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De leukste 
krant
van

uitgeest

Uitgeests maanlandschap
Uitgeest - Door het warme weer van de afgelopen weken zijn grote hoeveelheden alg opgestapeld 
nabij het sluisje op de Meldijk/Lagendijk. Het is een erg mooi gezicht maar tegelijkertijd ook weer erg 
vies. Dus als u dit ‘landschap’ op korte termijn wilt bewonderen, is een knijper niet geheel overbodig. 
Deze ‘luchtfoto’ werd ons toegestuurd door Bas van der Landen.

Muziekonderwijs in 
Uitgeest maakt doorstart 
Uitgeest - Op initiatief van het 
Uitgeester college is in samen-
werking met de Commissie Mu-
ziekschool onderzoek gedaan 
naar mogelijkheden om het mu-
ziekonderwijs in Uitgeest te con-
tinueren. Het college heeft nu 
besloten een eenmalige op-
startsubsidie te verlenen aan De 
Nieuwe Muziekschool Uitgeest. 
Daarin heeft een aantal oud-do-
centen van de muziekschool zich 
verenigd. Zij gaan als zzp’ers  
(zelfstandigen) verder met het 
geven van muziekonderwijs in 
het gemeentelijke kunstencen-
trum aan de Hogeweg.
Per 1 augustus 2013 liep het 
contract voor muziekonderwijs 
af met het Centrum voor de Kun-
sten Beverwijk. Het niet verlen-
gen van dat contract vloeide 
voort uit het besluit van de ge-
meenteraad van 27 juni 2013 om 
fors te snoeien in de gemeente-
lijke subsidies. Dit met het doel 
ook de komende jaren de ge-

meentebegroting sluitend te 
kunnen presenteren.
Het college stelt een eenmalige 
opstartsubsidie van 10.000 eu-
ro beschikbaar aan het docen-
tenteam. De docenten hadden 
om dat bedrag gevraagd en de 
Commissie Muziekschool Uit-
geest bracht een positief advies 
uit. Met deze steun is De Nieu-
we Muziekschool Uitgeest voor 
het komende cursusjaar letterlijk 
en figuurlijk onderdak. Wethou-
der Spaanderman voerde ge-
sprekken met de diverse betrok-
kenen: ‘’Wij zijn als college uiter-
aard heel blij dat met dit initia-
tief van de docenten het muziek-
onderwijs in Uitgeest weer voor 
een jaar is gegarandeerd. Maar 
het is nadrukkelijk een eenmali-
ge subsidie. Dus het is wel zaak 
dat De Nieuwe Muziekschool 
Uitgeest over een jaar op eigen 
kracht verder kan.’’
Voor meer informatie: muziekuit-
geest@gmail.com.

Fietsen voor het Adema-orgel
Uitgeest - Het Parochiebestuur 
van de Onze Lieve Vrouw Ge-
boorte Uitgeest heeft zich dit 
jaar ook als vereniging aange-
meld voor de Rabobank Fiets-
dag op 15 september. Het geld 
dat deze dag wordt ingezameld 
komt geheel ten goede aan de 
restauratie van het Adema Or-
gel in de Onze-Lieve-Vrouw-Ge-
boortekerk in Uitgeest.
Wilt u graag deelnemen aan de 
Rabobank Fietsdag 2013? Dan 
hoeft u nog niets te doen. Op 

zondag 15 september meldt u 
zich tussen 10.00 uur en 11.00 
uur bij de parkeerplaats bij het 
recreatieterrein Zwaansmeer, ter 
hoogte van Lagendijk 35. Daar 
ontvangt u een rugtasje, een 

stempelkaart en een routeboek-
je. Tijdens de fietsroute van on-
geveer 30 kilometer ontvangt u 
in totaal vier stempels. Aan het 
eind van de route keert u terug 
naar uw startpunt. Tot 15.00 uur 
kunt u daar uw volledig ingevul-
de stempelkaart inleveren.

Het Parochiebestuur van de On-
ze Lieve Vrouw Geboorte heeft 
deelnemernummer 108. Er zit 
geen limiet aan het aantal deel-
nemers voor de Rabobank Fiets-
dag. Dus als er bijvoorbeeld 100 
mensen meefietsen voor het Pa-
rochiebestuur van de Onze Lieve 
Vrouw Geboorte Uitgeest, stort 
de Rabobank 1000 euro voor de 
restauratie van het Adema Orgel! 
Het restauratiefonds hoopt op 
een mooie opkomst!

Beverwijk - Heemskerk - Alkmaar

Voor al uw aan- 
en verkopen

www.teer.nlwww.teer.nlT 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

Frisse yoghurtvulling, afgewerkt met verse 

frambozen, bosbessen, bramen en weideslagroom.

Frambozen 
YoghurtsloF

8.95



4 september 20132

Belevingstuin bij 
Geesterheem geopend
Uitgeest - Zaterdag is de bele-
vingstuin bij woonzorgcentrum 
Geesterheem officieel geopend. 
De belevingstuin, een initiatief 
van Ilona de Boer, medewerker 
van Geesterheem, is speciaal in-
gericht voor ouderen van Gees-
terheem maar wordt ook open-
gesteld voor bewoners uit de 
buurt. In de tuin staan geuren-
de bloemen, kruiden en planten, 
een prachtige volière met kippen 
en vogels, een tuinhuis en een 

waterornament. Er staan stoelen 
en parasols; kortom alle ingredi-
enten voor een aangenaam ver-
blijf zijn aanwezig. 
De heer Reinder Dijkstra, wijk-
manager van de wijk Uitgeest/
Akersloot, sprak een openings-
woord uit waarin hij het grote 
aantal vrijwilligers en sponsors 
dat heeft bijgedragen aan de re-
alisatie van de tuin bedankte. 
Wethouder Spaanderman ver-
richtte na zijn positieve toe-

spraak over dit goede initiatief in 
Uitgeest de openingshandeling 
door het naambord van de tuin 
te onthullen. 
Hij deed dat samen met me-
vrouw. C. Ruiter, aan wie de 
naam van de tuin is ontleend. 

De muziek, gespeeld door de 
Dixielandband en de grote op-
komst van belangstellenden 
zorgden voor een extra feeste-
lijk tintje. 

Nico Kok exposeert in 
gemeentehuis Uitgeest
Uitgeest - De Heemskerkse 
beeldend kunstenaar Nico Kok 
exposeert van 5 september tot 
en met 31 oktober in de hal van 
het gemeentehuis van Uitgeest. 
De expositie aan de Middelweg 
28 is gratis te bekijken tijdens de 
openingsuren.
Nico Kok studeerde in 1978 af 
aan de Gerrit Rietveld Acade-
mie te Amsterdam. In zijn werk 
met diverse materialen kenmerkt 
hij zich door een ongebruikelij-
ke en verrassende aanpak. Op 
de expositie in Uitgeest laat hij 
zijn meest recente werk zien van 
hout en wol.
Van hout, dat hij zelf buiten heeft 
gesprokkeld, maakt Kok wand- 
en ruimtelijke objecten. Daar-
voor wordt het bewerkt en sa-
mengevoegd. Hij experimenteert  
graag met de eigenschappen 
van de diverse materialen die hij 
gebruikt. 
In zijn serie houten kubussen 
speelt hij met de nerven door het 
hout iedere keer op een andere 
manier te zagen. De wolwerken 
zijn gemaakt van resten van dra-
den, die worden gecomponeerd 

in een lijst of ‘geborduurd’ op 
een ondergrond. Er ontstaat een 
rommelig geheel waarin toch 
steeds een vorm (vierkant, drie-
hoek, cirkel e.d.) is terug te vin-
den.
Openingstijden: maandag tot en 
met donderdag van 09.00 - 12.00 
en 13.30 - 17.00 uur. Op donder-
dagavond van 18.30 - 20.00 uur. 
Vrijdagochtend van 09.00 - 12.30 
uur.

Houten kubus, vurenhout, 7,5 x 7,5 
x 7,5 cm

Optreden Unicorn in 
De Zwaan Cultureel

Uitgeest - Zaterdag 7 septem-
ber barst het theaterseizoen 
van De Zwaan Cultureel weer 
los. En wel met de zeer veel-
zijdige folk-swing band Uni-
corn. Unicorn brengt een boei-
end en gevarieerd programma 
van zowel traditionele liedjes 
en dansmelodieën als meer ei-
gentijdse muziek.
Hoewel het accent daarbij op 
Keltische muziek ligt, spelen 
ze ook muziek uit andere lan-
den (o.a. Blue Grass en Klez-
mer muziek). Het repertoire dat 
Unicorn speelt is dus zeer om-
vangrijk: een mengeling van 
Keltisch (Iers, Schots) Neder-
lands/ Vlaams, Jiddische fid-
dlemuziek en liedjes (Klez-
mer) , Canadees, Bluegrass, 

maar ook Nederlandstalige en 
Engelstalig zeemans- (Shan-
ties) zigeuner liederen en zelfs 
popballades. Het verzorgde sa-
menspel en flitsende menge-
ling van al deze stijlen zorgen 
voor diverse muzikale hoogte-
punten.
Aanvang van het optreden is 
om 20.15 uur, toegangsprijs is 
12,50. Vrienden van de Zwaan 
Cultureel krijgen 2,50 korting. 
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits nog 
beschikbaar), of via online re-
servering.
Voor meer informatie en ande-
re voorstellingen zie de web-
site van De Zwaan Cultureel, 
www.vriendenvandezwaancul-
tureel.nl.

Cabaretier Arie Vuyk 
treedt op in De Zwaan
Uitgeest - Zaterdag 21 septem-
ber kunt u tijdens de voorstelling 
van De Zwaan Cultureel genie-
ten van de veelzijdige cabaretier 
Arie Vuyk. Veel cabaretiers geven 
alles, Arie Vuyk geeft ook nog de 
rest. Observaties, overdenkin-
gen en vooral veel onzin, gegnif-
fel, gegrinnik en geschater, u zult 
het meemaken en u zult het ver-
oorzaken, in een avond vol con-
ferences, typetjes en muziek.
Na een avond Vuyk kijkt u an-
ders naar de wereld, heeft uw 
liefdesleven een nieuwe impuls 
en bent u slechts enkele euro’s 
armer. En dat geeft ruimte! Kort-
om: (h)eerlijk cabaret met een 
(w)aardig slot, gebracht door 
een (gr)ootmoedige cabaretier.
De pers was lovend over zijn vo-
rige programma Hélemaal Hums. 
Arie schreef voor “Het Groot niet 
te Vermijden” het beroemde Pie-
mellied.
Aanvang van deze voorstelling 
is om 20.15 uur, toegangsprijs is 

10 euro. Vrienden van de Zwaan 
Cultureel krijgen 2,50 korting. 
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits nog 
beschikbaar), of via online re-
servering. Voor meer informa-
tie en andere voorstellingen zie 
de website van De Zwaan Cultu-
reel, www.vriendenvandezwaan-
cultureel.nl.

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
M.F. Molenaar, 74 jaar
J.J. Pleging, 81 jaar

Huwelijk
R. Gionti en F.M. Zonneveld
D.J. Bieniek en M. Kutnik

Geboren
Mauk Tommie Schubert, zoon 
van J.J. Schubert en F.J. Eeltink
Lisa de Wit, dochter van W.F. de 
Wit en M. Zwikker
J.C.P. Baltus, zoon van K.P.A. 
Baltus en J. Blokker

Uitgeester kinderen die niet 
in de gemeente zijn geboren, 
maar bijvoorbeeld in het zie-
kenhuis van Beverwijk of Alk-
maar, worden niet vanzelf ver-
meld in de rubriek Burgerlijke 
stand. Ouders die zo’n publi-
catie toch op prijs stellen, kun-
nen contact opnemen met de 
publieksbalie in het gemeen-
tehuis.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum: 20-08-
2013: Colin, zoon van J. Tak en 
N. Bakkum, geboren te Castri-
cum. 24-08-2013: Gabriel Anto-
ni, zoon van P.S. Kaminski en K.P. 
Kaminska, geboren te Beverwijk. 
26-08-2013: Mara Isabel, doch-
ter van G.C. Berger en M.A. Tim-
merman, geboren te Alkmaar.
Wonende te Akersloot: 22-08-
2013:  Naut, zoon van M. van 
Gastel en I.M.M. Kerssens, ge-
boren te Beverwijk. 23-08-2013: 
Mason Thomas Simon, zoon van 
A.M.S. Stewart en S.W.M. Dikke-
boom, geboren te Beverwijk.
Wonende te Limmen: 26-08-
2013: Loïs, dochter van C.A. Hol-
lander en E.C.M. Beentjes, gebo-
ren te Alkmaar.
Aangifte   huwelijken en part-
nerschapsregistraties: 
23-08-2013: Orelio, Vladimir F.M. 
en Smit, Natasja M.C., beiden 
wonende te Akersloot.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties: 
17-08-2013: Dekker, Reinaclus 

en Bloos, Lilian, beiden wonende 
te De Rijp. 23-08-2013: de Kreek, 
Magne M. en Lemmers, Ange-
lique P.M., beiden wonende te 
Julianadorp. 23-08-2013: Baars, 
Frank en Mostaard, Laura, bei-
den wonende te Castricum. 27-
08-2013: Loermans, Johanna J. 
en Kooke, Johanna S.M., beiden 
wonende te Castricum.
Overleden:
Wonende te Castricum: 20-08-
2013:  Veldt, Jacoba J., oud 95  
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd geweest met J. Braken-
hoff. 22-08-2013: de Haaij, Aart, 
oud 85 jaar, gehuwd met A. 
Hoogenboom,  overleden te Cas-
tricum. 22-08-2013: Zonneveld, 
Johanna C., oud 91 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd ge-
weest met A. van den Berg.
Wonende te Bakkum: 23-08-
2013: Polman, Tjalling R., oud 83 
jaar, overleden te Bakkum.
Wonende te Limmen: 23-08-
2013: van Westerop, Maria J.C., 
oud 83 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met C.J. van der 
Velden. 

Zeven tinten rood, vijf tinten wit
Allemaal helpen tellen!

Limmen – De tweede kurken-
dag staat op stapel. Op zater-
dag 14 september worden weer 
kurken op kleur gesorteerd bij 
Stichting Limmen Ludiek in de 
loods van de voormalige Dol-
fijnenpret op de Jan Valkering-
laan. Voor de wereldrecordpo-
ging in 2015 heeft Limmen Lu-
diek minimaal 500.000 gebruikte 
kurken nodig. Voorzitter Kees de 
Jong: ,,In juni zijn we samen met 
veertig vrijwilligers aan de gang 
gegaan en de teller stopte toen 
bij 225.000 kurken. Ik wil ieder-
een vragen kurken te bewaren.”
Bestuurslid Wouter Valkering: 
,,Wanneer we een half miljoen 
kurken hebben, dan moet het 
mogelijk zijn om er voldoende uit 
te selecteren met de juiste kleu-
ren. Het kurkenmozaïek bestaat 
uit ongeveer 365.000 gebruik-
te kurken met ongeveer twaalf 
verschillende kleurschakerin-
gen. Alex Stuifbergen,  meerma-
len winnaar van de Zilveren Tulp 
met de Bloemendagen, maakt 

het ontwerp voor het mozaïek. 
Voor de ruim 130.000 kurken die 
verblijven gaan we een scholen-
project verzinnen.”
,,Ons wereldrecord kurkenmoza-
iek wordt 160 m2, 32 bij 5 me-
ter”, vervolgt Jack Burgering die 
binnen het bestuur van Limmen 
Ludiek verantwoordelijk is voor 
alle technische zaken. ,,De af-
meting is niet het grootste pro-
bleem, maar dat we het hele mo-
zaïek van liggend rechtop zullen 
moeten gaan zetten. Een ande-
re uitdaging is om alle benodig-
de materialen bij elkaar te sprok-
kelen voor het platform. We heb-
ben geen budget om het te ko-
pen dus we zoeken ludieke sa-
menwerkingsvormen.”
Bij AH in Limmen staat een gro-
te verzamelbak voor de kurken. 
Voor grotere hoeveelheden ko-
men de bestuursleden van Lim-
men Ludiek langs. Aanmelden 
voor deze sorteermiddag kan via 
info@limmenludiek.nl. Aanvang 
12.00 uur.

Activiteiten Vogelwerk- 
groep voor de jeugd

Castricum - Al een aantal jaren 
organiseert de Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland excur-
sies of activiteiten voor jongens 
en meisjes vanaf tien jaar. De 
eerste excursie van het nieuwe 
seizoen is op zondag 8 septem-
ber. Met de fiets gaan de deel-
nemers naar de Waterberging 
Noorderveld bij Heemskerk.
Elke excursie of activiteit wordt 
begeleid door minimaal twee er-
varen vogelaars van de vogel-
werkgroep. Tenzij anders wordt 
aangegeven zijn de excursies en 
activiteiten op elke tweede zon-

dagochtend van de maand, be-
ginnen ze om half tien en eindi-
gen rond een uur of twaalf, en is 
de plaats van vertrek achter het 
NS-station Castricum. Om de 
vogels goed te kunnen zien is 
een verrekijker handig.
Deelname aan de excursies en 
activiteiten is gratis en lidmaat-
schap van de vogelwerkgroep is 
niet verplicht. Wel is er de mo-
gelijkheid zich aan te melden 
als jeugdlid van de vogelwerk-
groep. Kijk voor meer informa-
tie op www.vwgmidden-kenne-
merland.nl. 

Leren op het strand, 
zeehond kijkt toe

Bakkum - ,,Zo wil ik iedere dag 
wel naar school!” riepen leerlin-
gen van groep vier van de Julia-
na van Stolbergschool vrijdag in 
koor na de vraag of ze het leuk 
hadden gehad op het strand. ,,Ja, 
welk kind wil dat nou niet, eerst 
met de hele klas korren en daar-
na een spannende uitleg door 
de Castricumse Reddingsbriga-
de over hoe de zee nou precies 
werkt”, zegt meester Mark Dijk-
huizen. ,,Het beste van twee we-
relden komt bij elkaar. De kin-
deren bewegen heerlijk buiten 
en tegelijkertijd leren ze van al-
les over de zee; van wat erin leeft 
tot hoe je er veilig in kunt zwem-
men.” De Juliana van Stolberg-
school organiseert samen met 
Buro IJsvogeltje sinds jaren ex-
cursies korren op het Castricum-
se strand. ,,Het blijft altijd span-

nend. Je weet van tevoren nooit 
wat je vangt natuurlijk. Kijk nou 
naar de vangst van vandaag. 
Niet alleen de garnalen, sprot-
jes en heremietkrabben leveren 
al genoeg stof voor een biolo-
gieles vol wetenswaardigheden, 
maar ook hadden we een bijzon-
dere toeschouwer”, aldus Mar-
jolein Themmen van Buro IJsvo-
geltje, doelend op de zeehond 
die vlak achter de kustlijn het 
korren aandachtig gadesloeg. 
Met de animo voor vrijwilligers-
werk bij de Reddingsbrigade lijkt 
het bij groep vier van de Julia-
na van Stolbergschool wel goed 
te zitten. Zeker als ze even later 
in ‘het echt’ ook in de grote Jeep 
en op de snelle jetski mogen zit-
ten. Want dat waren toch wel de 
hoogtepunten van deze span-
nende en leerzame ochtend. 
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Annegien en Paul op 
Podium Onbekend Talent
Castricum - Het Podium Ongekend Talent (P.O.T.) trakteert vrij-
dag 6 september op een avond muzikaal cabaret. Om acht uur 
zwaait de deur van Dorpsstraat23 open voor een kennismakings-
avond met kleinkunst op z’n dapperst. P.O.T is een gratis probeer-
podium om mensen die hun creativiteit verborgen hielden een 
mogelijkheid te bieden zich aan publiek te presenteren. 
Vrijdag laat Annegien in haar onewomanshow zien hoe een vrouw 
met onbegrensd verlangen naar eeuwige liefde onbedoeld in ha-
chelijke situaties belandt. Annegien begeleidt zichzelf op piano. 
Met een geheel eigen insteek zingt Paul die avond een aantal 
nummers terwijl hij zichzelf begeleidt op gitaar. De meest indruk-
wekkende momenten uit zijn leven drukt hij uit in muziek. Ten-
slotte laat ook gastheer Frank Boske zich niet onbetuigd. ,,Ik no-
dig allerlei mensen uit om het P.O.T te bestijgen, dus dan moet 
ik zelf ook het goeie voorbeeld geven”, zegt hij lachend. ,,Ik start 
een nieuwe periode na intensief revalideren voor mijn verslech-
terende kijkvermogen. Ik zet mijn schouders onder mijn idealen 
en P.O.T is daar één van!” Frank nodigt iedereen uit die iets crea-
tiefs kan laten zien te komen brainstormen hoe dat op een leuke 
manier kan worden vormgegeven. De entree is gratis, het adres is 
Dorpsstraat 23, Castricum, aanvang 20.30 uur. 

Monumentendagconcert 
en de Dorpskerk is open
Castricum - Tijdens de Open 
Monumentendag op zaterdag 
14 september vindt een Monu-
mentendagconcert plaats in de 
Dorpskerk aan het Kerkpad 1. 
De mezzosopraan Arien Blees 
zingt bekende aria’s. Zij wordt 

begeleid door het Colorakwartet.  
Het concert begint om 15.30 uur 
en duurt tot ongeveer een uur. n. 
De toegang is gratis. Van 9.30 tot 
15.30 uur is de kerk, een rijks-
monument uit de twaalfde eeuw, 
open voor bezichtiging. 

Castricum - In het parochiehuis 
van de Pancratiuskerk aan de 
Dorpsstraat worden exposities 
georganiseerd. Zaterdag 7 sep-
tember wordt er weer een nieu-
we tentoonstelling ingericht. De 
werken zullen ongeveer tot be-
gin december te bezichtigen zijn.
Aan inwoners van Castricum 
wordt de gelegenheid geboden 
hun werk gedurende ongeveer 
drie maanden te exposeren. De 
nieuwe expositie is te zien op  
zondag na de vieringen en op de 
vrijdagochtend als er open kerk 
is. Meer informatie: minekede-
geest@hccnet.nl. 

Kunst in het 
Parochiehuis

Live in De Bak
Castricum - Op zaterdag  7 
september staan de Beverwijkse 
band Mentally Retarded Friend 
met een solide mix van psyche-
delic en groove rock en de Haar-
lemse band Spoon Lifts Moon op 
het podium van De Bakkerij. 

Spoon Lifts Moon maakt dans-
bare, gestoorde muziek. De zaal 
is om 21.00 uur open en de en-
tree is 3 euro voor leden en 4 eu-
ro voor als je nog geen lid bent. 
Lid worden kan aan de deur. het 
adres is Dorpsstraat 30.

Alle stijlen tijdens Nationale 
Dansweek bij clubMariz

Castricum - Ruim 250 dans-
scholen in Nederland zullen ge-
durende de tweede volle week 
van september voor het eerst 
een grote landelijke promotie-
campagne houden voor alle stij-
len dans. In Castricum is het mo-
gelijk om bij clubMariz kennis te 
maken met verschillende dans-
stijlen. zoals hipop, zumba, mu-
sical, modern, piloxing, break-
dance, salsa, stijldans en meer. 
In en buiten het danscentrum 
worden tal van gratis work-
shops/lessen aangeboden waar-
in het publiek kan ervaren hoe 
leuk het is om zelf actief in be-
weging te komen.
Zondag 8 september start de 

campagne om 10.00 uur met 
zumba, gevolgd om 12.00 uur 
met showdance, om 13.00 uur 
musical en 14.00 uur moderne 
dans. Maandag wordt het pro-
gramma vervolgd met om 19.00 
uur met piloxing en om 2015 uur 
zumba. Dinsdag begint om 20.00 
uur salsa. Woensdag zullen om 
13.30 uur peuters dansen, een 
uur later de kleuters, om 15.30 
uur is er hiphop, om 17.00 uur 
breakdance. Vrijdag 13 septem-
ber wordt het programma afge-
sloten met om 19.00 uur stijldan-
sen voor de jeugd en om 20.15 
uur stijldansen voor volwasse-
nen. Opgeven kan via www.club-
mariz.nl. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur  
Smoorverliefd Ladies Night

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur  

zondag 19.30 uur  
maandag, dinsdag 20.00 uur   

We’re The Millers
vrijdag & zaterdag 18.45 uur  

maandag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur

Behind the Candelabra
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 18.45 uur  
zondag 15.45 & 19.30 uur

dinsdag  14.00 &  20.00 uur
woensdag 20.30 uur  
Blue Jasmine

vrijdag & zaterdag 21.15 uur  
The Lone Ranger

zaterdag  15.45 uur
zondag 13.00 uur

woensdag 15.00 uur
Smurfen 2 - 3D

zaterdag & zondag 15.45 uur  
woensdag 15.00 uur  

Verschrikkelijke ikke 2 - 2D
zondag 13.00 uur  

Monsters University (NL) - 2D
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Ladies Night Smoorverliefd
De romantische komedie Smoor-
verliefd zoomt in op de roerige 
romantiek in de levens van vier 
vrouwen in Den Haag. Tiener-
dochter Eva, haar moeder Judith, 
tante Barbara en grote zus An-
na maken er onder een Haags 
dak samen gezellig een potje 

van. Ze zijn mooi, moedig en ver-
standig, maar soms weten ze het 
ook even niet meer in een wereld 
vol prille verliefdheid, ongeblus-
te lust, affaires, kinderwensen en 
onverwoestbare oude liefdes. 
Op 11 september is er Ladies 
Night.

Voor Elvis, voor Elton John, Ma-
donna en Lady Gaga was er Li-
berace: virtuoos pianist, waan-
zinnig entertainer en flamboyan-
te ster van tv en toneel. Liberace 
(Michael Douglas) stond syno-
niem voor showmanship, extra-
vagantie en kandelaren. 
Een wereldberoemd performer 
met een unieke flair die hem ge-
liefd maakte bij zijn trouwe scha-

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

Uitbundig kermisfeest 
in café De Lantaarn

Limmen - De kermis komt naar 
Limmen! Café De Lantaarn heeft 
daarom een afwisselend pro-
gramma samengesteld met ver-
schillende live-optredens. Frans 
Duijts komt bijvoorbeeld naar 
Limmen.
Maar eerst begint het feest met 
een optreden van Goed Foud in 
de feesttent op vrijdagavond en 
dj Cor in het café. Zaterdag is 
dj Cor er ook en in de tent staat 
kermisband La Stampa op het 
podium. De zaal wordt platge-
speeld door De Housefreakerz.
Zondag verzorgt zanger Frans 
Duijts een optreden in de tent 

waar ook de muzikanten van 
Flair op het podium staan. In de 
zaal speelt 80’s Alive en in het 
café zijn het de dj’s Willem van 
Oranje en Franky B die voor ge-
zellige klanken zorgen. Maan-
dag natuurlijk het eerste deun-
tje met in de tent The Garlicks, 
Jukebox en het laatste kreun-
tje met dj/zanger Tom Haver, het 
Feestteam, Danny Nicolay en 
nog meer Nederlandstalige zan-
gers. In het café is het feest met 
dj Maarten en daarna met Wil-
lem van Oranje. En in de zaal zijn 
het de Woudrukkers die de voet-
jes van de vloer krijgen.   
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Spreekuur tuingereed-
schap op open tuindag
Castricum - Op zaterdag 7 sep-
tember van 11.00 tot 15.00 uur 
zijn belangstellenden met ge-
reedschap en al welkom op het 
tuincomplex aan de Breedeweg. 
Wat is het verschil tussen een 
spa en een bats, tussen een hak 
en een schoffel, een hark en een 
cultivator? Ja de vorm is anders, 
maar wanneer gebruik je de een
en wanneer de ander? En hoe 
hou je hem vast; hoe werk je er-
mee in de tuin? 
Van der Gracht, jarenlang le-
raar op het Clusius College ver-
telt hierover en doet ter plekke 
voor hoe het werktuig onderhou-
den dient te worden. En het on-
derhoud van tuingereedschap is 
maar een van de activiteiten op 
de 52e verjaardag van de ama-
teur-tuindersvereniging ‘Castri-
cum’. De Perma(nent)tuiniers la-

ten vanaf 13.00 uur zien hoe ze 
door het volgen van ecologische 
regels de natuur het jaar rond in-
schakelen bij het beheer van de 
tuin. Men kan door de vele pa-
den langs bloemen-, groente- en 
fruitige tuinen lopen.
Meer dan 100 tuinders  oogsten 
hier wekelijks uit hun paradijsje 
van tuin en kas. En bij de Bloe-
men, in Bakkum en bij de Cas-
tricummerwerf zijn er nog eens 
200. Wie ook zin krijgt in een ei-
gen tuin pakt in het clubgebouw 
informatie mee om zich aan te 
melden. Tijdens de open tuindag 
kunnen bezoekers wat gratis 
zakjes groentezaden meenemen 
voor een nieuw duurzaam jaar 
met eigen eerlijk handwerk voor 
onbespoten groente en bloemen  
Voor meer informatie: www.atv-
castricum.nl.

Tuingroentesoep uit de kookpot van de Perma-tuiniers.

Castricum - Bij Toonbeeld kun-
nen mensen van alle leeftijden 
terecht om zich te bekwamen 
in het veelzijdige pottenbak-
kersvak. In de keramieklessen 
neemt keramiekkunstenaar/do-
cent Wilma Bosland de cursisten 
mee in alle mogelijkheden van 
keramiek. Op donderdag 26 sep-
tember vanaf 16.00 uur start een 
cursus voor jeugd vanaf acht jaar 

Keramiek voor 
jong en oud

Raad buigt zich weer over 
herontwikkeling Geesterduin
Castricum -Renovatie van het 
bestaande winkelcentrum, een 
uitbreiding van ongeveer 2.450 
m2 en de bouw van 57 nieu-
we woningen; dat is het voor-
stel voor de herontwikkeling 
van winkelcentrum Geester-
duin. Donderdag 5 september 
bespreekt de gemeenteraad dit 
voorstel, aanvang 19.00 uur.
Het projectvoorstel gaat uit van 
een uitbreiding van de winkels, 
voornamelijk aan de zijde van 
de Geesterduinweg. Aan de kant 
van de Soomerwegh gaat het al-
leen om uitbreiding van de Vo-
mar. Nabij Albert Heijn komt een 
gebouw met winkelruimte op de 
onderste verdieping en daarbo-
venop drie lagen woningen. De 
nieuwbouw krijgt zo vier lagen. 
Zuidelijker aan de Geesterduin-
weg is een gebouw van zeven la-
gen opgenomen, zes woonlagen 
op de winkellaag. De bestaan-
de gevels worden gerenoveerd 
en de buitenruimte opnieuw in-
gericht. Een belangrijk onder-
deel van de plannen is de uit-
breiding van het winkelcentrum 
met ongeveer 18%. Deze uitbrei-
ding staat ter discussie in ver-
band met onder andere de leeg-
stand in het centrum. 
Uit een inventarisatie onder de 
winkeliers van Geesterduin blijkt 
dat er een uitbreidingsbehoefte 
bestaat van zo’n 1.300 tot 1.750 
m2. Dit betekent dat  55 tot 70% 
van de uitbreiding wordt inge-
vuld door bestaande onderne-
mers die hun winkel willen ver-
groten. Uit de onderzoeken 
blijkt dat deze uitbreiding ver-
antwoord is. Op verzoek van de 
gemeenteraad volgt aanvullend 
onderzoek naar deze voorgeno-
men uitbreiding waarbij speci-
fiek wordt gekeken naar de re-
latie met het centrum. De initia-
tiefnemers hebben in het voor-
jaar hun ontwikkelvoorstel inge-
diend bij de gemeente. De ge-
meenteraad heeft voor de va-
kantie al twee keer vergaderd 
over dit voorstel. 

Verkeer
Maar hoe vindt het verkeer zijn 
weg als Nieuw Geesterhage en 
Geesterduin zijn gerenoveerd en 
uitgebreid en er nieuwe wonin-
gen staan? Alle ontwikkelingen 

in het Geesterduingbied maak-
ten het nodig een integrale visie 
voor het verkeer en het parkeren 
te maken. De ontsluiting van het 
gebied en de parkeersituatie zijn 
de belangrijkste onderwerpen in 
deze visie. De gemeenteraad be-
spreekt deze ook op donderdag 
5 september. 
Met de herontwikkeling van het 
winkelcentrum en Nieuw Gees-
terhage komt de Geesterduin-
weg tussen Geesterhage en de 
Nansenlaan te vervallen. Dat 
heeft gevolgen voor de verkeers-
structuur. In overleg met het pa-
nel Geesterduinen zijn zes va-
rianten onderzocht. De discus-
sies gingen over één- of twee-
richtingsverkeer op de Geester-
duinweg voor Nieuw Geester-
hage en het al dan niet afsluiten 
van de Dag Hammarskjöldlaan 
tussen Albert Schweitzerlaan 
en Geesterduinweg. Het colle-
ge heeft de gemeenteraad voor-
gesteld te kiezen voor de variant 
waarbij er tweerichtingsverkeer 
blijft bestaan op de Geester-
duinweg richting het parkeerter-
rein en dat de Dag Hammarskjö-
ldlaan wordt afgesloten. Zo blijft 
het winkelcentrum in twee rich-
tingen bereikbaar vanaf de Soo-
merwegh en blijft de auto-inten-
siteit op het plein voor Geester-
hage relatief beperkt. Door de 
afsluiting van de verbinding Dag 
Hammarskjöldlaan - Geester-
duinweg is er minimaal winkel-
verkeer op de Albert Schweitzer-
laan te verwachten en is er geen 
menging van wijk- en winkelver-
keer op deze weg. Bij alle plan-
nen zijn extra parkeerplaatsen 
nodig. De uitbreiding wordt voor 
het grootste deel gevonden door 
de bestaande parkeerterreinen 
opnieuw in te richten en te ver-
groten.

Nieuw Geesterhage
Het bestemmingsplan voor de 
ontwikkeling van Nieuw Gees-
terhage is gereed en ligt ter inza-
ge. Het bestemmingsplan maakt 
renovatie en uitbreiding mogelijk 
van het huidige Geesterhage en 
ook de bouw 44 woningen. 
Het gebouw van de stichting 
Nieuw Geesterhage wordt gere-
noveerd en krijgt een aansluitend 
nieuwbouwdeel. Bij elkaar biedt 

dit onderdak aan de bibliotheek 
en VivaZorggroep, de stichting 
Nieuw Geesterhage, Toonbeeld, 
Stichting Welzijn Castricum, So-
cius maatschappelijke dienstver-
lening, Radio Castricum en di-
verse andere maatschappelijke 
en culturele instellingen. Onder-
deel van het plan is ook een ap-
partementengebouw op de hoek 
van de A. Schweitzerlaan en Dag 
Hammarskjöldlaan van in totaal 
vier bouwlagen. Daarin komen 
dertig appartementen: twaalf in 
een vrijstaand gebouw en acht-
tien sociale appartementen ge-
integreerd in het kultuurhuis. Op 
de begane grond komt 400 m2. 
‘commerciële’ ruimten: bedoeld 
voor een maatschappelijke func-
tie met een marktconforme huur. 
De Antonius-/Molenweidschool 
wordt gesloopt. Op die plek ko-
men veertien woningen met tuin. 
De bouw en herinrichting van 
wegen en parkeerterreinen heb-
ben als gevolg dat een aantal 
bomen moet worden gekapt, on-
der andere in de huidige plan-
tenperken en het bestaande par-
keerterrein. 
De geplande dertig appartemen-
ten zijn er meer dan de 25 waar-
over de raad begin 2012 een be-
sluit nam. Dat is een gevolg van 
de woningmarktsituatie. Er ko-
men nu iets meer en iets kleine-
re woningen en het aantal soci-
ale woningen daaronder is ook 
iets hoger (achttien in plaats van 
vijftien). 
De lichte stijging van het aantal 
appartementen in het vrijstaan-
de appartementenblok (van tien 
naar twaalf) komt voort uit een 
stedenbouwkundige aanpassing 
in het plan. Het appartementen-
gebouw is ietwat verschoven en 
dat levert een meer gesloten en-
treegebied op.

Inzage en besluiten
Het volledige bestemmingsplan 
ligt van 5 september tot en met 
17 oktober ter inzage. Het is te 
bekijken op de website van de 
gemeente of in het gemeente-
huis. Tijdens de inzagetermijn 
kan iedereen zienswijzen indie-
nen. De gemeenteraad neemt 
naar verwachting in  decem-
ber een besluit over het bestem-
mingsplan. 

met draaien, handvormen en de-
coreren met engobes en glazu-
ren. Op donderdag 26 september 
vanaf 19.30 uur zijn mensen van 
alle leeftijden welkom en kan er 
zowel gedraaid worden als met 
de hand gevormd. Op 5 okto-
ber gaat een maandelijkse za-
terdagles van start alleen voor 
de draaiers. Het is gebruikelijk 
bij Toonbeeld om een eerste les 
vrijblijvend te komen meedoen. 
Men betaalt die les bij aanmel-
ding. Aanmelden via tnbeeld@
xs4all.nl. Voor meer informatie 
www.toonbeeld.tv. 

Nationale Dans Week bij 
Danssportcentrum La Passe

Beverwijk - Ralf Mackenbach 
presenteert zijn nieuwe single 
Disco Dude en bijbehorende vi-
deoclip tijdens de kick-off van 
de Nationale Dans Week waar-
in meer dan driehonderd Ne-
derlandse dansscholen voor het 
eerst van 8 tot en met 14 sep-
tember een landelijke promotie-
campagne houden voor alle stij-
len van dans.
De kick-off van de Nationale 
Dans Week in Beverwijk is een 
Charity Dance voor schoolspul-
len voor basisscholen in de Filip-
pijnen op 7 september in samen-
werking met de stichting SEMP. 
Simone en Sylvo van Wagten-
donk waren meteen enthousi-
ast toen Edwin van Leersum van 
de stichting hen benaderde om 
een Charity Dance in La Passe te 
mogen organiseren. Het Bever-
wijkse danssportcentrum wordt 
gratis ter beschikking gesteld 
en de entreegelden gaan naar 
de stichting. Diverse dansgroe-
pen, een dj, zangacts en work-
shops zorgen voor een leuk pro-
gramma. Daarnaast zijn er ook 

Filipijnse hapjes te koop en kan 
men geld doneren voor bijvoor-
beeld de transportkosten. Diver-
se sponsors verlenen hun mede-
werking aan dit project. 
Tijdens de Nationale Dans Week 
kan men in Beverwijk bij Dans-
sportcentrum La Passe terecht 
voor tal van verschillende dans-
stijlen als Dance4Kids (vanaf 
vier jaar), Dance4Fans, dance-
mix, streetdance/hip hop, musi-
cal/showdance, conditiedans en 
stijldansen voor de jeugd en vol-
wassenen. 

Er zijn gedurende deze Nationa-
le Dans Week in het danssport-
centrum tal van gratis proefles-
sen in de genoemde dansstijlen, 
waarin het publiek kan ervaren 
hoe leuk het is om zelf actief in 
beweging te komen. In de agen-
da op de website van La Pas-
se kan men het programma vin-
den. Danssportcentrum La Pas-
se is te vinden op  de Kingsford 
Smithstraat 106 te Beverwijk. 
www.danssportcentrumlapasse.
nl, tel.: 0251-249149. 



       Zo vlogen 
       de duiven 

Uitgeest - De vakanties zijn 
achter de rug en we pakken de 
draad weer op. U kunt weer re-
gelmatig een foto uit onze beeld-
bank verwachten waar we nog 
de nodige vragen over hebben. 
We hopen met uw hulp de ont-
brekende namen en verdere 
aanvullende informatie te kun-
nen invullen. 
Ditmaal een foto (nr. 22901) die 
wij onlangs in ons bezit kregen 
en waar weinig van bekend is.                              
Wij vermoeden dat de foto eind 
jaren ’40 of begin jaren ’50 ge-
maakt is maar wie weet welk jaar 
precies? Op de achtergrond zien 
we een toestel van de KLM dus 

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit haar databank in 

deze rubriek

dit was waarschijnlijk een uitje 
naar Schiphol. Op de foto her-
kennen we dokter Brugman en 
de dame in verpleegstersuniform 
doet vermoeden dat deze groep 
mee was als hulpverleners. Het 
zou zo maar kunnen zijn dat dit 
was vanwege de jaarlijks geor-
ganiseerde  bejaardentocht of 
heeft u een andere suggestie? 
Wie weet hier meer van en kan 
ons de ontbrekende namen ge-
ven? 
De mensen die al bekend zijn:
Helemaal links staat Gerrit Me-
ijer. Dokter Brugman staat in 
het midden van de groep en de 
tweede man van rechts is Piet 

IJff. De gehurkte persoon rechts 
is Jan Zweeris.

Uw reactie kunt u kwijt op on-
ze website: www.ouduitgeest.nl  
bij ‘Wie is wie’. Hier kunt u de fo-
to ook nog op uw scherm ver-
der bekijken. U kunt ook bel-
len met Herman Tervoort, 0251-
313196 of Greet Enkt-Mors, 
0251-311800.

Heeft u ook foto’s waarvan u 
denkt dat ze voor onze vereni-
ging interessant zijn, dan hou-
den wij ons graag aanbevolen. 
Neem in dat geval contact met 
ons op. 

Uitgeest - Zaterdag 31 au-
gustus stond de derde Natoer-
vlucht vanuit het Belgische Wol-
vertem op het programma bij de 
leden van Postduivenvereniging 
De Vliegende Vleugels. Met in 
de ochtenduren nog wat regen-
storingen op de vlieglijn konden 
uiteindelijk de duiven om 13.30 
uur in de middag worden ge-
lost met een matige noordwes-
ten wind op kop. 
De gemiddelde afstand terug 
naar de hokken bedroeg 175 ki-
lometer en het aantal deelne-
mers was 8 en het aantal in-
gekorfde duiven bedroeg 171 
stuks. Om 15.58.48 uur meld-
de de eerste en snelste duif zich 
bij de winnaar van deze dag, Piet 
Groentjes uit Uitgeest. De snel-
heid die werd gemaakt door de 
eerste duif van de winnaar be-
droeg 1179,504 m.p.minuut 
(ruim 70 km p.uur). De uitslag 
van de eerste vijf deelnemers 

was als volgt; 1-10-21-39e Piet 
Groentjes uit Uitgeest, 2-7-8-9-
12e Hein Berkhout uit Uitgeest, 
3-24e Henk Brondijk uit Uitgeest, 
4-5-6-13-15e Tandem W&F Ro-
denburg uit Uitgeest en 11-22-
26-31-33e Combinatie Kerssens-
Krom uit Akersloot. De taart van 
deze week gaat naar Hein Berk-
hout met een van zijn duiven op 
de 43ste plaats. De attractieprijs 
van deze week geschonken door 
Jaap Teeling gaat eveneens naar 
Hein Berkhout met een duif op 
de 12e plaats. De eerste plaats 
in de vereniging van Piet Groen-
tjes was tevens goed voor een 
26e plaats in het Rayon B tegen 
93 deelnemers met 1960 duiven. 

Piet Groentjes is al jaren de vaste 
kracht achter de inkorftafel van 
de vereniging, wekelijks voor-
ziet hij gemiddeld zo’n 200 tot 
250 duiven van een unieke code 
die correspondeert met het ring-

nummer van de duif. Dit om bij 
thuiskomst van de duif een juiste 
constatering te maken. Dit is al-
tijd een heel serieus werkje wat 
met extra aandacht moet worden 
gedaan. Des te leuker dat Piet 
Groentjes die wekelijks zoveel 
aandacht aan andermans duiven 
schenkt middels deze overwin-
ning ook eens de eer krijgt die 
hem van harte wordt gegund.

Volgende week de voorlaatste  
natour-vlucht van dit jaar vanuit 
Ronquieres.

Kroegenbridge
Uitgeest - Zaterdag 21 septem-
ber wordt in Uitgeest weer een 
Kroegenbridge georganiseerd. 
Het is dan een gezellige drukte 
in het dorp want na een half uur 
loopt iedereen weer naar een 
volgende plaats om te spelen. 
Inschrijven gaat digitaal via 
kroegenbridgeuitgeest@hot-
mail.com. U krijgt vlot antwoord 
en meer gegevens. Er is plaats 
voor 196 paren . De inschrijving 
is geopend. Kosten: 25 euro per 
paar. Heeft u nog vragen bel dan 
0251-310754 of 06-51883890.

Lantaarnpalen 
buiten werking?
Uitgeest - Treft u een lantaarn-
paal aan of zelfs meerdere lan-
taarnpalen buiten werking zijn? 
Meld dat op het Meldingen- 
en klachtenformulier op de ge-
meentelijke website: www.uit-
geest.nl. Wel graag onder ver-
melding van het nummer op de 
paal! Want anders is uw klacht 
niet makkelijk te behandelen.

Oud papier
Uitgeest - Zaterdag 7 septem-
ber is er weer een oude kran-
tenactie bij de Binnemeerschool 
aan de Langebuurt in Uitgeest.
U kunt kranten, liefst gewogen 
en goed gebundeld, inleveren 
tussen 9.00 en 11.00 uur. Voor 
iedere 10 kilo krijgt u weer een 
stempel op de stempelkaart.

Regio - Op zondag 8 septem-
ber is er in het luchtoorlogmu-
seum Fort Veldhuis, gelegen 
aan de Genieweg 1 in Heems-
kerk, een lezing over luchtfoto-
grafie tijdens de Tweede We-
reldoorlog. Tijdens de vijf jaren 
van Duitse bezetting van Ne-
derland ging er haast geen dag 
voorbij of ergens hoog in het 
Nederlands luchtruim zoem-
de het sonore geluid van een 
geallieerd verkenningsvlieg-
tuig. De enige wapens die de 
piloot bij zich had waren hoog-
te, snelheid en.... camera’s. Het 
resultaat van deze verken-
ningsvluchten tijdens de Twee-
de Wereldoorlog zijn miljoe-
nen luchtfoto’s, doorgaans van 
een verbluffende kwaliteit. De-
ze luchtfoto’s werden door het 
geallieerde opperbevel niet al-
leen gebruikt om toekomstige 
strijdplannen uit te stippelen, 
maar ook om Duitse troepen-
bewegingen nauwlettend in de 
gaten te houden. Zondag ver-
telt Thierry van den Berg hoe 
dit in zijn werk ging en toont de 
resultaten van deze luchtopna-
mes. Thierry van den Berg is 
werkzaam voor een bedrijf dat 
onderzoek doet naar bommen 
die zich nog in de Nederland-
se bodem bevinden. In deze 
hoedanigheid bezocht hij ve-
le archieven in binnen en bui-
tenland en bestudeerde daar 
luchtfoto’s uit de oorlog. Hij 
raakte hier zo door gebiolo-
geerd dat hij zich er verder in 
ging verdiepen. Hij is medeau-
teur van het boek ‘De bezetting 
in vogelvlucht’, over luchtfoto-
grafie.
De lezing begint om 14.00 uur.
Het Fort bij Veldhuis is onder-
deel van de Stelling van Am-
sterdam. Het Fort ligt aan de 
Genieweg 1 in Heemskerk, op 
de grens van Heemskerk en 
Zaanstad.
Toegang: volwassenen 3,50, 
kinderen van 8 tot 12 jaar 2,50, 
kinderen jonger dan 8 jaar gra-
tis en houders van een vete-
ranenpas gratis. Openingstij-
den: 10.00 – 17.00 uur. Zie ook: 
www.arg1940-1945.nl.

Lezing over 
luchtfotografie 

in de oorlog

Schrijfkring 
en zangkoor 

5-jarig bestaan
Uitgeest - De Schrijfkring Uit-
geest en het zangkoor de Zin-
gende Zwanen vieren vrijdag 6 
september hun 5-jarig bestaan 
met een optreden in dorpshuis 
De Zwaan om 13.30 uur. 
Het thema van de voorstelling is 
‘Uitgeest in woord en beeld’. 

De leden van de schrijfkring zul-
len verhalen en gedichten ten 
gehore brengen die verwijzen 
naar plekken in Uitgeest waar-
mee zij een binding hebben of 
die hen  in ander opzicht intri-
geren. Foto’s zullen deze gedich-
ten en verhalen ondersteunen. 
Dit gesproken woord zal om-
lijst worden door het zingende 
woord van het zangkoor.

Kortom, in alle opzichten een 
Uitgeester programma in woord 
en beeld. U bent van harte wel-
kom. 
De toegang is gratis, de SUS 
zorgt voor koffie en thee, terwijl 
traktaties ook niet zullen ontbre-
ken.
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Scheidingsbemiddelaar Suzanne Jansen:

‘Onafhankelijke 
begeleiding biedt steun’

Nieuw cursusaanbod 
Stichting De Nieuwe Kuil
Uitgeest - Stichting De Nieu-
we Kuil heeft ook dit najaar weer 
een breed cursusaanbod. de 
meeste cursussen gaan in sep-
tember van start. Er is voor ieder 
wat wils, u kunt zich inschrijven 
voor creatieve cursussen, maar 
ook op het culturele vlak is er 
een breed aanbod en mensen 
die zich voorgenomen hebben 
wat meer te gaan bewegen kun-
nen ook bij de stichting terecht. 
Hieronder een lijst met de cur-
sussen waar nog plaats is. Uit-
gebreidere informatie vindt u 
op www.denieuwekuil.nl of als u 
belt met de betreffende docent.
* Tekenen en schilderen (aqua-
rel en acryl), tweewekelijks op 
maandagavond. 15 lessen, 110 
euro. Informatie bij docent Joop 
de Beer, 0251-311348.
* Porselein schilderen op woens-
dagavond. 18 lessen, 110 euro. 
Docent: Anneke Heijne, 0251-
311776.
* Keramische vormgeving op 
donderdagmorgen. 16 lessen, 
160 euro. Docent: Josine van Os, 
075-7718928 of 06-24773508.
* Workshop acryl schilderen op 
zaterdag 23 november, 10.00-
16.00 uur, deelname kost 25 eu-
ro.
* Workshops boetseren op zon-
dag 10 november of zaterdag 30 
november, 45 euro. Docent: Jo-
sine van Os, 075-7718928 of 06-
24773508.
* Cursus ‘Kunst van het Interbel-
lum’ op maandagavond, 9 lessen, 

90 euro. Docent: drs. Geert van 
Boxtel, 06-24223192.
* Yoga op woensdagavond 20.30-
22.00 of donderdagavond 19.45-
21.15. 28 lessen voor 184 euro. 
Docent: Hilde Verwoert-Brandt , 
0251-315099 of 06-50180094. 

* Hatha Yoga op dinsdagavond 
19.00-20.00 uur of woensdag-
ochtend 09.15-10.15 uur. 34 les-
sen voor 192 euro (24 euro per 
maand). Docent: Peter Baltus, 
0251-311300.
* Qigong Chinese bewegingsleer 
op donderdagmorgen. 28 les-
sen, 180 euro. Docent: Marjolein 
Kaandorp, 0251-313322 of 06-
15484453.
* New Energy gym, 3 blokken van 
10 lessen op vrijdagmorgen, 66 
euro voor 10 lessen.
Docent: Tineke Breetveld, 0251-
250897.
 * Kinder- en Tieneryoga op zater-
dagmorgen, 09.00-10.15 4/7 jaar; 
10.30 - 11.45 8/12 jaar; 12.00-
13.15 jaar 13/18 jaar. Informatie: 
www.tantayoga.nl. Docent: Elrie-
ke Muller, 06-53847156.

Het is geen probleem, indien u 
alsnog wilt deelnemen aan een 
cursus die reeds is gestart.
Voor nadere informatie over het 
cursusprogramma zie www.de-
nieuwekuil.nl. Voor algemene 
vragen kunt u terecht bij het se-
cretariaat van Stichting de Nieu-
we Kuil Anneke Heijne, 0251-
311776, anhvrijn@casema.nl.

Een van de werkstukken gemaakt op de cursus schilderen en tekenen

Regio - Elk jaar worden in Ne-
derland 35.000 echtscheidingen 
uitgesproken. Dat betekent dat 
één op de drie huwelijken om 
welke reden dan ook strandt. 
Voor de toekomst van ex-part-
ners en hun eventuele kinde-
ren is het van groot belang dat 
partners op een respectvolle en 
verantwoorde manier uit elkaar 
gaan.

Scheidingsbemiddelaar Suzanne 
Jansen van Het ScheidingsHuys: 
“Scheiden doe je samen. Een 
echtscheiding is één de meest 
ingrijpende gebeurtenissen die 
je kan overkomen. De emoties 
spelen hoog op terwijl er juist 
zoveel praktische en zakelijke 
knopen moeten worden doorge-
hakt.’’ Het ScheidingsHuys biedt 
daarvoor onafhankelijke bege-
leiding en neemt een hoop werk 
uit handen. Suzanne Jansen is 
scheidingsbemiddelaar voor de 
regio Noord-Holland.
“Wanneer je met een scheiding 

te maken krijgt, komt er enorm 
veel op je af”, weet Suzanne. “Er 
moet veel geregeld worden, ter-
wijl je hoofd daar helemaal niet 

naar staat. Of er ontstaat on-
enigheid over. Ik werk volledig 
onafhankelijk voor beide partij-
en en coördineer het maken van 
wederzijdse afspraken. Mijn doel 
is in ieder geval om een schei-
ding zo harmonieus mogelijk te 
laten verlopen, zodat de partners 
als de scheiding eenmaal een 
feit is elkaar weer recht in de 
ogen kijken en een frisse, nieu-
we start kunnen maken.”

Welzijn van kinderen belang-
rijk
Bij de meeste echtscheidingen 
zijn ook kinderen betrokken. 
Voor hen is een echtscheiding 
een zeer onzekere periode. Su-
zanne: “Het welzijn van de kin-
deren vind ik enorm belangrijk 
en ik besteed daar tijdens het 
begeleidingstraject dan ook veel 
tijd en aandacht aan. Maar hoe 
de situatie van de partners ook 
is, onafhankelijke begeleiding 
betekent niet 
dat ik blind 
het zakelijke 
deel afhan-
del. Er is ze-
ker ruimte 
voor emoties.”

Kijk voor meer informatie over de echtscheidingsbegeleiding 
door Suzanne op www.scheidingshuys-suzannejansen.nl of 
bel voor een kosteloos kennismakingsgesprek 06-47256222.

Parochiezondag
Uitgeest - Jaarlijks, na de zo-
mervakantie, wordt een nieuw 
jaar begonnen met de viering 
van de Parochiezondag. Deze 
vindt dit jaar plaats op zondag 8 
september.
De dag begint met een Eucha-
ristieviering om 10.00 uur, waar-
aan alle koren medewerking 
verlenen. Direct na afloop hier-
van worden u een paar gezelli-
ge uren aangeboden in de mooie 
pastorietuin. Weer of geen weer: 

het zal daar aangenaam en 
droog zijn.
Er wordt op deze dag ook even 
stil gestaan bij het vele werk wat 
zoveel vrijwilligers en vrijwillig-
sters het hele jaar door verzet-
ten in het belang van de Paro-
chiegemeenschap. De Parochie 
kan niet zonder al deze mensen 
en met dit feest worden zij, spe-
ciaal op deze dag, bedankt voor 
hun inzet.
U bent van harte welkom.

Bezoek aan fort en 
begeleide fietsexcursie
Uitgeest - In 2005 is het gebied 
rond het Alkmaarder-Uitgeester-
meer tot Provinciaal Aardkundig 
Monument benoemd. Met name 
worden de aardkundige aspec-
ten van het gebied als onderleg-
ger van de Stelling van Amster-
dam benadrukt. 
Daarom in de Stellingmaand 
September twee keer een ar-
rangement bezoek fort aan de 
Ham/ LIA-fietsexcursie door dit 
gebied op zondag 15 septem-
ber en woensdag 18 september 
van 10.00 tot 15.00 uur. LIA staat 
voor ‘Landschappen ontdekken 
In een Aantrekkelijke vorm’. Lia 
Vriend-Vendel is een geograaf 
die zich gespecialiseerd heeft 
in de veranderende Noord-Hol-
landse Landschappen. Zij orga-
niseert deze twee dagen.

Het natte land achter de duinen, 
het uitgestrekte veengebied dat 
oorspronkelijk een moeras was,  
heeft een geschiedenis achter 
de rug vol strijd tegen, om en 
met het water.
In de Middeleeuwen lag aan de 
binnenduinrand een groot meer, 
het Wijkermeer dat een uitloper 
was van het IJ maar ook via de 
Crommenije in verbinding stond 
met Schermer en Beemster. Voor 
het verkeer over water was dit 
gunstig. Beverwijk werd een be-
langrijke haven en marktplaats.
Sinds de 10e eeuw is het moe-
ras in cultuur gebracht en be-
gon het land sterk te dalen door 
o.a. inklinking. Het water kon 

steeds moeilijker wegkomen en 
vormt steeds meer een bedrei-
ging. De start van een lange be-
dijkinggeschiedenis, waarbij de 
St.Aagtendijk een belangrijke rol 
heeft gespeeld. Veel waterlopen 
werden ook afgedamd. 
Tijdens de fietstocht rijden we 
over een aantal van deze ou-
de dijken en dammen die in een 
nog zeer landelijk gebied liggen.
Eind 19e eeuw is rond Amster-
dam een militaire verdedigings-
zone aangelegd die volop ge-
bruik maakte van de mogelijk-
heden van het aanwezige wa-
ter; ‘De Stelling van Amsterdam”. 
Polders konden onder water 

worden gezet om de vijand te-
gen te houden. Op strategische 
punten (o.a. bij de dammen) 
werden forten gebouwd. Een 
brede zone om Amsterdam is om 
deze reden onbebouwd geble-
ven. De verstedelijking werd hier 
een halt toegeroepen. 
De stelling van Amsterdam is 
sinds 1996 Unesco Werelderf-
goed en ligt in een gebied met 
hoge aardkundige waarde en 
wordt ook opgenomen in de be-
langrijke ecologische verbin-
dingszones.

Deelnamekosten: 25 euro inclu-
sief koffie en koek bij ontvangst 
en koffie en broodje na de fiets-
tocht. Aanmelding: via de web-
site www.ontdeknoordholland.
nl of per e-mail: LIA@ontde-
knoordholland.nl of telefonisch: 
072-5051874 (eventueel voic-
email inspreken).
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Frites, kroket of frikandel
of kipnuggets, milkshake
of Capri-Sun, appelmoes
en een leuke verrassing

Gezinszak frites (4 pers.)
met 4 snacks
(Keuze uit kroket, frikandel,
kaassoufflé en kipkorn)

Gezinszak frites (4 pers.)
4 hamburgers speciaal
+ 4 milkshakes

Gang 1: Soep of maaltijdsalade

Gang 2: Biefstuk, schnitzel of warm vlees speciaal

Gang 3: Koffie, thee of sundae

Keuze uit de smaken:
aardbei, chocolade, caramel,
Monster en Smurfen

2 portie’s frites + 2 hamburgers
speciaal + 2 milkshakes

17.00 uur: Uitslag kleurwedstrijd!

Kinderfestival

Family Deal

Family Deal

3 gangen
keuzemenu

Sundae ijsje

Ook als duodeal

Acties niet geldig i.c.m. elkaar en niet geldig i.c.m. andere acties.

2 portie’s frites met 2 snacks
(Keuze uit kroket, frikandel, kaassoufflé en kipkorn)

Ook als duodeal

2.50

6.25

4
Woensdag

september

5
Donderdag

september

Vrijdag

september
6

7
Zaterdag

september

8
Zondag

september

2.00

1.00

5.00

Biefstuk, schnitzel of warm vlees speciaal

12.50

12.50

Wij bestaan12,5 jaar
en vieren dit met u!

Family UitgeeSt
Middelweg 50, 1911 EH Uitgeest

Tel: 0251 - 31 24 34 Fax: 0251 - 31 11 67
Openingstijden: Ma: 12.00 uur - 20.00 uur  Di t/m zo: 12.00 uur - 23.00 uur

Oktober t/m maart: di t/m zo: 12.00 - 22.00 uur

STICHTING
’DE NIEUWE KUIL’

Organisator van cursussen op het 
gebied van Creativiteit, Cultuur en 

Bewegingslessen. Voor inwoners van 
Uitgeest en omgeving.

De cursussen voor het seizoen 
2013-2014 starten binnenkort.

Voor cursussen waarbij nog plaats is, 
zie de aankondigng in dit blad. 
Uitgebreide informatie op 

www.denieuwekuil.nl

Secretariaat Mw. A.Heijne, 
tel 0251-311776, 

e-mail: anhvrijn@casama.nl

Aanbieding
september 2013

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

Kringloopwinkel Heemskerk
De Groene Ezel: het groot-
ste warenhuis van Heemskerk. 
Denk aan ons bij het opruimen 
van uw huis: huisraad, boeken, 
kleding etc. Wij halen gratis bij u 
op. Bij ons kunt u zeer goedkoop 
goede spullen kopen en bij ons 
gaat de netto opbrengst naar 
goede doelen. Zie voor ope-
ningstijden en meer informatie: 
www.degroeneezel.nl of 
bel 0251-243490, Lijn-
baan 12-14 in Heemskerk
* Kofferbakmarkt 
Zondag 8 september op 
de Dorpsweide van Wijk 
aan Zee van 8.00 tot 16.00 
uur. Info: www.kofferbak-
marktwijkaanzee.nl
Te koop:
2 pocketveer matras-
sen,70 x 200, luxe 500 medi-
um . Samen 150,-. Kort ge-
bruikt. Tel. 0251-293345
Gevraagd:
Ik ben op zoek naar een achter-
zitje fiets. Van de leeftijd van-
af 1,5 jaar. Tel. 06-48793022
Te koop:
Blankhouten box met ver-
stelbare bodem, 15,-. Tel: 06-
13011581/0251-821706
Te koop:
2 Kodak ‚ instamatic‚ fotocame-
ra‚ t.w. 56 x en 177 x. 7,50 of per 
stuk 4,-. Polaroid camera Spi-
rit 600. 15,-. Tel. 023-5361897
Gezocht:
Oosterwijk mavo ll, Luxem-
burgln Beverwijk: (1978), ge-
vraagd zich te melden voor re-
unie. Oosterwijkmavo@gmail.
Com. Tel. 06-53852311
Te koop:
Nw. k. fiets met zijw. 35,-, nw. ro-
ze autostep, 12” lb 30,-, nw. roze 
loopfietsje 35,-, antieke radio-
kast ‘29, 25,-. Tel: 023-5328585
Te koop:
Printer van Epson all in one 
dus kopieren, scannen, fo-
to’s afdrukken en printen. 
12,50. Tel. 06-49993487
Gevraagd:
Slagroommolen met glas 
oma’s tijd. Tel. 075-6172343

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

’N OERGEZONDE START VAN SEPTEMBER !!
Dit is lekker nazomeren…..

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do. t/m wo): 

SPELT EIERKOEKEN
vol energie
 van € 3,95 nu 5 stuks € 3,50 !!(gratis bij 1 volle spaarkaart)

BOERENCAKE
’t echte ambacht  

(gratis bij 3 volle spaarkaarten) van € 9,75 voor € 8,50 !!
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Uitgeest - Donderdag 2werd 
De Bandoneon officieel geopend 
door Dick Tromp, directeur-be-
stuurder van de wooncorporatie  
Kennemer Wonen en wethou-
der ruimtelijke ordening Piet Lin-
nartz. Bij de hoofdingang trok-
ken zij een doek weg, waarna de 
gevelbelettering met de aandui-
ding ‘Bandoneon’ te voorschijn 
kwam. Het mooie ronde gebouw 
heeft zijn naam te danken aan 
de vergelijking met de bandone-
on van onder meer Carel Kraay-
enhof, die prinses Maxima tij-
dens haar huwelijk tot ontroe-
ring bracht.
 
In zijn speech noemde Dick 
Tromp De Bandoneon een mooi 
voorbeeld van een geslaagd 
bouwproject. “En”, zo zei hij, “dat 
komt niet alleen door de mooie 
ligging en de ruime apparte-
menten, maar ook door de snel-
le bouwtijd van precies een jaar.” 
In juli 2012 startte de bouw. Het 
mooie resultaat is bereikt door 
de inzet van aannemer Ouwe-
hand, FKG Architecten aan de 
Zaan, de gemeente Uitgeest en 
Bouwfonds. In het gebouw aan 
de Benningskamplaan bevinden 
zich achttien appartementen in 
de sociale huur en één groot 
luxe appartement in de vrije sec-
tor, door de huidige bewoners 
penthouse genoemd. De huren 
voor de appartementen variëren 
enigszins, onder meer 626 eu-
ro, 633 euro, enz. Voor het ‘pent-
house’ moet 927 euro worden 
betaald.
Dick Tromp nam de gelegenheid 
te baat één en ander over de 
toekomst te vertellen. “Kenne-
mer Wonen ziet zich de komen-
de jaren voor een enorme uitda-
ging gesteld”, zo zei hij. ‘‘Ener-
zijds ligt er een grote opgave om 
dit soort woningen te blijven re-
aliseren. Anderzijds zien wij dat 
onze investeringsruimte aan-
zienlijk wordt beperkt doordat 
het Rijk ons een verhuurders-
heffing oplegt van jaarlijks meer 
dan tien miljoen euro. Dat vereist 

Nieuwe bewoners enthousiast

Rond gebouw ‘De Bandoneon’ 
centraal gelegen in Waldijk

een herbezinning op onze activi-
teiten waaronder helaas ook on-
ze nieuwbouwontwikkelingen. 
Deze uitdaging pakken wij op en 
waar nodig zoeken wij daarin sa-
menwerking met onder meer de 
gemeente.’’
In zijn speech zei Piet Linnartz 
onder meer het volgende: “De 
nieuwe bewoners van dit prach-
tige gebouw hebben een ver-
standig besluit genomen door 
over te gaan tot het huren van 
een appartement in deze woon-
burcht. Een woonburcht met een 
eigen slotgracht.” Tweederde van 
het gebouw wordt namelijk om-
geven door een slotgracht. Lin-
nartz: ‘’Een gebouw als dit stond 
er nog niet in de gehele IJmond.’’
Hij roemde de oranjerode bak-
steen met de warme en natuur-
lijke uitstraling, de brede Franse 
balkons, de raampartijen tot op 
de grond en de mooie centrale 
hal. Verder sprak hij over de dy-
namische samenwerking tussen 
een wooncorporatie en een ge-
meente.
Als iets duidelijk was, dan was 
het wel het enthousiasme van de 
bewoners. Die waren er van alle 

leeftijden, van 22, van 30, maar 
ook van 68 en 70 jaar en leef-
tijden daartussen. Allen waren 
zij net ingericht en trots op hun 
nieuwe onderkomen. 

Bep Bax, wonend op twee hoog, 
liet enthousiast haar apparte-
ment door mij bewonderen. Het 
appartement bestaat uit een roy-
ale woonkamer van zo’n 6,5 me-
ter breed, een open keuken, 
twee slaapkamers een badka-
mer, een toilet en een berging. 
Door het cirkelvormige gebouw 
hebben de vertrekken bepaalde 
vormen en lijken de slaapkamers 
op taartstukken. Dat vonden de 
meeste bewoners juist wel leuk. 
Een echtpaar in Brabant was 
de koning te rijk nu zij dichtbij 
hun dochter en twee kleinkin-
deren uit Akersloot wonen. Een 
pedicure had meteen al nieuwe 
klanten toen haar medebewo-
ners van haar beroep hoorden. 
Op een buitenstaander kwam de 
sfeer onderling bijzonder sympa-
thiek over. Men had zelfs al plan-
nen voor een gezellig samenzijn 
in de grote centrale hal. (Marga 
Wiersma)     

Piet Linnartz (l), wethouder van de gemeente Uitgeest en Dick Tromp 
(r), directeur-bestuurder van Kennemer Wonen feliciteren elkaar met 
de ‘Bandoneon’ in Uitgeest.

Uitgeest - Leden van de ze-
ven leeskringen in Uitgeest voe-
ren actie voor het behoud van 
de bibliotheek. In dorpshuis De 
Zwaan en in de bibliotheek lig-
gen lijsten waarop sympathi-
santen van de bibliotheek hun 
handtekening kunnen zetten.
‘Op 27 juni heeft de Gemeente-
raad van Uitgeest de Kadernota 
2014 aangenomen’, aldus de ac-
tiegroep in een brandbrief. ‘Eén 
van de bezuinigingsvoorstellen 
betrof het sluiten van de bibli-
otheek in Uitgeest. Dit wil zeg-
gen, dat de overeenkomst tus-
sen de gemeente en de biblio-
theek per 1 juli 2013 door de Ge-
meente is opgezegd, waardoor 
de in deze overeenkomst opge-
nomen afbouwregeling ingaat. 
Dit houdt in, dat in 2014 nog 75 

procent van de subsidie zal wor-
den doorbetaald, in 2015 50 pro-
cent en in 2016 25 procent. Van-
af 2017 kunnen er geen biblio-
theekdiensten meer worden af-
genomen.’
De enige hoop is volgens de ac-
tievoerders nog gevestigd op de 
motie, die is aangenomen door 
de gemeenteraad en waarin het 
college van b&w wordt opgeroe-
pen te bekijken, wat er nog mo-
gelijk is.

In Uitgeest is 28,3 procent van de 
bevolking lid van de bibliotheek, 
ongeveer 3400 mensen.
De zeven gezamenlijke Leeskrin-
gen in Uitgeest roepen eenieder 
op tot acties, die moeten leiden 
tot het behoud van de Biblio-
theek.

Handtekeningenactie 
tegen sluiting bibliotheek

Handboogschieten en lezing 
op Fort aan Den Ham

Uitgeest - Zondag 8 septem-
ber is Fort aan Den Ham, gele-
gen aan de N203, weer geopend 
tussen 11 en 16 uur. Deze zon-
dag zijn de handboogschut-
ters van Assumburg uit Heems-
kerk weer bereid gevonden om 
demonstraties te geven. U kunt 
natuurlijk zelf ervaren hoe het is 
om een pijl af te schieten en doel 
te raken. De doelen staan opge-
steld naast de monumentale ar-
tillerieloods van het fort. 
Het fort uit 1903 is een van de 
42 forten van de Stelling van 
Amsterdam en daarmee UNES-
CO Werelderfgoed. Neemt u een 
historische duik in het soldaten-
leven tussen 1900 en 1950 met 
verschillende exposities. 
Om 13.00 uur is er een lezing 
door Wim Bak over militaire em-
blemen in voormalig Nederlands 
Indië. De emblemen zoals ge-
dragen door onze troepen in het 
voormalig Nederlands Indië, met 
name over de geschiedenis en 
symboliek van het ontwerp. 
Zowel van baretgespen (inge-
voerd vanaf 1948) als van de 
mouwemblemen die soms nog, 

in enigerlei vorm, tot op de dag 
van vandaag hun plek hebben 
gevonden in de moderne krijgs-
macht.
Het fort is geheel open gesteld 
en u kunt het hele fortterrein en 
de ruïnes van de beide geschut-
torens bezoeken.
Het fort is ook woensdags ge-
opend. Meer informatie over het 
fort is te vinden op www.fortaan-
denham.nl.
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Sport4me is gezond 
voor lichaam én geest

Castricum - De vakantie zit 
er grotendeels op en de weeg-
schaal toont wellicht onverbid-
delijk het resultaat van lekker 
eten en het vocht waarmee het 
weggespoeld is. En is de hitte 
deze zomer de perfecte smoes 
geweest om vooral niet teveel 
te bewegen? Misschien is het 
dan prettig om lichaam en geest 
weer op orde te brengen. 
De centraal gelegen sportac-
commodatie Sport4me in Cas-
tricum met veel nieuwe cardio-
toestellen en fitnessapparatuur, 
oogt licht en ruimtelijk. Bij bin-
nenkomst komt manager en in-
structeur/begeleider Massaal 
vriendelijk informeren of hij van 
dienst kan zijn.
Sinds september is hier een 
nieuw team van zes man gestart 

die de klant graag verder helpt. 
Massaal: ,,Wij bieden een sca-
la aan sportieve mogelijkheden. 
Van fitness, yoga en buikspier-
kwartier tot fysiotherapeutische 
begeleiding van praktijk Rehab. 
Mensen met bijvoorbeeld chro-
nische pijn, gewrichtsklachten, 
COPD, hartklachten, kanker of 
een gebrek aan conditie, wor-
den door deskundige fysiothe-
rapeuten en fitnessinstructeurs 
begeleid. Ook kickboksen gaan 
we weer in ons programma op-
nemen. Nadat onze vorige in-
structeur is gestopt, zijn we nu 
in onderhandeling met een in-
structrice en we hopen dan ook 
zo spoedig mogelijk deze sport 
te kunnen hervatten.” Volgens 
Massaal beseft men niet altijd 
hoe goed het is om te sporten. 

,,Mensen met stress hebben een 
verhoogd cortisolgehalte, terwijl 
sporten dit juist verlaagd. Om-
dat ze moe zijn, ontbreekt de zin 
om actief te zijn terwijl dit juist zo 
goed is voor lichaam en geest.” 
Ook bodysupport wil Massaal 
graag onder de aandacht bren-
gen van mensen die op een ver-
antwoorde manier af willen val-
len; een twaalf weken durend 
programma waarbij men, na een 
intake, in samenwerking met 
een diëtiste, een fitnessschema 
en voedingsplan, acht tot tien ki-
lo kwijt kan raken. Door het or-
ganiseren van verschillende ac-
ties hoopt hij te enthousiasme-
ren en de ‘oh jee, ik moet’ ge-
dachte weg te halen. Hij be-
grijpt heel goed dat niet ieder-
een makkelijk een sportschool 

Balletstudio Jacqueline 
Burger opent seizoen

Castricum - Dinsdag is het sei-
zoen van start gegaan bij Bal-
letstudio Jacqueline Burger. Het 
kleuterballet vindt als vanouds 
op woensdag plaats. Peuter-
dans is nieuw in het program-
ma. ,,Peuters en kleuters begin-
nen spelenderwijs door het ge-
bruik van kinderliedjes en verha-
lend dansspel”, vertelt Jacque-
line. ,,De kinderen nemen hun 
knuffel mee de les in voor zelf-
vertrouwen. De lessen vinden 
plaats op zaterdag. 
,,Vanaf zes jaar is het een klas-
sieke les die uitgebreid kan wor-
den met een half uur extra jazz-
dans. Er zijn groepslessen voor 
alle niveau’s van de basisschool 
en het voortgezet onderwijs. Een 
klassieke basis die de spier-
kracht goed ontwikkelt, is altijd 
een vereiste bij een vakopleiding 
voor dans of musical.” 
Voorbereiding voor audities van 

de vakopleiding zijn mogelijk 
met de ‘stoomcursus’ op donder-
dag. De stoomcursus is ook ge-
schikt voor late starters en ou-
dere leerlingen die het klassie-
ke ballet weer willen oppakken 
De afgelopen jaren waren ver-
schillende leerlingen succesvol 
bij hun audities voor de vakop-
leiding in Amsterdam, zowel voor 
klassiek als voor musical. 

,,In juni 2014 zal er weer een the-
atervoorstelling zijn in theater 
De Beun in Heiloo waaraan el-
ke leerling mee mag doen. Het 
is geen probleem voor nieu-
we leerlingen om bij bestaande 
groepen in te stromen.” 
Voor informatie kan men in de 
ochtenduren bellen naar 023–
5361009. Mailen kan naar bsj-
burg@zonnet.nl of kijk op de 
vernieuwde website www.Ballet-
studioJacquelineBurger.nl. 

binnenstapt. Sommigen komen 
hier voor het eerst van hun le-
ven en hebben geen idee wat ze 
moeten doen. Lachend: ,,Geen 
enkel probleem, want daar zijn 
wij voor. Met aandacht, het juis-
te schema en op maat gemaak-
te training, zorgen wij ervoor dat 
iedereen zich hier op zijn gemak 
voelt.” Niet alleen jongeren be-

zoeken Sport4me; het zijn ook 
50-plussers en oudere mensen 
in rolstoelen die de weg naar het 
Raadhuisplein prima weten te 
vinden. Massaal: “ Wij zijn laag-
drempelig, bieden diversiteit en 
zijn goedkoop. Nieuwsgierig ge-
worden? Kijk dan voor nog veel 
meer mogelijkheden op www.
sport4me.nl. Monique Teeling.

Nederlands Rugbyteam U20 
Europees Kampioen in Praag
Castricum - Afgelopen zater-
dag is het Nederlands Rug-
byteam U20 (onder de twintig)
eerste geworden op het Euro-
pees kampioenschap in Praag. 
De jonge internationals van het 
gastland Tsjechië werden na een 
spannende strijd met 27 -15 ver-
slagen.
Het Nederlands Rugbyteam U20 
vertrok op donderdag 22 augus-
tus naar Praag om in drie mat-
ches een gooi naar het kampi-
oenschap U20 te doen. De eer-
ste wedstrijd op zondag 25 au-
gustus  tegen Hongarije werd 
met 85-3 ruimschoots gewon-

nen. Het team startte met CAS-
RC-spelers Mark Jonker, Dean 
Limmen, Kevin Bakker en Mark 
Wokke in de basis en Tom Hi-
ddleston op de bank. Na deze 
overwinning moesten de man-
nen in de halve finale aantreden 
tegen Oekraïne. 
De coach Ronald Berrevoets 
startte weer met dezelfde ba-
sisopstelling. De vijfde CASRC-
speler Tom Hiddleston viel in de 
tweede helft in. De fysiek ster-
ke tegenstanders werden in een 
spannende wedstrijd uiteinde-
lijk met 63-5 verslagen. Daar-
mee werd het ticket naar de fi-

nale verdiend. Ook voor de fina-
le werd weer gestart met de ver-
trouwde basisopstelling. De rust 
werd bereikt met een 15-0 voor-
sprong. De Tsjechen  lieten het 
er in het begin van de tweede 
helft niet bij zitten en kwamen 
terug met een try en een penalty 
kick tot 20-8. 
De man of the match Kevin Bak-
ker scoorde in de 65ste minuut 
een try en de conversie werd 
door Danny Volker benut: 27-8. 
In de laatste 15 minuten deden 
de Tsjechen er alles aan en kwa-
men drie minuten voor tijd nog 
op 27-15. 

De spelers Mark Wokke en Kevin Bakker komen uit Limmen, Mark Jonker en Dean Limmen wonen in Uit-
geest en Tom Hiddleston woont in Castricum.

Geen winst voor Red Stars
Castricum - Het lukt Red Stars Vitesse maar niet om een aan-
sprekende tegenstander te verslaan. Terwijl de Castricumse 
honkbalploeg wel steeds het gevoel heeft dat er iets te ha-
len valt. 

Zondag tegen kampioenskandidaat Urbanus stond na afloop een 
nederlaag van 10-16 op het scorebord. Na een matige start was de 
tussenstand 4-11. Ondanks het verlies was coach Bart Rebel niet on-
tevreden. ,,De ploeg gaat de laatste weken veel agressiever te werk 
op de honken, dat is echt een enorme verbetering.’’ De cijfers onder-
strepen dat. Toen Red Stars twee weken terug met 12-6 van Onze 
Gezellen verloor, liet het maar liefst vijftien spelers achter op de hon-
ken. De overwinning op Olympia (16-6) van vorige week betekende 
een ommekeer: ongeveer tweederde van de honklopers scoorde uit-
eindelijk. Die trend zette zich zondag door. De Castricummers scoor-
den tien keer en lieten slechts zes spelers achter. 

De Castricummers kunnen zondag nummerlaatst Sparks Haarlem de 
nek omdraaien. De wedstrijd tegen Sparks Haarlem op De Puikman 
begint om 13.00 uur.

Laatste stoelen zwembadreis
Castricum - Er zijn nog acht le-
ge stoelen in de touringbus die 
gemeenteraadslid Ron de Haan 
vrijdag 13 september vanaf het 
gemeentehuis in Castricum laat 

rijden naar de zwembaden in de 
Belgische steden Lier en Gent. 

De Haan zet de reis in om in 
Castricum de discussie te voe-

den over de toekomst van zwem-
bad De Witte Brug. Wie nog wil 
intekenen voor het werkbezoek 
kan dat doen door een mail te 
sturen naar rondehaan@devrije-
lijst.nl. Men krijgt persoonlijk be-
richt of er nog plaats is in de bus.



Opening kantine Vitesse ‘22
Castricum - Vitesse ‘22 heeft 
een vernieuwde kantine. Onder 
de bezielende leiding van bouw-
bedrijf Lute & Opdam en naar 
het ontwerp van architect Arj-
en Fruitema en met de hulp van 
de vele vrijwilligers van Vitesse 
heeft de kantine een ware meta-
morfose ondergaan. 
De officiële opening werd ge-

daan door de vrijwilligers Niek 
Veldt, Sjaak Lute, Nico Kortekaas 
en architect Arjen Fruitema. 

Door gezamenlijk de fotowand 
te onthullen was de opening van 
de kantine een feit. Het oud-
ste lid van Vitesse, Nico Lute (87 
jaar) was ook aanwezig tijdens 
de openingsceremonie. 

Kapitein Ivan Kordic prijswinnaar 
Zomerfoto van het Jaar 2013

Castricum - Kapitein Ivan Kor-
dic is gekozen tot winnaar Zo-
merfoto van het Jaar 2013. De 
vakjury, onder leiding van huis-
fotograaf Han de Swart en Mar-
tin Langeveld van De Roset was 

unaniem in haar beslissing. Fo-
tograaf Darko en zoon Ivan ont-
vangen  binnenkort de taart met 
daarop hun winnende foto.
Han de Swart: ,,Mooi dat we 
méér inzendingen binnenkregen 

dan vorige jaren. Ook wilen wij 
opmerken dat de kwaliteit van 
de foto’s duidelijk beter was dan 
ooit. Er waren hele leuke en ori-
ginele beelden bij. Maar de foto 
die geschoten werd door Darko 
Kordic sloeg naar ons gevoel al-
les. Hij fotografeerde zijn zoontje 
Ivan aan het stuur van een groot 
schip. Als een volleerd stuurman 
loodste dat mannetje het gro-
te vaartuig met maar liefst vijftig 
passagiers veilig over het Meer 
van Ohrid, Macedonië, op zijn 
bol een petje van FC Castricum.”
Darko schreef: ‘Er werd niet ge-
klaagd of gemopperd.  Blijkbaar 
had men er vertrouwen in. Zou 
dat komen door die pet?’ 
Martin Langeveld vult aan: ,,De 
expressie van het gezicht van 
Ivan werd zó feilloos door zijn 
vader vastgelegd dat wij geen 
moment hoefden te twijfelen. Dít 
moest de winnende Zomerfoto 
van het Jaar 2013 worden!”
(Foto: Darko Kordic)

Mini’s scoren op open dag
Castricum - Het was een ge-
ruststellende mededeling op de 
open dag van FC Castricum. ,,Ik 
kan al lang voetballen,” meldde 
een mannetje trots. ,,En ik schiet 
al harder dan mijn vader.” Waar-
mee de toon op de open dag van 
FC Castricum meteen was gezet.
Zo’n veertig kinderen genoten 
op sportpark Noord-End. Het 
programma bestond uit afwer-
ken, partijtje, overspelen, drib-
belen en afronden. Hoofd jeugd-
opleidingen Rob Kramer zag 
veel nieuwe gezichten. ,,Natuur-
lijk zijn de mini’s van harte wel-
kom, maar wat vooral heel erg 
leuk is zijn al die mensen die 
komen helpen. Bij de organi-
satie van het mini-wereldkam-
pioenschap, dat elke zondag-

Wim Mandemakers weer de sterkste

Limmen - Mountainbiker Wim 
Mandemakers heeft na zijn winst 
van vorige week, andermaal be-
wezen dat hij de te kloppen man 
is voor de komende tijd, na weer 
een overwinning. Niemand an-

dat voor Hes en Van Dalen het 
tempo te hoog lag en moesten 
lossen. Even later verliet Alwin 
Hes de koers met materiaalpech. 

Uiteindelijk waren het dus Been-
tjes en Bizot die moesten uit-
maken hoe de volgorde na plek 
een van Mandemakers ingevuld 
moest worden. De algemene 
mening was dat Danny Bizot, ge-
zien zijn strijdplan van de afge-
lopen weken, de tweede plaats 
zou gaan pakken. Toch was Vin-
cent Beentjes in staat, na drie-
kwart koers al het tempo te heb-
ben bepaald met Danny Bizot in 
zijn wiel, deze dekselse jonge-
ling geen enkele kans te geven 
met zijn vlijmscherpe demarra-
ges in de laatste ronde en hem 
ook nog te kloppen in een ech-
te eindsprint.

ders dan Mandemakers in het 
grote veld deelnemers, kon aan-
spraak maken op de zege. Al 
in de eerste ronde van de der-
de rit in een reeks van tien om 
de Kids and Parents Bikeschool ( 
K.P.B. ) mountainbikecup kwam 
Wim Mandemakers als leider 
door en liet zich in het verde-
re verloop ook niet meer van de 
troon stoten en reed zodoende 
onbedreigd naar plek een. Ach-
ter de winnaar was er strijd op 
het scherpst van de snede tus-
sen Zilte Zoener Vincent Been-
tjes en Danny Bizot, lid van de 
Limmer IJsclub en voor en na 
het schaatsseizoen actief op de 
mountainbike. Voordat het tot 
een tweestrijd tussen Beentjes 
en Bizot kwam, waren ook nog 
Dennis van Dalen en Alwin Hes 
in hun gezelschap. Weldra bleek 

morgen om half tien begint, zijn 
maar liefst vijf ouders betrokken. 

Daar moeten de mini’s en FC 
Castricum het van hebben.” Bij 
het eerst partijtje maakte Bram 
(rechts op de foto) het eerste 
doelpunt. Foto: Han de Swart.

SportFair Castricum zeer 
succesvol verlopen

Castricum - Zondag 1 september werd er in samenwerking met de 
Stichting SportFair, Forte Kinderopvang, Healthcenter Full of Life, ge-
meente Castricum en Stichting MEE voor de tweede keer een Sport-
Fair in Castricum gehouden. Meer dan 20 lokale sportverenigingen 
waren met hun sport vertegenwoordigd op de SportFair. Jong en oud 
konden de sporten bekijken, maar natuurlijk ook meedoen! 

Basketballen, schermen, korfbal, rugby, golf, voetbal, hockey, hand-
bal, aikido, turnen, dansen, capoeira, boksen, Zumba, en nog veel 
meer: een enorme diversiteit aan sporten was er op de SportFair te 
vinden. Jongerenwerk van de stichting Welzijn zorgde voor de aan-
kleding en muziek rond het hoofdpodium en organiseerden een 
Panna toernooi. En Stichting MEE liet zien hoe mensen mét en zon-
der een beperking samen kunnen sporten.

Naast alle sportclinics was Forte Kinderopvang aanwezig met Kin-
der Funpark waarin een sport- en spelparcours, klimtoren, spring-
kussen, schminken, mega bellen maken en limonadefontein voor de 
kinderen te vinden was. 

Bij de Fortetent waren verder een tropische dansworkshop ‘Hawaii’ 
te volgen, en was een golfparcours van Golfbaan Sluispolder uit Alk-
maar uitgezet. Deze werden goed bezocht, want met de vele sportie-
ve spelletjes waren cadeautjes en medailles te verdienen! Het droge 
weer en grote opkomst maakten het sportfeest compleet.
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Autoschadeherstelbedrijf Spuiterij 
De Werf al tien jaar in Castricum 

Castricum - Het is deze week 
op de kop af tien jaar gele-
den dat Spuiterij De Werf zich 
vestigde op de Castricum-
merwerf 11. Dit bedrijf is ge-
specialiseerd in het spuiten 
van auto’s, andere voertui-
gen en delen uit het interieur, 
maar hier wordt ook schade 
aan auto’s op professionele 
wijze hersteld. 

Eigenaars Siem Castricum en 
Fons Zeeman kunnen terugkij-
ken op een jarenlange ervaring 
en beiden zijn niet tevreden tot-
dat het eindresultaat perfect is. 
Daarbij kan eenvoudig gesteld 
worden dat zij de werkzaamhe-
den uitvoeren tegen een alles-

zins redelijk tarief. ,,Mensen den-
ken vaak ten onrechte dat klei-
ne bedrijven automatisch ook 
duurder zijn, maar niks is minder 
waar”, zegt Fons. 

,,Niet lang geleden kwam er nog 
iemand langs om een prijsopga-
ve aan te vragen voor het herstel 
aan de auto en toen bleek dat 
wij honderden euro’s onder de 
prijs van een collega zaten.” Wat 
niet iedereen weet is dat Siem 
en Fons schade aan een au-
to op vakkundige wijze repare-
ren. Siem: ,,Wie schade gereden 
heeft hoeft alleen maar even te 
bellen. Wij regelen het allemaal 
vanaf dat moment en er staat 
een leenauto klaar voor de klant. 

De schade wordt gecalculeerd in 
een speciaal systeem, zodat we 
weten welke onderdelen moe-
ten worden besteld, hoe lang dat 
duurt en het schadebedrag. De-
ze informatie wordt aan de ver-
zekeringsmaatschappij doorge-
geven en dan gaan we meteen 
aan de slag. Ook klanten met 
weinig geld, kunnen we helpen 
door het gebruik van gebruikte 
onderdelen.” 

Verder voorziet Spuiterij De Werf 
allerlei materialen van een ande-
re kleur. Complete auto’s worden 
overgespoten, delen daarvan 
na schade, scooters en motors. 
Maar ook alle deuren uit een 
huis, keukenkastjes, meubilair, 

winkelinterieurs en ga zo maar 
even door. Spuiterij De Werf is te 

vinden op de Castricummerwerf 
11, tel.: 0251-674299.  

Bij De Wereldwinkel
Zelfgemaakt, dat smaakt!
Castricum - Fairtrade smaak-
makers en lokale ingrediënten 
gaan goed samen. Wie graag 
kookt met groenten uit eigen 
streek kan een bijzonder gerecht 
maken door ze te combineren 
met producten die bij de Wereld-
winkel te koop zijn. 
Het aanbod varieert van rijst en 
noedels tot spannende sauzen 
en mixen. En van olie en azijn 
tot een lekkere wijn voor bij het 
eten. Maar ook voor een kook-
boekje of handige keukenspul-

len kan men bij de Wereldwin-
kel terecht. En het eten smaakt 
extra lekker als het wordt opge-
diend in een handgemaakte, dus 
unieke, schaal. 

Elk product uit het assortiment 
is met zorg en volgens fairtrade 
criteria geproduceerd en inge-
kocht. Ondernemers in ontwik-
kelingslanden krijgen op deze 
manier toegang tot de Europese 
markt en daarmee de kans een 
beter bestaan op te bouwen. We-

reldwinkel Castricum is te vinden 
op de C. F. Smeetslaan 4. 

Kringloopwinkel Tweede Kans
Goederen krijgen een 
tweede kans bij Brigitte
Beverwijk - ,,Ik ben een kring-
loopwinkel begonnen, omdat ik 
vorig jaar tijdens een verbou-
wing thuis gezien heb hoeveel 
nog bruikbare spullen mensen 
vaak weggooien. Gewoon om-
dat ze niet weten waar ze er-
mee naar toe moeten.” Aan het 
woord is Brigitte van kringloop-
winkel Tweede Kans. ,,Boven-
dien moet je voor afvalverwer-
king soms ook nog extra betalen. 
En ik heb natuurlijk wel gemerkt 

dat er weinig te besteden is nu 
er sprake is van een crisis. Veel 
huishoudens zijn in deze dure 
tijd een groot deel van hun in-
komen al kwijt aan vaste lasten. 
Voor dure artikelen is gewoon 
geen geld. Verder vind ik dat als 
je dingen een tweede kans geeft, 
je bijdraagt aan een beter mi-
lieu en ik steun ook nog eens di-
verse goede doelen.” Het is leuk 
om te snuffelen tussen het ge-
varieerde aanbod van Tweede 

Zelf mode leren maken bij 
Modevakschool Ria Mooij
Limmen - Modevakschool Ria 
Mooij start weer met lessen kle-
ding maken. Wanneer mode een 
hobby is, kan deze hobby uitge-
breid worden door te leren hoe 
een patroon nu eigenlijk in el-
kaar steekt en hoe een kleding-
stuk wordt gemaakt. 
Ook het veranderen van een pa-
troon of zelfs een patroon ma-
ken kunnen de cursisten leren 

tijdens de lessen. Nog weinig 
of niet achter een naaimachine 
gezeten? Zelfs dat is geen pro-
bleem. Tijdens de lessen leert 
men wat de mogelijkheden van 
de naaimachine zijn en ook de 
mogelijkheden van de lockma-
chine komen aan bod. Tijdens 
de lessen heeft iedereen een 
naaimachine tot zijn beschik-
king. De lessen worden gegeven 

in groepjes van vijf, hooguit zes 
personen, zodat iedereen vol-
doende aandacht krijgt. De cur-
sisten, beginner of gevorderde, 
bepalen na overleg zelf wat zij 
maken; kinder-, dames- of he-
renkleding. Bij de samenstelling 
van de groepjes wordt gekeken 
naar leeftijd, interesses et cetera 
zodat de cursist zich goed op z’n 
gemak voelt tijdens de lessen. 
De lessen vinden plaats tussen 
19.30 uur en 21.30 uur en tus-
sen 9.30 en 11.30 uur.  Belang-
stelling? bel voor meer informa-
tie Ria Mooij, tel.: 072-5053174.

Kans dat overzichtelijk is opge-
steld. Brigitte zorgt er ook voor 
dat complete inboedels ontruimd 
worden tegen een scherpe prijs. 
Daarbij kan men denken aan de 
ontruiming van een woning na 
overlijden of een verhuizing naar 
een zorgcentrum. Iedereen kan 
bovendien spullen inbrengen 
op maandag 12.00-17.00 uur en 
dinsdag tot en met zaterdag van 
10.00-17.00 uur. Goederen laten 
ophalen door de kringloopwin-
kel kan ook na afspraak. 
Voor alles geldt dat de artike-
len herbruikbaar moeten zijn 
en schoon. Kijk voor meer in-
formatie op www.kringloopwin-
keltweedekans.nl. Het adres is 
Rietlanden 5A in Beverwijk, tel.: 
0251-809999/06-29974982.

De CAL-kalender 2014 is uit!
Castricum - Boekhandel. Laan 
is elke zondagmiddag van 12.00 
tot 17.00 uur open, maar nu was 
het wel extreem druk. Het waren 
deelnemers aan de fotowedstrijd 
die Laan uitgeschreven had. Van 
de winnende foto’s zijn ansicht-
kaarten en de nieuwe jaarka-
lender van de CAL gemaakt. Al-
le kernen zijn vertegenwoordigd 
en de kalender is er in een A4 en 
een A3 formaat.
De fotografen zijn Peter Zwit-
ser, Margreet van Riel, Ellie Fa-
tels, Klaas Weijdema, Theo Be-
ijerbacht,, Cees van der Maar-

el, Léon Klein Schiphorst, Mary 
Sanstra-Veenis en Robert San-
stra, Lucia Mooij, Ank Blanken-
daal, Aritia van Oven en Heleen 
Boer. 
De kalender is gemaakt door 
Hans Laan. Onlangs is er een 
nieuwe copier geplaatst, waar 
men rechtstreeks een usb-stick 
of sd-kaart kan invoegen en die 
weer sneller is dan zijn voorgan-
gers. De A4 kalender kost 9,95 
en de A3 14,95. De kalenders en 
ansichtkaarten worden ook ver-
kocht bij molen De Oude Knegt 
in Akersloot.  
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Wegwijs 
op het web
Castricum - Waar gaat het nou 
helemaal over: Facebook, Twit-
ter, Picasa, YouTube en Linke-
dIn? En wat is bloggen? Wat is er 
allemaal mogelijk met Google? 
Antwoord op deze vragen krijgt 
men tijdens de cursus 7Dingen 
in de bibliotheek.7Dingen staat 
voor: in zeven stappen meer le-
ren over het sociale web. Op za-
terdag 5 oktober is de eerste bij-
eenkomst, waarna iedereen aan 
de slag gaat in zijn eigen tempo 
en op de momenten die hem het 
beste uitkomen. Men werkt thuis 
achter de eigen laptop of pc, 
maar heeft contact met de ande-
re deelnemers en wordt boven-
dien op afstand begeleid door 
een van de coaches van de bi-
bliotheek. 
Op vrijdagochtend is er spreek-
uur in de bibliotheek. Opgeven 
via kennemerwaard7dingen@
gmail.com onder vermelding van 
‘7Dingen’. 

Meeuwenoverlast? 
Castricum - De gemeente wil in kaart brengen waar en wat voor 
overlast er is van meeuwen. Daarom is er nu een contactpersoon 
hiervoor aangesteld die aanspreekpunt is voor alle meldingen.
Samen met dieren- en natuurorganisaties wil de gemeente be-
spreken wat er aan oplossingen mogelijk is. Wie overlast van 
meeuwen heeft kan dit melden bij de heer C. Winter van de afde-
ling Civiele Werken en Verkeer, tel. 14 0251.

Musical ‘Naäman, van 
havik tot duif’ in kerk

Castricum - Er wordt weer hard 
geoefend voor de uitvoering van 
de musical ‘Naäman, van havik 
tot duif’, die gebaseerd is op het 
Bijbelverhaal 2 Koningen 5, 1-27. 
Naäman, een legerofficier uit 
Syrië, staat in hoog aanzien, 
maar hij is melaats. In de mu-
sical wordt melaatsheid ver-
taald met ‘arrogant’. Om te ge-
nezen moet hij zich ‘reinigen’. Hij 
moet naar Elisa, de profeet in Is-
raël, die hem zal vertellen wat hij 
moet doen. Een moeilijke weg 
voor Naäman om te gaan, maar 
hij gaat door de knieën. Daar-
na voelt hij zich ‘mens’ in ande-
re opzichten.
In de musical komen thema’s 
als macht, ziekte en gezondheid, 

recht doen en tot je recht ko-
men, bevrijding en vrede voor je-
zelf maar ook voor anderen aan 
de orde.
De uitvoeringen die gerealiseerd 
worden door een grote groep 
vrijwilligers in de leeftijd tussen 
de 10 en 90 jaar zijn op vrijdag 
27 en zaterdag 28 september om 
20.00 uur en zondagmiddag 29 
september om 15.00 uur, steeds 
in de Maranathakerk.

Kaarten à 5 euro zijn de koop bij 
boekhandel Laan of in de kerken 
na de diensten of reserveren via 
e-mail: amg.graumans@ziggo.nl. 
Kaarten moeten 20 minuten vóór 
de voorstelling bij de Maranat-
hakerk zijn afgehaald.

Castricum - Iemand die bijvoor-
beeld voor zijn moeder of buur-
vrouw zorgt kan daarvoor een 
‘beloning’ van 200 euro ontvan-
gen. Hoe zit dat nu precies, want 
niet iedereen heeft daar recht 
op.
De regeling ligt ingewikkelder 
dan iedereen denkt. MaatjeZ, 
Centrum voor Mantelzorg geeft 
graag uitleg over hoe het Man-
telzorgcompliment werkt en wat 
er allemaal bij komt kijken om 
hiervoor in aanmerking te ko-
men. Daarnaast wordt ingegaan 
op de regeling van de erfbelas-
ting, die maar voor een heel klein 
aantal mensen van toepassing 
is, maar waarover door de me-
dia een ander beeld wordt ge-
schetst. MaatjeZ nodigt belang-
stellenden uit om naar de infor-
matiemiddag te komen op 10 
september van 14.00 tot 15.30 
uur in Geesterhage, Geester-
duinweg. 

Mantelzorg- 
compliment

Moeder en zoon Nenno.

Handen uit de mouwen 
voor de mooie duinen
Castricum - Het open duin 
wordt bedreigd doordat het 
dicht groeit met bomen en stui-
ken. PWN wil het unieke leefge-
bied van veel bijzondere plan-
ten en dieren graag behouden. 
In september kunnen belang-
stellenden de boswachters daar-
mee een handje helpen. Kinde-
ren vanaf 8 jaar werken samen 
met ouders of verzorgers. Schof-
felen, scheppen, zagen en hak-
ken en knippen, de werkzaam-
heden zijn uitdagend en geva-
rieerd. PWN zorgt voor gereed-
schap, stevige handschoenen, 
koffie, thee, limonade en soep. 

Deelnemers dienen zelf voor een 
eigen lunchpakket te zorgen. 

Op zaterdag 21 september is er 
een duinwerkdag in het Noord-
hollands Duinreservaat. Ver-
zamelen bij parkeerterrein bij 
Heemskerk. Om 10.00 uur wordt 
samen opgestart. Regelmatig 
zijn er pauzes en deelnemers 
krijgen gedurende de dag hulp 
en uitleg bij de werkzaamheden. 
Er wordt tot ongeveer 16.00 uur 
doorgewerkt. Vooraf aanmelden 
kan via www.pwn.nl/eropuit of 
via bezoekerscentrum de Hoep, 
tel. 0251-661066.

Castricum - Tot en met zondag 
15 september vindt voor de ne-
gende keer de Week van de Al-
fabetisering plaats. In de biblio-
theek staan tijdens deze week 
displaytafels met Makkelijk Le-

Makkelijk lezenmaterialen
zen materiaal. Voor mensen die 
moeite hebben met lezen zijn er 
speciale materialen. 
De Makkelijk Lezen materialen 
zijn geschreven in eenvoudige 
taal.

Castricum - Op vrijdag 6 sep-
tember organiseert Stichting 
Welzijn Castricum een specia-
le IPad inloop-middag (Tablet 
café) in de bibliotheek. Tussen 
14.00 en 16.00 uur zijn er Ipads 
beschikbaar  om eens uit te pro-
beren en kan men hierover vra-
gen stellen. Een afspraak maken 
is niet nodig. 
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden of het totale jaar-
programma met cursussen en 
workshops verkrijgen bij Stich-
ting Welzijn Castricum, Gees-
terduinweg 5 in Castricum, tel. 
0251-656562, info@welzijncas-
tricum.nl.

IPad inloop-middag

Workshop muziekproductie
Castricum - Op zaterdag 7 sep-
tember is van 15.00 uur tot 17.00 
uur een workshop muziekpro-
ductie in De Bakkerij. In deze in-
leidende workshop wordt uitge-
legd wat open source software 
is en hoe je het kunt aanwenden 
voor het produceren van mu-
ziek. Ook wordt er aandacht be-
steedt aan hoe het open sour-
ce audio ecosysteem in elkaar 
steekt en in hoeverre dit ecosy-
steem verschilt van zijn commer-

ciële tegenhangers. Voor deelna-
me aan de workshops is een no-
te- of netbook en een lege USB 
stick van minimaal 4GB vereist. 
De workshopserie wordt ver-
zorgd worden door Jeremy Jon-
gepier, muzikant en Linux audio 
afficionado. De workshops wor-
den kosteloos aangeboden en 
inschrijven is niet verplicht maar 
wel wenselijk. Aanmelden kan 
via programmering@vrienden-
vandebakkerij.nl. 

Castricum - Seniorenkoor Cas-
tricum zoekt nieuwe zangers om 
het vierstemmige koor te komen 
versterken. Alle stemsoorten zijn 

Seniorenkoor 
zoekt zangers

welkom. Ervaring met koorzang 
is niet vereist, alleen een leef-
tijd van 55 jaar of ouder. Belang-
stellenden kunnen vrijblijvend 
tijdens de repetitie meezingen 
op maandag van 13.30 tot 15.00 
uur in De Kern. Meer informa-
tie: www.seniorenkoorcastricum.
jimdo.com of tel.: 0251–653616.

Bakkum - De komende twee 
maanden exposeren in Het Ou-
de Theehuys twee kunstenares-
sen uit de regio. 

Van Carla Laroo zijn schilderijen 
te zien en Annemieke Broenink 
toont haar halssieraden. Car-
la Laroo schildert fors opgezet-
te kleurrijke portretten, waarbij 
de snelle toets opvalt waarmee 
ze op een schilderachtige ma-
nier de persoon weet te treffen. 
Annemieke Broenink is een mo-
deontwerpster die internationaal 
aan de weg timmert met haar 
collectie halssieraden. De expo-
sitie is tot en met 27 oktober.  

Exposities in Het 
Oude Theehuys

Gemeente scoort een 
voldoende bij burgers
Castricum - De gemeente Cas-
tricum heeft in het voorjaar van 
2013 voor de derde keer deel-
genomen aan het landelijk on-
derzoek ‘Waarstaatjegemeen-
te.nl Burgerrollen’. De gegevens 
zijn verkregen via een schriftelij-
ke enquête onder inwoners, het 
invullen van vragenlijsten bij een 
bezoek aan de publieksbalie en 
statistische gegevens. In 2009 en 
2011 deed Castricum ook mee 
aan dit onderzoek dat om het 
jaar wordt gehouden.

Het onderzoek geeft inzicht in de 
manier waarop de inwoners de 

gemeente op diverse terreinen 
waarderen. Opvallendste con-
clusies van het onderzoek zijn 
dat de gemeente op één onder-
deel na, van een 7,7 naar een 7,2, 
beter heeft gescoord dan voor-
gaande onderzoeken in 2009 
en 2011. Ondanks de ruime vol-
doende heeft de gemeente, vol-
gens de burgers op het gebied 
van kwaliteit dienstverlening 
wat ingeleverd ten opzichte van 
de vorige edities van het onder-
zoek. Ruimere openingstijden en 
kortere wachttijden zijn veel ge-
noemde verbeterpuntsugges-
ties. 
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Zaterdag 07 septeber senioren
Uitgeest Senioren B categorie 
toernooi 18:00
Junioren:
Hoofddorp s.v. A1-Uitgeest A1 (zat) 14:30
Uitgeest B1-Zeeburgia B2 14:45
Uitgeest B2-ADO ‘20 B2 12:30
Foresters de B4-Uitgeest B3 15:15
Reiger Boys B3-Uitgeest B4 14:30
Uitgeest B5-Kolping Boys B5 14:30
Uitgeest C1-ZOB C1 12:45
Uitgeest C2-SVW 27 C3 14:30
Jong Holland C2-Uitgeest C3 08:45
Foresters de C7-Uitgeest C4 13:15
Uitgeest C5-Reiger Boys C4 12:45
Uitgeest C6-Castricum C3 14:30
Pupillen:
SVW 27 D1-Uitgeest D1 11:30
Uitgeest D2-Reiger Boys D3 10:00
Uitgeest D3-ADO ‘20 D5 14:45
Duinrand S D1-Uitgeest D4 10:45
Castricum D6-Uitgeest D5 11:00
Jong Holland D3-Uitgeest D6 11:30
KSV D6-Uitgeest D7 13:00
Uitgeest D8-Koedijk D5 12:45
Uitgeest E1-ADO ‘20 E1 11:15
Uitgeest E2-Koedijk E2 10:00
Foresters de E5-Uitgeest E4 10:15
Uitgeest E5-Vitesse 22 E4 10:00
Uitgeest E6-Limmen E6 11:15
Uitgeest E7-Koedijk E8 11:15
Castricum E6-Uitgeest E8 10:00
Kolping Boys E15-Uitgeest E9 09:00
Uitgeest F1-Meervogels 31 F1 09:00
ZCFC F1-Uitgeest F2 09:00
Uitgeest F3-LSVV F4 09:00
Uitgeest F4-Foresters de F5 10:00

Uitgeest F6-Uitgeest F5 10:00
Uitgeest F6-Uitgeest F5 10:00
Koedijk F5-Uitgeest F7 08:45
LSVV F9-Uitgeest F9 10:00
Foresters de F10-Uitgeest F10 09:00
Uitgeest F11-LSVV F10 09:00
Uitgeest F12-FC Uitgeest F8 09:00
Meisjes:
Uitgeest MB1-Kolping Boys MB2 12:45
Uitgeest MC1-Zeevogels MC1 10:30
Fortuna Wormerv. MC1-
Uitgeest MC2 11:45
Uitgeest MD1-Castricum MD1 09:00
KFC MD1-Uitgeest MD2 12:30
Duinrand S ME1-Uitgeest ME1 09:00

Zondag 07 september senioren:
Uitgeest 1-Pancratius 1  14:00
Uitgeest 2 -Purmersteijn 2  11:00
Alkmaarsche Boys 2-Uitgeest 3 11:30
Uitgeest Senioren B categorie 
toernooi 10:00
Dames:
KSV VR1-Uitgeest VR1 14:00
Uitgeest VR2 is vrij
Junioren:
Hoofddorp s.v. A2-Uitgeest A2 14:30
Uitgeest A3-Vitesse 22 A2 13:30
Meisjes:
West Frisia MA1-Uitgeest MA1 11:00

Uitgeest - Op zaterdag 7 en 
zondag 8 september 2013 is het 
zo ver! De aftrap van het nieu-
we seizoen 2013/2014 voor de 
senioren teams uit de B-cate-
gorie. De tien teams van FC Uit-
geest die in deze categorie uit-
komen strijden om de titel. Na 
de succesvolle eerste editie vo-
rig jaar die gewonnen werd door 
FC Uitgeest 7 is het toernooi dit 
jaar uitgebreid. Ook zaterdag-
avond zullen er wedstrijden wor-
den gespeeld en er is een BBQ 
voor de spelers. 

Zaterdag om 18.00 uur barst de 
strijd los op Sportpark de Koog 
en zal er tot 20.40 uur gespeeld 
worden. Zondag wordt het toer-
nooi vanaf 10.00 uur vervolgd 
en om 14.30 uur wordt de fina-
le tussen de twee poulewinnaars 
gespeeld. Aansluitend volgt de 
prijsuitreiking door clubicoon 
Wim Groen waarbij het winnen-
de team uitgebreid gehuldigd zal 
worden. De organisatie hoopt op 
een sportief en gezellig toernooi-
weekend met lekker voetbalweer 
en veel toeschouwers!

Senioren FC Uitgeest 
trappen af met toernooi

Het toernooi werd vorig jaar gewonnen door FC Uitgeest 7

Voetbaltrainers gezocht
Uitgeest - FC Uitgeest is op 
zoek naar (assistent)voetbaltrai-
ners voor de jeugd. Doe jij een 
sport (en bewegen) opleiding en 
ben je op zoek naar een stage-
plek of vind je het gewoon leuk 
om te helpen bij een training van 
de jeugd (vanaf de mini pupillen 
tot en met de A-junioren) en ben 
je 15 jaar of ouder, neem dan 
contact op met Jacob Groenink, 
bestuurslid Voetbal Technische 
Zaken via: vtzfcuitgeest@hot-
mail.com. 

De assistent-trainers begeleiden 
samen met een ervaren trainer 
één of meerdere elftallen. Daar-
naast heeft FC Uitgeest sinds dit 
seizoen ook een Hoofd Jeugd 
Opleidingen, Hans de Winter. Al-
le trainers worden door hem op 
een professionele wijze bege-
leid. FC Uitgeest heeft nog en-
kele uren vrij, zowel ’s middags 
als ’s avonds. Ook voor ervaren 
trainers is er nog ruimte. Zij kun-
nen eveneens om meer informa-
tie vragen bij Jacob Groenink.

Uitgeest - FC Uitgeest is ech-
ter nog steeds op zoeken naar 
dames die sporten in teamver-
band leuk vinden.  Lijkt voet-
bal jou een leuke sport en heb 
jij hiervoor belangstelling, dan 
kan je contact opnemen met 
de coördinator voor het da-
mesvoetbal.
Voor het vrouwenvoetbal (van-
af 18 jaar) is er enige aanvulling 
gewenst. FC Uitgeest speelt 
het komende seizoen weer met 
twee teams in de competitie. 
Maar het zou plezierig zijn als 
enkele dames zich nog zouden 
aanmelden, zodat beide teams 
een optimale bezetting hebben. 
De vrouwen trainen tweemaal 
per week op dinsdag en don-
derdag. Als jij hiervoor belang-
stelling heb of wil je eerst en-
kele malen meetrainen, neem 
dan contact met Sari Breetveld. 
Haar telefoonnummer is (06) 
5433 0268.

Dames 
FC Uitgeest 

zoeken 
versterking

Uitgeest - Al vanaf in 1996 
speelt FC Uitgeest A1 haar 
wedstrijden op zondag. Maar 
dat gaat nu veranderen. Na de 
promotie naar de landelijke 4e 
Divisie is besloten dat FC Uit-
geest A1 haar thuiswedstrij-
den, maar ook vrijwel alle uit-
wedstrijden zal gaan spelen op 
de zaterdagmiddag. De thuis-
wedstrijden staan gepland 
om 14.45 uur op het sport-
park De Koog.FC Uitgeest A1 
start op zaterdag 7 september 
met een uitwedstrijd tegen s.v. 
Hoofddorp. Op het sportpark 
De Koog is op zaterdag echter 
meer te beleven. Veel jeugd-
wedstrijden van ’s morgens 
9.00 uur tot 17.00 uur. Veel en-
thousiasme en plezier en daar 
lopen verschillende  talent-
volle jongens en meisjes tus-
sen.  Ook FC Uitgeest B1 en C1 
spelen op een hoog niveau en 
spelen ook op zaterdagmiddag 
hun wedstrijden.
Voor de juiste wedstrijdinfor-
matie raadpleeg de Uitgeester 
Courant of de website van de 
vereniging www.fcuitgeest.nl.

FC Uitgeest A1 
op zaterdag

Klaverjassen 
bij FC Uitgeest
Uitgeest - Vrijdag 6 septem-
bervindt er weer een klaverjas-
drive plaats in de kantine van 
FC Uitgeest. De kaarten wor-
den om acht uur geschud. Er 
zijn weer leuke prijzen te win-
nen, ook met de loterij. 
Iedereen is welkom.

Uitgeest - Team Fietsshop Uit-
geest reisde dit weekeinde af 
naar de een na laatste wedstrijd 
in de Easy Pone enduro cup. Het 
team was bijna compleet, Kris-
tien reed een XC wedstrijd en 
Eline had zich afgemeld.
Rianne had wat recht te zetten 
na haar laatste wedstrijd van de 
Easy Phone cup waar ze onderuit 
werd gereden. ‘s Morgens had-
den de deelnemers 5 proeven 
en ‘s middags nog twee. Proef 1 
was veel trappen maar wel een 
mooie uitdaging. Proef 2 was 
er een met een hele stijle afda-
ling en technisch naar beneden. 
Proef 3 was er een met een paar 
hele heftige kombochten en een 
klimmetje naar de finish. Na de-
ze proeven deden ze proef 1 en 3 

nog een keer en daarna even uit-
rusten en pasta eten.
Daarna moesten ze proef 4 twee 
keer afleggen, een bikepark-
je in het bos met een paar leu-
ke sprongetjes en mooie single-
trails.
Bij de dames werd Rianne twee-
de, Vivian derde en Roos vierde!
Kristien had in haar XC wed-
strijd te maken met vermoeid-
heid van haar vakantie. Ze lag 
op een mooie derde plek maar 
moest aan het einde toch nog 
iets terrein toegeven en finishte 
als zesde.
 
Weer een mooi weekend voor 
het team. Zie ook: www.team-
fietsshopuitgeest.nl of volg het 
team op facebook.

Successen voor team 
Fietsshop Uitgeest
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