
28 augustus 2013 Tel. 0255-520456 www.uitgeestercourant.nl 13

Opening van Bandoneon
Uitgeest - Donderdag 29 au-
gustus is de officiële opening 
van de Bandoneon. Directeur-
bestuurder Tromp van Kenne-
mer Wonen en wethouder Lin-
nartz verrichten de opening. Het 
gebouw Bandoneon aan de Ben-
ningskamplaan heeft achttien 
huurwoningen in de sociale sec-
tor en één groot en luxe appar-

tement in de vrije sector. Het ge-
bouw heeft een ronde vorm en 
komt deels in het water te staan; 
een bijzondere blikvanger bij de 
entree van de Waldijk. De woon-
vertrekken liggen aan de buiten-
gevel van het gebouw. Hierdoor 
is het omliggende groen en wa-
ter van buiten vanuit alle vertrek-
ken te zien. 

Inzage bewoners Molenbuurt in 
conceptontwerp herinrichting

Uitgeest -  Op 22 augustus kre-
gen de bewoners in de Loet,  
Molenweg, Molenstraat, Berken-
straat, Kastanjestraat,  Esdoorn-
straat en Meidoornstraat de ge-
legenheid zich te buigen over 
een presentatietekening alsme-
de drie visualisatietekeningen 
betreffende de toekomstige her-
inrichting van de Molenbuurt. 
Het was ingenieursbureau Tauw 
uit Amsterdam, dat in opdracht 
van de gemeente het concept 
definitief ontwerp had uitge-
voerd. 

menteel in de Loet een gevaar-
lijke situatie ontstaan.  Er rijden 
dagelijks twee of drie vrachtau-
to’s door de Loet via de Populie-
renlaan. Die stoppen met name 
voor Bamboebouw, een bedrijf, 
dat bamboe importeert, om uit 
of in te laden. Geblokkeerd door 
hekken op het eigen terrein van 
Bamboebouw staat de vrachtau-
to in de weg. Niet zelden moet 
een personenauto achteruit rij-
den, omdat deze er niet langs 
kan. Er is een doorgaande fiets-
route en het is gevaarlijk voor de 
vele fietsende kinderen, die van 
of naar school gaan. Als men 
toch bezig is met herinrichting 
pleiten wij ervoor, dat de vracht-
auto’s via de Populierenlaan naar 
het industrieterrein gaan. Geen 
vrachtverkeer via de Loet dus 
en verder eenrichtingsverkeer 
voor auto’s en de mogelijkheid 
voor fietsers om aan beide kan-
ten van de straat te fietsen.”  Ook 
onder meer de huisartsen heb-
ben belang bij een veilige Loet. 
Er is nu geen doorlopend voet-
pad naar het gezondheidscen-
trum. Men moet oversteken en 
de trottoirs zijn hoog, lastig voor 
oude mensen. 
Via de tekeningen van het con-
cept definitief ontwerp consta-
teerde men allerlei veranderin-

gen. In de Meidoornstraat ko-
men de parkeerplaatsen op een 
andere plek. In de Loet komen 
vier extra parkeerplaatsen en in 
de Esdoornstraat komen er voor 
zes bewoners drie parkeerplaat-
sen. Een mevrouw, die in de Ber-
kenstraat woont hoeft geen ber-
kenboom voor haar deur. “Door 
die bomen komen er vijf min-
der parkeerplaatsen”, zegt zij. “In 
een boom zitten vogels en van 
een berkenboom komt allemaal 
plakspul, troep, die op jouw auto 
gaat zitten. Ik hoef geen boom, 
ik wil gewoon mijn auto voor de 
deur. Voor mij hoeft er niets te 
veranderen.” Ook begrepen ve-
le bewoners uit de Berkenstraat 
niet waarom er een inham  bij 
het speelplaatsje komt van ne-
gen meter. Alle zienswijzen moe-
ten schriftelijk bij de gemeente 
worden ingediend en er wordt 
altijd geantwoord. De sluitings-
tijd is uiterlijk 8 september.  

Wethouder Linnartz: “Bezwaar 
maken is een democratisch 
recht. Ik zeg steeds: Maak er ge-
bruik van. Maar wees wel op tijd. 
Op 9 september gaan alle vragen 
rechtstreeks de prullenmand in. 
De aanbesteding (voor de aan-
nemer met de laagste prijs) start 
in 2014.” (Marga Wiersma)  

Het was een drukte van belang 
toen vele bewoners hun me-
ning uitten aan de ene kant van 
de raadstafel en een ambtenaar 
en een afgevaardigde van het in-
genieursbureau zo veel mogelijk 
vragen trachtten te beantwoor-
den aan de andere kant van de 
raadstafel. Ook wethouder Piet 
Linnartz met ruimtelijke orde-
ning in zijn portefeuille stond ve-
le bewoners te woord. 
De provincie geeft maximaal 
405.000 euro aan subsidie voor 
de herinrichting van de Molen-

buurt. Verfraaiing komt er ook 
door de nieuwe klinkers: Bale-
no oxydrood  (gebakken materi-
aal) in de Loet en baleno paars 
in de andere Molenbuurtstra-
ten. ,,Het ontwerp moet wel naar 
de zin van de provincie zijn”, al-
dus wethouder Linnartz. ,,Maar 
dat betekent niet, dat men voor-
bij gaat aan de wensen van de 
bewoners”, zo bevestigt hij. Al-
hoewel je tussen de aanwezigen 
wel opmerkingen hoorde als: “Er 
zal toch wel niet naar ons geluis-
terd worden”, verzekerde Lin-
nartz diverse mensen ervan, dat 
alle zienswijzen, die zullen wor-
den opgestuurd wel degelijk se-
rieus en  zorgvuldig zullen wor-
den bestudeerd. Diverse men-
sen zijn al druk bezig. Sander 
Visser, wonend aan  de Loet 5a: 
“Wij zijn met vijftien bewoners 
van de Loet al om de tafel gaan 
zitten en zullen zeker onze wen-
sen kenbaar maken. Zo is er mo-
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Burgerlijke stand
Geboren: Wonende te Bak-
kum: 14-08-2013: Bentley, zoon 
van W.R.H. Snellen en S. Vissers, 
geboren te Bakkum. Wonende 
te Akersloot: 18-08-2013: Emi-
ly Zusje, dochter van T.M. Sijo en 
J.B. Onderwater, geboren te Alk-
maar. 

Huwelijken en partnerschaps-
registratie: 16-08-2013: Glorie, 
Nicolaas C. en Westerhof, Sofie-
ke H., beiden wonende te Cas-
tricum. 16-08-2013: Rampersad, 
Serwet S. en Köllner, Natasja, 
beiden wonende te Zaandam. 
21-08-2013: Guney, Ahmet A. en 
van Nugteren, Esmeralda F., bei-
den wonende te Castricum.

Overleden: Wonende te Castri-
cum: 16-08-2013: Deinum, Tie-
nus, oud 95 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
E. Baarda. 19-08-2013: Geers, 
Theresia M.J., oud 78 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd ge-
weest met A.M. Snijders. Wo-
nende te Bakkum: 19-08-2013: 
van Toor, Rijmpje, oud 87 jaar, 
overleden te Bakkum. Wonen-
de te Limmen: 14-08-2013: 
Beentjes,Johannes, oud 91 jaar, 
gehuwd met A.M. Commandeur, 
overleden te Limmen. 
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Nog meer verhalen en foto’s 
gezocht over de VW spijlbus
Castricum - ,,Vrijdag 23 augus-
tus is onze jongste zoon Harm 
van Baar getrouwd in onze ou-
de VW spijlbus” vertelt Annelies 
Verbeek. ,,In 1984 is de bus via 
Duin en Bosch in ons bezit, ge-
komen omdat personeelsleden 
toen konden bieden en wij had-
den het hoogste bod. De kana-
riegele bus was materiaalwagen 
van de brandweer van het zie-
kenhuis. Elf jaar was de bus in 
ons bezit en wij hebben er alle-
maal hele goede herinneringen 
aan.” 
De bus werd in de origine-
le kleuren gespoten. ,,We wer-
den lid van de VW-club, gin-
gen naar VW-dagen, maar wa-
ren niet zo fanatiek als de mees-

te leden. Voor ons was het bus-
je voor algemeen gebruik en 
werd dan ook overal voor inge-
zet. Op school voor sportdagen, 
schoolreisjes en schoolkamp en 
toen de kinderen op rugby gin-
gen, heeft de bus heel veel kilo-
meters gemaakt naar de uitwed-
strijden door het hele land. En 
omdat onze kinderen later ook 
geselecteerd waren voor Oranje, 
moesten ze ook naar trainingen 
in Arnhem en Utrecht. We gin-
gen elk jaar met onze bus op va-
kantie naar Frankrijk en meest-
al reed er dan op de heen- of 
terugweg wel een vriendje of 
vriendinnetje mee.” 
De familie Van Baar kreeg eens 
een ansichtkaart met als adres: 

familie van Baar met die mooie 
VW spijlbus in Castricum, en 
die kwam nog aan ook Maar na 
elf jaar moest de familie de VW 
spijlbus met veel pijn in het hart 
verkopen; de bus werd te duur 
om elke werkdag heen en weer 
naar Hoorn te rijden.

,,De nieuwe eigenaars vonden 
het heel leuk dat Harm in het VW 
spijlbusje wilde trouwen. De ei-
genaars zijn nu op zoek naar ou-
de foto’s en verhalen over deze 
47 jaar oude bus. Ik heb wel aar-
dig wat foto’s teruggevonden en 
zo komen de herinneringen ook 
weer terug, maar meer verhalen 
en foto’s zijn welkom op fotoo-
tjesvanannelies@live.nl.”

Castricum - De gezamenlij-
ke kerken bieden een gevari-
eerd programma voor ieder die 
bezig wil zijn met de spiritue-
le dimensie van het bestaan. In 
de Vredesweek is er een lezing 
op 23 september met als vraag: 
‘Wat is Vrede?’ door drs. Gijs-
bert v. Iterson S. Op 7 november 
vertelt pastoor Leen Wijker over 
zijn pelgrimstocht naar Santia-
go de Compostella. In de braam-
boslezing op 27 maart gaat ver-
pleeghuisarts Bert Keizer in op 
belangrijke vragen rond de laat-
ste levensfase. Cursussen zijn er 
over het denken van Dag Ham-
marskjöld en Martin Buber; over 
het ontstaan en de betekenis 
van de Russisch-orthodoxe kerk; 
over het werk en de invloed van 
de dichter Gerrit Achterberg; 
over de vraag  hoe om te gaan 
met de destructieve mogelijk-
heden van ‘knowhow’, er is een 
cursus meditatie, een Bijbelleer-
huis en meditatief dansen. 
Programmaonderdelen met een 
ander karakter zijn een ontmoe-
ting met een ex-dakloze die nu 
het Straatjournaal verkoopt; mu-
zikale evenementen zoals het 
optreden van Russische koren 
op 1 september, een middag met 
gezongen gedichten op 13 okto-
ber, liturgische muziek van Hen-
ny Vrienten op 18 mei. Er is ook 
een theatervoorstelling ‘As I Left 
my Fathers House’ met verha-
len van vluchtelingen. Een digi-
taal boekje kan besteld worden 
via RvKCastricum@ziggo.nl. Het 
is ook verkrijgbaar bij alle ker-
ken in Castricum en bij de bibli-
otheek. 

Afwisseling bij 
Raad van Kerken

Foto’s bekende 
dorpsgenoten
Castricum - Op de open dag 
van de Werkgroep Oud-Castri-
cum op 1 september is de expo-
sitie te bezichtigen over beken-
de dorpsgenoten. Bijvoorbeeld  
artiesten, politici, schrijvers en 
sporters. Op de foto is zanger 
George Baker te zien. 

De tentoonstelling is lang niet 
compleet en daarom roept de 
werkgroep belangstellenden op 
om aanvullende informatie te 
verstrekken. De Duynkant aan 
de Geversweg 1b van 12.00 tot 
17.00 uur.

Gratis workshop om te 
stoppen met piekeren

Castricum - ‘Had ik maar… ’ 
of ‘Zou ik straks wel…’ Pieke-
ren is denken aan dingen waar 
men geen invloed op heeft. Bij 
mensen die veel piekeren ligt 
de lat vaak te hoog, is het zelf-
vertrouwen te laag of is er een 
mengeling van die twee. Getob 
vreet energie en zorgt voor een 
negatieve stemming. Het goede 
nieuws is dat piekeren met suc-
ces is aan te pakken.
‘Maak het niet erger dan het is’, 
dat is het motto van deze work-

shop. De workshop wordt door 
Context gegeven in het ont-
moetingscentrum Geesterhage, 
Geesterduinweg 3 in Castricum 
op woensdag 28 augustus van 
19.00 tot 21.00 uur. .Meedoen is 
gratis maar opgeven is gewenst. 
Koffie en thee zijn voor eigen re-
kening.

Aanmelden via Context: tel.: 
088-3571790 of via noordhol-
land@context.nl. Kijk ook eens 
op www.context.nl. 

Mediteren in huiskamer
Castricum - Elke tweede zon-
dag van de maand komen in het 
hele land in huiskamers mensen 
bij elkaar om samen te medite-
ren. Het seizoen waarin Marleen 
Heeman en Joke Rijnoudt de 
huiskamer openstellen voor me-
ditatie start op 8 september van 

20.00 tot 21.00 uur. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Na afloop 
is er ruimte om ervaringen te de-
len. Je neemt zelf een kussentje 
of een matje mee en stoelen zijn 
aanwezig.” Aanmelden kan via 
de website www.stadsverlich-
ting.nu Of op tel.: 0251674450. 
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Effe buurten tijdens de 
Castricumse avonden
Castricum - Er zijn weer Cas-
tricumse avonden en wel op 17, 
18 en 19 oktober. Met dit keer 
als thema Effe buurten. Na de 
successen van voorgaande ja-
ren heeft Dick Groot, animator 
van deze avonden, met een vaste 
groep de zaak weer bijna rond. 
Een nostalgische avond met fo-
to’s veel verhalen en nog meer 
muziek uit die tijd van toen. De 
avonden zullen weer gegeven 
worden in de grote zaal bij Borst 
in Bakkum. Kaarten te bestel-
len via email castricumseavon-
den@ outlook.com tevens voor-
verkoop op vrijdag 30 augustus 
van 15.00 tot en met 17.00 uur bij 
Boekhandel Laan Burgemeester 

Weekend lang rock ’n 
roll in hartje Akersloot
Akersloot - Op 30 en 31 au-
gustus en op 1 september is het 
feest in hartje Akersloot. Het fes-
tijn gaat van start met de nacht-
markt op vrijdag. 
De aanvang van de markt rond-
om het Wilhelminaplein, de 
Kerklaan en de Julianaweg is 
om 19.00 uur en een uurtje la-
ter starten de verschillende rock 
‘n rollbands in de tent en in Ca-
fé De Vriendschap met hun op-
tredens. Zaterdag om 17.30 uur 
wordt de solexrace geopend 
door Jan Baars, bekend van het 
zijspan-racen. Vervolgens brul-
lende motoren van de Solexen 
en minibikes op het circuit voor 
het Europese kampioenschap 
dat alweer voor de twintigste 
keer wordt gehouden. Veel So-
lexen in de ludieke klasse met 
originele pothelmen en lange le-
ren jassen. In de A-klasse gaat 
het er beduidend sneller aan toe 
en voor wie het allemaal nog niet 
genoeg is, rijdt de special klasse 
met Solexen tot snelheden van 
ruim 90 km. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur  

zondag 15.45 & 19.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  

We’re The Millers
zondag 15.45 uur 

maandag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur

Behind the Candelabra
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 18.45 uur  
zondag 19.30 uur 

dinsdag 14.00 & 20.00 uur
woensdag 20.00 uur  
Blue Jasmine

vrijdag & zaterdag 21.15 uur  
The Lone Ranger

zaterdag 15.45 uur
zondag 13.00 uur

woensdag 15.00 uur
Smurfen 2 - 3D

zaterdag 15.45 uur  
woensdag 15.00 uur  

Verschrikkelijke ikke 2 - 2D
zondag 13.00 uur  

Monsters University (NL) - 2D

Programma 29 aug t/m 4 sept 2013

Behind the Candelabra
Voor Elvis, voor Elton John, Ma-
donna en Lady Gaga was er Li-
berace: virtuoos pianist, waan-
zinnig entertainer en flamboyan-
te ster van tv en toneel. Liberace 
(Michael Douglas) stond syno-
niem voor ‘showmanship’, ex-
travagantie en kandelaren. Li-
berace leefde een luxe leven en 
omhelsde zijn overdadige le-
vensstijl zowel in als buiten de 

spotlights. In de zomer van 1977 
voegde hij daar nog een specta-
culair liefdesleven aan toe, nadat 
de knappe Scott Thorson (Matt 
Damon) zijn kleedkamer inliep 
na een show in Las Vegas. On-
danks hun leeftijdsverschil en 
ogenschijnlijk verschillende we-
relden, begonnen de twee een 
stormachtige liefdesgeschiede-
nis.

Door schade en schande leert 
David dat goede daden vaak kei-
hard afgestraft worden. Als hij 
een paar tieners helpt, wordt 
hij overvallen. Hij wordt beroofd 
van al zijn geld en zijn voorraad 
en blijft achter met een enorme 
schuld bij zijn leverancier. Om 
die schuld af te lossen en zijn le-

We’re the Millers

Zondag is het oldtimerfestival 
dat om 13.00 uur begint met vele 
oldtimers, motoren, bromfietsen 
en Solexen. De inschrijving vindt 
plaats vanaf 10.00 uur. Vervol-
gens is er een mooie toertocht 
uitgezet. Rond 13.30 uur zijn de 
brommers weer in Akersloot te-
rug op het Wilhelminaplein waar 
de brommer geshowd zullen 
worden aan het publiek van het 
festival. Afgesloten wordt er met 
een defilé. 
Er zijn ook kraampjes met rock 
’n rollkleding. En natuurlijk is er 
het hele weekend muziek. Roc-
kadile komt spelen, The Taildrag-
gers, Rok en Lol, The Eightball 
Boppers, The Rocking Naviga-
tors, Big Caz & 4Bobs, Barnbees, 
het El Rio Trio, Rock and Roll All 
Stars Revue, de CcJerome Jet-
setters en als klap op de vuur-
pijl Earl Jackson uit Engeland. Er 
wordt gedanst door natuurtalen-
ten in kleding uit voorbije jaren. 
Voor de kinderen zijn er spring-
kussens. De entree is het hele 
weekend gratis. 

ven te redden, moet David van 
Brad een grote partij drugs van-
uit Mexico het land in smokke-
len. 

Met hulp van zijn buren bedenkt 
David een waterdicht plan. Met 
zijn nepechtgenote en nepkids 
trekt hij in een grote, glanzende 
camper naar het zuiden voor een 
lang 4th of July weekend. 

Mooijstraat in Castricum. Kaar-
ten kosten 12,50 euro inclusief 
koffie en een andere consump-
tie.

Nieuw terras van Bobs in Uitgeest 
nodigt uit voor lunch en diner

Uitgeest - Na ruim een half 
jaar van intens verbouwen is het 
prachtige resultaat verbluffend: 
Bobs Food & Drinks is een feit. 
Met een nieuwe entree, open 
keuken, gezellig terras, de knus-
se Chesterbar en het Grand Café 
is Bobs klaar om iedereen te ont-
vangen voor een goede lunch, 
borrel, diner of feest. Men hoeft 
niet te wachten op de officiële 
opening; het genieten en feesten 
kan nu al beginnen.
Wat is het mooi geworden. De 
immense Chesterfield bank die 
plaats biedt aan wel tien perso-
nen is een echte eyecatcher in 

de bar en zit bovendien heerlijk. 
Tel daarbij het bijzonder gede-
coreerde plafond, de uit Frank-
rijk afkomstige antieke deuren 
en de mooie accessoires en het 
resultaat is een sfeervolle eet- 
en drinkgelegenheid waar ieder-
een uren kan blijven zitten. De-
zelfde stijl is doorgevoerd in de 
entree met daarin de receptie en 
het grand café. En dan het ter-
ras: ruim en smaakvol ingericht. 
Het zou in trendy woonmagazi-
nes niet misstaan. 
Bij Bobs ben je normaal gewend 
met grote groepen naar evene-
menten te gaan, maar Bobs Food 

& Drinks is juist gericht op klei-
nere gezelschappen en feesten 
en partijen. Dus wie zijn verjaar-
dag op een leuke manier wil vie-
ren, doet er goed aan even een 
kijkje te nemen op de website of 
gewoon langs te gaan en met ei-
gen ogen te ervaren wat een leu-
ke gelegenheid dit is voor een 
verjaardag, feestje, of gewoon 
zomaar om te gaan lunchen of al 
la carte te dineren. 

Kijk voor meer informatie over al-
le arrangementen van Bobs, surf 
dan naar de website www.bobs.
nl of bel met tel.: 0251-315150.
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Kerssens en Krom winnen 
ook de tweede Natour

Uitgeest - Op de tweede natour-
vlucht vanuit het Belgische Tes-
senderlo werden de duiven van 
de Vliegende Vleugels om 8.15 
uur gelost met een zwakke tot 
matige oostenwind. De duiven 
vlogen die dag een afstand van 
168 km. Het aantal deelnemers 
was negen en het aantal inge-
korfde duiven 206. De hoogste 
snelheid werd gemaakt door de 
duif van combinatie Kerssens-
Krom uit Akersloot met ruim 88 
km p.u. Tweede werd Tandem 
W&F Rodenburg uit Uitgeest, 

derde Hein Berkhout uit Uit-
geest, gevolgd door Peter Schel-
levis en Gert Twaalfhoven uit Uit-
geest. De Piet Meijer-prijs werd 
gewonnen door de Tandem W&F 
Rodenburg met de tiende jonge 
duif in de verenigingsuitslag. De 
eerste plaats van de Combinatie 
Kerssens-Krom was tevens goed 
voor de 36e plaats in Rayon  B. 
tegen 107 deelnemers met 2658 
duiven. Volgende week de der-
de Natour vlucht van dit seizoen 
vanuit het Belgische Grimbergen 
met een afstand van 180 km. 

Tennisclinic sponsors 
met Jacco Eltingh

Uitgeest - Op zondag 1 septem-
ber houdt Tennisclub Uitgeest 
voor de sponsors een tenniscli-
nic met good-old Jacco Eltingh. 
Jacco was vooral met Paul Haar-
huis één van de beste dubbel-
spelers van de wereld. Zij wer-
den maar liefst twee keer we-
reldkampioen en wonnen alle 
Grand Slamtoernooien een keer. 
Een unieke prestatie in Neder-
land.

De tennisclinic vindt plaats op 
de tennisbanen bij TCU aan de 
Waldijk 2 in Uitgeest, waar naast 
Jacco Eltingh de tennistrainers 
van TCU, onder leiding van Per-
ry Meijer, de sponsors de fi jne 
kneepjes van de tennissport bij-
brengen.

Het programma start om 13.30 
uur met een gezamenlijke war-
ming-up, waarna de deelne-

Voetballen is gestart
Uitgeest - Afgelopen zaterdag 
was het eerste voetbalprogram-
ma voor FC Uitgeest. Meer dan 
25 wedstrijden moesten er thuis 
worden gespeeld. Dat was dus 
een mooie start op het sport-
park De Koog. Op deze dag was 
er bovendien een sportdag voor 
de G-voetballers van FC Uitgeest 
en die sportdag werd afgesloten 
met een barbecue voor de spe-

lers en hun begeleiders. Zater-
dag 31 augustus gaat om 9.00 
uur de trainingsgroep voor de al-
lerjongsten van FC Uitgeest star-
ten. 
Wie vijf jaar is en zin heeft om 
te sporten, gaat zaterdag sa-
men met (groot)ouders eens kij-
ken bij de trainingsgroep. Neem 
sportschoenen en een sportte-
nue mee. 

Unitas houdt Uitgeest in beweging
Uitgeest - Gymnastiekvereni-
ging Unitas heeft weer een 
breed en kwalitatief hoogwaar-
dig lesaanbod voor peuters en 
kleuters en jeugd, maar ook voor 
dames  tot en met bewegen voor 
de groep 60+. 
Ontspanning en ontwikkeling 

staan aan de basis van het nieu-
we lesaanbod van Unitas. 

Voor de woensdagavond is de 
nieuwe les Aeroshape ontwik-
keld en voor de jeugd Springen 
op vrijdag. Iedereen is uitgeno-
digd om te komen meedoen aan 

een proefl es. Ook Unitas als ver-
eniging is ‘in beweging’. De nieu-
we website is hier een bewijs 
van. De fl yer met het totale les-
aanbod valt deze week bij ieder-
een in de bus en men kan infor-
matie lezen via www.unitasuit-
geest.nl.

Tijdens de Beursvloer IJmond Noord heeft Snijder Incasso en gerechtsdeurwaarders Beverwijk de techni-
sche leiding van gymnastiekvereniging Unitas Uitgeest een nieuwe outfi t toegezegd. Deze week was het 
tijd om de kleding te showen. 

Uitgeest - Op maandag 2 sep-
tember begint Thea Jak aan een 
gezellig nieuw klaverjasseizoen 
bij Kindervreugd. 
Dit 31e seizoen onder haar lei-

Klaverjassen in de speeltuin

Eric Ott vergaart 17 punten 
in Duitse Oschersleben

Uitgeest - Eric Ott heeft in het 
Duitse Oschersleben in twee 
wedstrijden 17 punten binnen 
gehaald. Ruim 4 weken na de 
operatie van zijn sleutelbeen, 
jammer genoeg zat er nog geen 
podium in.
Zondag was de eerste wedstrijd. 
Eric was niet goed weg en op 
het circuit van Oschersleben is 
het lastiger om in te halen. Na 
drie ronden een rode vlag situ-
atie door een valpartij over een 
oliespoor wat voor Jerry Duits 
niet goed afl iep (schouder uit 
de kom). Na een herstart kwam 
Eric na een mooi gevecht met 
vier andere coureurs als negen-
de over de fi nish. Hij had wel al 
een snelle tijd neergezet, de 3e 
snelste tijd in de wedstrijd 1:33.8 
de gang kwam er dus al weer in.

‘s Middags de tweede wedstrijd. 
Na een matige start maar wel 
snelle tijden, weer een rode vlag 
nu na zes ronden te hebben ge-
reden. Na de herstart kon Eric 
uiteindelijk op een zesde positie 
fi nishen. Weer een aantal punten 
voor het kampioenschap, 17 in 
deze twee wedstrijden. Eric staat 
nu vierde in het kampioenschap 
met een totaal van 70 punten. 

De volgende wedstrijd voor Eric 
is tijdens de Britisch Superbikes 
in Assen op zondag 22 septem-
ber voor het ONK Dutch Su-
persport.  Alex rijdt dan ook een 
wedstrijd voor het ONK Dutch 
Superbikes, nadat hij eerst nog 
een wedstrijd heeft in Assen op 
8 september (de verlate Paasra-
ces).

Toertocht over de Stelling van Amsterdam
Regio - Vanuit het fort bij Veld-
huis in Heemskerk start op za-
terdag 7 september de tweede 
editie van de nieuwe fi etstoer-
tocht over de Stelling van Am-
sterdam. Het idee om meer be-
kendheid te geven aan de vroe-
gere verdedigingslinie is met 
veel enthousiasme ontvangen. 
Deelnemers die zich deze week 
aanmelden voor de 170 km lange 
fi etstoertocht profi teren nog van 
het lage tarief. De voorinschrij-
vingsmodule op www.rondjestel-
ling.nl blijft tot en met aanstaand 
weekend geopend.
Sinds de Stelling Werelderfgoed 
is geworden hebben grote reno-
vaties aan de 46 forten en batte-
rijen de vroegere verdedigings-
linie een nieuw gezicht gege-
ven dat het verkennen meer dan 
waard is. Fietsen langs de Stel-
ling rond de hoofdstad betekent 

genieten van open landschap in 
ongerepte natuur.
De offi ciële opening van de fi ets-
tocht vindt plaats in Uithoorn, bij 
de organiserende wielervereni-
ging UWTC. Na de succesvol-
le eerste editie in 2012 ging de-
ze wielerclub al snel op zoek 
naar een tweede partij om de or-
ganisatie rond het fi etsevene-
ment uit te breiden. De Kenne-
mer Toerclub in Heemskerk was 
direct enthousiast over dit nieu-
we initiatief en stelde voor om 
de deelnemers ten noorden van 
het Noordzeekanaal een twee-
de startmogelijkheid te bieden. 
Vanuit het fort bij Veldhuis kun-
nen fi etsers nu ook starten voor 
de afstand van 170 kilometer 
langs de Stelling van Amster-
dam. Met deze lange afstand 
wordt de Stelling in zijn geheel 
gerond. Belangstellenden voor 

de korte afstand van 85 km kun-
nen alleen in Uithoorn starten 
voor de route ten zuiden van de 
stad Amsterdam. Diverse for-
ten langs de route zijn in de stel-
lingmaand september geopend 
voor publiek. Speciaal voor deel-
nemers aan het Rondje Stelling 
hebben zij energierijke broodjes 
en koffi e arrangementen samen-
gesteld. 

De organisatie roept deelnemers 
op om zich snel aan te melden 
via www.rondjestelling.nl. De on-
line inschrijvingsmodule blijft tot 
en met 1 september geopend 
waar belangstellenden kunnen 
profi teren van het voordelige in-
schrijfgeld van 6,00 euro voor de 
170 km afstand (normaal 8,50). 
Startlocatie is bij fort Veldhuis, 
Genieweg 1 te Heemskerk. Start-
tijden tussen 07.00 - 09.00 uur. 

mers over de verschillende ba-
nen worden verdeeld. De clinic 
wordt rond 16.30 uur afgesloten 
met een tennisdemonstratie tus-
sen ‘entertainer’ Jacco Eltingh en 
de TCU trainers. Toeschouwers 
zijn welkom.

ding zal ze net als in haar begin 
jaren worden bijgestaan door 
Wim Heijne. De klaverjasavond 
begint om 20.00 uur in het club-
gebouw van de speeltuin aan de 

Middelweg in Uitgeest. Als van-
ouds zijn er natuurlijk weer prij-
zen te winnen.
Voor meer informatie kan men 
terecht op www.speeltuinuit-
geest.nl of stuur een mail naar 
info@speeltuinuitgeest.nl. 
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Muziekcursus voor 
baby’s en peuters 

Regio - In de week van 9 sep-
tember start de populaire mu-
ziek- en danscursus voor baby’s 
en peuters in Uitgeest, Beverwijk 
en Heemskerk. Al zeventien jaar 
verzorgt de gediplomeerde mu-
ziek op schoot- en dwarsfl uit-
docente Alice Ploeg met veel en-
thousiasme de muziek en dans-
cursussen. 
,,Wat is er leuker voor een kind 
van 0 tot 4 jaar en een ouder, 
dan zingen, dansen, bewegen op 
muziek, luisteren naar en voor-
al spelen op echte muziekinstru-
menten?”, zegt zij. Alice heeft 
een prachtige verzameling mu-
ziekinstrumenten speciaal ont-
worpen voor deze leeftijdsgroep. 
Ondertussen worden door al de-
ze activiteiten de muzikale en al-
gemene vaardigheden gestimu-
leerd waaronder taal-spraak, fi j-

ne, kleine en grove motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
De kinderen worden op leeftijd 
ingedeeld. 
Alice geeft een herfst-, winter- 
en lentecursus. In Uitgeest start 
de cursus op vrijdag 13 septem-
ber in basisschool Kornak. In 
Heemskerk op maandagochtend  
9 september en woensdagoch-
tend 11 september aan de Maer-
ten van Heemskerckstraat 41a 
in het gebouw van St. Caecilia. 
In Beverwijk begint de cursus 
op donderdagochtend 12 sep-
tember en op zaterdagochtend 
14 september in het gebouw 
van de BHK aan de Groenelaan 
74 te Beverwijk. Er zijn acht les-
sen (geen les in de schoolva-
kanties). Informatie: www.alice-
ploeg.nl/alice.ploeg@planet.nl/ 
06-11493796. 

Jagten opent seizoen Filmhuis 

Uitgeest - Vrijdag 6 septem-
ber start het nieuwe seizoen van 
fi lmhuis de Zwaan met de aan-
grijpende fi lm Jagten. Deze fi lm 
is een Deense dramafi lm uit 
2012. Lucas is net gescheiden. 

Hij heeft een nieuwe baan bij de 
plaatselijke kleuterschool, een 
nieuwe vriendin en kijkt uit naar 
het bezoek van zijn zoon Marcus 
tijdens kerst. Maar de kerstge-
dachte is opvallend afwezig. De 
fi lm won maar liefst drie prijzen 
op het fi lmfestival in Cannes van 
2012 waaronder die voor Bes-
te Acteur. 

Een toegangskaartje kost vijf eu-
ro, inclusief koffi e/thee vooraf-
gaande aan de fi lm. Kaarten zijn 
te koop bij boekhandel Schuyt, 
Middelweg 139 te Uitgeest of 
aan de zaal, indien voorradig. 
Vrienden van de Zwaan Cultu-
reel betalen een euro minder. 

Korenfestival in Jansheeren op 5 oktober

SurpriSing zoekt mannen- 
en lage vrouwenstemmen
Uitgeest - .  Popkoor SurpriSing 
viert het komend jaar haar tien-
jarig bestaan. Op 7 januari 2004 
is het koor opgericht door Yvon-
ne de Bree, het streven was een 
koor op te richten van ongeveer 
veertig mensen. Inmiddels staat 
de teller op ruim tachtig leden 
en beschikt het over een uitge-
breid repertoire. Er wordt ge-

repeteerd op woensdagavond 
in basisschool De Wissel van 
20.00 uur tot 22.00 uur waar-
na de avond wordt afgesloten 
met een drankje. Vooral nieuwe 
mannen- en lage vrouwenstem-
men zijn welkom. Het eerste eve-
nement waarop SurpriSing van 
zich laat horen is op zaterdag 5 
oktober van 12.00 tot 18.00 uur 

in de Jansheeren in Heemskerk. 
Na het grote succes van vorig 
jaar is er door het koor opnieuw 
een korenfestival georganiseerd, 
waar zij ook zelf zingen. De en-
tree bedraagt twee euro. De he-
le dag wordt er gezongen en aan 
het eind van de dag wordt de 
Surprise Award overhandigd aan 
het meest verassende koor.

Wel of geen computercursus?
Uitgeest - Voor sommige ou-
deren is de computer een on-
doorgrondelijk apparaat. Tegelijk 

speelt de computer een steeds 
grotere rol in de samenleving. 
Op donderdag 29 augustus or-

KVB start muzikaal
Uitgeest - Dinsdag 3 september 
begint de Katholieke Vrouwen-
beweging Uitgeest het nieuwe 
seizoen met een muzikale avond. 
Traditiegetrouw wordt er eerst 
om 19.00 uur een dienst gehou-
den in de kerk. Daarna wordt de 
avond voortgezet in de Zwaan 
met het duo De Boa’s met een 
aanstekelijk, gevarieerd reper-
toire.

Ook het jaarprogramma van de 
KVB is gevarieerd. Aardig is, 
dat diverse Uitgeesters een the-
ma-avond verzorgen: Herman 
Rasch bijvoorbeeld geeft een le-
zing over onder andere de wi-
chelroede, Annelies Formanoy 
praat over gezond ouder wor-
den en een kleinkoor van pop-
koor Surprising zingt op kerst-
avond. Ook geeft de Uitgees-
ter groep Buig een voorstelling. 
Zij spelen het stuk Kortsluiting 
van Haye van der Heijden. Dick 
Kortekaas, Irene Groen, Arlette 
van de Kemp en Monique Tee-
ling spelen al meer dan tien jaar 

samen. Het stuk gaat over Victor, 
een man van middelbare leeftijd 
die aan voortschrijdende Alzhei-
mer lijdt en probeert de boel bij 
elkaar te houden. Kortsluiting is 
een onderhoudend en vermake-
lijk stuk.

Humorcoach Marleen Heeman 
komt naar de KVB en de slot-
avond wordt verzorgd door de 
bekende zangeres Joke Oud. 
Meer informatie op www.vrou-
wenbeweginguitgeest.nl of 
neem contact op met Alie de 
Reus, tel. 311656. 

Uitgeest - In 2012 heeft een 
medewerkster van woonzorg-
centrum Geesterheem in Uit-
geest, onderdeel van ViVa! Zorg-
groep, het initiatief genomen om 
een belevingstuin aan te leggen 
voor de bewoners van het woon-

Belevingstuin voor Geesterheem
zorgcentrum. Achter het gebouw 
bevond zich een stuk braaklig-
gend terrein dat haar uiterma-
te geschikt leek om een veilige, 
afgeschermde tuin te realiseren 
die ook voor de dementerende 
bewoners van Geesterheem ge-

schikt is. Het afgelopen jaar is 
er hard gewerkt door een aantal 
vrijwilligers en medewerkers en 
hebben verschillende bedrijven 
en winkeliers in en rond Uitgeest 
bijgedragen aan de realisatie. 
Inmiddels is de tuin klaar en de-
ze wordt op zaterdag 31 augus-
tus om 10.30 uur geopend door 
wethouder W. Spaanderman.  

ganiseert Stichting Uitgeester 
Senioren in Dorpshuis de Zwaan, 
Middelweg 5 in Uitgeest een in-
troductie van 14.00 tot 16.00 uur, 
speciaal voor ouderen om te zien 
of men een cursus wil volgen.

Limmen - Zondag 1 september 
wordt de GP Classic weer verre-
den. Een toertocht  van ca 100 
km met voorrijders die een ge-
middelde snelheid van ca 27 km/
uur aan houden. Deze tocht is 
voor alle leden en donateurs van 
de Limmer IJsclub en het per-
soneel van GP Groot. Halverwe-

ge is een pauze ingelast. Koffi e 
en appelpunt worden aangebo-
den door de sponsor GP Groot. 
Het vertrek is zoals voorgaande 
jaren weer aan de Hoogeweg 72 
op de grens van Limmen en Hei-
loo waar de tocht ook weer ein-
digt. Het vertrek is om 8.00 uur. 
Deelname aan de tocht is gratis!  

GP Classic van IJsclub

Het was geen 
duivenweer

Castricum - Op zaterdag was 
het in België geen duivenweer. 
Er werd daardoor uitgeweken 
naar Tessenderloo.
Vorige week op een afstand van 
360 kilometer hadden de duiven 
een makkie maar nu moesten ze 
alle zeilen bijzetten om de weg 
naar huis te vinden. Tessender-
loo ligt op een afstand van 170 
kilometer. In tegenstelling van de 
vlucht van de vorige week drup-
pelde nu de duiven langzaam 
binnen.
De eerste duif die arriveerde was 
in Limmen en wel om 10.11.38 
uur bij Sander de Graaf. De duif 
vloog met een snelheid van 90 
kilometer huiswaarts. De tweede 
duif werd door Gerhard Tromp 
geconstateerd en derde werd 
Jaap Kaandorp.
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Kindergarden stimuleert 
taalontwikkeling van baby’s

Castricum/Uitgeest - Baby’s 
die tot drie maanden te vroeg 
geboren zijn herkennen al letter-
grepen als ‘ba’ en ‘ja’. Dat heb-
ben Franse wetenschappers 
aangetoond. Bij kinderdagver-
blijf Kindergarden Uitgeest en 
Castricum wordt de taalontwik-
keling bij baby’s bewust al vanaf 
de eerste dag gestimuleerd.
Er wordt steeds rustig en vrien-
delijk tegen ze gepraat, ze zin-
gen en lachen. Ook benoemen 
ze steeds de dingen die een ba-
by hoort of ziet, of die ze op dat 
moment doen. Bijvoorbeeld: ‘ik 
ga nu je luier verschonen’. Ver-
der lezen ze boekjes voor en be-

kijken ze samen plaatjes. Vanaf 
zes maanden begint een baby te 
brabbelen. Lange reeksen me-
deklinkers en klinkers, die ein-
deloos worden herhaald, zoals 
‘dadadada’. Soms klinkt het als-
of je kindje dan ‘papa’ of ‘ma-
ma’ zegt. Vanaf acht maanden 
kan een kindje om een spelle-
tje vragen, troost zoeken of pro-
testeren. Dat gebeurt met sim-
pele gebaren (zoals wijzen, nee 
schudden, zwaaien), geluidjes 
en in een bepaalde richting kij-
ken. Ook begrijpt een baby dan 
wat namen van mensen en voor-
werpen uit zijn omgeving. Deze 
moeten wel zichtbaar zijn voor 

het kindje, je moet er nog naar 
wijzen. Leuke spelletjes zijn lied-
jes zingen, met allerlei spannen-
de geluiden en bewegingen, en 
kiekeboe-spelletjes. Zo leert een 
baby dat iets dat even weg is 
weer terugkomt. Met geluiden of 
bewegingen laat een kindje we-
ten dat het spelletje door moet 
gaan. Dat is zo leuk!
Op zoek naar professionele kin-
deropvang in deze regio? Be-
langstellenden zijn van harte 
welkom bij Kindergarden Uit-
geest aan De Kleis 84 of in Cas-
tricum aan het Kortenaerplant-
soen 44. Voor meer informatie: 
www.kindergarden.nl.

1 september demonstratie slaapsysteem Swissflex
Dekbedden en bedtextiel van euca-
lyptushout? Beter slapen kun je niet!

Castricum - Beentjes Interi-
eur- en Slaapadvies in Castri-
cum heeft de primeur voor de-
ze regio. Bedtextiel en dekbed-
den van de Tencelvezel zor-
gen voor een weldadige nacht-
rust. Het voelt zacht als zijde, 
ligt heerlijk comfortabel en blijft 
droog en koel. Perfect voor een 
lange en diepe slaap! ,,Al de eer-
ste nacht op dit hoeslaken was 
voor mij een openbaring. ‘s Och-
tends was ik zelf droog, maar 
mijn laken en sloop ook. Dat heb 
ik in geen jaren meer zo meege-
maakt”, zo luidt een van de en-
thousiaste reacties. 
Tencel-vezels komen uit Eu-
calyptushout en dat levert een 
uniek product op. Zo neemt Ten-
cel 150% meer vocht op dan ge-

woon katoen. Lakens en slopen 
blijven koel doordat het materi-
aal warmtegeleidend is. Mensen 
die ‘s nachts transpireren, wor-
den in de ochtend een stuk fris-
ser wakker. Ook de matras en 
het kussen blijven droog.
Het materiaal is aan alle kanten 
elastisch en voelt zeer comfor-
tabel aan. Het is namelijk veel 
gladder dan katoen. Tencel is bij 
uitstek geschikt voor de gevoeli-
ge huid door het glade oppervlak 
en de hoge vochtopname. De 
huid reguleert dag en nacht de 
lichaamstemperatuur en vocht-
huishouding. Tencel ondersteunt 
dat proces terwijl men slaapt.
In het materiaal zijn geen chem-
kische toevoegingen verwerkt, 
het is antiallergisch en huisstof-

mijtvrij. Ook ideaal voor men-
sen met astma en allergieën en 
voor wie last heeft van eczeem 
of psoriasis. Vocht wordt direct 
in de vezel opgenomen, doat de 
huid droog blijft en bacteriën 
geen enkele kans krijgen. Tencel 
kan op 60 en zelfs op 90 graden 
gewassen worden. Comfortabel 
en gezond slapen gaan hand in 
hand.
Beentjes Interieur- en Slaapad-
vies is te vinden op de Toren-
straat 28 in Castricum, tel. 0251-
652740 of kijk op www.beentjes-
interieur.nl. 

Zondag 1 september is er een 
demonstratie van het slaapsy-
steem bij Beentjes Interieur- en 
Slaapadvies.

Stichting Noordzee ruimt kust op
Castricum - Samen met 563 
vrijwilligers heeft het team van 
Stichting De Noordzee in de 
maand augustus de héle Noord-
zeekust opgeruimd. De groot-
schalige opruimtocht van 350 
kilometer begon in Cadzand 
en eindigde op Schiermonnik-
oog. In totaal is er ruim 6.590 ki-
lo strandafval verzameld. De My-
Beach Cleanup Challenge heeft 
als doel om het afvalprobleem in 
kaart te brengen en mensen te 
informeren over de gevolgen van 
afval op het strand en in zee. 
Eelco Leemans, directeur bij 
Stichting De Noordzee: ,,Ik ver-
baas mij elke keer weer over de 
hoeveelheid afval op het strand. 
Tijdens de verschillende etappes 
hebben we heel wat vreemde 
dingen gevonden. Denk bijvoor-
beeld aan een Russische deodo-
rant, een rolluik en kniebescher-
mers. Ook vonden we meerdere 
dode zeevogels, waaronder een 
aantal verstrikt in een kluwen 
van netten en touw. Een pijnlijke 
ontdekking die het extra duide-
lijk maakt dat rondzwervend af-
val dieren in serieuze problemen 
brengt. Dit zijn slechts een paar 
voorbeelden, volgens de VN ko-
men er jaarlijks een miljoen zee-
vogels om door afval in zee.” 
Op stranden waar veel badgas-
ten komen, staat de sigaretten-
peuk op nummer een. Daar-
na volgen kleine stukjes plastic, 
snoep- en snackverpakkingen, 
doppen en stukjes touw. Op het 
strand bij Rockanje werden maar 
liefst 1.481 peuken op 100 me-
ter strand gevonden. Opmerke-

lijk is dat de naaktstranden dui-
delijk schoner waren dan de re-
guliere stranden. Op de meer af-
gelegen stranden zijn touwen en 
netten afkomstig uit de scheep-
vaart en visserij de meest gevon-
den afvalitems. Ook zijn hier ont-
zettend veel kleine stukjes plas-
tic gevonden waarvan de oor-
sprong niet meer te achterhalen 
is. Tijdens etappe 24 op Schier-
monnikoog haalden het team 
van Stichting De Noordzee en de 
vrijwilligers het meeste afval op, 
1.500 kilo, dat vooral uit visnet-
ten, pallets en touwen bestond. 
,,Na deze 24-daagse schoon-
maaktour is het wel duidelijk dat 
strandbezoekers erg veel achter-
laten op het strand. Maar ook in 
de scheepvaart en visserij wordt 
veel afval overboord gegooid dat 
vervolgens weer op het strand te-
rechtkomt. We hopen natuurlijk 
dat we hier verandering in kun-
nen brengen door op deze wijze 
aandacht te vragen voor dit pro-
bleem. We zijn ontzettend verrast 
door de grote groep enthousias-
te vrijwilligers die ons geholpen 
heeft en willen iedereen harte-
lijk bedanken voor hun inzet. We 
hopen volgend jaar minder afval 
aan te treffen”, aldus Eelco Lee-
mans. De resultaten worden op 
1 september tijdens een landelij-
ke opruimactie van de PvdA aan-
geboden aan Tweede Kamerlid 
Manon Fokke. Van 15.00 uur tot 
18.00 uur is er een speciaal pro-
gramma met politici, muzikanten 
en activiteiten voor kinderen bij 
de MyBeach-locatie Paal 69 in 
Zandvoort. 

Kunstwerk a la Ana Serrano
te zien in het gemeentehuis 
Castricum - Leerlingen van 
groep 8 van basisschool De 
Klimop maakten voor de zomer, 
ter afsluiting van het jaar, met de 
hele klas een kunstwerk. Ze lie-
ten zich inspireren door het werk 
van de Amerikaanse kunstena-

res Ana Serrano. Het leek ze een 
goed idee om het werk in het 
gemeentehuis aan het publiek te 
laten zien, want daar komen veel 
mensen. Hun werkstuk is nog tot 
half september te zien in de pu-
bliekshal.

Castricum - In Discovery start 
op zondag 1 september vanaf 
14.00 uur De Soos voor mensen 
met en zonder beperking. 

Discovery is te vinden in de 
Dorpsstraat 2a te Castricum 
(schuin tegenover het station) en 
is toegankelijk voor rolstoelen.

Soos van start 
in Discovery

Castricum - Op 3 september 
gaat de grootste collecte van 
Nederland van start om zoveel 
mogelijk geld op te halen voor 
de strijd tegen kanker. 

Nieuwe collectanten voor Cas-
tricum en Bakkum zijn welkom. 
Neem contact op met Tonny 
Hendriks, tel. 650547/e-mail: aj-
chendriks@casema.nl. 

Collecte KWF

Fit het jaar uit!
Castricum – Fit het jaar uit? Dat 
kan met de Vitaliteitstraining in 
zwembad De Witte Brug. De-
ze training wordt drie keer per 
week aangeboden en kan ge-
combineerd worden met een 
wekelijks bezoek aan de sauna.
Een ander woord voor vitaliteit is 
levenskracht. In de praktijk bete-
kent dat je fit en gezond voelen, 
beter in je vel zitten, ook door af 
te vallen, een betere conditie en 
een groter uithoudingsvermo-
gen.
Al met twee keer per week be-
wegen blijft de conditie behou-
den en bij drie keer trainen ver-
beterd de conditie. Trainen in het 
water heeft ook nog als voordeel 
dat het water voor extra weer-
stand zorgt en het trainen zo wat 
zwaarder maakt. Meer en vaker 
bewegen heeft bovendien een 

positief effect op figuurcorrectie 
en afvallen. De trainingen kun-
nen desgewenst nog aangevuld 
worden met buikspieroefenin-
gen uit het thuisoefenprogram-
ma. Dit programma krijgt iedere 
deelnemer tijdens de eerste les 
overhandigd. En wie na inspan-
ning op zoek is naar ontspan-
ning kan terecht in de sauna.
Deelnemers hebben een vas-
te les op de maandag van 14.15 
tot 15.00 uur. Voor de twee an-
dere lessen en een bezoek aan 
de sauna kan gekozen worden 
uit het rooster. Tot het einde van 
het jaar kost de training 225 eu-
ro waarvoor men achttien weken 
les, dat zijn meer dan vijftig les-
sen en achttien keer een bezoek 
aan de sauna. Gedurende de 
eerste les wordt meer informatie 
gegeven. Of bel tel: 0251 653144.  
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2.500ste e-laadpunt 
geopend in Limmen 

Limmen - Aan de Roelat is het 
2.500ste publieke laadpunt van 
stichting e-laad officieel in ge-
bruik genomen. Dat gebeurde 
door wethouder Christel Porte-
gies van de gemeente Castri-
cum, directeur Onoph Caron van 
stichting e-laad en Carel Kuij-
per. Stichting e-laad plaatst de 
komende maanden nog enke-
le honderden publieke laadpun-
ten. Het 2.500ste publieke op-
laadpunt van stichting e-laad is 
geplaatst op verzoek van Carel 
Kuijper, wonend in Limmen, die 
er zijn elektrische auto gaat op-
laden. Voortaan kunnen hij en 

de andere e-rijders in Limmen 
dichtbij huis hun auto opladen. 
De heer Caron en wethouder 
Portegies onthulden de laadpaal 
en sloten de elektrische auto aan 
door de stekker in het laadpunt 
te steken. Met het pasje van de 
heer Kuijper kon het laden ge-
start worden en was laadpunt 
nummer 2.500 officieel geopend.
In Castricum kunnen e-rijders 
opladen bij het parkeerterrein bij 
onder meer het station, De Brink, 
Castricum aan Zee en sinds kort 
ook in het gemeentehuis. Ook 
privé hebben mensen laadpalen 
aangeschaft.

Wethouder Christel Portegies van de gemeente Castricum (links), di-
recteur Onoph Caron  van stichting e-laad (midden)en e-rijder Ca-
rel Kuijper nemen de laadpaal voor elektrische auto’s aan de Roelat in 
Limmen officieel in gebruik.

Zaterdag Repair Café in De Bakkerij
Castricum - Na een succesvolle 
eerste editie van het Repair Café 
organiseert De Groene Bak sa-
men met Transition Town Castri-
cum een tweede editie op zater-
dagmiddag 31 augustus in De 
Bakkerij. Op 31 augustus kan ie-
dereen langskomen in De Bak-
kerij voor reparaties aan textiel 
en kleine elektrische apparaten. 
Ook kan men langskomen voor 
advies over het repareren van 
fietsen en voor kleine computer-
problemen. Vrijwilligers helpen 
om samen spullen te repareren, 
waarna men het zoveel mogelijk 
zelf afmaakt. De Groene Bak is 
een project van De Bakkerij over 
duurzaamheid met steun van het 
Europese jongerenfonds Youth 
in Action. Transition Town Cas-
tricum is een beweging die een 

Concert op Zondag 
met Ierse swingfolk
Castricum - Op zondag 15 sep-
tember vindt het eerste Concert 

op Zondag plaats met een op-
treden van de Swingfolkband 

positief en lokaal antwoord is op 
klimaatverandering, het opraken 
van goedkope olie en de financi-
ele crisis. Er worden activiteiten 
georganiseerd om lokale veer-

kracht te vergroten. Het Repair 
Café vindt plaats op zaterdag 31 
augustus van 14.00 tot 17.00 uur 
op de Dorpsstraat 30 in Castri-
cum. De entree is gratis.

Unicorn. Unicorn is een beken-
de naam in de folkwereld, en be-
hoort inmiddels tot de top van 
wat Nederland aan semiprofes-
sionele muziek te bieden heeft. 
De roots van de muzikanten lig-
gen bij de Ierse en Schotse folk, 
maar op het veelzijdige reper-
toire staan ook bluegrass, zi-
geunermuziek, joodse klezmer 
en Nederlands- en Engelstalige 
zeemansliedjes/ shanties. Uni-
corn treedt op in een vierper-
soonsbezetting: gitaar, accorde-
on, violiste en zangeres. Het con-
cert vindt plaats in de aula van 
Toonbeeld, Jan van Nassaustraat 
6 te Castricum . Aanvang 11.30 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan 
de zaal en via toonbeeld.concer-
topzondag@gmail.com. Verder 
zijn kaarten verkrijgbaar bij Mu-
ziekhandel Borstlap, Boekhandel 
Laan en de Readshop.  

‘t Bakkerspleintje in 
Concert met Slagzij
Castricum - Zaterdag 31 au-
gustus het vijfde en laatste con-
cert alweer in de reeks. Dit keer 
een optreden van Slagzij met 
naar hun eigen zeggen: Heer-
lijke oude en nieuwe nummers 
van Molly Johnson, Betty Car-
ter, Billie Holiday, Sarah Vaughan 
en Buena Vista Social Club. Zang 
op een solide basis van contra-
bas en slagwerk, met de saxo-
foon in een vrije rol. Een eigen 
open, swingende sound, eerlijk 

en puur voor de lekker. 
Bezetting: Lucien Louwerse sax, 
Nils van Dijk slagwerk en per-
cussie, Thomas Wilbrink con-
trabas en Annemarieke Becht-
old zang. Zangeres Annemarie-
ke Bechtold studeerde zang aan 
het conservatorium van Ensche-
de en maakt graag een cross-
over van oude standards naar 
een nieuw jasje. Aanvang 13.00 
uur, entree gratis.

Open huis KBO
Limmen - Op woensdag 4 
september starten de activi-
teiten weer van de KBO Lim-
men met een open ochtend. 

Eerst is er een dienst in H. Cor-
nelius, aanvang 9.00 uur. Daar-
na is er koffie/thee in De Burgerij 
met een presentatie van de ac-
tiviteiten in het nieuwe seizoen. 
Vervolgens is er een toelichting 
op de resultaten in Limmen van 
het Project Belastingteruggave 
voor Senioren met een laag in-
komen. 
Rond 10.15 uur begint een di-
alezing van Lia Vriend met als 
onderwerp: ‘De landschappelij-
ke ontwikkelingen in en rond de 
duinen’. De ochtend wordt afge-
sloten met een drankje en een 
hapje. Senioren uit Limmen en 
omgeving zijn welkom. 

Bakkum is ook culinair!
Bakkum - Na de zomervakan-
tie waren de kleuters van ba-
sisschool Cunera benieuwd hoe 
het met de groenten in de moes-
tuin van de school was. Ze trof-
fen enorme courgettes aan en 
dat was niet het enige. De tuin-

ouders maakten samen met de 
kinderen een groentesoep van al 
het lekkers uit de tuin. De soep 
had het waarschijnlijk ook prima 
gedaan tijdens Castricum Culi-
nair, maar die was op voordat het 
eetfestijn begon.

Castricum - De balie van de 
stichting Welzijn is tot en met 16 
september uitsluitend geopend 
tussen 9.00 en 12.30 uur.

Balie alleen ‘s 
ochtends open
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Edwin Buis, makelaar pur sang

Als jongetje wist Edwin Buis al 
dat hij makelaar zou worden 
door het reclamebord dat hij on-
derweg naar zijn opa en oma 
zag. Na zijn school te hebben af-
gemaakt, werd hij technisch be-
heerder van een vastgoedfonds 
in Amsterdam, kwam zo in aan-
raking met het makelen en alles 
viel op zijn plek. Twintig jaar lang 
bekwaamde hij zich in het vak, 
werkte voor diverse kantoren 
maar droomde ervan zelfstandig 
te worden. Per 1 juli 2013 werd 
deze droom werkelijkheid en is 
Edwin een samenwerking aan-

gegaan met ERA Van De Stee-
ge. Edwin:,,Het is prettig om on-
dersteund te worden door ERA. 
Ik zal mij met name gaan con-
centreren op de regio Zaan-
streek, Uitgeest, Heemskerk en 
Kennemerland. Het streven van 
ERA en uiteraard ook van mij,  is 
om binnen zes maanden na op-
dracht een woning te verkopen.” 
Zodra er over verkopen wordt 
gesproken komt er een schitte-
ring in Edwin’s ogen en wordt 
het duidelijk dat hier zijn hart 
ligt. Wat het werk zo mooi maakt 
is de verscheidenheid aan klan-

ten. Er zijn schrijnende gevallen 
maar ook blije mensen. Op de 
vraag of het niet haast onmoge-
lijk is om in deze tijd je woning 
kwijt te raken zegt hij vastbera-
den: “Ik woon zelf met mijn gezin 
in Assendelft. Dit is een prach-
tig gebied met alle voorzienin-
gen in de buurt en er is nieuw-
bouw in onder andere Zaan-
dam en Oostzaan, echt mogelijk-
heden genoeg. In de eerste vier 
weken heb ik vijf woningen ver-
kocht dus nee het is zeker niet 
onmogelijk.” Ook de positieve-
re berichten over de huizen-
markt van de afgelopen tijd dra-
gen hieraan bij. Volgens Edwin is 
het zeker in deze markt noodza-
kelijk om rust te creëren, het ver-
trouwen te wekken dat de ver-
koop in goede handen ligt. Men-
sen moeten er van op aan kun-
nen dat afspraken worden nage-
komen en dat alles op een eer-
lijke manier gebeurt. Tot nu toe 
was ERA Van De Steege nog niet 
actief in deze regio maar vastbe-
raden zegt Edwin: ,,De samen-
werking met ERA is een mooi 
concept om vanuit deze rijdende 
trein het spoor te verleggen en 
stationnetjes te bouwen.”
Voor meer informatie: www.van-
desteege.nl of www.edwinbuis-
makelaardij.nl.  tel.: 075-2010201 
of 06-52470584.
(Monique Teeling) 

Jubileum Family Uitgeest 
met aantrekkelijke acties 
Uitgeest - Op 15 augustus 
bestond cafetaria Family Uit-
geest  12 1/2 jaar onder de 
bezielende  leiding van Jac-
queline van Hoolwerff. 

Halverwege 2000 nam Jacqueli-
ne de toenmalige snackbar over 
om een droom waar te maken 
en dat is gelukt. Van een kleine 
snackbar heeft zij er in die tijd 
een mooi verbouwde cafetaria-
eethuis van gemaakt waar men 
in alle rust kan genieten van een 
snack of een driegangen me-

nu. Voor Jacqueline was en is 
het vooral belangrijk om, zowel 
bij kleine als bij grote bestellin-
gen, uit te blinken. Succesvol! 
Van haar gezicht is te lezen dat 
ze nog lang niet klaar is. Wie Fa-
mily Uitgeest zegt, zegt Jacqueli-
ne. Voor haar klanten heeft zij in 
september mooie aanbiedingen 
en acties in petto waar boven-
dien leuke prijzen mee te win-
nen zijn. Het team feliciteert Jac-
queline, maar ook dochter Yvon-
ne die bovendien haar 12 1/2 ja-
rig jubileum viert.  

WILT Ú SNEL VERKOPEN?
Bel of mail ons!

ERA Van De Steege i.s.m.
Edwin Buis Makelaardij
Edwin Buis             T 075-2010201          M 06-52470584
E edwin.b@vandesteege.nl               www.vandesteege.nl

Laat dan de verkoop van uw huis over aan ons.
Wij verkopen sneller, voor de optimale prijs

en zonder zorgen achteraf.

Meer dan de helft van al onze huizen zijn binnen
6 maanden verkocht. Een groot deel daarvan zelfs binnen 

3 maanden! Voldoet uw huis aan de criteria om binnen 
                 3 maanden verkocht te zijn? 

Wij komen graag uw huis beoordelen.
Een gratis waardebepaling maakt 

onderdeel uit van onze selectieprocedure.

ERA. STERK DOOR SERVICE
C  2013 ERA Nederland NV

Iedere ERA makelaar is zelstandig 
en onafhankelijk

M A K E L A A R
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