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Regio - In Uitgeest hebben 
ze Huttenweek, in Limmen het 
Conquista Timmerdorp en in 
Castricum en Akersloot heet 
het gewoon Timmerdorp; de 
traditionele afsluiting van de 
zomervakantie voor kinderen. 
Voordat het zover is, zit de or-
ganisatie niet stil; er moet heel 
wat gebeuren voordat deze 
activiteit plaats kan vinden. 
Op deze foto, die gemaakt is 

door Sebastiaan Been met 
een drone, het veld in Castri-
cum op de zonnige zondag-
morgen voordat het festijn van 
start ging en waar met man en 
macht gewerkt werd om alles 
in gereedheid te brengen. 
In Castricum wordt, als het 
weer dat toelaat, de houtsta-
pel vrijdag in de fik gestoken. 
Dit begint om 19.30 uur aan 
de Kemphaan.

NOS voor opnames bij CasRC 
Castricum - Nadat eind  ju-
li het NOS Journaal al ver-
slag deed van het geslaagde 
Turn-over Project bij de Cas-
tricumse Rugby Club, was af-
gelopen maandag de jeugd 
bij CasRC aan de beurt.
De NOS kwam met een film-

ploeg naar Castricum om 
opnames te maken van het 
Haka Rugby Global kamp 
dat voor de jeugdige rug-
byliefhebbers wordt geor-
ganiseerd. Tijdens een drie-
daagse trainingskamp op 
sportpark Wouterland wor-

den jeugdspelers niet al-
leen rugbyskills bij gebracht, 
maar ook aan de tradities en 
cultuur die bij de wereldbe-
roemde Haka horen, wordt 
veel aandacht besteed. Het 
kamp wordt verzorgd door 
een speciaal team van coa-
ches en rugbyspelers van het 
hoogste rugbyniveau, voor-
malige sterren van het mach-
tige New Zealand All Blacks. 

Maandag was de tv-ploeg de 
hele dag in touw om de ge-
beurtenis vast te leggen. De-
zelfde avond werd het on-
derwerp in het jeugdjournaal 
uitgezonden met interviews 
van coaches en deelnemers.

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

9,95
11,95FRISSE YOGHURTVULLING, AFGEWERKT MET 

VERSE FRAMBOZEN, BOSBESSEN, BRAMEN 
EN WEIDESLAGROOM.

FRAMBOZEN YOGHURTSLOF

Burg. Mooijstr. 29 Castricum
0251 - 652 430

Alle vinken
50% korting
Vleeswarentrio

COPPA
LEVERKAAS

GRILLWORST
samen €4,99

Stooflapjes
Kant en klaar

2e voor 
1/2 prijs
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Geniet nog even
                    van de     zomer

Niet één week, maar...
Het HELE JAAR in de aanbieding

Vanaf nu 
meer inhoud

partypacks

• van 23 aug. t/
m

 3
 o

k
t.

 •

Jaaraanbiedingen 

zijn geldig t/m 

31 december 2017

Bananen
Per kilo

Coca-Cola
regular, zero sugar of light
Pak met 6 flessen 
à 1,5 liter
x11,70
Nu 9,75

Lay’s of Doritos 
Alle soorten
2 zakken à 290 of  
335 gram 
x3,70 - x3,78

*   5+1 gratis: 16,67% korting op de totaalprijs van 6 producten. Alle combinaties mogelijk.
* 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.  
Voor alle aanbiedingen geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek.

2 VOOR 5+1
GRATIS*

Desperados, Corona, Malibu 
bier of cider bieren
Alle soorten
2 verpakkingen

Nazomerwijnen
Jean balmont chardonnay, Hugo Bio, Waterval 
chardonnay colombard, Los Gansos sauvignon 
blanc, Ducale Verdicchio dei Castelli di Jesi of 
Tussock Jumper chardonnay
3 flessen à 750 ml

Kies en mix vlees
Mager rundergehakt, kipdijbraadsticks, gyrosvlees, 
gehaktballen, braadworst, zigeuner-gehaktschnit-
zels, visburgers, slavinken of cordon bleu-sticks
3 schalen à 400-600 gram of à 4-5 stuks

Blauwe bessen, bramen,  
frambozen of gesneden fruit
2 bakjes blauwe bessen, bramen of frambozen à 
125 gram of gesneden fruit à 175-250 gram
M.u.v. zachtfruitmix 250 gram

Groene salades
2 schalen à 285-330 gram
M.u.v. Groene salade rauwkost

Pitloze witte of rode druiven
2 bakken à 500 gram

Geen 18, geen alcohol

1000
3 VOOR

2 VOOR

400
2 VOOR

350

2 VOOR

300

750
3 VOOR

Geen 18, geen alcohol

2e
HALVE
PRIJS*
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Nachtverblijf kamelen door 
onbekenden opengemaakt

Castricum   Zaterdagoch-
tend vroeg zijn vijf kamelen 
van Circus Renz Berlin door 
onbekenden vrijgelaten uit 
hun nachtverblijf, waarna ze 
al grazend een wandeling 

door de buurt maakten. Maar 
volgens de politie was daar 
geen sprake van, aldus het 
NHD. Het nieuws trok nati-
onale aandacht in de media. 
De politie heeft met behulp 

van een medewerker van 
het circus de beesten weer 
naar het circusterrein terug-
gebracht. Bernard Renz juni-
or vertelt dat de vergrendelde 
deuren van het nachtverblijf 
open stonden toen bleek dat 
de beesten ervandoor waren. 
,,Dus het kan niet anders dan 
dat de deuren van buitenaf 
zijn geopend. Vorig jaar is dat 
ook al eens gebeurd in Hoo-
geveen nadat activisten de 
dieren hadden bevrijd. Daar 
is volgens mij nu geen sprake 
van.” Een paard overleed zon-
dag na het eten van taxus en 
een hond van het circus was 
er vrijdag vandoor gegaan 
en werd aangetroffen op de 
Heereweg. Circus Renz Ber-
lin heeft ondertussen de tent 
opgezet in Beverwijk. 

EHBO-diploma
Castricum - EHBO start op 
maandagavond 4 september 
met de cursus Eerste Hulp-
verlener. Voor deze cursus 
zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar. De cursus bestaat 
uit veertien lessen die in het 
EHBO leslokaal in Cultuur 
Centrum Nieuw Geesterhage 
worden gegeven. Voor meer 
informatie of aanmelding: 
06-13574935 of info@ehbo-
castricum.nl.

Gaskoelkast veroor-
zaakt brand op camping

Bakkum - Woensdag om 
21.20 uur werd de brandweer 
met spoed opgeroepen voor 
een brand op camping Bak-
kum. Een koelkast had om 
nog onbekende reden vlam 
gevat. 
Dit was ontdekt door een ze-
venjarige jongen en zijn moe-
der heeft de hulpdiensten 
gebeld en het noodnummer 
van de camping. De gas-
koelkast stond op een tafel-
tje met daaronder een gas-

fl es. De vlammen sloegen al 
snel om zich heen en zette 
een tent die er naast stond 
volledig in de brand. Diver-
se campinggasten, bhv-ers 
en de inmiddels gearriveerde 
politie-eenheid waren al be-
gonnen om de brand te blus-
sen. De spuitgasten die zeer 
snel ter plaatse waren heb-
ben het bluswerk overgeno-
men en hebben zo snel mo-
gelijk de gasfl es gekoeld. Fo-
to: Evelien Olivier.

Einde voor Buona Night
Castricum - Twee jaar na de 
start van een feest voor scho-
lieren vanaf zestien jaar in de 
vakanties, is deze week de 
stekker uit Buona Night in de 
Mex Beachbar getrokken. El-
ke maandagavond werd een 
feestje gevierd waar jonge-
ren onder de achttien jaar 
ook welkom waren. Met een 
speciaal polsbandje lieten 
zij zien dat zij geen alcohol 
konden kopen. Vorige week 
maandag liep het op straat 
compleet uit de hand. Dit 
zou zijn veroorzaakt door een 
groep jongeren die was ge-
weigerd aan de deur. Volgens 
de politie ontstond na slui-

tingstijd een grimmige sfeer 
op straat en braken er vecht-
partijen uit. De jongeren wa-
ren onder invloed van alcohol 
en keerden zich tegen de po-
litie. Er is assistentie verleend 
door de politie uit de IJmond. 
Samen met de portiers vorm-
den zij een linie en dreven de 
jongeren richting station. De 
jongeren waren afkomstig uit 
Heemskerk, Alkmaar, Cas-
tricum en Uitgeest. De ge-
meente stelt nu als eis dat 
er meer beveiliging moet ko-
men en daardoor wordt het 
organiseren van Buona Night 
onrendabel, zo laat de orga-
nisatie weten op Facebook.

Castricum - Donderdag-
avond rond 19.00 uur zag de 
politie een bestuurder van 
een brommobiel stoppen op 
de rotonde Torenstraat-Klei-
broek. 

De bestuurder stond midden 
op de weg en begon uitvoerig 

Aandacht trekken met 
ongeldig rijbewijs

te zwaaien in de richting van 
de politie. Vervolgens reed de 
bestuurder schokkend weg. 
Even later is de bestuurder 
staande gehouden. Bestuur-
der bleek te rijden met een 
ongeldig verklaard rijbewijs, 
is aangehouden en krijgt een 
proces-verbaal.

Met auto in de greppel

Heiloo - Woensdag om 16.50 
uur zijn de brandweerlie-
den uitgerukt voor een auto 
die op zijn kant in de grep-
pel lag bij het Texaco tank-
station aan de Vennewaters-
weg in Heiloo. De bestuurder 
is door de brandweer uit zijn 
auto bevrijd en is voor onder-

zoek meegenomen naar het 
ziekenhuis. De bestuurder is 
door onbekende oorzaak na 
de rotonde rechtdoor gegaan 
op de Kennemerstraatweg en 
is toen tegen een verkeers-
bord gereden en in de grep-
pel tot stilstand gekomen. Fo-
to: Evelien Olivier.
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Max met EB Bluesband 
in De Bonte Vivant

Uitgeest - De EB Bluesband 
is inmidels een bekende ver-
schijning op de podia in Uit-
geest. Op zaterdag 2 septem-
ber doen ze de Bonte Vivant 
weer aan.

De EB Bluesband is een po-
wertrio dat in 2010 gefor-
meerd is rond zanger/gita-
rist Eelco Bisschop. De band 
speelt een rauwe mix van 
blues en rock. Tijdens het op-
treden kan het publiek werk 
verwachten van onder meer 
Muddy Waters, Freddy King, 
Gary Moore, Eric Clapton en 
Jimi Hendrix. De laatste ja-

ren timmert Eelco behoorlijk 
aan de weg met The Hendrix 
Alive Project, waarmee hij 
ook internationaal toert.
Voor de gelegenheid speelt 
de jonge Uitgeester gitarist 
Max Aardenburg mee, waar-
mee spetterende gitaardu-
els tussen Eelco en Max ge-
garandeerd zijn. De band be-
staat verder uit Tony Stout-
hart op bas en Gijs Vleeshou-
wers op drums.
Het gitaargeweld barst los 
om 21.30 uur en de toegang 
is gratis. Café De Bonte Vi-
vant is te vinden aan de Mid-
delweg 180 in Uitgeest.

LudoRona speelt wereld-
muziek in Oude Keuken

Bakkum - Zondag 3 sep-
tember weer eens iets heel 
anders in De Oude Keuken; 
duo LudoRona speelt wereld-
muziek waar het plezier van 
afspettert. LudoRona bestaat 
uit Herman Koopman (accor-
deon en zang) en Greetje van 

Roon (gitaar, zang en percus-
sie ). Om 15.00 uur begint het 
optreden, als het even kan 
natuurlijk op het terras, op 
het terrein van Dijk en Duin, 
ingang aan de Zeeweg, op 
het terrein geven borden de 
route aan.

Elfenbankjes en sprokkel-
hout in atelier Blinckers

Bakkum - Gemma Dis-
telbrink en Mireille Scher-
mer werken beiden in ate-
lier voorheen Blinckers en la-
ten hier nog één keer hun op 
de natuur geïnspireerde werk 
zien. De Castricumse kunste-
nares Gemma Distelbrink is 
bekend geworden met haar 
vogelportretten van klei, die 
onder meer in de vaste col-
lectie van het Medisch Cen-
trum Alkmaar zijn opgeno-
men. Uniek zijn haar zaag-
sel gestookte elfenbank-
jes die zich een weg slin-
geren door het gebouw. Te-
vens exposeert Gemma de 
resultaten van haar experi-
ment met Elfenbankjes in de 
Waddenzee. Mireille Scher-
mer werkt in olieverf op het 
hout dat ze vindt tijdens wan-
delingen in het bos of op het 
strand. In deze expositie is De 
Slag bij Goudsbergen te zien, 
een twaalfl uik dat het ver-
haal vertelt van de transfor-
matie van bos naar bebou-
wing op het Dijk en Duinter-

rein. Mireille heeft hout op 
de plek waar de kunstenaars 
voorheen atelier hadden ge-
sprokkeld en beschilderd. 
Ook van gejut materiaal van 
het strand zijn diverse objec-
ten van Mireille¹s hand te be-
wonderen. Tot en met 10 sep-
tember zijn ook de uit hout 
gehouwen beelden van An-
ja Jonker nog onderdeel van 
de expositie. Atelier voorheen 
Blinckers houdt tot eind sep-
tember op zaterdag en zon-
dag van 13.00 tot 18.00 uur 
Open Atelier met wisselende 
exposities op het strandpla-
teau. De entree is gratis.

Leesgroep over 
kunst en meer

Castricum - Mensen die 
zijn geïnteresseerd in kunst, 
de geschiedenis en de bele-
ving ervan kunnen op don-
derdag 21 september ken-
nismaken met ‘leesgroepen 
kunstgeschiedenis’. De in-
formatiebijeenkomst in de 
bibliotheek, is een initiatief 
van de landelijke organisatie 
Senia, samen met de biblio-
theek. Het zal gaan om groe-
pen van zes tot acht  perso-
nen. Op de website www.se-
nia.nl staat meer informatie 
over de werkwijze en de kos-
ten. Aanvang 11.00 uur.

Castricum - Donderdag 7 
september is er de maande-
lijkse bijeenkomst ‘t Praethuys 
voor mensen die te maken 
hebben met kanker. De inloop 
is van 10.00 tot 12.00 uur op 
de Dorpsstraat 23. 

‘t Praethuys 
opent de deur

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur  zondag 16.00 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

Paris can wait
vrijdag 18.45 uur  zaterdag 16.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
The only living boy in New York

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

The Hitman’s Bodyguard
donderdag 20.00 uur  vrijdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur  maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Hampstead

zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur
Retour en Bourgogne

vrijdag 16.00 uur  zaterdag 21.15 uur
Dunkirk

zaterdag 18.45 uur
Lion

donderdag 15.00 uur
vrijdag & zondag 13.30 uur  woensdag 15.00 uur

Bigfoot Junior
zaterdag 13.30 uur

Cars 3 - 2D
donderdag 15.00 uur

zaterdag 16.00 uur
De Emoji Film - 3D

vrijdag 13.30 uur
woensdag 15.00 uur

De Emoji Film - 2D
vrijdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur

Verschrikkelijke Ikke - 2D
zaterdag 13.30 uur

Verschrikkelijke Ikke - 3D

Programma 31 aug t/m 6 sept 2017

Paris Can Wait
Anne is de echtgenote van 
een succesvolle fi lmprodu-
cent. Samen met Jacques, 
een Franse collega van haar 
man, gaat zij op een roadtrip 
van Zuid-Frankrijk naar Pa-

rijs. Onderweg maakt Anne 
kennis met de Franse cultuur 
en keuken, geniet ze van het 
prachtige landschap en heeft 
ze steeds minder haast om 
naar Parijs te gaan.

De 13-jarige Adam is een 
buitenbeentje dat eropuit 
trekt om het mysterie rond-
om zijn verdwenen vader op 
te lossen. Hij komt erachter 
dat zijn vader niemand min-
der is dan de legendarische 
Bigfoot. Dat is een fascine-
rend wezen dat zich al jaren 
in het bos verstopt om zich-
zelf en zijn gezin te bescher-
men tegen HairCo, een groot 

Bigfoot Junior bedrijf dat dolgraag weten-
schappelijke experimenten 
wil uitvoeren met zijn bijzon-
dere dna. 
Terwijl vader en zoon samen 
de verloren tijd proberen in 
te halen komt Adam erach-
ter dat hij net als zijn vader 
beschikt over speciale su-
perkrachten. Maar wat Adam 
en zijn vader niet weten, is 
dat HairCo hen op de hielen 
zit en Adam’s zoektocht hen 
rechtstreeks naar Bigfoot 
heeft geleid.
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Castricum - Toonbeeld heeft 
sinds maart het nieuwe ge-
bouw in gebruik. Naast de 
vele studio’s voor de muzi-
kanten zijn er ook twee grote 
ateliers. In een atelier vinden 
de vlakke werkvormen plaats 
zoals schilderen, tekenen en 
grafi ek. Het andere atelier is 

voor de ruimtelijke werken 
zoals keramiek en beeldhou-
wen. Vlak voor de verhuizing 
is een nieuwe docent beel-
dende kunsten bij Toonbeeld 
gestart. Beeldend kunstenaar 
Serge van Empelen geeft er 
lessen in beeldhouwen voor 
de hardere teensoorten en er 

zijn door de kunstenaar nieu-
we cursussen beeldend ont-
wikkeld.
Er is een nieuwe workshop 
etsen, een cursus ruimtelij-
ke vormgeving en een kin-
deratelier. In het atelier van 
de vlakke werkvormen is een 
compleet veilige ‘zuurruimte’ 
gebouwd inclusief zuurbak 
om de etsplaten in alle veilig-
heid te kunnen bijten. Serge: 
,,De lessen bestaan uit veel 
praktische informatie over al-
le wetten en regels van het 
drukken en maken van een 
etsplaat. Er komt heel veel 
bij kijken om een uiteindelijk 
goede druk te kunnen ma-
ken. Ook laten we het artis-
tieke proces van de ets voor 
de maker ook niet achterwe-
ge om te ontwikkelen en in 
te experimenteren. We leren 
werken in droge naald, ver-
ni mous en afdeklakken. Er 
is een stuifkast voor het ma-
ken van aquatinten en we 
hebben een beschikking tot 
vier grote etspersen.” Naast 
het etsen is er een andere 

les voor de ruimtelijke vorm-
geving bijgekomen. ,,Zoals ik 
op de kunstacademie les heb 
gehad in ruimtelijke vormge-
ving, wil ik dat hier in Castri-
cum ook introduceren. Dat 
resulteert in spannende les-
sen met veel zelfonderzoek. 
In welk materiaal wil je wer-
ken? Welke combinaties of 
technieken wil je uit probe-
ren? Veel technieken zijn mo-
gelijk en we onderzoeken de 
eigen ontdekking in de beel-
dende disciplines om tot een 
zelfstandig ruimtelijk werk te 
komen. Denk daarbij aan las-
sen van stalen beelden, mal-
len maken in gips, afgieten, 
werken met glas et cetera. 
Als leidraad werken we met 
opdrachten of als de student 
zelf aan de slag wil met eigen 
ideeën. Ik ben er om te inspi-
reren en begeleiden. Liefst 
wil ik hier in Castricum op de 
beeldende afdeling een klei-
ne kunstacademie beginnen. 
Ik hoop hiermee ook jonge-
ren aan te trekken die wel-
licht als een soort oriënta-

tie willen kijken of de kunst-
academie wat voor hen is bij-
voorbeeld.”
Naast de lessen voor de vol-
wassenen wordt er ook op 
woensdagmiddag een kin-
deratelier gestart. Serge 
heeft met zijn eigen bedrijf 
‘De Kunstkameleon’ al ja-
renlang ervaring in kunst- en 
cultuuronderwijs en het wer-
ken met kinderen in het ba-
sisonderwijs. Al deze ervarin-
gen en workshops vanuit de
Kunstkameleon wil Ser-
ge in praktijk brengen op 
de woensdagmiddagen. 
Schilderen, boetseren, gra-
fi ek, beeldhouwen en nog 
veel meer. Het beloven leu-
ke leerzame kunstzinni-
ge woensdagmiddagen te 
worden. Serge nodigt iede-
re geïnteresseerde uit, jong 
en oud, om op de open dag 
van Toonbeeld een kijkje te 
komen nemen in de nieu-
we ateliers met al hun nieu-
we faciliteiten. De open dag 
van Toonbeeld is op zaterdag 
9 september.

Wie helpt vluchtelingen?
Castricum - Het zal je maar 
gebeuren, huis en haard 
moeten verlaten om in een 
volkomen vreemd land een 
nieuw bestaan op te bouwen. 
Dan kun je wel wat hulp ge-
bruiken. 
Het grote vrijwilligersteam 
van Welzijn Castricum zoekt 
nog enkele collega’s ter on-
dersteuning van de andersta-
ligen. Zij kunnen actief wor-
den als coördinator van een 
groepje taalmaatjes. Deze 
koppelt de anderstalige aan 
een vrijwilliger en functio-
neert als aanspreekpunt en 
begeleider. 
Ook is Welzijn opzoek naar 
een vrijwilligerscoach, die de 
anderstalige begeleidt  bij het 

zoeken en uitvoeren van vrij-
willigerswerk. Om aan toe-
komstige vraag te kunnen 
voldoen worden ook enkele 
taalmaatjes  en voorleesvrij-
willigers gezocht.  Het taal-
maatje helpt bij het leren Ne-
derlands spreken, bij de an-
derstalige thuis. Het gaat om 
het oefenen van de spreek-
vaardigheid, ondersteuning 
bieden bij het inburgerings-
examen en het leren over el-
kaars cultuur. De voorlees-
vrijwilliger leest interactief 
voor in gezinnen met klei-
ne kinderen. Bel voor aan-
melding of meer informatie 
tel. 0251-656562 of mail naar 
vcc@welzijncastricum.nl. Fo-
to: Nico Lute.

Limmen - Dinsdagavond 
vond er een aanrijding plaats 
tussen twee fi etsers op de 
Burgemeester Nieuwenhuij-
senstraat in Limmen. Beiden 
kwamen ten val. Een van de 
fi etsers heeft vermoedelijk 
een gebroken arm en de an-
dere een diepe vleeswond.

Aanrijding

Limmen - Woensdagnacht 
heeft er een mobiele snel-
heidscontrole plaats gevon-
den op de Rijksweg te Lim-
men. De bestuurder van een 
personenauto reed met een 
snelheid van 95 km/u over de 
Rijksweg terwijl daar 50 km/u 
is toegestaan. Desbetreffen-
de bestuurder is staande ge-
houden en heeft een proces-
verbaal gekregen.

Veel te snel

Limmen - Tussen dinsdag 22 
augustus 21.00 en donder-
dag 24 augustus 10.45 uur 
heeft er een poging tot in-
braak in een woning plaats-
gevonden op de Visweg in 
Limmen. Er is gepoogd om 
aan de achterzijde via het 
raam van de garage binnen 
te komen in de woning.

Poging inbraak

Schilderen bij Streetscape
Castricum - Mieke Ro-
zing start vanaf 6 septem-
ber weer met haar schilder-
atelier in Galerie Streetscape 
aan de Dorpsstraat 7.  Het zo-
genoemde ‘inloopatelier’ is 
voor iedereen die graag wil 
werken met olieverf, acryl-
verf of mixed media; realis-
tisch of abstract, van totale 
beginners tot gevorderden. 
,,Als je er maar zin in hebt”, 
lacht Mieke. 

Mieke is er om technieken 
bij te leren, te begeleiden 
naar een eigen stijl of voor 
het helpen bij het aanleggen 
van een portfolio. ,,Iedereen 
is welkom om even een kijk-
je te nemen. Elke woensdag-
ochtend van 9.30 tot 12.00 
uur met uizondering van de 
kerst- en zomervakantie.”
Bel naar Mieke voor meer in-
formatie 06-10566887 of mail 
naar info@miekerozing.nl. 

Basiscursus 
tekentechniek

Castricum - Bij Perspec-
tief kunnen deelnemers zich 
vanaf zaterdagmorgen 16 
september laten verrassen 
door de mogelijkheden van 

verschillende tekenmateria-
len zoals potlood, pastel en 
in water oplosbaar krijt on-
der leiding van kunstenares 
en docente Afke Spaarga-
ren. Van 10.00 tot 12.30 uur. 
Informatie en inschrijven via  
www.perspectiefcastricum.nl 
of via tel.: 0251-653894

Beeldend kunstenaar wil als docent 
Toonbeeld kleine kunstacademie starten
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Topdrukte Rock-’n-Roll Street Akersloot
Akersloot - Het was weer een 
prachtig gebeuren Rock-’nRoll 
Street Akersloot met vrijdag een 
nachtmarkt met springkussens, 
schminken voor de kinderen, 
jumptoestellen, lekker eten en 

heel veel extra’s. Zaterdag vond 
de Solexrace plaats met mini-
bikes, racers, Hod Rots en veel 
veel PK‘s en zondag het oldti-
merfestival met toertochten voor 
auto’s, brommers, motoren en 

een American Cuisers fi etstocht. 

Er waren deelnemers aan de so-
lexrace vanuit heel Nederland 
en uit Duitsland. Ook dit jaar 
heeft Rock-‘n-Roll dansschool 

Akersloot weer gezorgd voor de 
openingsdansen, onder leding 
van Sonny Zichem en Inez en dat 
was genieten. 

Peter Velzeboer stopt na dertig 

jaar. De opvolger draaide proef 
dit weekend. Het was heel gezel-
lig en druk; er waren nog nooit 
zoveel bezoekers geweest. 

Foto’s: Ger Bus.  
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Muziekschool houdt 
zaterdag open dag

Uitgeest - Zaterdag 2 sep-
tember is er een open dag 
op De Nieuwe Muziekschool 
Uitgeest. Van 11.00 uur tot 
13.00 uur is iedereen, jong en 
oud, welkom om instrumen-
ten uit te proberen, (proef)
lessen af te spreken en ken-
nis te maken met de docen-
ten in De Kuil, Hogeweg 8. De 
Nieuwe Muziekschool Uit-

geest biedt de volgende les-
sen aan: Algemene Muzikale 
Vorming, dwarsfl uit, cello, pi-
ano, slagwerk, gitaar (akoes-
tisch en elektrisch), (alt)viool 
en viool voor kleuters (Suzu-
ki-methode), keyboard, zang, 
musicalklas  en harp. Er is 
ook een samenwerkings-
verband met de Vereniging 
‘Zanggroepen Out Loud’. 

Samen is niet Alleen Diner
Uitgeest - Op zondagmid-
dag 17 september organi-
seert Meet & Eat Uitgeest 
voor de tweede keer het Sa-
men is niet Alleen Diner in 
het Zienhouse. Het diner is 
bedoeld voor mensen die niet 
zo gemakkelijk meer de deur 
uitkomen en voor hen die 
niet zoveel aanspraak heb-
ben. Er wordt gestart met een 
hapje en een drankje, daar-
na aan tafel voor een drie-
gangen diner. Gezellig bij-
praten met dorpsgenoten tij-
dens een mooie maaltijd, dat 

is het idee. Er kunnen 25 per-
sonen aan tafel. Aan het di-
ner zijn geen kosten ver-
bonden. De aanvang is om 
16.00 uur, het adres is Zien-
laan 10. Wie slecht ter been is 
en geen vervoer kan regelen, 
kan worden gehaald en ge-
bracht. Meer weten? Bel ons 
dan even. Aanmelden kan te-
lefonisch of per mail voor 10 
september. Yvonne Hoog-
eland coördinator Meet & Eat 
06-11186727 of Aad Visbeen 
0251-310379, meeteneatuit-
geest@gmail.com.

Verrassingstocht Rode Kruis
Uitgeest - Op 7 oktober 
houdt het Rode Kruis de jaar-
lijkse verrassingstocht voor 
ouderen. De tocht is bestemd 
voor Uitgeesters met een 
mobiele beperking, maar ook 
voor die Uitgeesters die door 
omstandigheden nergens 
komen. Personen die met 
de 70+ tocht mee zijn ge-
weest en inwoners die zelf in 
staat zijn om leuke dingen te 

doen, komen niet in aanmer-
king voor deelname. De ei-
gen bijdrage is tien euro. Be-
langstellenden kunnen zich 
voor 15 september opgeven 
via 0251-313255 of 0251-
311311 en op maandagmid-
dag in Zorgcentrum Geester-
heem tijdens de sociale ac-
tiviteiten van het Rode Kruis 
tussen 14.00 en 16.00 uur in 
de grote zaal.

Uitgeest - Donderdag 31 
augustus beginnen de re-
petities weer van het kerk-
koor Laus Deo. Nieuwe le-
den zijn welkom. De oe-
fenavonden van het koor 
zijn in De Klop, Lange-
buurt 39 en starten om 
19.30 uur. 

In het eerste uur zingt het Ge-
mengd Koor en na de koffi e 
oefent het Herenkoor. Laus 
Deo is een koor dat Latijnse 
en Gregoriaanse gezangen 
in het repertoire heeft, met 
soms daarin een uitstapje 
naar Duitse, Engelse of Rus-
sische liederen.
Ineke Mulder is de dirigen-
te en met Ton Schoen aan 
het orgel vormen zij samen 
een geolied koppel dat mu-
zikaliteit hoog in het vaandel 
heeft staan. Geïnteresseer-
den kunnen op deze donder-
dagavond vrijblijvend komen 
meezingen.

Zingen in koor 
Laus Deo

Uitgeest - De Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte houdt 
op vrijdag 1 september om 
19.00 uur een eucharistievie-
ring in Geesterheem. Zondag 
3 september is de eucharis-
tieviering om 9.00 uur met 
medewerking van de Canto-
rij. De viering van de Protes-
tantse Gemeente Uitgeest-
Akersloot is op 3 september 
om 10.00 uur op het Dielof-
slaantje is Akersloot

Kerkdiensten

Uitgeest - Op vrijdag 1 sep-
tember houdt supportersver-
eniging Geel/Groen weer een 
klaverjasavond in het club-
huis van FC Uitgeest aan de 
Zienlaan. Aanvang 20.00 uur, 
introducees zijn welkom.

Klaverjassen

Uitgeest - Onder de stralen-
de zon met veel kinderen die 
ongeduldig stonden te wach-
ten gaf burgemeester Wen-
dy Verkleij het startsein voor 
de huttenweek. Zij was hier-
voor gewapend met een ge-

weer. Het thema is indianen 
en cowboys. 

Daarna mochten de kinderen 
het terrein op om een mooi 
plekje te zoeken om een hut 
te bouwen. Foto: Ger Bus. 

Uitgeest - Zondag 17 sep-
tember is Uitgeest het speel-
veld voor een speurtocht. 
Workshops ByMirjam en 
Gastouderopvang Koekeloe-
ren hebben de koppen bij el-
kaar gestoken om dit voor 
kinderen in Uitgeest te orga-
niseren. Van 1300 tot 16.00 
uur kan er volop gespeurd 
worden. De start is tussen 
13.00 en 14.00 uur bij Gast-
ouderopvang Koekeloeren 
op De Bakker 19.  Er zijn twee 
speurtochten; een speur/ 
spelletjestochtje voor de al-

lerkleinste van een tot on-
geveer vijf jaar van 400 me-
ter en een avontuurlijke tocht 
voor kinderen van vier tot 
twaalf jaar (4 km). De jong-
ste kinderen gaan onder be-
geleiding van hun ouders en 
de oudste mogen zonder be-
geleiding, maar moeten wel 
toestemming hebben van 
hun ouder(s). Ze zullen de 
drukke Geesterweg op het 
zebrapad moeten oversteken.
Deelname is gratis. 
Opgeven via info@bymirjam.
nl of bel 06-14979060

EHBO start 
weer cursus

Uitgeest - De EHBO 
start met een cursus:                               
Eerste Hulp Bij Ongelukken, 
inclusief reanimatie en het 
bedienen van een AED.  De  
docenten en lotussen heb-
ben een jarenlange ervaring   
Het betreft een dertiental 
avonden. De lessen zijn op 
maandagavond. Aanmeleden 
via ehbouitgeest@gmail.com 
of bel voorzitter Jan Krom 
0251-310150

Clinic met Jacco en Paul
Uitgeest - Op zondag 10 
september houdt Tennisclub 
Uitgeest voor haar sponsors 
een tennisclinic met Jac-
co Eltingh en Paul Haarhuis. 
Jacco was met Paul één van 
de beste dubbelspelers van 
de wereld. 
Zij werden twee keer we-
reldkampioen en wonnen al-
le grandslamtoernooien een 
keer. Het is de laatste clinic 
van Jacco. Als technisch di-
recteur van de KNLTB heeft 
hij al zijn nevenactiviteiten 

moeten beëindigen. TCU had 
hem echter al ruim van tevo-
ren vastgelegd. Paul Haar-
huis is als bondscoach van 
het Davis Cup team en het 
FED-cupteam ook bij de 
KNLTB in dienst en vormt 
weer met zijn  oude tennis-
vriend een bijzonder koppel 
bij de tennisbond. 
De tennisclinic vindt plaats 
op de tennisbanen bij TCU 
aan de Waldijk 2 in Uitgeest. 
Het programma start om 
13.30 uur. Foto: Rien Hokken
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Jeugdspelers MHCU escorteren 
Oranje op EK Hockey

Uitgeest - Vorige week kwam 
voor veertien jeugdspelers 
van Mixed Hockey Club Uit-
geest (MHCU) een hockey-
droom uit; ze mochten als 
‘player escort’ samen met de 
dames van het Nederlands 
team het veld oplopen bij de 
EK-wedstrijd tegen Tsjechië. 
Een unieke belevenis in een 
bomvol Wagener Stadion in 
Amsterdam. De avond werd 
sowieso onvergetelijk toen 

Oranje ook nog met maar 
liefst  10-0 won van de Tsje-
chische dames.
MHCU won twee maanden 
geleden een eigen tribune 
voor tweehonderd personen 
tijdens het EK Hockey met de 
actie ‘Win jouw clubtribune’ 
van de Rabobank. Deze prijs 
was voor slechts tien Neder-
landse hockeyclubs wegge-
legd. Tevens mochten veer-
tien jeugdspelers aangedra-

gen worden als player es-
cort voor de wedstrijd van het 
Nederlands team. De jeugd-
spelers waren: Dylan Starre-
veld, Myrthe Cooymans, Mi-
chel van Zijtveld, Zara Nor-
demann, Bryan Vermaas, Da-
nique Opdam, Jennifer Zon-
neveld, Nienke de Man, Bob-
bie Faber, Mirte van Zoe-
len, Maxime Dupon, Maxim 
de Jongh, Fleur Arkesteijn en 
Maikel Dekker.

Activiteiten voor senioren
Uitgeest - De activiteiten 
van Stichting Uitgeest Senio-
ren gaan weer van start. Een 
open repetitie van het koor 
de Zingende Zwanen is op 
vrijdag 1 september. Het koor 
zingt wekelijks op vrijdag van 
13.30-15.30 uur.
Bingo begint op woensdag 6 
september om 14.00 uur, net 
zoals handwerken, maar dan 
om 9.30 uur en koersbal om 
10.00 uur. 
Srabble start op donderdag 

7 september, wekelijks om 
14.00 uur. Er is een filmmid-
dag op woensdag 13 sep-
tember
Maandelijks wordt er een film 
gedraaid vanaf 14.00 uur. De-
ze activiteiten vinden plaats 
in Dorpshuis de Zwaan. In-
formatie en opgave op het 
kantoor van de Stichting Uit-
geester Senioren, op de eer-
ste etage van Dorpshuis de 
Zwaan, tel.: 0251-319020 of 
via  s.u.s@inter.nl.net.

V.l.n.r.: Pastoor Kaleab die de penning uitdeelt aan Chris de 
Goede en Jeanne Beentjes en Teun Jonker van het kerkbe-
stuur. Foto: Joan v.d. Ven.

Parochiepenning 
voor Chris de Goede

Uitgeest - Chris de Goede 
was jarenlang koster in On-
ze Lieve Vrouwe Geboorte 
Uitgeest en steun en toever-
laat van de diverse pastores 
die hij in zijn kostersperiode 
heeft meegemaakt. Pastoor 
Kaleab overhandigde hem 
de parochiepenning van de 

kerk en een gekalligrafeerde 
oorkonde en benadrukte de 
waarde van een goede koster 
voor de priesters en de pa-
rochie. Ook echtgenote Bab 
werd niet vergeten. Zij werk-
te letterlijk met Chris mee en 
blijft actief in Geesterheem 
tijdens de vieringen aldaar.

Mooie start Open Podium
Uitgeest - Zaterdag 16 sep-
tember gaat het altijd druk-
bezochte Open Podium van 
De Zwaan Cultureel weer 
van start. Het maandelijks 
Open Podium staat in de wij-
de omtrek zowel bij artiesten 
als bij het publiek zeer goed 
bekend. In een ongedwon-
gen sfeer en onder het ge-
not van een drankje en een 
hapje luistert het publiek 
naar het altijd zeer gevari-
eerde programma. Het Open 
Podium is bedoeld voor al-
lerlei podiumkunsten ech-
ter met de nadruk op akoes-
tische instrumenten. De 
muziek wordt zoveel mo-
gelijk met microfoons ver-
sterkt om het akoestische 
karakter te behouden. De-
ze avond is Bram de Waard 
er met kleinkunstliedjes met 
gitaarbegeleiding, Marjan 
Weurding zingt popsongs en 
speelt gitaar, No Pasa Na-
da is een singer-songwri-
ter-duo dat bestaat uit Leon 
Joshua en Guido Zon. Adam 
Diels en Robert Jan Booij is 

een duo en speelt klassiek 
gitaar, Martin B. Kaufmann 
is singer-songwriter met co-
vers en eigen werk en Fa-
tima Zohra-Buurman zingt 
wereldmuziek met begelei-
ding van keyboard en gitaar. 
De zaal is open vanaf 20.15 
uur, de optredens beginnen 
om 20.30 uur. De toegang is 
gratis.

Tekenen en 
schilderen met 

fantasie
Uitgeest - Op dinsdag 3 ok-
tober om 20.00 uur start er 
een teken- en schildercursus 
bij Stichting de Nieuwe Kuil 
in Uitgeest onder leiding van 
Paulien van Tol. 
Deze cursus is toeganke-
lijk voor zowel beginners als 
gevorderden. Er zal worden 
gewerkt aan de hand van 
opdrachten;van stillevens te-
kenen of schilderen tot il-
lustratieve en fantasieop-
drachten. Ook modeltekenen 
behoord tot de mogelijkhe-
den. Kijk meer informatie op 
www.denieuwekuil.nl of aan-
melden via paulienz@hot-
mail.nl. Bellen kan ook: 06-
15281472.

Uitgeest - Bij een snel-
heidscontrole op de Geester-
weg op 25 augustus werden 
41 overtredingen geconsta-
teerd. Op 21 augustus werd 
op het Stationsplein een don-

Politienieuws kergroene damesfiets gesto-
len, merk Batavus Diva. Een 
vernieling van een personen-
auto vond plaats op de Da-
delboom op 21 augustus.  
De koplamp van haar gepar-
keerde personenauto bleek 
te zijn vernield.
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Naar het dak van Afrika 
voor het goede doel

Limmen - Van 24 februari tot 
en met 6 maart 2018 gaat een 
groep deelnemers aan de Ki-
limanjaro Charity Climb de 
uitdaging aan om de top van 
Mount Kilimanjaro in Tanza-
nia te bereiken. Mount Kili-
manjaro is met 5.895 meter 
hoogte de hoogste berg van 
Afrika en wordt daarom ook 
wel ‘het dak van Afrika’ ge-
noemd. De deelnemers gaan 
deze uitdaging echter niet al-
leen aan voor zichzelf. Met de 
beklimming ondersteunen zij 
tevens een goed doel. Anita 
Mooij, opgegroeid in Limmen 
doet ook mee aan de expe-
ditie.
 
De Kilimanjaro Chari-
ty Climb is een initiatief van 
Doingoood. Doingoood on-
dersteunt projecten in oost 
Afrika op gebied van onder-
wijs, gezondheidszorg, crisis-

opvang en maatschappelijke 
projecten. Van de opbrengst 
van de klim zullen een aan-
tal projecten gaan profi teren. 
Projecten die de levenskan-
sen vergroten van kwetsbare 
kinderen. Elke deelnemer zet 
zich in om 2.500 euro te wer-
ven aan sponsorgeld.
,,Het sportieve avontuur, 
maar vooral ook proberen om 
met elkaar zoveel mogelijk 
sponsorgeld op te halen voor 
de mooie goede doelen is 
voor mij de reden om mee te 
doen met de beklimming van 
de Kilimanjaro”, zegt zij. Een 
dergelijke expeditie vergt na-
tuurlijk ook een goede voor-
bereiding.
,,Ik loop veel hard, doe 
krachttraining in de sport-
school en ben sinds kort be-
gonnen met wandelen wat 
toch iets heel anders is dan 
hardlopen. Ook zoek ik actief 

ervaren klimmers op voor tips 
en ervaringen, wat fi jn is voor 
een debutant zoals ik”, aldus 
Anita.
Anita is druk bezig met de 
sponsorwerving voor de ex-
peditie. Hierbij benadert zij 
zowel bedrijven als particu-
lieren. Zij organiseert bijvoor-
beeld speciale diners waar-
van de opbrengst geheel ten 
goede komt aan de projecten 
in Kenia en Malawi.
Voor bedrijven is er een aan-
tal verschillende sponsor-
pakketten beschikbaar waar-
bij de sponsor een vermel-
ding krijgt met de bedrijfs-
naam, de website en/of het 
bedrijfslogo. Bedrijven die 
geïnteresseerd zijn kunnen 
contact opnemen met Ani-
ta Mooij via 0651887122 of 
anita_mooij_1978@hotmail.
com. xpeditie is te volgen op 
http://kcc18.reismee.nl/ 

Vijftien cent korting?
Gezien in Castricum aan de Soomerwegh. Op vrijdag is de 
benzineprijs 1,529 euro per liter en er wordt voor zondag en 
woensdag vijftien cent korting beloofd. De prijs op zondag is 
echter 1,479 euro en dat is geen vijftien cent. Maar ik heb het 
helemaal verkeerd begrepen: de korting van vijftien cent is op 
de landelijke adviesprijs van Gulf. Dat staat in kleine lettertjes 
onderaan vermeld. Co Nanne.

VVD eist aanpak van 
de horecaoverlast

Castricum - De VVD Cas-
tricum maakt zich ernsti-
ge zorgen over de overlast 
die een beperkt aantal ho-
recabedrijven veroorzaakt 
in Castricum. Volgens de 
VVD organiseren zij activi-
teiten die steeds leiden tot 
ongeregeldheden. 

De partij zegt steeds minder-
jarige jongeren laveloos in 
de Dorpsstraat en omgeving 
rond te zien hangen en dat 
andere groepen uit lijken te 
zijn op confrontaties. En dat 
terwijl de verplichte naleving 
van de regels door de hore-
cabedrijven zelf op zijn minst 
bedenkelijk en marginaal is. 
,,Wat de VVD Castricum ab-
soluut wil voorkomen is 
dat de situatie uit de jaren 

1996/1997 zich gaat her-
halen”, zo is te lezen in een 
persbericht. ,,De horeca leek 
zich destijds niet verantwoor-
delijk te willen voelen voor 
het wangedrag van haar pu-
bliek. Zelfs bereden politie 
was toen nodig om de or-
de te handhaven. Dat leidde 
er toen toe dat de NS geen 
passagiers meer mee nam op 
de late treinen en de horeca 
moest zelf bussen laten rij-
den om de gasten huiswaarts 
te brengen.” 
Terwijl er met de verantwoor-
delijke wethouder volgens 
de VVD een goed overleg is 
over de manier waarop het 
dorpscentrum en het hore-
caplein zich kunnen profi le-
ren als een gezellig en vei-
lig uitgaansgebied, lijkt een 

klein aantal ondernemers 
meer geïnteresseerd in an-
dere zaken, zo stelt de par-
tij. ,,Stuitend is de bewering 
die ondernemers via de me-
dia naar buiten brengen; zich 
niet verantwoordelijk te voe-
len voor alcoholverstrekking 
via derden aan jeugd die niet 
mag drinken. Helemaal on-
verkwikkelijk is het neerleg-
gen van de bal  bij het indrin-
ken thuis of op straat.”

De VVD heeft schriftelijke 
vragen gesteld aan het colle-
ge over oorzaak van de on-
geregeldheden van maan-
dagnacht een week gele-
den waarbij veel politieagen-
ten ingezet moesten worden 
de orde te handhaven, aan-
pak en eventuele stappen 
en maatregelen voor de toe-
komst. ,,De VVD Castricum is 
van mening dat de gemeente 
desnoods forse maatregelen 
mag nemen om naleving van 
regels af te dwingen.”

Castricum - Toon Mans is voor een periode van zes jaar her-
benoemd als burgemeester van Castricum. Dat werd maan-
dagmorgen offi cieel beklonken op het provinciehuis te Haar-
lem. Daar legde de eerste burger de eed af onder toeziend 
oog van commissaris van de Koning de heer Remkes.

Dakbrand
Akersloot - Zondag rond 
20.40 uur heeft een brand 
gewoed op het dak van ba-
sisschool De Brug aan de 
Buurtweg ontstaan in het 

Castricum - ,,De mindful-
ness aandachttraining draagt 
bij tot een ontspannen, be-
wuste levenshouding die niet 
alleen van invloed is op de 
kwaliteit van het leven, maar 
ook op dat van de directe 
omgeving.” Dat zegt Volker 
Hinten die sinds 2008 mind-
fulnesstrainingen in Castri-
cum verzorgt. ,,Mindfulness 
is in deze context leven van-
uit heldere, milde en alerte 
aanwezigheid. De automa-
tische piloot voert niet meer 
de regie, maar bewuste aan-
dacht. Het is deze aandacht 
die helpend is bij het om-
gaan met stressvolle situaties 
en de gezondheid. Bewuste, 
milde niet oordelende aan-
dacht brengt mensen dich-
ter in contact met zichzelf en 
hun directe situatie. Het no-
digt uit tot verdieping en mild 
zelfonderzoek.”
Volgens Volkert worden be-

mechanische ventilatieka-
naal. De brand werd ont-
dekt door spelende kinde-
ren, waarna een buurtbewo-
ner 112 heeft gebeld. Naast 
de brandweer van Akersloot 
kwamen ook Heiloo en Alk-
maar in actie.

langrijke gebeurtenissen of 
onverwachte problemen van-
uit een ander, breder per-
spectief gezien. Volkert is een 
gecertifi ceerde en VMBN 
categorie 1 erkende trainer. 
Daardoor is het mogelijk deze 
training via de meeste zorg-
verzekeraars geheel of ge-
deeltelijk vergoed te krijgen. 
Naast de maandagavond-
trainingen van acht weken, 
is het mogelijk deze training 
op acht woensdagochtenden 
te volgen. Voor verdere infor-
matie en aanmelding: www.
mindfulness-holland.nl of bel 
06-30003065.
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31 AUGUSTUS

Zomerkermis in centrum 
Alkmaar tot en met 3 sep-
tember. 

Expositie. Cursisten van 
Theo Leering, beeldend kun-
stenaar uit Heiloo, expose-
ren tot 30 september in ver-
zorgingshuis Prins Hendrik in 
Egmond aan Zee.

Westfriese folkloremarkt 
in Schagen, Van 9.30-16.00 
uur. 

Kunstmarkt in Bergen, 

17.00-22.00 uur. Info: www.
kunstmarktbergen.nl.

1 SEPTEMBER

Kaasmarkt op de Markt in 
Alkmaar van 10.00 tot 13.00 
uur. 

Jazz and Sail Bergen/Ber-
gen aan Zee t/m zondag. 
Tentoonstelling. In De Ou-
de Keuken in Bakkum is een 
expositie te zien van de schil-
derijen van de Beverwijkse 
schilder Fouad Karimi.

2 SEPTEMBER

Rommelmarkt De Meent 
in Alkmaar, 10.00-16.00 uur. 

Feestweek Heemskerk met 
wielerronde, harddraverij en 
kermis.

Archeologisch Muse-
um Baduhenna in Heiloo is 
open, 14.00-16.00 uur. Info: 
www.baduhenna.nl. 

Alkmaarse Lichtjesavond. 

Het startsein wordt om 19.00 
uur gegeven in de Turfha-
ven. Deelnemers maken een 
tocht door de grachten. De 
opbrengst is voor een goed 
doel. Meer informatie op 
www.lichtjesavondalkmaar.
nl. 

Dansen & Sjansen in De 
Hout. Brownies & downieS 
Alkmaar houdt een buiten-
festival voor en door mensen 
met een beperking. Iedereen 
is welkom. Met onder ande-
re Wolter Kroes en Corry Ko-
nings. Van 11.00 tot 20.00 uur. 

Openluchtbioscoop met de 
film The Boat That Rocked in 
Park de Oude Kwekerij in de 
Bergermeer Alkmaar. Aan-
vang 21.00 uur.

Pompoenenconcert in de 
Tuin van Kapitein Rommel in 
Castricum met een optreden 
van Unicorn. De tuin is gratis 
toegankelijk en het concert 
begint om 20.00 uur.

One Woman’s Musical van 
Denis Marie’s Gumbo Ja Ja 
Band in De Cirkel in Heems-
kerk. Aanvang 20.30 uur.

Silent discofestival in Vic-
torie in Alkmaar op het dak-
terras.

3 SEPTEMBER

Rondje Stelling, Geor-
ganiseerde fietstocht door 
Noord-Hollands waterland-
schap over 170, 120 en 65 ki-
lometer. Info: www.rondjes-
telling.nl.

Keltische middag in Cul-
tuurpark de Hout in Alkmaar. 
Informatie: www.cultuurpark-
dehout.nl.

Mother’s Finest, support: 
The Tightropes in Podium 
Victorie in Alkmaar. Aanvang 
19.45 uur. 

Dubbelexpositie in Gemaal 
1879 in Akersloot van Mar-
ja Dijkzeul en Richard Her-
man, beiden uit Heiloo. Mar-
ja maakt houten objecten en 
de tekeningen en schilde-
rijen zijn van Richard. Tot 24 
september, elke zondag van 
13.30 tot 16.30 uur.

Leeghwaterdagen in de 
Schermer, Graft en De Rijp. 
Neem een kijkje bij diver-
se boerenbedrijven. Ook de 
Raadhuisjes in Grootscher-
mer, Graft en De Rijp zijn te 
bekijken, net als het klein-
ste huisje in Schermerhorn, 
diverse molens, kerkjes en 
tientallen andere adressen 
in ‘Het land van Leeghwater.’ 
Tussen 11.00 en 16.00 uur.

SwimRunFun start om 10.00 
uur bij openluchtzwembad 
Het Baafje in Heiloo, waar te-
vens de finish is. De recrean-
ten starten om 12.00 uur. 

Theater. In het Muziekfort 
Beverwijk verzorgen de An-
dersons de theatervoorstel-
ling ‘Hier dooft niets’ met als 

speciale gast Peter de Wit. 
De voorstelling is van 15.00-
17.30 uur. Foto: R. Hellevoort. 

Optreden in De Oude Keu-
ken in Bakkum van LudoRo-
na met wereldmuziek vanaf 
15.00 uur.

IVN-wandeling vanaf 10.00 
uur bij Sportcentrum De Wa-
tertoren in Egmond aan Zee. 
Aanmelding is niet nodig, 
een duinkaart wel.

Zomerconcert in Dorpskerk 
Wijk aan Zee, de muzikale 
theatervoorstelling Winter-
vlinders door Sylvia Brandse 
vanaf 12.30 uur. Aansluitend 
is er een rondwandeling met 
een gids van Rondje Wijk aan 
Zee, start vanaf de Dorps-
kerk om 14.00 uur. Deelname 
is gratis.

Dubbelexpositie in Gemaal 
1879 Akersloot van Marja 
Dijkzeul en Richard Herman. 
Marja maakt houten objecten 
en de tekeningen en schilde-
rijen zijn van Richard. Tot 24 
september, elke zondag van 
13.30 tot 16.30 uur.

Open dag in het Bunker 
Museum IJmuiden. Het ver-
zet gedurende de oorlogsja-
ren ‘40-’45 staat centraal. Het 
bunkermuseum is iedere eer-
ste en derde zondag van de 
maand geopend van 11.00 tot 
16.00 uur.

4 SEPTEMBER

Stadswandeling door Alk-
maar o.l.v. een gids, 13.00 
uur. Aanmelden bij VVV op 
Waagplein.



30 augustus 201716

Castricum - Van 17 tot 21 
augustus vonden in Du-
blin de Junior Touch Cham-
pionships (JTC) plaats. Van-
uit heel Europa en het Mid-
den-Oosten speelden nati-
onale teams om het kampi-
oenschap van Europa. Van-
uit Nederland was er voor de 
derde keer een afvaardiging 
aanwezig. In 2015 was het al-
leen Tim Beentjes, speler van 
CasRC, die deelnam aan dit 
kampioenschap. Hij kwam 
echter niet voor Nederland 
uit, maar speelde in het team 
van de Verenigde Arabische 
Emiraten. 
Vorig jaar werd er met één 
team deelgenomen, dit jaar 
waren er tijdens deze kam-
pioenschappen twee teams 
aanwezig, een mixed U18 en 
een mixed U15 team.
Beide nationale teams lieten 
zien dat de non-contact va-
riant van rugby qua niveau 
een sterk stijgende lijn door-
maakt in Nederland. Eerder 
dit jaar slaagde het nationa-
le herenteam er al in de Eu-
ropese titel binnen te halen, 
maar ook beide jeugdteams 
lieten op de Ierse velden zien 
dat Nederland als midden-
moter goed mee kan komen.
Miriam van der Veen en Tim 
Beentjes (foto), beide spe-
lend bij CasRC, vertegen-
woordigden Nederland in 
het mixed U18 team. Zij wa-
ren met z’n tweeën goed voor 
bijna de helft van alle try¹s 
die hun team op dit kampi-
oenschap scoorden. Miriam 
werd uiteindelijk door haar 

coach uitgekozen als MVP, 
meest waardevolle speelster. 
Het mixed U18 eindigde uit-
eindelijk als Bowl winnaar 
op de zevende plaats, achter 
traditionele touch naties zo-
als Schotland, Engeland en 
Wales. 
Tijdens het JTC in Dublin 
werd bekendgemaakt dat 
volgend jaar Schotland (Edin-
burg) gastland is en dat voor 
2019 Frankrijk (Parijs) de or-
ganisatie op zich neemt. Ne-
derland Touch heeft de ambi-
tie uitgesproken om volgend 
jaar met nog meer teams deel 
te nemen. Miriam zal volgend 
jaar te oud zijn om aan de 
JTC in Schotland te kunnen 
deelnemen. Tim is dan ook 
te oud als speler en zal dan 
meegaan als couch van één 
van de teams.
Touch Rugby is een non-con-
tact variant van het traditio-
nele rugby. Door het ontbre-
ken van scrums, line outs en 
rucks is het een razendsnelle 
rugbyvariant waar veel skills 
en fitness worden gebruikt. 
Het touch rugbyseizoen vindt 
plaats in de zomermaanden 
waardoor het goed te com-
bineren is met het reguliere 
rugbyseizoen. 
Doordat touch een non-con-
tact-sport is, tackles worden 
vervangen door touches, is 
de kans op blessures aan-
zienlijk lager en kan de sport 
door jong en oud, jongens en 
meisjes, dames en heren sa-
men gespeeld worden. Op de 
foto van Theo Beentjes Ne-
derland tegen Ierland.

Zo vader, zo zoon!
Castricum - Afgelopen za-
terdagmiddag vond in Biljart-
centrum Castricum het va-
der-zoontoernooi van Biljart-
vereniging ‘t Steegie plaats. 
Elf koppels streden in een 
strijd om de eerste plaats on-
der belangstelling van vrien-

den, kennissen en familie. Na 
een spannende finale kwam 
het koppel Hans en zoon 
Joost Oudejans (foto) als 
winnaar uit de bus. Het kop-
pel Nico Veldt met zijn zoon 
Eric eindigde op een tweede 
plaats. Foto: Giel de Reus.

Jaimie wint de races
Akersloot - Jaimie van Sik-
kelerus heeft het afgelopen 
weekend  beide races van 
het Open Nederlands Kampi-
oenschap Supersport op het 
Duitse circuit van Oschersle-
ben weten te winnen. In bei-
de races reed de Yamaha-rij-
der van start tot finish aan de 
leiding en zette beide races 
naar zijn hand. 
Tijdens de training gaf Jai-
mie meteen zijn visitekaart-
je af door de snelste tijd op 
de klokken te zetten. In de 
kwalificatie was de SEFAB-
rijder opnieuw de snelste, 
maar in de tweede kwalifica-
tie wist een andere rijder de 
tijd van Jaimie met 0,2 sec 

te verbeteren. Toen de lich-
ten in de eerste race uitgin-
gen kwam Jaimie goed van 
zijn plaats en dook als twee-
de de eerste bocht in. Hierna 
wist hij meteen in de eerste 
ronde de leiding over te ne-
men om deze vervolgens niet 
meer af te staan. De race op 
zondag verliep nog soepe-
ler. Nadat de lichten waren 
gedoofd kwam hij goed van 
zijn plek en wist meteen de 
leiding te pakken. Naarma-
te de race vorderde had Jai-
mie de leiding steeds steviger 
in handen totdat de wedstrijd 
in verband met een rode vlag 
situatie vroegtijdig werd af-
gevlagd.

Duivenjacuzzi 
op het dak?

Castricum   ,,Oh nee, het zal 
toch niet gebeure!” Dat denkt 
een duivenmelker als de duif 
supersnel arriveert van een 
wedstrijd, maar eerst op een 
plat dak landt waar water op 
ligt en daar een uitgebreid 
bad neemt en dan pas landt 
op het hok. Zo worden mi-
nuten en prijzen verspeeld. 
Dat is slecht voor de bloed-
druk van de eigenaar, dus 
naar de zaterdagwedstrijden 
toe wordt er altijd gehoopt op 
droog weervoorspellingen. 
Overigens hadden Cees de 
Wildt, Anton Tromp, en Arie 
en Rie Hageman, die afgelo-
pen zaterdag op de wedstrijd 
vanuit Duffel respectievelijk 
eerste, tweede en derde bij 
de Gouden Wieken werden, 
geen last van de duivenja-
cuzzi op het dak.

Verdonk is 
de specialist
Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft na de winst in 
de wekelijkse wedstrijd om 
de KPB-mountainbikecup 
bewezen de allersterkste te 
zijn. Dit keer stond er ge-
noeg kwaliteit aan de start 
met onder andere de win-
naar en winnares van de vo-
rige week zondag verreden 
Streetrace van Egmond Bin-
nen, respectievelijk Stefan 
van der Werff en Jolinda Lu-
te. Ook Erwin Krom, Vincent 
Beentjes, Ben Visser en Al-
win Hes zouden in staat zijn 
hoge ogen te gooien in dit 
gezelschap. Al na vijf ron-
den van de in totaal verre-
den dertien omlopen kon het 
klassement al worden op-
gemaakt, nadat alleen in de 
vierde ronde Alwin Hes zijn 
derde plek moest afstaan 
aan Erwin Krom. In het ver-
dere verloop van de koers 
veranderde niemand van 
plaats en waren de kaar-
ten definitief geschud. Door-
dat de onderlinge verschillen 
klein bleven, moest er voor 
iedere meter voluit gestre-
den worden. Uitslag: 1. Henk 
Verdonk junior, 2. Ben Visser 
3. Erwin Krom.

Inschrijven wandelen 
Dam tot Dam

Regio - Op zaterdag 16 sep-
tember houdt Le Champion 
de vijftiende Dam tot Dam 

Wandeltocht. Inmiddels heb-
ben ruim 10.000 wandelaars 
zich ingeschreven voor het 

evenement waarbij deelne-
mers van de Dam in Amster-
dam naar de Dam in Zaan-
dam wandelen. Inschrijven 
voor een van de vijf afstanden 
kan nog tot en met maandag 
4 september via www.dam-
totdamwandeltocht.nl.
Op de route zijn uitgebrei-

de verzorgingsposten en veel 
amusement terug te vinden. 
De Dam tot Dam Wandel-
tocht biedt de deelnemers 
routes over 5, 10, 20, 27 en 42 
km. De 5 km is een Friend-
shipWalk waarbij er onder-
weg verschillende spelletjes 
zijn uitgezet. 
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Rijvereniging en Pony-
club Starrenburg 40 jaar
Castricum - Het veertigja-
rig bestaan van Starrenburg 
wordt groots gevierd voor le-
den en oud-leden op 23 sep-
tember met verschillende de-
monstraties en aansluitend 
livemuziek. Vanaf 16.00 uur 
zijn leden, oud-leden, spon-
soren en ieder die de club 
een warm hart toedraagt 
welkom. Om 17.00 uur wordt 
begonnen met een demon-
stratie dressuur door Kim 
Thijssen. Vervolgens wordt 
een springparcours opgezet 
en geeft André Weel een de-
monstratie van het onderdeel 
springen. De ervaren menner 
Bert Hooft sluit af met een 
demonstratie van het onder-
deel mennen met zijn Hafl in-
gers Dagmar en Lizzy. Vanaf 
20.30 uur is er livemuziek zijn.
Landelijke Rijvereniging & 
Pony Club Starrenburg is op-
gericht in 1977 bij de hoeve 
Starrenburg aan de Bleumer-
weg in Bakkum. De oprich-
ters van de club waren in-

dertijd de families Van Haas-
ter en Groen en de heer Kooy. 
In 1987 verhuisde de club 
naar het huidige terrein aan 
de Korte Brakersweg. Star-
renburg is aangesloten bij 
de Koninklijke Nederland-
se Hippische Sportfederatie 
(KNHS) en organiseert tij-
dens het groenseizoen van 
april tot en met september 
federatiewedstrijden. Deze 
wedstrijden staan open voor 
leden van de KNHS met een 
startkaart. 
Momenteel heeft de club 
rond de vijftig leden. Zij kun-
nen wekelijks met een eigen 
paard of pony dressuur- en 
springlessen volgen die ge-
geven worden door gekwa-
lifi ceerde trainers. Daarnaast 
worden in het groenseizoen 
dressuur -en springclinics 
georganiseerd. Aanmelden 
voor de reünie en de viering 
van het veertigjarig bestaan 
kan via lrpcstarrenburg@
hotmail.com.

Vogels kijken met
de jeugdvogelclub

Castricum - Al een aantal 
jaren organiseert de Vogel-
werkgroep Midden-Kenne-
merland excursies voor de 
jeugd. Deze worden bege-
leid door minimaal twee er-
varen vogelaars van de vo-
gelwerkgroep. Zij laten graag 
zien dat naar vogels kijken 
leuk en spannend kan zijn. 
De najaarsexcursies staan in 
het teken van de vogeltrek. 
Zo wordt er onder andere 
een bezoek gebracht aan het 
vogelringstation Castricum. 
De excursies, doorgaans op 
de fi ets, zijn meestal op elke 

tweede zondagochtend van 
de maand, van 9.30 tot 12.00 
uur. De plaats van vertrek is 
van achter het NS-station 
Castricum en dat is ook de 
plaats waar de excursies ein-
digen. Deelname is gratis en 
lidmaatschap van de vogel-
werkgroep niet verplicht. De 
eerstkomende excursie is op 
zondag 10 september, vertrek 
achter het station Castricum 
en met de auto naar de Zuid-
pier van IJmuiden. Aanmel-
den via jongerenexcursies@
vwgmidden-kennemerland.
nl. Foto: Cees Baart.

CDA wil meer huur-
woningen voor senioren

Castricum - Voor de zomer-
vakantie heeft de gemeente-
raad in meerderheid een mo-
tie aangenomen over huur-
woningen voor senioren. De 
gedachte achter deze motie 
is dat senioren hun ‘te gro-
te huis’ kunnen verlaten en 
doorstromen naar een be-
taalbaar huurappartement. 
Gezinnen met kinderen kun-
nen dan deze woningen 
overnemen. De motie was in-
gediend door het CDA mede 
op basis van de wensen en 
gesprekken met de ouderen-
bonden.
Al een aantal jaren gele-
den hebben de ouderen-
bonden een onderzoek ge-
daan naar de vraag bij ou-
deren voor een huurappar-
tement en deze woonwens 
was groot. Verder is gebleken 
dat er in de gemeente Cas-
tricum weinig huurmogelijk-
heden zijn in de sector boven 
de sociale huurgrens. Op bij-
eenkomsten met dit onder-
werp wordt hier steeds naar 
gevraagd. Het mes snijdt vol-
gens de partij aan twee kan-
ten. Enerzijds kunnen door 
het betrekken van een huur-

appartement de senioren 
zelfstandig thuis blijven wo-
nen. Anderzijds kunnen ge-
zinnen met kinderen de vrij-
komende woningen betrek-
ken. De bouw van steeds 
maar nieuwe eengezinswo-
ningen kan dan verminderen. 
Om het bovenstaande te rea-
liseren denkt de CDA-fractie 
aan een wooncomplex waar-
in een mix van duurdere en 
goedkopere huurwoningen 
voorkomen. Al twee jaar ge-
leden heeft een bureau al 
zo¹n schets gemaakt voor de 
locatie Augustinusschool.
De onlangs gepresenteerde 
plannen bij het oude post-
kantoor en Raadhuisplein 
zijn nog niet in detail bekend, 
maar zouden ook in een be-
hoefte kunnen voorzien. Ver-
der denkt het CDA dat de 
mogelijk vrijkomende zwem-
badlocatie Witte Brug een 
zeer geschikte locatie is voor 
zo’n invulling. Wat het CDA 
betreft wordt hier nu werk 
van gemaakt, niet alleen in 
de duurdere huursector maar 
ook in het middel dure seg-
ment boven de sociale huur-
grens.

Igram is versterkt met 
een nieuwe docent

Castricum - Internationa-
le dansvereniging Igram gaat 
5 september van start met 
een nieuw dansseizoen. Op 
maandagavond wordt er ge-
danst in de gymzaal Waling-
stuin en op dinsdagavond en 
donderdagochtend in de the-
aterzaal van Geesterhage.
Igram heeft drie dansleiders 
voor de vijf dansgroepen en 
er is nu een extra dansdo-
cent; Vlasta Bakker komt het 
team versterken. Deze jon-
ge, veelzijdige dansdocen-
te geeft lessen werelddans in 
Heiloo en Bergen en moder-
ne dansvormen, zoals street-
dance, hiphop en jazzdance 

bij DOS in Castricum. Vlasta 
heeft de voltijds dansoplei-
ding in Haarlem gevolgd en 
is in 2011 afgestudeerd als 
dansdocent in klassiek ballet, 
modern ballet, jazz, fl amen-
co en werelddans. Zij heeft in 
het derde en vierde jaar van 
de opleiding bij Igram stage 
gelopen voor het vak wereld-
dans. Vlasta geeft komend 
seizoen bij Igram les op de 
dinsdagavond van 20.30 tot 
22.00 uur.
Het niveau van de groep is 
half gevorderd. Nieuwe deel-
nemers zijn welkom. Voor 
meer informatie zie www.ig-
ram.nl.

Help KWF
Castricum - KWF Kanker-
bestrijding houdt in de week 
van 3 tot en met 9 september 
weer de grootste huis-aan-
huis collecte van Nederland. 
Ook in Castricum en Bak-
kum gaan in deze week vele 
vrijwilligers met de  collecte-
bus op pad om zoveel moge-
lijk geld op te halen voor de 
strijd tegen kanker. 
Met op één avond een paar 
uurtjes collecteren leveren zij 
een zeer waardevolle bijdra-
ge aan de strijd tegen kan-
ker. Van ieder euro die wordt 
gegeven gaat 85% naar de 
KWF-doelstelling: Minder 
kanker, meer genezing en 
een betere kwaliteit van le-
ven voor kankerpatiënten. 
Geen verspilde energie dus. 
Om  alle huishoudens in Cas-
tricum en Bakkum te  kun-
nen bereiken zijn voor een 
aantal  straten nog collectan-
ten nodig. Bijvoorbeeld voor 
de Laan van Albertshoeve 
en de Voorweide, de appar-
tementen aan de Admiraal 
de Ruijterlaan en de apparte-
menten in gebouw Landzicht 
aan De Loet. Ook in ande-
re buurten van de gemeente 
kunnen nog vrijwilligers wor-
den ingezet. anmelden via 
tel.: 651177 of ajchendriks@
casema.nl.

Akersloot - Donderdag 
rond 12.00 uur vond er op 
de Kerklaan in Akersloot een 
aanrijding plaats tussen een 
fi etsster en een kat. De fi ets-
ster reed over de Kerklaan 
toen er plotseling een kat 
de weg oprende. Zij reed te-
gen de kat aan en kwam ten 
val. Zij had een hoofdwond 
en vermoedelijk een hersen-
schudding.

Kat op de weg
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Ophaaldata restafval
In week 36 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als 
volgt: wijk 1, maandag 4 september; wijk 2, dinsdag 5 september; 
wijk 3, woensdag 6 september; wijk 4, donderdag 7 september; wijk 
5, vrijdag 8 september.

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuur-
fonds van start 
Op 25 juli (Bergen, Castricum, Heiloo) en op 8 augustus (Uitgeest) hebben 
de colleges besloten om in het kader van armoedebestrijding onder kinde-
ren overeenkomsten te sluiten met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuur-
fonds voor de periode 2017-2020. Dit betekent dat kinderen in de leeftijd van 
4 tot 18 jaar, waarvan de ouders/verzorgers een inkomen hebben tot maxi-
maal 120% van het wettelijk sociaal minimum, vanaf het aankomende school-
jaar via deze fondsen mee kunnen doen aan sport- of culturele activiteiten.
In september of oktober houden de gemeenten samen een feestelijke start-
bijeenkomst. Daarna informeren ze over spelregels en aanvraagprocedure, 
ook via betrokken organisaties en instellingen en de Sociale Teams.    

Kinderen minimagezinnen
Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar 
die om fi nanciële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. 
Het Jeugdcultuurfonds creëert kansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die 
om fi nanciële redenen geen lid kunnen worden van  een culturele vereni-
ging (dans, muziek, scouting, etc). Waar thuis geen geld is om mee te doen 
aan sport- en/of culturele activiteiten lopen kinderen allerlei kansen mis die 
voor hun klasgenoten vanzelfsprekend zijn. Door te sporten of creatief bezig 
te zijn ontwikkelt een kind zich beter en vermindert de kans op sociale uit-
sluiting. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van 
het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. 
Staatssecretaris Klijnsma heeft vanaf 2017 structureel extra fi nanciële mid-
delen beschikbaar gesteld om armoede onder kinderen tegen te gaan. Deze 
moeten zoveel als mogelijk ‘in natura’ (via voorzieningen) worden ingezet, 
zoals het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. 

BURGERLIJKE STAND

GEBOREN
Lukács Kajlinger, zoon van Márton 
Kajlinger en Babett Gyõr

OVERLEDEN
Mw. G.G.M. Schröder-Oudewortel, 
84 jaar
GETROUWD
Laurentius Johannes de Leeuw en 
Mary Carmen Bautista Hernández

Inloopavond Omgevingsvisie: 
6 september 
Op woensdag 6 september is er vanaf 19.00 tot 21.00 uur een openbare in-
loopavond in het gemeentehuis van Uitgeest. Op deze avond kunnen bezoe-
kers vragen stellen over de Omgevingsvisie Uitgeest 2030.
Het ontwerp van de Omgevingsvisie Uitgeest 2030 ligt tijdens de openings-
uren tot en met 8 september 2017 ter inzage in het gemeentehuis, Middel-
weg 28, Uitgeest. 
Daarnaast is het plan in te zien via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl en 
via de gemeentewebsite www.uitgeest.nl op de pagina Wijk & Wonen, subpa-
gina Omgevingsvisie. Op die plek is nog meer informatie te vinden, met na-
me over de totstandkoming van de visie.

Ruimtelijke ontwikkeling
In het ontwerp van de Omgevingsvisie wordt ingegaan op de ruimtelijke ont-
wikkeling van Uitgeest en wordt een beeld geschetst van het dorp in 2030. 
Daarbij wordt aangegeven wat dit voor de verschillende deelgebieden in het 
dorp betekent. De hoofdlijnen van de visie zijn: het versterken van de ruimte-
lijke kwaliteit in het dorp;  een gezonde, sociale en vitale kern; een goed be-
reikbaar dorp met goede voorzieningen rond het centrum en het station en de 
ombouw naar een duurzame, energiezuinige en klimaatbestendige gemeen-
te. Deze rode draden worden uitgewerkt in zogenaamde opgaven. Wat is no-
dig om doelen te halen zoals: voldoende woningen, goede openbare ruimte, 
vitaal centrum, gezonde omgeving en beperken overlast water? 
Mede op basis van de zienswijzen die op de Omgevingsvisie worden inge-
diend wordt een voordracht gedaan aan de gemeenteraad om de Omgevings-
visie Uitgeest 2030 vast te stellen. Dat gebeurt naar verwachting eind 2017.

De gemeente Uitgeest en de S.U.S. hebben donderdag 24 augustus op-
nieuw overleg gevoerd over de beëindiging van de ambtelijke onder-
steuning per 1 december 2017. Afgesproken is om onderzoek te doen 
naar nieuwe vormen van professionele ondersteuning, zodat de conti-
nuïteit van het programma van de S.U.S. gegarandeerd is.
De gemeente en de S.U.S. zijn beide bereid om de problemen ten aan-
zien van de ondersteuning op korte termijn op te lossen verder met el-
kaar uit te werken. Beide partijen vertrouwen erop dat ruim voor 1 de-
cember 2017 duidelijk is hoe de S.U.S. haar werk in de toekomst voort 
zal zetten. 

Gemeente en SUS: constructief 
vervolgoverleg in gemeentehuis

De Buurtsportcoach Uitgeest organiseert op 
dinsdag 12 september een fittest bij Liefting Fit 
in Uitgeest. 

De fittest is geschikt voor ieder niveau, of u 
nu wel of niet een sport beoefent. Deelname 
aan de fittest is gratis. Vervolgens kunt u 
mee doen aan het project ‘Fit & Vitaal 60+’. 
Gedurende 8 weken sport u twee keer per 
week, onder begeleiding van deskundige 
trainers. Het sportprogramma start op dinsdag 
19 september.

Aanmelden of meer informatie?
Chantal Thomas, c.thomas@alkmaarsport.nl

Benieuwd naar hoe fit en vitaal u nou echt 
bent? Doe mee aan de gratis test!

Fittest en 8 weken 
sporten voor € 20,-

Fit & Vitaal 60+

Chantal Thomas  | Buurtsportcoach Uitgeest
06 43 04 11 45  |  c.thomas@alkmaarsport.nl

In samenwerking met

Raadscommissies vergaderen
De commissie Samenlevingszaken houdt een openbare vergadering op maan-
dag 4 september in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint 
om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Situatie rondom S.U.S.
- Jaarverslag Jeugd- en jongerenraad

De commissie Grondgebiedzaken houdt een openbare vergadering op dins-
dag 5 september in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint 
om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied
- Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding Jumbo Supermarkt
- Zienswijze voorkeursvariant aansluiting A8-A9

De commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare vergadering 
op donderdag 7 september in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeen-
komst begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende 
onderwerpen:
- Regiokeuze binnen Metropoolregio Amsterdam
- Herontwikkeling Erfgoedpark De Hoop
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Benieuwd naar hoe fi t en vitaal u nou 
echt bent? Doe mee aan de gratis test!
De Buurtsportcoach Uitgeest organiseert op dinsdag 
12 september een fi ttest bij Liefting Fitin Uitgeest. 
De fi ttest is geschikt voor ieder niveau, of u nu wel of niet 
een sport beoefent. Deelnameaan de fi ttest is gratis. 
Vervolgens kunt u mee doen aan het project ‘Fit & Vitaal 60+’.
Gedurende 8 weken sport u twee keer per week, 
onder begeleiding van deskundige trainers. Het 
sportprogramma start op dinsdag19 september.

Aanmelden of meer informatie?
Chantal Thomas, c.thomas@alkmaarsport.nl
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