den aan vol om de zaak weer te ont-
stoppen.

Te koop:
JVC breedbeeld televisie AV-
28WT4EN met klein defect maar 
hij doet het wel 75,-, JVC autora-
dio CD/MP3-speler KD-G701 zgan 
125,-, draadloos multimedia toet-
senbord en muis, bijna nieuw, in 
doos, 15,-, digital satellite receiver 
OTA, SPDIF en SDX compatible ca-
nal+ Ned 50,- tel. 0251-240129
Te koop:
Stalen ladenkast 4 laden in-
cl. hangmappen 135x44x72 
cm 15,- tel. 0251-231869

Te koop:
Criosstrainer Kettler verso 100, we-
gens schouderblessure, zgan 1/2 
jaar oud, vele opties, max. belas-
ting 120 kg tel.0251-208100
Inzameling oudpapier:
zaterdag 30 aug. Lourdesactie Be-
verwijk bij de Goede Raadkerk aan 
de Arendsweg van 09.00 tot 11.30.
Gevraagd:
Brommer  voor scholier met 
weinig geld, hoeft het niet te 
doen tel. 0251-822850

Te koop:
AEG stofzuiger viva spin 7418 
Hepa filter 1800 W. Geen stof-
zuigerzakken nodig 15,-
 tel. 0251-246040
Te koop:
Jongensfiets 20 inch, 15,-, 
klein 3-wielfietsje 5,- el. 0251-659242
Te koop:
Siemens stofzuiger 10,-, naaima-
chine Elna wit met vrije arm, com-
putergestuurd en instructie-
boekje 375,-  tel. 0251-238146

Te koop:
Fietskinderzitje achter, zgan, 
merk Bobike junior met 2 bev.
sets 35,- tel. 0251-238805
Te koop:
Goudkleurige  Tour de France 
damesfiets met racestuur, 
10 versnellingen en 28 inch 
wielen 100,-, Quickie sportrol-
stoel type Revolution, zgan. 350,-
, hardhouten kinderstoel met 
zitje 10,-, Delfsblau-
we vaas 31 cm hoog 25,-  
tel. 0251-244350

Te koop:
Bobike kinderfietszitje achter, 
zwart emt grijs, ziet er 
als nieuw uit, 30,-  
tel. 0251-238399
Te koop:
1-pers. bed met lattenbodem 90x200 
compl. met dekbed 30,-, afzuig-
kap, wit, Etna, 3 standen en verlich-
ting 15,-, Samsonite koffer, 1x ge-
bruikt 40,- tel. 0251-233200
Te koop:
Gitaarhoes 5,-, gitaar zonder 
snaren 5,-  tel. 0251-252677


