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10.30 tot 15.30 uur

Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby

en vrije tijd-muziek-talen-sport-

typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

Breed cursusaanbod 
voor jong en oud

U kunt nog 
inschrijven

www.plusactiviteiten.nl

Tel: 0251 - 67 18 37

Man en vrouw uit Uitgeest 
in botsing met ambulance
Beverwijk – Vorige week dins-
dag even na 16.15 uur was er 
een aanrijding tussen een per-
sonenauto en een ambulance op 
de Laan van Broekpolder. Op de 
locatie troffen de agenten de be-
stuurder en bijrijder van de am-
bulance en de 69-jarige bestuur-
der van de personenauto uit Uit-

geest en een 68-jarige vrouwelij-
ke medepassagier. De ambulan-
ce reed met optische signalen 
naar een melding in Heemskerk 
en toen hij de auto voor hem in 
wilde halen, kwam hij hiermee in 
botsing. De vrouw gaf aan last te 
hebben van haar nek. Zij is over-
gebracht naar een ziekenhuis. t

De kampioenen skeeleren
Uitgeest - Ruben Stam heeft 
het Uitgeester kampioenschap 
skeeleren gewonnen. Max Huis-
man uit Beverwijk was echter net 
even sneller in de categorie jon-
gens vanaf veertien jaar. Bij de 
dames werd Kim Schoenmaker 
Uitgeester kampioen.
De officiële uitslag luidt als volgt. 
Bij de jeugd zes tot en met ne-
gen jaar werden Lars Half en 
Sophie Degeling eerste. Dylan 
Starreveld en Laura Koek, bei-
den uit Uitgeest, wonnen in de 
categorie jeugd van tien tot en 
met dertien jaar. Bij de recrean-

ten ouder dan veertien jaar Max 
Huisman en Manon Floris, eer-
ste bij de bondsrijders C1 en D1 
werden Uitgeester Erwin War-
tenhorst en Eva Riemersma, bij 
C2 en D2 Joost Kortleve en Lin-
da Bouwens. 

Een uurtje later won Uitgeester 
Edward Hagen de Masters tot 40. 
Bij de Masters tot 50 won André 
v.d. Burg en bij de Masters 60 
Ad de Kort. In totaal deden ruim 
tachtig deelnemers mee aan het 
jaarlijks terugkerend evenement. 
Foto Lucas Hazes.

 

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, CastricumBurgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

Groot of klein
deze week 250 gram € 3,50

ROOMBOTER 
AMANDEL 

SPECULAAS

PROEF DE HERFST!

tot ziens bij

Tel. 023 538 22 77

www.vandervlugT.nl
garagedeuren

HaarleM



pagina 2 7 september 2011

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 
Campinggasten worden ver-

zocht zich voor medische hulp te wenden tot de huisartsenpraktijk Leem-
huis/van der Maarel, Dorcamp 1, tel. 654540. In het (hoog)seizoen dage-
lijks spreekuur op de grote campings. 

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12:
CasTrICum, Bakkum,
LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13:
uITGEEsT

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

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

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
17.125
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.850

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Castricum - Op vrijdag 2 sep-
tember was er in de vroege mor-
gen grote drukte op de Dorps-
straat. 
Niet alleen de weekmarkt werd 
opgebouwd; er stond ook een 
grote rode kraan van Winder 
die boven alle huizen uitstak. 
En aan de kraan hing het tuin-

huis van Kapitein Rommel. Dit 
gemeentelijk monument werd 
na jaren weer teruggeplaatst op 
zijn oorspronkelijke plaats in de 
Tuin van Kapitein Rommel. Daar-
voor stond het in de tuin bij zorg-
centrum De Boogaerd. Vrijdag 9 
september vindt de officiële ope-
ning plaats.

Tuinhuis Kapitein Rommel 
weer terug op zijn plek

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag en vrijdag bloedafname in Castricum in de huisartsenprak-
tijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. Op maandag 
en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname bloed in zorgcentrum 
Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag en in het Gezondheids-
centrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een ruimte bij de huisartsen 
op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Vermist
Dijk en Duin Bakkum: rood 
poesje, klein wit befje en wit aan 
de pootjes, 7 jr, Kareltje.
Prof. v.d. Scheerlaan Bakkum: 
cyperse ongec. kater, wat wit on-
der de kin, 1 jr, Poetie.
Geelvinkstraat Castricum: cy-
perse gec.kater, fors, helft borst, 
neus en kin wit, 3 poten witte 
sokjes, 1 poot helemaal wit, 5 jr, 
Gijs.
Dorpsstraat Castricum: cyper-
se gec. kater, bruine vlekken in 
de vacht, witte borst doorlopend 
naar de nek, voor witte voetjes, 
achter kniekousen, zwart band-
je met witte en zwarte glittertjes, 

gechipt, 1 jr, Noah.

Gevonden
De Mient Castricum: rood/wit 
katje.
Leo Toepoelstraat  Castricum: 
lichtbruine kat, witte bef, wit aan 
de poten, 1 achterpoot mank, 
ontstoken oog.
Zeeweg / van Oldenborghweg 
Bakkum: wit met zwarte kat.

Goed tehuis gezocht
Cypers schildpadpoesje, 4 jr, 
honden en katten gewend, niet 
bij kleine kinderen, wil graag 
naar buiten. Inlichtingen: mw. 
Ria Dol, tel. 0251- 658504. 

Geboren:
Wonende te Castricum:
25-08-2011: Louise Laurentien, 
dochter van K. Thijs en N.M. Mö-
bius, geboren te Beverwijk.
26-08-2011: Kjell, zoon van H. 
Berger en K. van Batum, gebo-
ren te Alkmaar.
27-08-2011: Gijs Arjen, zoon van 
A.C. Stoop en N.S. van der Kolk, 
geboren te Beverwijk.
29-08-2011: Madelief Alexia 
Dorothea, dochter van B.A. van 
Wonderen en S.H. Kleef, geboren 
te Beverwijk.
Wonende te Bakkum:
26-08-2011: Wik, zoon van M. 
Halewijn en T. Hendriks, geboren 
te Alkmaar.

Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
25-08-2011: Chan, Ting-Fung, 
wonende te Castricum en Stek, 
Edgar Marijn, wonende te Vel-
sen.

Huwelijken en Partnerschap-
pen:
26-08-2011: Neuman, Eelco G. 

Burgerlijke stand
en A. Engelbrecht, beiden wo-
nende te Wormer.
26-08-2011: Zaanen, Michael 
R. en Michaëlis, Kadjana E.S., 
beiden wonende te Heerhugo-
waard.
26-08-2011: Plekkenpol, Jeroen 
en Brinkman, Anneloes F.M., bei-
den wonende te Uitgeest.
30-08-2011: Kelsey, Edward W. 
en Draisma, Marjan M., beiden 
wonende te Castricum.
31-08-2011: Mooij, Rudolfus J.A. 
en Nanne, Geertruida J. beiden 
wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
24-08-2011  Oudejans, Antoni-
us J.A., oud 65 jaar, overleden te 
Velsen, gehuwd met A.E.C.J.M. 
Borst.
Wonende te Bakkum:
27-08-2011: Kinkel, Cornelis, oud 
75 jaar, overleden te Bakkum.
26-08-2011  Dubbelman, Irma 
L.H., oud 47 jaar, overleden te 
Beverwijk, gehuwd met K. van 
Bemmel.

Castricum - Op maandag 12 
september  is er weer en stilte-
wandeling. De wandeling onder 

Stiltewandeling leiding van Rob de Wit, duurt on-
geveer 1,5 uur. Verzamelen rond 
9.30 uur op de parkeerplaats bij 
De Hoep aan de Zeeweg in Bak-
kum. Deelname is gratis. 
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Kermis in café de Lantaarn
Limmen - Vrijdag 9 september 
barst het kermisgeweld los in de 
Lantaarn met, als vanouds, Bob 
en de Blue Band. In het voorca-
fé is het dj Toine, die het dak eraf 
laat knallen. Zaterdag 10 sep-
tember speelt de formatie Giga 
in de tent. Nuchter, vrolijk, pas-
sievol, spelend met vrienden dat 
is Helder in hun eigen woorden. 
“In de zaal gaan we uit ons dak 
met het overbekende Housefrea-
kerz-feest.” In het café is het dj 
Cor die kermismuziek laat horen.
Zondag 11 september speelt 
Flair in de tent, de Noord-Hol-
landse topformatie. Deze band 
speelt eigen nummers en covers 
van de meest recente hits. Zon-
dag is er ook een eenmalig op-
treden van een bekende ‘mystery 
guest’. In de zaal speelt Mem-
phis met een mix van de Beatles, 
REM, U2, Rolling Stones, Queen 
en Robbie Williams, terwijl dj Toi-
ne er weer een feest van maakt 
in het voorcafé. Maandag 12 
september zoals vanouds in 
de tent Jukebox met een hoog 
swing-, dans- en ga maar uit je 

dakgehalte. In de zaal trio Tjoe 
en Jeroen, de slechtste band van 
Noord-Holland zoals ze zelf zeg-
gen. Dj Maarten draait door in 
het café en zal niet eerder rusten 
tot iedereen met hem meefeest! 
Na het optreden van Jukebox 
komt Legend aan de beurt die 
tot laat in de avond speelt. Om 
ongeveer zes uur komt na het 
succes van vorig jaar de Am-
sterdamse  zwaargewicht Peter 
Beense de tent weer op zijn kop 
zetten. En in het café dj Willem 
van Oranje, die de laatste uurtjes 
voldraait. 

Gevarieerde serie ‘Concert op Zondag’ 

Castricum - Ook komende win-
ter organiseert Toonbeeld weer 

de aantrekkelijke serie ‘Concert 
op Zondag’. Gestreefd is naar 

een goede mix van wereldmuziek 
en klassieke muziek. De najaars-
serie start op zondag 25 septem-
ber met de Cubaanse zangeres 
Estrella Acosta. Zij brengt een 
mengeling van jazz en Cubaan-
se en Braziliaanse country. Op 30 
oktober ontvangt Toonbeeld het 
bekende Stolz Quartet. Onder 
aanvoering van hoboïste Marie-
ke Schut brengt het kwartet een 
hoogwaardig kamermuziekpro-
gramma. Op 27 november speelt 
Csókolom Oost-Europese volks-
muziek. De serie wordt op 22 ja-
nuari voortgezet met het jon-
ge pianotrio Rosanne Philip-
pens (viool), Lidy Blijdorp (cel-
lo) en Yuri van Nieuwkerk (pia-
no). 19 februari treedt het duo La 
Rosa op met authentieke en pu-
re rumba, sefardische-en zigeu-
ner muziek. De bekende pianiste 
Regina Albrink sluit op 25 maart 
de serie af. Alle concerten wordt 
gehouden in de Aula van Toon-
beeld, Jan van Nassaustraat 6 
in Castricum. Aanvangstijd van 
het concert 11.30 uur. Kaarten 
zijn verkrijgbaar aan de zaal en 
via e-mail: toonbeeld.concer-
topzondag@gmail.com, bij Mu-
ziekhandel Borstlap, boekhan-
del Laan, de Readshop en tele-
fonisch: 0251 659012  Zie ook: 
www.toonbeeld.tv.

Band The Friends bij 
Zeezicht op het strand 
Castricum aan Zee - Zon-
dag 11 september verzorgen 
The Friends van 15.00 tot 18.00 
uur een spetterend optreden 
in strandpaviljoen Zeezicht. Zij 
spelen eigen nummers en co-
vers van onder andere Eric Clap-
ton, B.B.King, Aretha Frankling, 
Ilse de Lange, Paul Carrack, Jon-
ny Lang et cetera. De toegang is 
gratis.
The Friends bestaat uit Fred Co-
hen drums, zang, gitaar, Mat-
thieu Brandt zang, gitaar, Paul 

Solleveld zang, gitaar, mondhar-
monica, Laeta van Amesfoort 
piano en zang, Ellen Koemans 
zang, Jan Kortman bas, Carin 
Henny Hammondorgel. Paul, Jan 
en Fred hebben een Leids mu-
ziekverleden. Een ander deel van 
de band is docent of voorma-
lig docent van het door Fred op-
gerichte muziekpakhuis in Am-
sterdam. Zo gevarieerd als deze 
vriendenkring is zo afwisselend 
is ook de muziek die zij voort-
brengt.

Programma 8 sept t/m 14 sept

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

“Crazy Stupid Love”
maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

“Pina - 3D” Filmhuis
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

dinsdag 14.00 uur 
“Horrible Bosses”

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 20.00 uur 

“Rise of the Planet Of The Apes”
donderdag 20.00 uur 
maandag 18.30 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Harry Potter 7 - Part 2 - 3D”

zaterdag, zondag 
& woensdag 13.00 uur 

“Mr. Popper’s Penguins”
zaterdag, zondag 

& woensdag 13.00 & 16.00 uur 
“De Smurfen (NL) 3D”

zaterdag, zondag 
& woensdag16.00 uur 

“Penny’s Shadow”

Crazy, Stupid, Love
Cal Weaver, een keurig degelij-
ke veertiger, heeft alles. Maar als 
hij erachter komt dat zijn vrouw 
Emily is vreemdgegaan en wil 
scheiden, stort zijn perfecte le-
ventje als een kaartenhuis in el-
kaar. Zijn vrije avonden besteedt 
Cal mokkend en alleen aan de 
bar, totdat Jacob Palmer hem 
onder zijn hoede neemt. Om 
hem te helpen over zijn liefdes-
verdriet heen te komen, intro-

duceert Jacob Cal in de wereld 
van vrijgezelle vrouwen, stoe-
re drankjes en een nieuwe kle-
dingstijl die niet bij de degelij-
ke warenhuizen te vinden is. On-
dertussen worstelen zijn kinde-
ren met hun eigen liefdespe-
rikelen. Cal komt erachter dat 
je je ‘looks’ wel een make-over 
kan geven, maar je hart niet. De 
voorstelling van 19.00 uur draait 
zonder pauze.

Pina is een dansfilm in 3D, ge-
dragen door het Ensemble des 
Tanztheater Wuppertal en door 
de bijzondere danskunst van 
de grote Duitse choreografe en 
danseres Pina Bausch, die over-
leed in de zomer van 2009. Zij 
veranderde de taal van de dans 
met haar multimediale creaties 
waarbij de emoties van de kij-
ker aangesproken werden. Pina 

Pina in 3D is een film voor Pina Bausch van 
Wim Wenders. 

Wim Wenders neemt het publiek 
mee op een sensuele en visueel 
adembenemende reis van ont-
dekking in een nieuwe dimensie; 
op het podium van het legenda-
rische ensemble maar ook bui-
ten het theater, in de stad Wup-
pertal zijn omgeving. Deze plek 
was de thuishaven van Pina 
Bausch waaruit ze meer dan 35 
jaar haar creatieve kracht putte.
 
 
 

Senioren gaan twitteren
Regio - Al vijftien jaar is Seni-
orWeb actief om ouderen de be-
ginselen van computergebruik te 
leren. Velen hebben al cursus-
sen gevolgd voor beginners. Zij 
zijn al bekend met het gebruik 
van Internet en e-mailen. De 
50-plussers tot 75 jaar gebrui-
ken nu net zoveel internet als de 
mensen jonger dan vijftig jaar. 
SeniorWeb IJmond-Noord heeft 
in zijn cursusprogramma voor 
het nieuwe seizoen dan ook cur-
sussen voor gevorderden opge-
nomen, zoals veilig internetten, 

kaarten maken, onderhoud van 
de pc en orde houden op de pc 
bijv door het werken met map-
pen. Maar ook worden er work-
shops gegeven over Skype, Goo-
gle maps en nieuwe sociale me-
dia als Twitter, Facebook en Hy-
ves en bridgen op de computer. 
Maar voor de mensen die nog 
willen beginnen blijft SeniorWeb 
IJmond-Noord natuurlijk ook de 
basiscursussen geven. Op dins-
dag 13 september is er een infor-
matiemiddag in Waterrijck aan 
de Lessestraat 4 in Heemskerk. 
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Trots op Bakkerij
De laatste tijd verschijnen in de pers regelmatig stukjes over de Bakkerij, 
met name over de financiële problemen waarin die zou verkeren. Snor-
kende krantenkoppen als: dichte bakkerij strop gemeente! Door deze op 
zich juiste, maar eenzijdige en onvolledige berichtgeving ontstaat naar 
mijn mening een volkomen vertekend beeld van de Bakkerij, alsof zij 
op sterven na dood zou zijn. De Vereniging Vrienden van de Bakkerij 
is een groep geïnspireerde hardwerkende eigenwijze jongeren die al-
len gezamenlijk geheel vrijwillig en onbetaald een poppodium runnen, 
waar overigens nu ook theater- en filmavonden plaatsvinden. Zij hebben 
een pand aangekocht dat ná de aankoop minder geschikt bleek te zijn 
dan vooraf bekend was. Daarbij hebben zij ook een lening van de ge-
meente gekregen. Doordat ze niet kunnen draaien zoals in de plannen 
voorzien was, is er inderdaad een tijdelijk financieel probleem. Tijdelijk, 
omdat wanneer de geplande uitbouw een feit is, het poppodium wél 
volgens de oorspronkelijke plannen kan functioneren. Zoals zij gewend 
zijn, zoeken de jongeren van de vereniging met alle creativiteit naar op-
lossingen voor de gerezen problemen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken 
of het jongerenwerk niet in het pand van de Bakkerij gehuisvest kan 
worden. Wat is er logischer dan dat? Maar de gemeente ziet zich dan 
geconfronteerd met een oude fout die zij ooit maakte: de veel te hoge 
aankoopsom van het pand Discovery, waar het jongerenwerk per se in 
moest, losgeweekt van de iets oudere jeugd van de Bakkerij. Hoewel het 
jongerenwerk, door de gemeente gesubsidieerd, in de Bakkerij minder 
huur zouden gaan betalen dan in hun huidige pand, gebruikt de ge-
meente het leeg komen staan van Discovery als argument om hen niet 
naar de Bakkerij te laten gaan. Dat lijkt mij dus een kwestie van vestzak 
-broekzak, en een beetje medewerking verlenen. Niet van ‘het redden’ 
van de Bakkerij. 
Het zou de gemeente sieren wanneer zij ook naar overige consequen-
ties kunnen kijken, de Bakkerij voegt een heleboel waarde aan Castri-
cum toe die niet in geld uit te drukken is. Ik denk dat wij trots mogen zijn 
op de Bakkerij en wat zij betekent in Castricum en omstreken. Als ik het 
gemeentebestuur was, zou ik trots zijn op deze inwoners, ze dankbaar 
zijn voor het gezicht dat ze geven aan het dorp, en ze alle medewerking 
verlenen die ik kon. De Vrienden van de Bakkerij redden zichzelf prima! 
Ik zou daar als gemeente graag en van harte aan meewerken.
Teska Seligmann. (Ingekort door de redactie).

Help Eva aan droombaan in Ghana

“Liefde vermenigvul-
digen door te delen”
Castricum - Eva Boeree (22) 
doet mee aan de wedstrijd World 
of Difference van Vodafone. Bij 
deze wedstrijd bedenken de 
deelnemers een concept voor 
een goed doel en beschrijven zij 
waarom hun concept het bes-
te is. De vijf winnaars mogen dit 
realiseren in samenwerking met 
een stichting naar keuze en Vod-
afone en zij krijgen een jaar lang 
een betaalde baan aangeboden 
in het land waar ze het concept 
willen realiseren.
Eva was zeventien jaar oud toen 
zij als vrijwilligerster vertrok naar 
een Ghanees kindertehuis. Ver-
volgens vertrok zij om werk te 
verrichten in kindertehuis Ha-
nukkah van Mariette’s Child 
Care, ook in Ghana, en daar-
na gaf zij Engelse les in Zanzi-
bar. “Je kunt dus wel zeggen 

dat ik verliefd ben geworden op 
Afrika en vooral op het verrich-
ten van mooi werk”, vertelt zij la-
chend. “Door mee te doen aan 
deze wedstrijd kan ik een be-
taalde droombaan winnen bij 
de stichting Schodec in Ghana. 
Maar hiervoor heb ik wel heel 
veel stemmen nodig!”

Stichting Schodec is een star-
tende organisatie die in het be-
lang van de ontwikkeling van 
kinderen een weeshuis onder-
houdt. Dit weeshuis bevindt zich 
in Yapei in Ghana. Er zijn initia-
tieven gestart die er voor moeten 
gaan zorgen dat het weeshuis 
zichzelf, in de toekomst, financi-
eel kan gaan bedruipen en min-
der afhankelijk wordt van spon-
soring. “Ik heb voor deze stich-
ting gekozen omdat het een be-

ginnende organisatie is, dus is 
er veel ruimte voor verbetering. 
Voornamelijk in de huisvesting, 
voeding en educatie van de kin-
deren. Dit kindertehuis zal be-
heerd en onderhouden worden 
door mensen uit het land zelf, 
in plaats van dat het hulp nodig 
heeft van buitenaf. Door dit con-
cept worden weeskinderen in de 
eigen omgeving opgevangen en 
worden banen gecreëerd voor 
de lokale bevolking.”
Eva is er van overtuigd dat je lief-
de kan vermenigvuldigen door 
het te delen. “En dat deze kin-
deren een betere toekomst ver-
dienen. Als ik ook maar een 
kind het gevoel kan geven ge-
liefd te zijn in deze wereld, maak 
ik voor hen een wereld van ver-
schil. Door in ze te vertrouwen 
en te geloven geef je ze het ge-
voel dat ze wat betekenen. Hier-
naast heb ik nog een aantal con-
crete ideeën die ik met hulp van 
Vodafone zou willen realiseren, 
namelijk het financieren van een 
verbeterd kindertehuis zodat er 
meer kinderen kunnen worden 
opgenomen en dat er zo meer 
kinderen in de toekomst kun-
nen worden geholpen. Dit wil ik 
doen door te zorgen voor goe-
de voorzieningen binnen en bui-
ten het kindertehuis. Denk hier-
bij aan een gevarieerde voeding, 
de juiste educatie en dan voor-
al de voorlichting over veel voor-
komende ziektes zoals aids. Dit 
project werkt mee aan doelen op 
langere termijn en ik wil ze graag 
een duwtje in de rug geven om 
deze ontwikkeling duurzaam tot 
stand te brengen. Zo kan ik door 
heel hard te werken mijn per-
soonlijke bijdrage doen aan een 
betere wereld.”

Stemmen kan op: www.worldof-
difference.nl.  

Informatie glasvezelnetwerk
Castricum - Donderdagavond 
8 september zal vanaf 19.30 uur 
in het Clusius-College een infor-
matieavond worden gehouden 
over de invoering van het glas-
vezelnetwerk in een gedeelte 
van de gemeente Castricum. De 
avond wordt gehouden op ver-
zoek van de PvdA. 

De PvdA wil graag weten wan-
neer de kernen Akersloot, Lim-
men, De Woude! Noord-Bakkum 

en de buitengebieden worden 
aangesloten en of dat tegen de-
zelfde prijsvoorwaarden zal ge-
beuren als voor degenen die wel 
een aansluiting krijgen. 

Ook wil de PvdA weten welke 
voorwaarden het College van 
Burgemeester en Wethouders 
stelt aan de komst van het glas-
vezelnetwerk. De informatiebij-
eenkomst is voor iedereen toe-
gankelijk. 

Globetruckers trakteren 
op ritje in vrachtwagen
Regio - Het gaat weer gebeu-
ren; een enorme stoet vracht-
wagens die door de regio rijdt 
begeleidt door prachtige oldti-
mers. Het bijzondere is dat in el-
ke vrachtwagen een kind, tiener 
of volwassenen met een verstan-
delijke beperking vervoert. Voor 
hen is dit uitstapje, dat elk jaar 
wordt georganiseerd door de 
Globetruckers, een groot feest. 
Er wordt gehoopt dat er veel pu-
bliek op de been komt om naar 
de deelnemers te zwaaien.
Het vertrek van de Truckrun is 
op zaterdag 10 september bij 
Harteheem in Heemskerk rond 
13.30 uur. Via Beverwijk gaat de 
rit door Castricum, Akersloot, 
Uitgeest en weer terug naar 
Heemskerk. Eigenlijk wilden er 
wel 175 deelnemers mee, maar 
er is maar plaats voor 125. De 
stoet vrachtwagens wordt voor-
af gegaan door de PVGNL met 
hun mooie Amerikaanse poli-

tievoertuigen en de begeleiding 
wordt verzorgd door politie en 
motorclub Mozamo uit Zaandijk. 
Dweilorkest Ladoeje is er bij en 
’s avonds de Ierse folkband Ka-

vel 57 als deelnemers, truckers 
en de vele vrijwilligers samen 
genieten van een barbecue. Kijk 
voor de route en meer informatie 
op www.globetruckers.nl.

Verhoogd verkeersrisico
Ik las een bericht over de hogere verkeersboetes. Onder meer werd 
genoemd de snelheidsovertreding in de 30 km zones. Zoals deze bij-
voorbeeld geldt voor het verkeer dat gebruik maakt van De Bloemen. 
Mijn woning staat aan De Bloemen. De eerste snelheidscontrole moet 
ik nog meemaken. Serieus, de eerste automobilist die 30 km rijdt moet 
nog geboren worden. Een minderheid beperkt zich tot 50/60. Voor het 
overgrote deel geldt ‘gassen’. De Bloemen is onder meer de toegangs-
weg naar en van het Jac. P. Thijsse College en is voorzien van enkele niet 
ongevaarlijke kruisingen. In mijn beleving is politieaanwezigheid slechts 
ad hoc bespeurbaar als ongevallen een feit zijn. Mijn voorzichtige vraag 
is: hoe gaat de gemeente Castricum ervoor zorgen dat de strengere 
maatregels gehandhaafd gaan worden. Als dat niet kan door bijvoor-
beeld bezuinigingen of iets dergelijks, zeg dat dan vooraf, hef de 30 km 
zone op en waarschuw uw inwoners en hun kinderen voor een verhoogd 
verkeersrisico.
J.P. Dijkstra, Castricum.
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Ingrid is uitgezwaaid
Uitgeest - Ingrid Kors werkte 
op vrijdag 2 september voor het 
laatst bij Boekhandel Schuyt. Ze 
gaat een overstap maken naar 
de zorg. Al met al heeft ze 22 jaar 
in de winkel gestaan. 

Als jong meisje begon ze, bijna 
16 jaar, in de winkel bij de fami-
lie Schuyt in 1978. Met een on-
derbreking van een aantal jaren, 
na de geboorte van haar doch-
ter, kwam ze in 2006 weer te-
rug bij de boekhandel. Heel wat 
tijdschriften en boeken zijn door 

Nieuw cursusprogramma 
van start in Nieuwe Kuil

Uitgeest - De Nieuwe Kuil op de 
Hogeweg 8 biedt weer een aan-
tal creatieve, culturele en bewe-
gingscursussen aan. Bij de vol-
gende cursussen is nog plaats. 
Tekenen en aquarelleren op 
maandag van 19.30 tot 22.00 uur 
(tweewekelijks). Aanvang cur-
sussen 12/19 september. Info/

aanmelding bij docent Joop de 
Beer tel.:  0251-311348. Josine 
van Oss geeft cursussen teke-
nen en schilderen
op woensdag van 9.30 tot 12.00 
uur en van 13.30 tot 16.00 uur 
vanaf 14 september. Op don-
derdag van 9.30 tot 12.00 uur 
(tweewekelijks) vanaf 22 sep-

Uitgeest - Jaarlijks, na de zo-
mervakantie, wordt begonnen 
met de viering van de parochie-
zondag. Dit jaar vindt deze plaats 
op zondag 11 september. De dag 
begint met een eucharistievie-
ring om 10.00 uur, waaraan al-
le koren medewerking verlenen. 
Kapelaan Ivan wordt tijdens de-
ze viering geïnstalleerd als pas-
toor van de parochie door de-
ken A. Cassee. Kapelaan Ivan zal 
dan een van de jongste pastoors 
in het bisdom zijn. Op deze dag 
wordt er ook stil gestaan bij het 
vele werk dat vrijwilligers en vrij-
willigsters. Na afloop van de vie-
ring wordt er in de pastoorstuin 
een gezellig samenzijn aangebo-
den. Iedereen is welkom.

Een feestelijke 
parochiezondag

Uitgeest - Op zondag 11 sep-
tember vindt de Rabobank Fiets-
dag IJmond Noord plaats. De 
fietsroute is zo’n 30 km lang door 
IJmond Noord. Tussen 10.00 en 
12.00 uur zijn de opstappunten 
geopend. Dat is in Uitgeest bij 
ijssalon De Florijn, Gladiolenpad 
1 en in Heemskerk bij De Pata-
toloog, Rijkstraatweg 122a. Bij 
de start ontvangt de deelnemer 
een stempelkaart/polsband en 
het routeboekje. Hierin is naast 
de route ook informatie opge-
nomen over de evenementen 
en bezienswaardigheden die op 
dezelfde dag plaatsvinden. Ook 
is er een overzicht weergege-
ven van de horecagelegenheden 
langs de route. Tot 17.00 uur kun-
nen volle stempelkaarten ingele-
verd worden.

Fietstocht door 
de IJmond

Heemskerk - Zaterdag 10 sep-
tember is in het kader van Open 
Monumentendag Fort Veldhuis 
geopend en gratis toegankelijk. 
Zondag is er van 12.00 uur tot 
16.00 uur een pendeldienst met 
voertuigen uit de Tweede We-
reldoorlog tussen Fort Veldhuis 
en Fort St. Aagtendijk.  

Gratis naar Fort

Vrouwencirkel opent het 
nieuwe seizoen in galerie 
Uitgeest - Zaterdag 10 septem-
ber start de Vrouwencirkel haar 
nieuwe seizoen bij Galerie LEM 
aan de Hogeweg 92a in Uitgeest. 
Het thema van deze openingsza-
terdag is ‘nazomeren”. Iedereen 
is welkom van 15.00 tot 18.00 
uur. 
De cirkel is een platform voor 
vrouwen bij het vinden van ant-
woorden op levensvragen. De 
begeleiders Baukje Uilkema en 
Liesbeth van Breemen maken 

gebruik van technieken uit NLP, 
Systemisch Werk en Lichaams-
werk. Nieuw zijn dit seizoen de 
avonden voor familieopstellin-
gen. De reguliere Vrouwencir-
kel is ook in het nieuwe seizoen 
weer op de tweede dinsdag-
avond van de maand van 19.15 
- 21.30 uur. De bijdrage voor 10 
september is 17,50 euro voor het 
programma en hapje en drankje. 
Aanmelden kan via vrouwen@
ba-lie.nl.

tember, op donderdag van 19.30 
tot 22.00 uur vanaf 15 septem-
ber. Info/aanmelden via tel.: 06-
24773508. Porselein schilde-
ren kan op dinsdag van 19.30 
tot 21.30 uur vanaf 27 septem-
ber en op woensdag van 19.30 
tot 21.30 uur vanaf 28  septem-
ber. Info/aanmelding bij docente 
Anneke Heijne, tel.: 0251 311776. 
Architectuur van de Byzantijnen 
en Islam is het onderwerp van de 
cursus die op maandag gege-
ven wordt van 20.00 tot 22.00 uur 
vanaf 3 oktober door drs. Geert 
van Boxtel, tel.: 06-24223192. 
Patchwork en aquarelleren 
met textiel op donderdag van 
13.30 tot 16.00 uur (tweeweke-
lijks) vanaf 22 september. Info/
aanmelding bij docente Tineke 
Stolp tel.: 023-5378245. Kerami-
sche vormgeving kan men vol-
gen op donderdag van 9.30 tot 
12.00 uur (tweewekelijks) vanaf 
15 september en die wordt ge-
geven door Josine van Os, net 
zoals de workshop boetseren die 

plaatsvindt op zaterdag 1 okto-
ber en op 5 november van 10.00 
tot 16.30 uur. Info/aanmelding: 
tel.: 06-24773508. Kiek Klappe 
geeft Dru Yoga op maandag van 
19.30 tot 20.30 uur (groep 1) en 
van 20.45 tot 21.45 uur (groep 2) 
vanaf 19 september. Info/aan-
melding tel.: 072-5202581. Hatha 
Yoga is op dinsdag van 19.00 tot 
20.00 uur en is gestart op 6 sep-
tember. Een dag later op woens-
dag van 9.15 tot 10.15 uur. Info/
aanmelding bij docent Peter Bal-
tus, tel.: 0251-311300. Qigong  
Chinese bewegingsleer wordt 
gegeven op donderdag van 
10.00 tot 11.30 uur vanaf 15 sep-
tember. Info/aanmelding bij do-
cente Marjolein Kaandorp,    tel.: 
06-15484453. Tot slot New Ener-
gy gym op vrijdag van 9.15 tot 
10.45 uur. Aanvang blok A 9 sep-
tember, blok B op 25 november 
en blok C op 17 februari. Info/
aanmelding bij docente Tineke 
Breetveld, tel. 0251- 250897. Kijk 
ook op www.denieuwekuil.nl.

Tennisclinic met Jacco
Uitgeest - Op zondag 4 septem-
ber is voor de tweede maal een 
sublieme tennisclinic met Jacco 
Eltingh gespeeld bij Tennis Club 
Uitgeest (TCU). De organiseren-
de sponsorcommissie was ver-
zekerd van succes door een en-
thousiast en kundig tennislera-
renteam onder leiding van Perry 
Meijer, een top-entertainer in de 
persoon van Jacco Eltingh, maar 
bovenal door een legio aan spor-
tieve sponsoren. Tussen 13.30 en 
16.30 is door ruim vijftig spelers 
getennist in zeven aanspreken-
de spelvormen. Vervolgens was 

er een demonstratiedubbelpartij 
met Jacco Eltingh en de tennis-
leraren. De capriolen, technische 
hoogstandjes, grappen en grol-
len waren niet te tellen met als 
resultaat een salvo aan oh’s en 
ah’s en applaus. Met het opma-
ken van de eindbalans, na een 
zinderende tiebreak, trok het 
dubbel tegen Jacco Eltingh aan 
het langste einde. Na ontvangst 
van lokale kruidenbitter, een 
presentje en luid applaus voor 
de leraren sloot Jacco Eltingh 
de dag af met lovende woorden 
over TCU en haar leden. 

haar handen gegaan. Nu zullen 
het vooral de boeken zijn die ze 
zelf graag wil lezen in haar vrije 
tijd.
Voor de klanten van de boek-
handel zal het even wennen zijn 
dat Ingrid niet meer in haar ver-
trouwde omgeving te zien is. Ve-
len namen dan ook de gelegen-
heid om afgelopen vrijdag haar 
nog even gedag te zeggen. Met 
een beetje weemoed, maar ook 
met wens dat de ommezwaai 
haar veel goeds mag brengen, 
werd Ingrid uitgezwaaid.

De Zien vol vertrouwen 
van start in eerste klasse
Uitgeest - Eersteklassers in 
Sporthal De Zien op de maan-
dagavond vanaf 20.30 uur. Coach 
Ruud Geerlofs zag zijn spelers 
weer voor het eerst na de zomer-
stop. Tegenstander was Vrone. 
Robert van Haaster zorgde voor 
eerste Zien-goal van het sei-
zoen. Martin Hollenberg schoot 
op doel vanaf de linkerkant, en 
Robert was er als de kippen bij 
om de plofbal met zijn grote voe-
ten binnen te lopen. 
De Zien domineerde de wed-
strijd volledig in de eerste helft. 
Het enige schot wat Vrone op 
het doel van Theo Stam wist te 
krijgen verdween echter wel ge-
lijk in de touwen. De jongens lie-
ten zich daar niet door afschrik-
ken en gaven het overwicht niet 
uit handen. Vlak voor rust kreeg 
Gabe van Wijk te veel ruimte op 
links, waardoor hij met een hard 

schot de 2-1 kon maken. In de 
rebound wist Martin daarna de 
toch nog lastige bal met zijn 
rechts in het dak van het doel te 
tikken. Vervolgens was het Theo 
Stam die De Zien op moeilijke 
momenten in de wedstrijd hield. 
Vijf minuten voor tijd deed nestor 
Joris Wester weer van zich spre-
ken. Hij hield tijdens een coun-
ter knap het overzicht en bedien-
de Pim Molenaar op zijn wenken. 
En hoewel Pim niet echt wist wat 
zijn wenken waren, kreeg hij 
toch de bal tussen de palen. In 
de laatste minuut maakte Vro-
ne nog een vrije trap, waardoor 
de eindstand op 4-2 kwam. Het 
deed niks af aan de degelijke 
overwinning vandaag in sport-
hal De Zien. Volgende thuiswed-
strijd in de 1e klasse A: De Zien 
1 – Scagha’66 2 op maandag 3 
oktober. 
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Met korting het water op 
UItgeest - Vanwege de Groe-
ne Maand met als thema ‘Beleef 
Buiten’ geeft het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
in samenwerking met Zaadnoor-
dijk Watersport en Zeilschool en 
Bootverhuur Het Uitgeestermeer 
kortingsbonnen uit in de maand 
september. Hiermee kan goed-
koop een motorboot, zeilboot of 
sloep gehuurd worden.
Zij bieden voor de eerste hon-
derd huurders 5,00 korting op 
een motor- of zeilboot en voor 
een sloep 10,00 aan.
Watersporters kunnen de-
ze maand van maandag tot en 
met vrijdag tussen 9.00 uur en 
12.00 uur of op afspraak bij het 

beheer- en informatiecentrum 
De Blankert van het Recreatie-
schap Alkmaarder- en Uitgees-
termeer aan de Lagendijk 33 te 
Uitgeest kortingsbonnen halen. 
Deze kunnen bij de verhuurders 
Zeilschool en Bootverhuur “Het 
Uitgeestermeer”, Sluisbuurt 49 te 
Uitgeest en Zaadnoordijk Water-
sport, Lagendijk 7 te Uitgeest in-
geleverd worden. 
De huurtarieven van de boten 
staan op www.sloepenzaadnoor-
dijk.nl en www.zhu.nl. Een af-
spraak voor het ophalen van een 
bon kan bij voorkeur via info@
alkmaarder enuitgeestermeer.nl 
of anders via telefoonnummer 
(0251) 311410.

Twee weken Vliegende Vleugels
Uitgeest - Vorige week zater-
dag 27 augustus stond de der-
de Natoervlucht vanuit Nijvel 
op het programma voor dui-
vensportvereniging de Vliegen-
de Vleugels. Met een korte pe-
riode goed weer op de vlieglijn 
werden de duiven al om 8.10 uur 
gelost met een matige wind uit 
het zuidwesten De afstand was 
214 km, het aantal deelnemers 
tien en het aantal ingekorfde 
duiven 250 stuks. Om 10.14.48 
melde de eerste vier duiven zich 
bij de winnaar van die dag Dirk 
de Bruin uit Uitgeest. De snel-
heid die werd gemaakt door de 
eerste duif van de winnaar be-
droeg 1741,697 m.p.min.(ruim 
104km p.u.). De uitslag; Dirk de 
Bruin; 1-2-3-4-7-19-2327-28, 
gebroeders Beentjes; 5-6-9-10-
12, combinatie Kerssens-Krom; 
8-11-14-22-42. De eerste plaats 
in de vereniging van Dirk de 
Bruin was tevens goed voor een 
36e plaats in het Rayon B, tegen 
109 deelnemers met 2.546 dui-

ven. Zaterdag 3 september vond 
de vierde en voorlaatste Natoer-
vlucht plaats vanuit Pommeroeul. 
Met wat lage bewolking en mist 
in de vroege ochtend konden de 
duiven toch om 10.20 uur wor-
den gelost met een matige wind 
uit het zuiden wind op de vlieg-
lijn. De afstand was 240 km, met 
een aantal deelnemers van tien 
en het aantal ingekorfde duiven 
bedroeg 238 stuks. Om 1155.41 
uur melde de eerste duif zich bij 
de winnaar van deze dag Ge-
rard Twaalfhoven uit Uitgeest. 
De snelheid die werd gemaakt 
door de eerste duif van de win-
naar bedroeg 1543,914 m.p.min.
(ruim 92km p.u.). De uitslag; Ge-
rard Twaalfhoven; 1-10-21-22-
31, Dirk de Bruin; 2-3-4-7-12-
14, combinatie Kerssens-Krom; 
5-16-32-33-39. De eerste plaats 
in de vereniging van Gerard 
Twaalfhoven was tevens goed 
voor een zevende plaats in het 
Rayon B. tegen 98 deelnemers 
met 2.224 duiven.

Respo zoekt nieuwe leden
Uitgeest - Recreatiesportver-
eniging Respo heeft bij zowel 
badminton als bij volleybal weer 
plaats voor nieuwe leden vanaf 
achttien jaar. 
Er wordt iedere woensdagavond 
van september tot mei gespeeld 
van 20.00 tot 22.00 uur in sport-
hal De Zien. De sfeer is ontspan-

nen, maar toch sportief en de 
contributie niet hoog. 

Voor informatie over badminton 
kan men contact opnemen met 
N. Sombroek, 0251-316626, voor 
volleybal met R. Ullersma, 0251-
316216. Of mail naar Respo.Uit-
geest@casema.nl. 

Dizzy Mans Band afsluiter bij viering 
lustrum in Dorpshuis De Zwaan

Uitgeest - Dorpshuis De Zwaan 
viert aan het begin van het nieu-
we culturele seizoen het vijfja-
rig bestaan. In het weekend van 
1 en 2 oktober wordt dit lustrum 
feestelijk gevierd met swingen-
de live muziek met als afsluiter, 
uit de seventies, De Dizzy Mans 
Band.
Het prachtige dorpshuis is al 
vanaf de start voor een groot 
aantal verenigingen en de seni-
oren van Uitgeest een druk be-
zochte ontmoetingsplek. Maar er 
gebeurd meer. Zo worden sinds 
enige jaren theatervoorstellingen 
georganiseerd. Ook het seizoen 
2011-2012 biedt weer een diver-
siteit aan voorstellingen. Verder 
worden de maandelijkse open 
podium of het filmhuis door een 
groeiend aantal bezoekers be-
zocht voor een gezellig avondje 
uit. De eerste filmhuisavond van 
het nieuwe seizoen was geheel 
uitverkocht. Al met al is het De 
Zwaan een groot succes en een 
geweldige aanwinst voor Uit-
geest.
Om het succes van De Zwaan 
nog groter te laten worden heeft 
tijdens de zomermaanden de 
foyer een totaal make-over on-
dergaan. De foyer is vergroot. Er 
is een stijlvolle houten bar ge-
plaatst en tezamen met nieuw 
meubilair en sfeervolle verlich-

ting, nodigt de ruimte uit om na 
een voorstelling nog even gezel-
lig met elkaar na te praten. Eni-
ge maanden geleden zijn daar-
naast de theaterstoelen voorzien 
van een nieuwe bekleding. De 
Zwaan is dus geheel klaar voor 
een nieuw theaterseizoen. De 
eerste voorstelling is op 9 sep-
tember. Alibe collectief zingt dan 
liedjes van Salvadore Adamo. De 
programmaboekjes met alle ge-
plande voorstellingen zijn op di-
verse plaatsen in Uitgeest ver-
krijgbaar, maar het theaterpro-
gramma kan ook worden ge-
download van de website www.
dorpshuisdezwaanuitgeest.nl

In het weekend van 1 en 2 okto-
ber viert het dorpshuis haar vijf-
jarig bestaan. Op zaterdag van 
12.00 u tot 17.00 uur een open 
dag met een optreden van Time 
Square, demonstratie salsadan-
sen, activiteiten van de fotoclub 
en nog veel meer. De Open Dag 
is ook een mooie gelegenheid 
om zelf de resultaten van de ver-
bouwing van de foyer te zien en 
om gezellig wat te drinken en te 
praten. ’s Avonds vanaf 20.30 uur 
een gevarieerd aantal  muzikan-
ten die het Open Podium betre-
den. Iedereen is welkom om te 
luisteren en een leuke avond te 
hebben. Toegang is gratis. 

Zondag 2 oktober sluiten we het 
feestweekend af met een spet-
terend optreden van de Dizzy 
Mans Band. Deze band had in 
de jaren 70 grote hits, zoals The 
Show en The Opera.  Kaarten a 
17,50 euro voor dit optreden in 
Uitgeest en alle andere thea-
tervoorstellingen zijn verkrijg-
baar via e-mail: kaartverkoopde-
zwaan@gmail.com of via Boek-
handel Schuyt, Middelweg 139 
te Uitgeest.  

Uitgeest - Op zaterdag 10 sep-
tember opent café De Balken de 
deuren vanaf 21.00 uur voor het 
publiek dat komt kijken en luis-
teren naar de topformatie Shore-
line. Deze ouwe rotten in het vak 
zijn de inspiratiebron voor menig 
coverband. Met nachtegaal Ton 
Vendel als leadzanger/drummer 
laten zij kéér op kéér de harten 
smelten van menig vrouw. Sho-
reline staat garant voor gezellig-
heid. Het begon allemaal rond 
1975 dat de eerste Shoreline for-
matie hun optredens mochten 
verzorgen voor het Nederland-
se publiek. Nu anno 2011 is Sho-
reline nog steeds een muzikale 
duizendpoot. 

Shoreline komt 
naar De Balken

Uitgeest - In de bibliotheek van 
Uitgeest geeft kunstenares Jo-
sephine Schaper een workshop 
mozaïek voor kinderen vanaf 
tien jaar. 
De mozaïekwerkstukken worden 
verwerkt in een tegelmuur in de 
jeugdafdeling. De workshop be-
gint om 14.00 uur, deelname is 
gratis.

Mozaïekworkshop

VOORDEEL
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EEN HEERLIJKE SPECULAASWEEK !
Alleen de geur al is verrukkelijk…..
Van woensdag t/m woensdag:

SPECULAAS GEVULDE KOEKEN
verrassend…. van € 3,75 nu  3 stuks € 2,50 !!
Dit weekend:

ROOMBOTER AMANDELSPECULAAS
mmm.... van € 4,50  nu per pakje € 3,75 !!

www.bakkerijputter.nl

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426
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Alzheimer Café over 
de rol van de huisarts 
IJmuiden - Dinsdag 13 septem-
ber is er weer Alzheimer Café in 
IJmuiden, het onderwerp deze  
avond is: ‘Wat kan mijn huisarts 
betekenen?’ De huisarts speelt 
normaal gesproken een belang-
rijke rol wanneer men zich zor-
gen maakt om de vergeetachtig-
heid van een naaste. Is er sprake 
van gewone vergeetachtigheid 
of is er méér aan de hand?  Dit is 
één van de vragen die huisartsen 
vaak gesteld krijgen. De huisarts 
is vaak een vertrouwd persoon, 
zeker als men deze langer kent. 
Gespreksleider Ada Schuurman 

heeft deze avond de heer Cuve-
lier, huisarts in IJmuiden aan ta-
fel. Wie wil komen, maar géén 
vervoer heeft of wie om privé re-
denen liever niet met familie of 
vrienden komt, kan contact op-
nemen voor een anonieme op-
lossing via tel.: 06-29507734.
Het Alzheimer Café is in de Cen-
trale Bibliotheek in IJmuiden,  
Dudokplein 16, 1971 EP IJmui-
den. De  inloop is vanaf 19.00 
uur, het programma start om 
19.30 uur. Het programma wordt 
één week voor het volgende Alz-
heimer Café in de lokale kranten 

Klussenier Ab Jansen:
‘Vertrouwd verbouwen’

Heemskerk - De klanten den-
ken bij De Klussenier nog te 
vaak aan een klusjesman die 
een schilderijtje komt ophangen 
of een stopcontact op de muur 
schroeft. De Klussenier Ab Jan-
sen uit Heemskerk weet wel be-
ter. ,,Ik plaats complete keukens, 
installeer badkamers, terwijl ook 
een aanbouw geen verrassingen 
oplevert. ,,Doe je dat ook?’’ hoor 

gepubliceerd en is tevens be-
schikbaar op de website: www.
alzheimer-nederland.nl/mid-
den-kennemerland. Iedereen is 
welkom: mensen met geheu-
genproblemen, partners, kinde-
ren, vrienden en buren. De toe-
gang én het eerste kopje koffie 
zijn gratis. Aanmelding vooraf is 
niet nodig. De bezoekers krijgen 
informatie van hulpverleners en 
van mensen die uit eigen erva-
ring spreken. Bij elk café worden 
deze geïnterviewd door een vas-
te gespreksleider. Na dit gesprek 
is er gelegenheid om vragen te 
stellen. Er is een tafel met bro-
chures en andere literatuur om 
thuis eens rustig na te lezen. 
Meer informatie? Werkgroep 
Alzheimer Café is overdag be-
reikbaar onder tel.: 06-33631872.

ik dan van klanten. Vandaar dat 
we landelijk met De Klussenier 
‘Vertrouwd verbouwen’ introdu-
ceren om te laten weten dat wij 
veel méér in onze mars hebben. 
In Heemskerk en omgeving zijn 
ze bij mij aan het goede adres.’’
Op 1 maart 2009 startte de all-
round vakman Ab Jansen zijn ei-
gen onderneming als De Klus-
senier. Het was een opmerkelij-
ke stap want wie op zijn vijftig-
ste en in die tijd van recessie nog 
de stap neemt om zelfstandig te 
worden, kan de nodige lef niet 
ontzegd worden. Zeker niet als 
je meer dan twee jaar later nog 
‘on the move’ bent. 

Ab Jansen is niet de enige Klus-
senier die tegen dit beeld aan-
loopt. Zijn meer dan 235 col-
lega’s in den lande ervaren dat 
ook. Vandaar dat de franchise-
gever van De Klussenier in 2008 
een campagne startte om ‘Ver-
trouwd verbouwen’ onder de 
aandacht bij de consument te 
brengen. Ab Jansen: ,,In de prak-
tijk is het moeilijk om een aanne-
mer te krijgen omdat deze zich 
helemaal richt op nieuwbouw- 
en renovatieprojecten. De Klus-
senier kan vanuit zijn vakman-

schap het hele gebied invullen 
tussen de klusjesman en de aan-
nemer. De klant krijgt dezelfde 
zekerheden, bijvoorbeeld garan-
tie, terwijl wij ook bij branche-
organisaties zijn aangesloten. 
Daarnaast kunnen we klanten 
misschien nog wel beter bedie-
nen als het gaat om de inkoop 
van materialen. Ons netwerk is 
veel groter omdat wij de inkoop 
samen met 235 Klusseniers ge-
bundeld hebben en van die 
scherpe conditie profiteert de 
klant. Voor een badkamer kan ik 
met de klant naar professionele 
toonzalen waar ze ideeën kun-
nen opdoen. Ik lever dan de ma-
terialen en verzorg de installatie. 
Ook van het actuele nieuws ben 
ik goed op de hoogte. Zo kan ik 
bijvoorbeeld schilderwerk voor u 
verzorgen met 6% btw tarief ipv 
19%. Dit heeft de regering vo-
rig jaar ingesteld. Volgens mij is 
‘Vertrouwd verbouwen’ dan ook 
op het lijf van De Klussenier ge-
schreven.’’ 

Al met al reden genoeg en vol-
doende waarborgen voor klan-
ten om ook de grotere klussen 
aan een veelzijdig vakman als 
Ab Jansen toe te vertrouwen. Ab 
werkt vanuit zijn huis aan de Ma-
rie Jungiusstraat 22 te Heems-
kerk. Hij is bereikbaar onder te-
lefoonnummer 0251-242017, 
mobiel 06-41129645 of via de 
website www.klussenier.nl.

Open dag bij d’Oude Proeftuyn
Presentatie workshops, bloem-
potten, accessoires én kunst!
Heemskerk - Zondag zet Fri-
da Klomp de deuren open van 
d’Oude Proeftuyn van 10.00 tot 
16.00 uur. Tijdens deze feeste-
lijke dag wordt het nieuwe pro-
gramma bekendgemaakt van de 
workshops groendecoraties die 
hier gegeven worden, de nieuwe 
accessoires worden gepresen-
teerd én men kan genieten van 
schilderijen van Karen Geerdink, 
die deelneemt aan de Kunstfiets-
route Heemskerkerduin die deze 
zondag gehouden wordt.
Veertig beeldend kunstenaars 
laten zien wat zij kunnen. Alle re-
den om op de fiets te stappen en 
de route te rijden door het mooi-
ste deel van Heemskerk. Tij-
dens de route kom je vanzelf op 
de Zuiderwentweg 1, waar Frida 
al jarenlang actief is met groen. 
Buiten wordt een prachtige col-
lectie winterharde potten van 
glasfiber aangeboden.
Het zijn vooral groepjes vrien-
dinnen, collega’s, moeders en 
(schoon)dochters die een och-
tend of middag aan de slag gaan 
met groen en daarna blij met het 
resultaat naar huis gaan waar 
zij nog lange tijd van hun werk-
stuk kunnen genieten. Het is bo-
vendien mogelijk een ochtend, 
middag of avond aan de gang 
te gaan met een eigen groep-
je. Voor koffie of thee zorgt Fri-
da. “Zo worden er regelma-
tig feestjes gegeven in besloten 
kring waarbij het samen creatief 
aan de gang gaan, afgewisseld 
wordt met een speech, een liedje 
of andere grappige dingen”, ver-

telt Frida. “Mensen kunnen dan 
zelf drank en hapjes meenemen, 
zodat het feestje ook niet al te 
duur hoeft te worden.”
Een workshop kan ook gecombi-
neerd worden met een lunch of 
high tea. d’Oude Proeftuyn werkt 
voor het luncharrangement sa-
men met de restaurants De Jon-
ge Halewijn in Beverwijk, In de 
Kas in Heemskerk en ’t Stok-
paardje in Uitgeest. Bij de De 
Jonge Halewijn kan men terecht 
op maandag, donderdag en vrij-
dag, bij In de Kas op dinsdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag 
en bij ‘t Stokpaardje op woens-
dag, donderdag vrijdag en zater-
dag. Om 9.45 uur is de ontvangst 
in d’Oude Proeftuyn in Heems-
kerk met koffie of thee en gebak. 
Om 10.15 uur start de workshop. 
Om 12.00 uur gaat het groep-
je op pad met een route en krij-
gen de deelnemers wat lekkers 
mee voor onderweg. Om 13.00 
uur staat vervolgens een fees-
telijke lunch klaar in het restau-
rant naar keuze. d’Oude Proef-
tuyn organiseert dit arrange-
ment in combinatie met een high 
tea in samenwerking met Café 
Gaaf in Beverwijk. De beschik-
bare dagen zijn maandag tot en 
met zaterdag, behalve woens-
dag. Via www.doudeproeftuyn.nl 
is het mogelijk zich te abonne-
ren op de nieuwsbrief. Hier staan 
ook fraaie voorbeelden van wat 
er tijdens een workshop wordt 
gemaakt. Bel voor meer informa-
tie 0251-241036 of mail naar in-
fo@doudeproeftuyn.nl. 

Mogelijk politieloket in gemeentehuis 

Zuiderloo in beeld voor 
politiebureau Duinstreek
Castricum - Op basis van on-
derzoek is de Zuiderloo in Heiloo 
aangewezen als meest ideale lo-
catie voor een gezamenlijk poli-
tiebureau voor Bergen, Heiloo en 
Castricum. Als dat doorgaat, zal 
het politiebureau in Castricum 
naar verwachting in 2013 sluiten. 
Doorgang van de plannen is nog 
niet zeker, eerst wordt het haal-
baarheidsonderzoek verder af-
gerond. De resultaten hiervan 
worden in de komende maanden 
verwacht. De service in het nieu-

we gezamenlijke politiebureau 
blijft minimaal gelijkwaardig en 
er wordt gestreefd naar een nog 
betere dienstverlening. Boven-
dien blijkt dat in deze huidige 
tijd steeds minder mensen fysiek 
naar het bureau gaan en steeds 
meer van achter hun computer 
of telefonisch vanuit huis aangif-
te of melding doen.
De huisvestingsvisie heeft er in 
Noord-Holland Noord toe ge-
leid dat er steeds minder du-
re bureaus worden opengehou-

den, en dat de politie juist in-
vesteert in de verbetering van 
de bereikbaarheid. De politie en 
gemeente brengen ook de mo-
gelijkheden in kaart om in het 
nieuwe gemeentehuis van Cas-
tricum een politieloket in te rich-
ten. Hier kan bijvoorbeeld op af-
spraak met de wijkagent worden 
gesproken. Daarnaast zijn er in-
middels goede ervaringen in het 
land opgedaan met een directe 
3D digitale verbinding naar het 
politiebureau vanuit een politie-
loket. Dit zogeheten virtuele lo-
ket biedt de mogelijkheid om 
via een videoscherm persoonlijk 
contact te hebben met een po-
litiemedewerker die op dat mo-
ment in een politiebureau elders 
in de regio werkt. Castricum is 
voorstander van deze methode. 



Jeugdschaatsen bij de Limmer IJsclub
Limmen - De Limmer IJsclub 
geeft dit winterseizoen voor kin-
deren van zes tot twaalf jaar 
schaatsles op ijsbaan De Meent 
in Alkmaar. Zij worden op speel-
se wijze met het ijs vertrouwd 
gemaakt, waarbij spelelementen 
de belangrijkste lesvormen zijn. 
De lessen worden gegeven door 

een groep ervaren jeugdschaats-
begeleiders en de kinderen wor-
den ingedeeld in verschillende 
klassen. In de jongste catego-
rie kunnen kinderen deelnemen 
die het schaatsen nog niet be-
heersen, de hoogste groep heeft 
het schaatsen elementair al on-
der de knie en wordt meer geoe-

fend op snelheid en behendig-
heid. Het schaatsseizoen begint 
op zaterdag 8 oktober van 10.00 
tot 11.00 uur. Het lesgeld en toe-
gang tot de baan is een all-in ta-
rief. Voor vervoer naar de ijsbaan 
moet zelf gezorgd worden. Aan-
melden kan via www.limmerijs-
club.nl. 

Biljartvereniging ’t Stetje
Vijf winnen beide partijen
Castricum - Afgelopen vrijdag-
avond deden vijf mannen wat 
ze moeten doen en dat is win-
nen! Johan van Venetiën, Kees 
Rörik, Ronald Bijwaard, Joop van 
der Wijst en Harm Regts wonnen 
hun beide partijen, Johan ver-
sloeg eerst Siem Groentjes die 
nog geen partij wist te winnen en 
drie caramboles tekort had voor 
een remise. Hij maakte wel de 
hoogste serie: zestien carambo-
les. De tweede die schade opliep 
tegen Johan was Hans Mole-
naar. Zodoende staat Johan met 
vier man ongeslagen bovenaan 
de ranglijst. De kampioen van 
vorig jaar, Kees Rörik, deed het 
ook fantastisch en versloeg Jan 

van de Kerkhof en Jaap de Boer 
en hield zijn ongeslagen status. 
Harm Regts deed hetzelfde.Eerst 
ging Huib Moot de bietenbrug 
op in negentien beurten en la-
ter onderging Piet Nieuwenhui-
zen hetzelfde lot nu in zeventien 
beurten. Ronald Bijwaard haal-
de eerst Siem Castricum onder-
uit en deed later hetzelfde met 
Jos Hes. En tot slot deed Joop 
van der Wijst van zich spreken. 
Hij wees eerst Cees Brouwer te-
recht in 21 beurten en later op 
de avond gebeurde dat ook met 
Jeroen van de Kerkhof. Er zijn er 
nog vier ongeslagen: Rien Em-
merik, Harm Regts, Kees Rörik 
en Johan van Venetiën.

Zwak Vitesse ruimschoots 
ten onder bij Flamingo’s
Castricum - In de aanloop naar 
het nieuwe seizoen was het niet 
goed mogelijk een juist beeld te 
krijgen van de sterkte van het 
eerste team van Vitesse. Maar 
toch was er door enkele perio-
den met goed voetbal een posi-
tief gevoel ontstaan. En de eerste 
uitwedstrijd bij Flamingo’s moest 
het er dan echt van gaan komen. 
Het jeugdige team van trainer 
Jan Oldenhove begon weliswaar 
redelijk aan de wedstrijd, maar al 
gauw bleek dat de thuisploeg op 
vele fronten beter en vooral ook 
sneller acteerde dan Vitesse.
En waar Flamingo’s het voortaan 
moet doen zonder topscoorder 
Maurice Gijzen, bleek Bert Ine-
cia een waardige vervanger. Met 
twee goals en een assist werd 
hij de man van de wedstrijd en 
kreeg vlak voor tijd terecht een 
publiekswissel.
Vitesse begon vrij redelijk. Al na 
vijf minuten werd met een ver-
re pass linkerspits Menno Pe-
ters bereikt, die zijn directe te-
genstander uitkapte en direct 
hard uithaalde. Maar zijn schot 
ging rakelings over de lat. Zo’n 5 
minuten later was het bijna raak 
aan de andere kant toen een 
voorzet van Bert Inecia voor het 
doel langs ging zonder dat ie-
mand zijn voet er tegenaan kon 
krijgen. Vanaf dat moment nam 
Flamingo’s het heft in handen. In 

de 22e minuut was het raak. Een 
ogenschijnlijk simpele bal door 
midden van de Vitesseverdedi-
ging werd jammerlijk gemist, en 
dat bracht Bert Inecia ineens vrij 
voor de keeper. Van dat buiten-
kansje maakte hij dankbaar ge-
bruik: 1-0. 
Wie dacht dat Vitesse na rust 
uit een ander vaatje zou tap-
pen, kwam bedrogen uit. Want 
het was te danken aan enke-
le goede reddingen van keeper 
Hans Veldt dat Vitesse het eer-
ste kwartier niet op een grotere 
achterstand werd gezet. Hij wist 
kort na elkaar twee doorgebro-
ken spelers van Flamingo’s van 
scoren af te houden, zodat de 
hoop op een gelijkmaker bleef 
bestaan. Maar in de 58e mi-
nuut was het alsnog raak. Op-
nieuw werd er geblunderd in het 
hart van de verdediging, waar-
door Bert Inecia opnieuw vrij 
richting Hans Veldt kon opruk-
ken. Dit keer speelde hij de bal 
af naar zijn linkerspits, die sim-
pel kon intikken.: 2-0. Hans Veldt 
werd uiteindelijk de beste man 
aan de kant van Vitesse, maar hij 
kon niet voorkomen, dat Bert In-
ecia met nog ruim een kwartier 
te spelen de wedstrijd in het slot 
gooide: 3-0. 
Volgende week zal er thuis tegen 
Den Helder uit een ander vaatje 
moeten worden getapt.

Matig spel op slotavond driebanden
Castricum – Bij biljartvereniging 
Wik waren vorige week er maar 
vier spelers die met een hogere 
score eindigden dan hun basis-
aantal. Jörgen Bolten liet weer 
een prima prestatie zien tegen 
Jaap Rumphorst door de partij 
winnend af te sluiten met dertien 
punten tegen Jaap zeven. Voor 
Jörgen was dit een goede opste-
ker om met vertrouwen deel te 
nemen aan de districtfi nale drie-
banden derde klas klein, waar hij 
zich voor geplaatst had, die deze 
week verspeeld wordt.
Hans Kooiman wist een pri-
ma partij op tafel te leggen te-

gen Klaas Jongeneel. Na veertig 
beurten kon hij zijn keu opber-
gen en dertien punten laten bij-
schrijven, ook Klaas was tevre-
den met zijn behaalde tien pun-
ten. Gerard de Zeeuw was ook in 
goede doen en liet Gert Lute, als 
stand-in voor Hein Kitsz, versla-
gen achter. 

Twaalf punten waren er voor Ge-
rard en negen voor Gert. De vier-
de speler die meer dan tien pun-
ten scoorde was Jan Kamp in 
zijn partij tegen Peter Weijers. 
Deze slotpartij van de competi-
tie leverde Jan elf en Peter negen 

punten op. Eindstand: 1 Cynthia 
Slinger, 2 Cees Burgmeijer en 3 
Kees Baars. Het hoogste partij-
moyenne was dit jaar voor Cees 
Burgmeijer met 1,000. Peter We-
ijers mag genoemd worden als 
diegene die de hoogste serie van 
de competitie heeft gemaakt na-
melijk acht. Buiten de fi nale die 
Jörgen deze week moet spelen, 
hebben er nog vier spelers van 
WIK zich geplaatst voor een fi -
nale. Volgende week treden 
Cees Burgmeijer, Peter Groenen-
dal, Peter Weijers en Gert Lute, 
aan in de districtfi nale drieban-
den tweede klas klein. 

Voorlaatste vlucht duiven  
Castricum - De laatste lood-
jes van ieder seizoen wegen al-
tijd zwaar. Duiven en melkers 
zijn toe aan de jaarlijkse rustpe-
riode. De duiven vertonen let-
terlijk slijtage door de rui, terwijl 
het de meeste liefhebbers steeds 
zwaarder valt de dagelijkse rou-
tine te volbrengen. 

Ook verdwijnt de scherpte bij 
een aantal een beetje. Dege-
nen die hoog staan in de klas-
sementen en de navluchtspe-
cialisten zorgen nog voor vuur-
werk. De duiven konden in Pom-
meroeul om 10.20 uur het lucht-
ruim kiezen. Een vrijwel onbe-
wolkte hemel en een veelal zuid-

zuidwesten wind zorgde voor 
ideale vliegcondities. De dui-
ven maakten hier optimaal ge-
bruik van, want ze raasden naar 
Noord-Holland. De eerste duif 
werd geklokt door Arie Hage-
man (13.01.42). 
Op de tweede plek eindigde een 
duif van Gerhard Tromp, nipt 
voor die van Sander de Graaf. 
Komende week staat de laatste 
wedvlucht op het programma.

Katerloop
Limmen - De Limmer IJsclub 
houdt zondag 11 september tij-
dens de kermis de Katerloop. De 
loop staat open voor iedereen, 
wedstrijdlopers en recreanten. 

Er kan 5 of 10 kilometer gelopen 
worden voor prijzen. Inschrij-
ven vanaf 9.30 uur in Sporthal 
d´Enterij, waar ook kleed- en 
douchegelegenheid is. De start 

is aan de Middenweg, nabij de 
sporthal, om 10.30 uur. 

Voor de basisschooljeugd is er 
de Parkloop. Kinderen tot en 
met acht jaar lopen éénmaal een 
ronde om het park en de kinde-
ren negen tot en met twaaf jaar 
tweemaal.  De start voor deze 
Parkloop is om 10.00 uur. Deel-
nemers hoeven zich niet aan te 
melden maar moeten wel een 
kwartier voor de start aanwe-
zig zijn.  

Sportwijzer



Drie jeugdclubkampioenen met drie titels
Bakkum - Traditiegetrouw 
wordt de Van Keeken van TC 
Bakkum in de laatste week van 
de zomervakantie georgani-
seerd. 
Daarin worden de strijd om de 
clubtennistitels en een gezellig 
activiteitenprogramma gecom-
bineerd tot het jaarlijkse hoog-
tepunt van het jeugdtennis bij 
de club. Op maandagochtend 
werd begonnen met een ge-
zamenlijk ontbijt, gevolgd door 
een warming up onder leiding 

van jeugdtrainster Marieke Klijn, 
die werd geassisteerd door de 
jeugdselectiespeelsters Nicky 
Olgers, Emma Kranendonk en 
Sanne Rodenburg. 
Daardoor gesterkt stond de eer-
ste groep spelers te trappelen 
om aan de strijd om het club-
kampioenschap te beginnen. 
Helaas strooide de regen in de 
ochtend roet in het eten. Maar 
nadat het droog werd lag niets 
de titelstrijd meer in de weg. 
De rest van de week bleven de 

weergoden gunstig gestemd. Op 
de fi naledag konden Floor Laan, 
Roel van der Werf en Caspar 
Bongers zich elk de trotse ver-
overaars van drie clubtitels noe-
men. 

Twee titels waren weggelegd 
voor Lieke Huisinga, Wesley Du-
cro en Willem Verplanke. Een 
gevarieerd activiteitenprogram-
ma zorgde ervoor dat de Bak-
kumjeugd zich tussen de partij-
endoor niet hoefden te vervelen. 

Red Stars laat zege liggen
Castricum - De honkballers van 
Red Stars Vitesse zijn er niet in 
geslaagd de eerste overwin-
ning na de zomerstop te halen. 
Sparks Haarlem hield de Castri-
cummers op 5-5.
Dat was, na afl oop van een at-
tractieve wedstrijd, een fl inke 
domper. Gezien het scorever-
loop en het aantal honkslagen, 
kon het verdedigende sterke Red 
Stars de meeste aanspraak ma-
ken op de overwinning. Zoals va-
ker tegen de Haarlemmers bleef 
de score aan de lage kant. Toch 
zag het er naar uit dat Red Stars 
een ongecompliceerde overwin-
ning zou boeken. De thuisploeg 
had een 3-0 voorsprong opge-
bouwd en hoefde niet te vrezen 
voor de slagploeg van Sparks, 
dat tot de vijfde inning honkslag-
loos bleef. Bovendien hadden de 
Castricummers geen zware kluif 
aan de werper van Sparks, ge-
tuige de rally in de vierde inning 
met onder andere een driehonk-
slag van Joost Kuijs bij de 3-0.
Sparks bleef echter in de wed-
strijd doordat Red Stars de in to-
taal elf honkslagen te gespreid 
sloeg. De negende inning be-

gon met een 5-3 voorsprong en 
dus de mogelijkheid de wedstrijd 
uit te gooien. Daar slaagde wer-
per Kuijs, terug op de heuvel na 
anderhalf jaar blessureleed, niet 
in: hij kreeg twee punten te ver-
duren: 5-5. In de gelijkmaken-
de negende slagbeurt had Mar-
tijn Zondervan, voor de tweede 
keer dit seizoen, de mogelijkheid 
de wedstrijd te beslissen toen 
hij op het derde honk beland-
de. Met één uit mislukte echter 
een squeeze play van slagman 
Alwin Esser. De linedrive van Es-
ser die hierna volgde, werd tot 
ontzetting van Red Stars gevan-
gen door de tweedehonkman, 
die de wedstrijd afrondde door 
er een dubbelspel op het derde 
honk van te maken. Coach Jas-
per van Schoor: ‘Een zuur einde, 
maar we hebben in de innings 
ervoor te veel lopers in scorings-
positie achtergelaten. Het had 
niet op de negende inning mo-
gen aankomen.’ Red Stars speelt 
de volgende wedstrijd woensdag 
14 september, uit bij Amsterdam 
Pirates. Een thuiswedstrijd tegen 
dezelfde ploeg volgt zondag 25 
september. 

Peuter- en kleuterballet bij 
Balletstudio Jacqueline Burger 
Castricum - De peuter- en kleu-
terlessen op woensdag zijn een 
goede start voor mini-ballerina’s 
van drie, vier en vijf jaar. Lang-
zamerhand raken de kinderen 
vertrouwd met de basiselemen-
ten van klassiek ballet door mid-
del van kinderliedjes en eenvou-
dige klassieke deuntjes. De kin-
deren nemen hun knuffeltje mee 
de les in voor zelfvertrouwen en 
dansen hier ook mee.  
Alle basiselementen worden op 
een gezellige manier behandeld. 
Eenvoudige oefeningen in rijtjes 
en kringetjes wisselen elkaar af 
en bouwen spierkracht op. Het 
zelfvertrouwen neemt dan al snel 
toe. Vanaf zes jaar kan de klas-
sieke les uitgebreid worden met 
een half uurtje jazzdance als ex-
tra les. Alle leeftijden van de ba-

sisschool en voortgezet onder-
wijs kunnen terecht voor een 
klassieke- en of jazzballetles. 
Late, fanatieke starters kunnen 
zich uitleven bij de stoomcursus 
op donderdag. De afgelopen ja-
ren waren verschillende leer-
lingen succesvol bij de audities 
voor dans- en musicalopleidin-
gen. Instromen kan het hele jaar 
door. Iedereen doet aan het ein-
de van het seizoen mee aan de 
theatervoorstelling ‘Alice in Won-
derland’ in theater De Beun in 
Heiloo op zondagmiddag 24 juni. 

Kijk voor meer informatie op de 
vernieuwde website www.Ballet-
studioJacquelineBurger.nl. Bel 
naar 023 - 5361009 in de och-
tenduren of mail naar bsjburg@
zonnet.nl.

Tafeltennisvereniging Limmen opent de deuren
Limmen - Tafeltennisvereniging 
Limmen start deze week met een 
nieuw tafeltennisseizoen. In de-
ze eerste week worden er zowel 
bij de jeugd als de senioren een 
aantal kennismakingstrainingen 
voor geïnteresseerden georgani-
seerd. Tijdens deze trainingen is 
het mogelijk om op geheel vrij-
blijvende wijze kennis te maken 
met de sport. Bij de seniorenaf-
deling is er op maandag 12 sep-
tember vanaf 20.00 uur de mo-
gelijkheid om een avond te ta-
feltennissen. Naast de vaste trai-
ningsavonden op de maandag 
en de vrijdag, beiden vanaf 20.00 
uur, worden er jaarlijks een aan-

tal evenementen georganiseerd 
zoals uitwisselingen met buurt-
verenigingen, een ludiek toer-
nooi en een clubkampioenschap. 
Voor de jeugd worden een twee-
tal kennismakingstrainingen ge-
organiseerd. 

Op vrijdag 9 september wordt er 
een kennismakingstraining ge-
geven van 18.30 tot 20.00 uur. 
Daarnaast is er op dinsdag 13 
september van 18.00 tot 19.00 
uur de mogelijkheid om ken-
nis te maken met tafeltennis. De 
jeugdtrainingen worden gege-
ven door gediplomeerde jeugd-
trainers die de slagen en ver-

schillende effecten aanleren. 
Verder is het mogelijk het op 
te nemen tegen een echte ‘ta-
feltennisrobot’. Op deze jeugd-
trainingen zijn geïnteresseer-
den welkom van 7 jaar tot 17 
jaar. Voor de jeugd zijn er naast 
de trainingen vele leuke jaarlijk-
se evenementen zoals Het Open 
Limmer, het clubkampioenschap 
en uitwisselingen met buurtver-
enigingen. Tafeltennisvereniging 
Limmen is gevestigd aan de Ho-
geweg 61 te Limmen. Voor ver-
dere vragen over de vereniging 
kunt u contact opnemen met 
Reinier Poelman: r.poelman1@
hetnet.nl. 

FC Castricum wijst Opperdoes terug
Duco de Koning met drie 
treffers de gevierde man
Castricum - FC Castricum heeft 
er in de eerste competitiewed-
strijd geen gras over laten groei-
en. Op het gerenoveerde hoofd-
veld troefde de ploeg van Radjin 
de Haan Opperdoes op alle fron-
ten af: 5-1. Binnen het kwartier 
stond het al 2-0 voor Castricum. 
Duco de Koning (foto) maakte 
dankbaar gebruik van een fl ater 
in de Opperdoes achterhoede. 
Verdediger Kevin Grent speel-
de in een poging zijn eigen doel-
man in het spel te betrekken, de 
bal zomaar in de voeten van de 
Koning. Met de precisie van een 
Zwitsers uurwerk schoot de mid-
denvelder de bal laag in de lin-
ker hoek: 1-0. Amper vijf minu-

ten later lag nummer twee ach-
ter Opperdoes doelman Gerben 
Brouwer en weer was het Duco 
de Koning die scoorde.  Uit een 
corner van Maarten van Duiven-
voorde joeg de nummer tien van 
Castricum de bal met veel gevoel 
ditmaal in de rechter hoek ach-
ter Brouwer, 2-0. Machiel Post-
ma zette Thijs Draper aan het 
werk die vanuit een moeilijke 
hoek vernietigend uithaalde: 3-0. 
Na voorbereidend werk van de 
weer sterk spelende Thijs Dra-
per werd Niels Popping onderuit 
gehaald in het strafschopgebied. 
Scheidsrechter Beudeker pas-
te uitstekend de voordeelregel 
toe en aanvoerder  Louis Jansen 

vuurde de bal zonder aarzelen 
in het dak van het doel: 4-0. Een 
fl orissante stand na vijfenveer-
tig minuten, maar niet gefl at-
teerd.  Na rust was de wedstrijd 
natuurlijk van alle spanning ont-
daan. In de lome hitte geloofde 
FC Castricum het wel een beet-
je en het was Opperdoes dat zo-
waar tegen scoorde. Niels Put-
ting werd van achteren aange-
tikt, strafschop. Frank Zwaan 
stuurde Koen Folkerts, inval-
ler voor Marius Jansen, naar de 
verkeerde hoek, 4-1. Uiteindelijk 
werd diep in de tweede helft de 
eindstand bepaald op 5-1. Uit-
blinker Roberto Ortega zorgde 
voor de aanvalsopzet en Duco 
de Koning bracht zijn derde tref-
fer op het scorebord. De vijfde 
goal van Castricum kon voor een 
groot deel op het conto worden 
geschreven van Niels Popping. 
De spits is op de weg terug na 
een slepende blessure. 
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Castricum - Bij Vitesse ’22 is 
plezier in het voetballen het be-
langrijkste, omdat presteren al-
leen maar zin heeft als dat het 
spelplezier vergroot. Veel Vites-
se-teams zijn daarom in de top 
van de hogere klassen te vinden. 
Plezier hebben betekent voor Vi-
tessenaren ook dat er naast de 
competitiewedstrijden op za-
terdag en zondag nog heel wat 
meer te beleven valt. Feestjes, 
een kampeerweekend, deelna-
me aan toernooien in Neder-
land, maar ook aan internationa-
le toernooien, het jaarlijkse zaal-
voetbaltoernooi met Kerstmis. 
En verder zijn er diverse clinics, 
meidendagen, barbecuefeesten, 
vrijwilligersdagen. Als klap op de 
vuurpeil het mini-WK. Dit is een 
snel groeiend evenement met 
jaarlijks meer dan tweehonderd 
deelnemers van alle basisscho-
len in Castricum. Op dit moment 
heeft Vitesse meer dan vijfhon-

Vitesse ’22 biedt meer dan voetbal
le teams van Vitesse’22 trainen 
deze dreumesen een per week 
met gekwalifi ceerde trainers en 
spelen zij elke zaterdag hun ei-
gen Champions League wed-
strijden in tenues van bijv. Ajax, 
AZ, Milan, Barcelona. Bijna alle 
spelers van het eerste team van 
Vitesse ’22 hebben de jeugdop-
leiding van Vitesse ‘22 doorlo-
pen. Veel spelers van Vitesse zijn 
naar AZ gegaan en ook nu spe-
len er weer een aantal jeugdspe-
lers van Vitesse’22 bij AZ. Lid zijn 
van Vitesse betekent dat je ook 
regelmatig meehelpt bij activitei-
ten of op een andere manier de 
handen uit de mouwen steekt. 
Voor de begeleiding van teams 
zoekt de club elftalbegeleiders 
en trainers, maar ook in de kan-
tine en bij de diverse commissies 
is plaats voor medewerkers en 
medewerksters. Interesse? Bel 
even voor informatie of mail naar 
vrijwilligers@vitesse.nl. 

derd jeugdleden  verdeeld over 
veertig jeugdteams, waarvan vijf 
meidenteams, in elke afdeling 
één. Verder elf seniorenteams. 
Vitesse’22 heeft een rijke historie 
en bestaat in 2012 negentig jaar. 
Dit zal groots gevierd worden. 
Het paradepaardje van Vites-
se’22 zijn de mini’s. Net zoals al-

Een goed gevoel start met 
Jeu de Boules bij De Stetters 
Bakkum- Niet alleen in Neder-
land is de belangstelling voor de 
Jeu de Boules enorm toegeno-
men, ook de sinds 1989 zeer ac-
tieve Castricumse Jeu de Boules 
vereniging De Stetters staat be-
hoorlijk in de belangstelling. Wie 
in Nederland over Jeu de Bou-
les spreekt, bedoelt eigenlijk Pe-
tanque. En wie denkt dat Jeu de 
Boules alleen in Frankrijk ge-
speeld wordt, heeft het mis. Ook 
in Castricum kan men deze uit-
dagende sport actief beoefenen, 
en dat al ruim twintig jaar. Inmid-

dels is ons ledenaantal geste-
gen tot boven de 140. De plaat-
selijke Jeu de Boules vereni-
ging ‘de Stetters’ is aangesloten 
bij de Nederlandse Jeu de Bou-
les Bond (NJBB). Bij ‘de Stetters’ 
kan je individueel (tête-à-tête) of 
in teamverband spelen (doublet-
te, triplette of sextet). De vereni-
ging is uiterst actief en organi-
seert toernooien voor de eigen 
leden, maar ook landelijke toer-
nooien. De offi ciële toernooien 
op bondsniveau worden geleid 
en begeleid door gediplomeerde 

wedstrijdleiders en scheidsrech-
ters. Naast deze activiteiten ver-
zorgt de vereniging allerlei eve-
nementen voor de eigen leden 
gedurende het gehele jaar. Jeu 
de Boules is een leuk spel, maar 
het is ook een sportieve aange-
legenheid. Ga eens kijken op 
op woensdag, zaterdag of zon-
dag van 13.30 tot 17.00 uur. In 
de zomermaanden wordt er ook 
op de maandag- en donderdag-
avonden gespeeld op Sportpark 
Wouterland aan de van Haerlem-
laan 25 te Castricum.

MHCC opent nieuw clubhuis
Castricum – Hockeyclub MHCC 
opent zaterdag het nieuwe club-
huis op Sportpark Wouterland. 
Iedereen die MHCC een warm 
hart toedraagt is welkom voor de 
offi ciële opening om 17.00 uur. 
Het in blauw-oranje baksteen 
uitgevoerde gebouw, met zijn 
feloranje deuren en kozijnen, is 
een ontwerp van architect Har-
ry van Wilsem en de bouw werd 
begeleid door bouwmeester Re-
né Cabri van MHCC. De bouw 
startte medio november vorig 
jaar en is nu, 287 dagen later, zo 

goed als gereed. Tal van MHCC-
ers hebben daarbij de nodige 
zelfwerkzaamheid getoond; zo 
is al het meubilair zelf gemaakt, 
waarbij het benodigde hout werd 
geleverd door diverse sponsors. 

“Met de realisatie van dit club-
huis komt er een einde aan 
een periode van acht jaar plan-
nen maken en lobbyen,” zegt 
MHCC-voorzitter Arjen Veter. 
“Talloze sponsors hebben een 
bijdrage geleverd, individuele le-
den hebben geld ingezameld, 

onze hoofdsponsor ABN Am-
ro heeft een extra krediet ver-
leend en speciaal vanwege het 
clubhuis heeft KPMG de spon-
soring met een jaar verlengd.” 
De offi ciële openingshandeling 
bestaat zaterdag uit het onthul-
len van een speciale steen in het 
clubhuis. Daarna is er een bor-
rel en een feest met veel muziek. 
De opening markeert tevens de 
start van het hockeyseizoen bij 
MHCC; zaterdag gaat voor vrij-
wel alle teams de competitie 
weer van start. 

Open dag Vitesse ‘voor mini’s
Castricum - Elke zaterdagoch-
tend tussen 9.30 en 10.30 uur 
spelen kinderen van vijf en zes 
jaar diverse wedstrijden in het 
tenue van hun droomclub bij Vi-
tesse ‘22. De vierjarige kinderen 
doen spelletjes in tenues van on-
der andere Barcelona. Om nog 
meer te kunnen genieten van 
het spelletje trainen deze jon-
ge helden op woensdag tussen 

16.30 en 17.30 uur. Kinderen die 
daar ook zin in hebben zijn wel-
kom op 17 september, de open 
dag van de Vitesse’22 mini-pu-
pillen. Neem een trainingspak en 
voetbalschoenen mee. De start 
is om 9.30 uur en om 10.30 uur 
is het afgelopen. Vragen? Neem 
contact op met de coördina-
tor van de mini-pupillen op 06-
53666911.

Stoere meiden gezocht
Castricum - De dames van de 
Castricumse Rugby Club zijn 
op zoek naar stoere en gezelli-
ge meiden die het team willen 
versterken. Er zijn de komende 
maand een aantal open trainin-
gen voor de meiden die het een 
keertje willen proberen en zo 
kunnen kijken of het wat voor ze 
is. De data zijn dinsdag 23 au-

gustus, vrijdag 26 augustus en 
dinsdag 30 augustus. De trai-
ningen vinden plaats op Wouter-
land in Bakkum en beginnen om 
19.30 uur. Ook hebben de dames 
van de rugbyclub een Facebook 
waar op gekeken kan worden 
voor informatie over het team. 
Mail voor mee informatie naar 
casladies@hotmail.com.

Chris de Leeuw heropent 
hoofdtribune FC Castricum
Castricum - Voor de eer-
ste competitiewedstrijd van FC 
Castricum is de gerenoveer-
de hoofdtribune geopend door 
de naamdrager van de tribune: 
Chris de Leeuw. De hoofdtribu-
ne is dankzij de inzet van tallo-
ze medewerkers geschilderd, 
voorzien van nieuwe ramen en 
tweehonderd blauwwitte kuip-
stoeltjes. De inmiddels 86-jari-
ge Chris de Leeuw is op de foto 
te zien met clubiconen Jan Boe-
senkool (links) en ‘ome’ Klaas 
Peijs (rechts). Hij heeft zijn spo-
ren verdiend bij CSV en FC Cas-
tricum. Chris was echt een ma-

nusje van alles. Op alle fron-
ten zette hij zich in voor de club. 
Ook de vakantie ging geheel op 
aan onderhoudswerkzaamhe-
den. Chris zette dan een tent op 
het veld, zodat hij langere dagen 
kon maken. Dit verenigingswerk 
heeft Chris de Leeuw gedurende 
vele tientallen jaren op zich ge-
nomen en hij is daarom in de ja-
ren negentig terecht onderschei-
den als Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. Het bestuur van 
FC Castricum was zeer vereerd 
dat Chris de gerenoveerde tribu-
ne voor een tweede keer open-
de. (Foto: Han de Swart).

Rick Kruys geeft voetbalclinic
Castricum - Woensdagmiddag 
7 september wordt een droom 
werkelijkheid voor een aantal D 
en E pupillen van FC Castricum. 
De voetballertjes krijgen een 
speciale training van FC Volen-
dam middenvelder Rick Kruys. 
De voetbalclinic is een beloning 

voor de FC Castricum spelers 
vanwege hun goede prestaties 
in de strijd om de Deen Cup af-
gelopen seizoen. ken. 

De clinic wordt gehouden van 
14.00 tot 15.00 uur op sportpark 
Noord-End. 
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Drie culinaire evenementen 
om gretig naar uit te kijken
Castricum - Het wordt de leuk-
ste én lekkerste week van het 
jaar! Tenminste, voor ieder-
een die van echt culinair genie-
ten houdt. Want horecaonder-
nemers in de gehele gemeente 
Castricum slaan de handen in-
een voor een driedelig culinair 
evenement. Hierbij kan iedereen 
proeven van wat gerenommeer-
de restaurants hun gasten aan-
bieden.
Zondag kan iedereen al voor-
proeven als er een culinaire life-
style-markt gehouden wordt op 
het Bakkerspleintje en het plein-
tje naast Hotel het Oude Raad-
huis op de Dorpsstraat. Het be-
looft een gezellige fair te worden 
waar iedereen inspiratie op kan 
doen voor de aankleding van het 
huis of een feestelijk diner. In de 
mooi ingerichte, luxe stands is 
alles te vinden op het gebied van 
lifestyle, accessoires en culinaire 
lekkernijen. Er is servies, bestek, 
wijnen, streekproducten, kaas, 
kaarsen, bloemen, er zijn diverse 
workshops en er is live-muziek.
Dan volgt de Restaurantweek 
van 12 tot en met 17 septem-
ber. “We willen de gemeente een 
culinair impuls geven en laten 
zien wat voor restaurants er al-
lemaal zijn en wat wij te bieden 
hebben”, zegt Jaap Smit van res-
taurant Blinckers. “Iedereen is 

vrij in hoe de avond wordt inge-
deeld. Het idee is wel dat je op 
een avond naar meerdere res-
taurant gaat. Je kan bijvoorbeeld 
kiezen om twee voorgerechten 
te eten en twee hoofdgerech-
ten, daar ben je dus helemaal 
vrij in”, vertelt Vincent Meurs van 
strandpaviljoen Zeezicht. Bij al-
le deelnemende restaurants is 
de prijs voor elk gerecht 7,50 eu-
ro. De restaurants hebben meer-
dere gerechten voor deze week 
op het menu staan, zodat men 
niet alleen meerdere restaurants 
leert kennen, maar bovendien 
een gevarieerd aanbod heeft 
om uit te kiezen. Een week om 
naar uit te kijken. Op de websi-
te www.beleefcastricum.nl is het 
mogelijk vooraf een tafel reser-
veren voor de Restaurantweek 
op tijdstippen tussen 17.30 en 
23.30 uur.
De Restaurantweek eindigt met 
de Culinaire Proeverij op het 
pleintje in Bakkum, dat feeste-
lijk wordt ingericht met voldoen-
de statafels, tenten en overdek-
te terrasjes, er is live-muziek en 
entertainment. Robert de Rij-
ke, organisator van het evene-
ment, vertelt: “Sterrenchefs, on-
der andere van Apicius, berei-
den hier eten wat je kan proeven 
vanaf 3,50 euro per gerecht in de 
vorm van muntjes. Voor sommi-

ge gerechten zullen twee of drie 
muntjes gevraagd worden. Al-
le ingrediënten komen uit deze 
streek en ook regionale leveran-
ciers laten veel lekkers proeven. 
Aan de kinderen hebben we ook 
gedacht. Voor hen worden spe-
ciale gerechten gemaakt die zij 
kunnen proeven en er komt een 
leuke speelruimte.” Op het plein 
staat ook de Culibus waar men-
sen masterclasses kunnen vol-
gen die worden verzorgd door 
topchef-koks. De Culibus is een 
initiatief van de Jeunes Restau-
rateurs d’Europe in Nederland 
en is er speciaal voor kinderen 
die wel wat extra aandacht kun-
nen gebruiken. De enorme VIP-
bus annex sterrenrestaurant-op-
wielen bezoekt kinderziekenhui-
zen, achterstandswijken en cha-
ritatieve instellingen. Een deel 
van de opbrengst Castricum Cu-
linair gaat naar een nader te be-
palen goed doel. De Culinaire 
Proeverij vindt plaats op zater-
dag 17 september van 16.00 tot 
21.00 uur en zondag 18 septem-
ber van 13.00 tot 20.00 uur. De 
entree is gratis. 
Op http://castricumculinair.nl  
en bij de restaurants kunnen de 
muntjes besteld worden voor de 
Culinaire Proeverij. In de voor-
verkoop zijn deze met vijf euro 
korting verkrijgbaar.

Jubileumweekend
Castricum - Op 10 en 11 sep-
tember vindt voor de 25e keer de 
landelijke viering plaats van het 
weekend van Open Monumen-
tendag. Het tweede weekend 
van september krijgt daarmee 
een extra feestelijk tintje. 

Ook in de gemeente Castricum 
openen historische deuren on-
der het motto ‘Nieuw gebruik, 
oud gebouw’. Extra aandacht 
gaat uit naar de drie honderd-
jarige panden in de Castricumse 
Dorpsstraat: de Pancratiuskerk, 
het Oude Raadhuis en het pand 
van cultureel podium De Bakke-
rij. De rooms-katholieke Pancra-
tiuskerk, het huidige hotel Het 
Oude Raadhuis (voorheen het 
oude gemeentehuis) en het pand 
van cultureel podium De Bak-
kerij, voorheen onder meer ca-

fé De Landbouw. De eigenaren 
van deze drie gebouwen hebben 
samen met de Stichting Werk-
groep Oud-Castricum een aan-
trekkelijk programma opgesteld, 
waarin het publiek onder ande-
re live-muziek kan verwachten, 
historische fototentoonstellingen 
en een historische fiets- en wan-
delroute.
Het programma begint op zater-
dag 10 september aan de Dorps-
straat vanaf 9.40 uur met een 
bijzondere, historische opening 
door wethouder Klijnstra. Drie 
acteurs in historische kledij ko-
men vanuit de drie panden on-
der muzikale begeleiding naar 
het voormalige gemeentehuis, 
Hotel Het Oude Raadhuis voor 
de opening. Daar komen hun 
geschiedenissen letterlijk sa-
men.

Beklim de kerktoren 
en bekijk expositie
Castricum - De toren van de 
oude Dorpskerk aan het Ker-
kepad is op Open Monumen-
tendag zaterdag 10 september 
te beklimmen. Vanaf de toren 
heeft men naar alle windrichtin-
gen een schitterend uitzicht op 
het dorp en de omringende ge-
meenten, bossen, de groene lan-
derijen en de fabrieken in Ijmui-
den. De beklimming is van 13.00 
tot 16.00 uur en staat open voor 
personen van tien jaar en ouder 
en kost vijf euro. De opbrengst 
is in zijn geheel bestemd voor 
de stichting Castricums Monu-
ment Ons Een Zorg die met geld 
en acties de kerkvoogdij van de 

monumentale kerk bijstaat bij de 
instandhouding van de kerk. De 
Dorpskerk is zaterdag en zondag 
te bezichtigen. De openingstij-
den daarvan zijn op zaterdag 10 
september van 10.00 tot 17.00 
uur en op zondag 11 september 
van 13.00 tot 16.00 uur. Op zon-
dag wordt door de Werkgroep 
Oud-Castricum de powerpoint-
presentatie van de ingezonden 
foto’s voor de expositie ‘Beleef 
Castricum’ vertoond. Ook zijn er 
in de kerk voorwerpen uitgestald 
die afkomstig zijn uit de boer-
derij van Albert Asjes, die in zijn 
testament al zijn bezittingen aan 
de Dorpskerk naliet.

Bijzonder orgelconcert
Castricum- - Castricum - Tien 
organisten uit Castricum die re-
gelmatig het orgel bespelen tij-
dens vieringen in de verschillen-
de kerken die Castricum en Bak-

kum rijk zijn, geven samen een 
orgelconcert geven met mede-
werking van twee zangeressen. 
Dit concert maakt onderdeel uit 
van de viering van 100 jaar Pan-

Gemaal 1879 open tijdens 
Open Monumentendagen
Akersloot - Tijdens de Open Mo-
numentendagen zaterdag en zon-
dag is ook het Gemaal 1879 in ge-
opend van 10.00 tot 16.00 uur. Op 
het gemaal wordt uitleg gegeven 
over de functie en werking van 
deze pompinstallatie en de wa-
terhuishouding. Het monumen-
tale gemaal zal gedurende beide 
dagen regelmatig in werking zijn. 
Tevens exposeren er de kunste-
naars Olga Tsjgankova en Tonny 
en Ed Beek. Atelier ‘sTonEd’ is de 
werkplek waar stenen door Ton-
ny en Ed Beek worden bewerkt 
tot beelden. De beelden zijn zo-

wel figuratief als abstract. Ed en 
Tonny Beek en schilderes Olga 
Tsigankova waren buren en on-
dersteunen elkaar zowel artis-
tiek, commercieel als technisch. 
Haar werkt valt op door een ho-
ge mate van  perfectie waarin ze 
streeft naar een eenheid in kleur, 
verhoudingen en compositie bij 
haar veelal realistische werken. 
Het Gemaal 1879 is te vinden aan 
de Fielkerweg 4. De expositie is  
nog te bezoeken op zondagmid-
dag 18 en 25 september. De ope-
ningstijden zijn op die beide zon-
dagen van 13.30 uur tot 16.30 uur.

In de Dorpskerk zijn diverse voorwerpen uit de boerderij van Albert As-
jes uitgestald, waaronder dit schilderij van de Castricumse boer die zijn 
bezittingen aan de kerk naliet.

cratiuskerk en het luidt de start 
in van het Monumentenweek-
end. Het concert vindt plaats op 
vrijdag 9 september in de Pan-
cratiuskerk, Dorpsstraat 113-
115, aanvang 20.00 uur. De toe-
gang is gratis. Na afloop wordt 
een deurcollecte gehouden. 
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Fax: 0251 - 310352
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E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

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

- Afdeling Burgerzaken: Maandag 
t/m vrijdag 09.00-12.00 uur en 
daarnaast ook op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

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

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

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

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

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMIssIE AlGEMENE 
ZAKEN EN FINANCIëN

De Commissie Algemene Zaken en Financiën houdt 
een openbare vergadering op donderdag 8 septem-
ber in de raadzaal van het gemeentehuis. De verga-
dering begint om 20.00 uur en op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwerpen:

- Bespreking tweede kwartaalrapportage 2011. 
- Informatie van verbonden partijen.

VERGADERING WElstANDsCOMMIssIE
 
De Welstandscommissie behandelt op maandag 12 
september de bouwplannen van de gemeente Uit-
geest. De agenda van de te behandelen bouwplan-
nen ligt vanaf donderdag 8 september ter inzage bij 
de balie van de afdeling Publiekszaken. Voor inzage 
in de te behandelen bouwplannen, het bijwonen 
van de vergadering en overige informatie over wel-
standszaken kunt u contact opnemen met de afde-
ling Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 0251 
- 36 11 69.

ONthEFFING sluItINGsuuR
BOB’s PARty PAlACE

De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat 
ontheffing sluitingsuur is verleend aan Bob’s Party 
Palace Uitgeest (Bobby’s), gevestigd in het perceel 
Westerwerf 1, alhier, voor het tijdvak 1 september  
tot en met 31 december 2011 voor onderstaande da-
gen/nachten/tijden:

van zondag op maandag van 23.00 tot 02.00 uur; 
van maandag op dinsdag van 23.00 tot 01.00 uur;
van dinsdag op woensdag van 23.00 tot 01.00 uur;
van woensdag op donderdag van 23.00 tot 01.00 uur;
van donderdag op vrijdag van 23.00 tot 01.00 uur;
van vrijdag op zaterdag van 23.00 tot 04.00 uur;
van zaterdag op zondag van 23.00 tot 05.00 uur.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de moge-

lijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift 
zijn verkrijgbaar bij Juridische Zaken. Een bezwaar-
schrift dient binnen zes weken na verzenddatum 
ontheffing te worden ingediend en gericht te worden 
aan de burgemeester.

ONtVANGEN AANVRAGEN
OMGEVINGsVERGuNNING

Ontvangstdatum 
01-09-2011 OV 2011-125 Populierenlaan 33
  Aanleggen uitrit  
05-09-2011 OV 2011-126 Kooglaan 141
  Plaatsen dakkapel 
 
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunnin-
gen ook worden verleend.

RECtIFICAtIE VERlEENDE
OMGEVINGsVERGuNNING 

In de Openbare Bekendmakingen van 31 augustus 
2011 stond onder ‘Afgegeven omgevingsvergunnin-
gen’ de volgende vergunning vermeld:

Verzenddatum
30-08-2011 OV 2011-120 Sluiswachter 9
  Plaatsen dakkapel

Hierbij had als vergunningsdatum 7 september 2011 
moeten worden vermeld.

VERDAGING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uit-
geest maken bekend dat zij in het kader van artikel 
3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht, hebben besloten voor de volgende aan-
vraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Verzenddatum
05-09-2011 OV 2011-100 Geesterweg/Melis Stokelaan
  Aanleggen damwand     

Inlichtingen over de mogelijkheid tot het indienen 
van een bezwaarschrift tegen dit besluit zijn ver-
krijgbaar bij de afdeling Ruimte. Een bezwaarschrift 
gericht aan Burgemeester en wethouders dient bin-
nen zes weken na de dag van bekendmaking van het 
besluit te worden ingediend.

Burgerlijke stand

huwelIjk
R.E.M. van Goethem en N. Nicola

Doe jezelf

een schone

straat cadeau

Op woensdag 14 september vindt het jaarlijkse onderhoud plaats aan de Kleis-
tunnel. De tunnel onder het spoor wordt deze dag van 08.00 tot 17.00 uur af-
gesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers. Het autoverkeer moet omrijden 
via rijksweg A9. Fietsverkeer kan gebruikmaken van de Zientunnel (de fiets-
tunnel bij het NS-station).
Ook de busverbinding tussen het NS-station en Heemskerk zal omrijden via de 
rijksweg. De busreis kan hierdoor langer duren dan normaal. De omleidingrou-
tes worden met borden aangegeven.

In de week vanaf maandag 12 september gaat een nieuwe veegwagen aan de 
slag op de straten en pleinen in de wijken van Uitgeest. Vooral de goten en de 
ingangen van straatputten krijgen een beurt. Het verzoek is om auto’s zo mo-
gelijk niet langs de stoep te zetten, maar op inparkeerhavens.   

Onderhoud Kleistunnel 

Veegwagen op komst




