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Rennen voor meer onderzoek 
naar genezing RETT-syndroom
uitgeest - Ondanks de zeld-
zaamheid wonen in Uitgeest 
maar liefst twee meisjes met het 
RETT-syndroom. Bas van der 
Landen, vader van Evi, en Den-
nis Bakkum, vader van Pleun, 
gaan weer deelnemen aan de 
Dam tot Damloop om op deze 
manier geld in te zamelen voor 
verder onderzoek naar het RETT-
syndroom. 
Bas vertelt: “Zondag zal de 27e 
editie van de Dam tot Damloop 
van start gaan. Dit jaar staan 
wij weer officieel ingeschreven 
bij de goede doelen en natuur-
lijk lopen wij weer voor Stichting 
Terre, de stichting die zich in-
zet voor het Rett-syndroom. Vo-

rig jaar hebben we samen met 
vijftig vrienden en familieleden 
meegelopen en hebben toen 
ruim 37.500 euro opgehaald!”

“Dit fantastische bedrag probe-
ren we dit jaar uiteraard te ver-
beteren”, vervolgt Dennis. Het 
RETT-syndroom is een ontwik-
kelingsstoornis van het zenuw-
stelsel; met name de hersen-
stam. Dennis: “Als de oorzaken 
van de problemen en de ma-
te waarin ze voorkomen kun-
nen worden gemeten en vast-
gesteld, dan wordt het ook mo-
gelijk om de effectiviteit van be-
handelingsmethoden en medi-
catie te onderzoeken en te ont-

Bas van der Landen, de vader van Evi, in actie. 
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wikkelen.” Het doel van Stichting 
Terre is het direct ondersteunen 
van projecten die ontwikkeling 
van onderzoek en therapieën 
stimuleren, zodat kinderen met 
het syndroom van RETT alles uit 
het leven kunnen halen wat er-
in zit. Bartho Braat, bekend van 
de soapserie GTST én ambas-
sadeur van het RETT-syndroom, 
geeft zondag 18 september het 
startschot voor de Dam tot Dam-
loop. Op www.ikretthetwel.nl kan 
men de deelnemerslijst bekijken 
en steun verlenen door te done-
ren op ikretthetwel.nl te Uitgeest, 
rekeningnummer 1110.39.142. 
Bas besluit: “Wij hebben nog 
enkele deelnamebewijzen over 
voor de Damloop op 18 septem-
ber, dus wie graag met ons mee 
wil rennen kan een mailtje stu-
ren naar maaike@ikretthetwel.
nl.”

Zwembad voor honden

uitgeest - Zaterdag was het 
eindelijk weer eens warm ge-
noeg om een duik in het zwem-
bad te nemen. Dat was meteen 
de een na laatste mogelijkheid 
dit seizoen. 
Zondag om 12.00 uur moest ie-
dereen het water uit en werd het 

zwembad officieel geopend voor 
honden. Lekker van de glijbaan 
af met je bazinnetje of baantjes 
trekken met een andere hond. 
En het is maar goed dat je baas 
in de buurt is als het niet lukt het 
water uit te komen. Foto: Lucas 
Hazes/MGK Media.  

uitgeest - De politie kreeg dins-
dagmorgen omstreeks 6.25 uur 
een melding van een ongeval op 
de A9 vlak na de oprit Uitgeest. 
Een motorrijder was daar ten val 
gekomen toen hij remde voor 
de file voor hem. Die was ont-
staan door een kopstaartbotsing 
waarbij vier auto’s waren betrok-
ken. De motorrijder schoof en-
kele tientallen meters door over 
het wegdek. Twee ambulances 

Ernstig ongeval en een traumahelikopter zijn ter 
plaatse geweest. 
Het slachtoffer, een 41-jarige 
Alkmaarder, is onder begelei-
ding van motorrijders met een 
ambulance naar een ziekenhuis 
vervoerd. Hij heeft ten gevolge 
van de val in ieder geval hersen-
letsel opgelopen. 

De politie is op zoek naar getui-
gen van de botsing en het onge-
val. Zij kunnen contact opnemen 
via 0900-8844. 
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

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

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
03-09-2011: Kaya Hanne Men-
die, dochter van L. van der Zwan 
en A.N.C. Holtslag, geboren te 
Castricum. 05-09-2011: Zubair 
Guled, zoon van M.B. Guled en 
Najma Nuur Hilowle, geboren te 
Amsterdam. 06-09-2011: Siet-
se, zoon van S.H. de Jong en N. 
Slooves, geboren te Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
30-08-2011: Alessandro, zoon 
van N.A.H. Russo Guariglia en 
I.A.W. van Buuren, geboren te 
Alkmaar. 05-09-2011: Iefke Sop-
hie, dochter van R. van der Plas 
en T.F. Heijda, geboren te Alk-
maar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
02-09-2011: Groot, Petrus H.M. 
en van Baarsen, Samantha, bei-
den wonende te Castricum. 05-
09-2011: Lammens, Sven E. en 
van Ham, Marinda, beiden wo-
nende te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
31-08-2011: van den Hooff, Peter 
en Könemann, Mettelena Ever-
dina Maria, beiden wonende te 

Castricum. 02-09-2011: Oude 
Lansink, Tom en Duijn, Maaike, 
beiden wonende te Almelo.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
29-08-2011: Sluijter, Magda-
lena, oud 93 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met 
H.A. Jansma. 29-08-2011: Janse, 
Abraham, oud 84 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd geweest 
met W.H. Landwehr. 01-09-2011: 
van der Weiden, Catharina A.M., 
oud 82 jaar, overleden te Heems-
kerk, gehuwd met A. Schmidt. 
01-09-2011: Denekamp, Corne-
lia M., oud 79 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met A.J. Wil-
lems. 02-09-2011: List, Jan, oud 
81 jaar, overleden te Beverwijk, 
gehuwd met A. Mars. 06-09-
2011: Voets, Elisabeth, oud 84 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met H.M. Marcker.
Wonende te Limmen:
07-09-2011: van Veen, Simon A, 
oud 80 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met A.H. Leijen.
Wonende te Akersloot:
28-08-2011: Settels, Josephi-
na H.M., oud 81 jaar, overleden 
te Amsterdam, gehuwd met A.J. 
Kuilboer.

Boothill Undertakers opent 
nieuw seizoen Storey Club
Akersloot - Jongerencentrum 
Storeyclub in Akersloot opent 
zaterdagavond weer het seizoen 
met de Boothill Undertakers. Te-
rug van lang weggeweest en 
weer aan de basis met 40 num-
mers van de eerste zes albums 
van ZZ Top. 
In 1985 begonnen in hardrock 
café Boothill in Castricum met 
ZZ Top werk, groeide deze band 
uit tot landelijk bekend van ra-
dio en tv, met de cd-single ‘Any-
where’, als eerst Nederland-
se band in eigen beheer opge-

nomen en uitgebracht. Na 1995 
kwam het stil te staan, de band-
leden hadden het drukker met 
de randprojecten dan met de 
band zelf. Sinds twee jaar be-
staan de Undertakers weer. 
Vorig jaar op Akerpop ging het 
dak van de Storey er al van af. 
Nu dus weer terug met de lek-
kerste ZZ Top covers in de vol-
gende bezetting: Hannes Terluin 
drums, Arg Hageman bas, Cor 
Terluin gitaar, Frank Buur gitaar, 
Jan van Bodegraven zang. Aan-
vang 21.30 uur.

Spitsstroken A9 Alkmaar-
Uitgeest binnenkort gereed
Regio - De aanleg van de spits-
stroken langs de A9 tussen Alk-
maar en Uitgeest zijn in de af-
rondende fase beland. Rijkswa-
terstaat gebruikt de komende 
periode om resterende asfalte-
ringswerkzaamheden uit te voe-
ren en de systemen voor dyna-
misch verkeersmanagement die 
nodig zijn voor een optimaal en 
veilig gebruik van de spitsstro-
ken, te installeren en uitgebreid 
te testen. Deze werkzaamheden 
duren nog ongeveer een maand, 
waarna de spitsstroken in okto-
ber open gaan.
Voor een veilig gebruik van de 
spitsstroken worden came-
ra’s, rototatiepanelen, wegsig-
nalering en filedetectie ingezet. 
Hiervoor wordt de nodige hard- 

en software geïnstalleerd in de 
Verkeerscentrale in Velsen, van 
waaruit Rijkswaterstaat de sy-
stemen bedient. Als deze syste-
men op en rond de spitsstroken 
goed werken, gaan de spitsstro-
ken open. In de komende perio-
de worden op het traject tussen 
Alkmaar en Uitgeest resterende 
asfalteringswerkzaamheden uit-
gevoerd. Deze werkzaamheden 
vinden ’s nachts plaats zonder 
overlast voor het verkeer.
Straks kan het verkeer bij grote 
drukte over een lengte van bijna 
10 kilometer gebruikmaken van 
drie in plaats van twee rijstroken 
per rijrichting. Met name in de 
ochtend- en de avondspits ver-
betert hierdoor de doorstroming 
op het traject. 

Castricum - In de Clinghe op 
het terrein van Dijk en Duin in 

Expositie schilde-
rijen: ‘Lieve kunst’

Castricum is een expositie van 
Truus Quax. 
Truus maakt spirituele kunst van 
acryl, gecombineerd met allerlei 
materialen zoals kralen, schel-
pen en glitters.
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Nieuw seizoen Iskra van  
start met gypsy-optreden
Castricum - De nieuwe sei-
zoensbrochure van Iskra Pro-
gramma is onlangs verschenen 
met een afwisselend concer-
taanbod dichtbij huis. Als fees-
telijke start heeft Iskra een wer-
velend slotoptreden van het jon-
ge gypsy-ensemble Sintiromarus 
bij Cultuur Proeven op zaterdag 
17 september in de bibliotheek 
bij Geesterduin. 
Cultuur Proeven is de jaarlijkse 
uitmarkt waarbij diverse Castri-
cumse organisaties hun nieuwe 
programma presenteren. Bij de 
stand van Iskra kunnen belang-
stellenden het Iskra Programma 
1112 ophalen, muziekfragmen-
ten van musici, ensembles en 
bands op cd beluisteren en con-
certkaarten kopen. Iskra orga-
niseert zes klassieke concerten 
in de  Dorpskerk.  Op het pro-
gramma staan weer grote jon-
ge topmuziektalenten. Van grote 

faam is het pianoduo vierhandig 
Scholtes-Janssens en de gepas-
sioneerde altivoliste Dana Zem-
tsov. Verder een laureatencon-
cert van het Young Pianist Foun-
dation nationaal pianoconcours 
en het elegante Ragazze Kwar-
tet. 

Viermaal Iskra Jazzclub op een 
nieuwe locatie: de oude raads-
zaal van Hotel Het Oude Raad-
huis aan de Dorpsstraat. Hier 
spelen de gelauwerde jazzgita-
rist Marzio Scholten en het avon-
tuurlijke Red Limo String Quar-
tet (o.a. Kyteman). Twee locaties 
nu vlak bij elkaar in het dorps-
hart. Gypsy-ensemble Sintiroma-
rus speelt op 17 september van 
14.15 tot 15.00 uur een selectie 
gypsy en Russische traditionals 
en Balkan classics met veel im-
provisaties. Zij geven daarmee 
een voorproefje van hun volledi-

Programma 15 sept t/m 21 sept

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

“Crazy Stupid Love”
maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

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

dinsdag 14.00 uur 
“Horrible Bosses”

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 20.00 uur 

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

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

zaterdag, zondag 
& woensdag 13.00 uur 

“Mr. Popper’s Penguins”
zaterdag, zondag 

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

zaterdag, zondag 
& woensdag 16.00 uur 

“Penny’s Shadow”

Poëtisch glas, titanium en 
verhalende schilderijen
De Woude -  Op zaterdag 17 en 
zondag 18 september is ieder-
een van 11.00 tot 17.00 uur wel-
kom op de tentoonstelling van 
Dominiek Steinmeijer met poë-
tisch glas en titanium juwelen en 
Loliet Albregts met verhalende 
schilderijen. De expositie vindt 
plaats in het kerkje De Kemp-
haan op het eiland De Woude.
Kunst ligt op straat. Of in de na-
tuur, in de badkamer. Je moet 

het alleen zien. En dat doet Do-
miniek. Oude, bijna vergeten 
voorwerpen krijgen een nieuw 
leven als glasobject en In de ju-
welen van titanium. 

Muziek, materialen en men-
sen inspireren Loliet tot het ma-
ken van haar schilderijen. In een 
schilderij komen mensen en hun 
verhalen, de kleuren en de mu-
ziek samen.

ge concert bij Iskra op 4 febru-
ari in Het Oude Raadhuis. Het 
aantal kaarten is beperkt. Meer 
over Iskra concerten en kaartbe-
stellen op www.iskra.nl. Cultuur 
Proeven is van 11.00 tot 15.00 
uur en de entree is gratis.    

Castricum - Na twee eerde-
re bijeenkomsten over het con-
flict tussen Israël en de Palestij-
nen wordt op woensdag 5 okto-
ber in De Kern een derde bijeen-

Israël-Palestina komst aan dit onderwerp gewijd.
Hajo Meyer, publicist en auteur 
van diverse boeken over de Ho-
locaust, Zionisme, Israël en anti-
semitisme, zal een inleiding hou-
den over de achtergronden van 
het Zionisme en de rol die WO 

II heeft gespeeld bij de totstand-
koming van de staat Israël. 

De bijeenkomst vindt plaats 
vanaf 20.00 uur op de Verlegde 
Overtoom 15 in Castricum. De 
toegang is gratis. 

Horrible Bosses...
Voor de drie vrienden Nick, Kurt 
en Dale wordt elke werkdag 
overschaduwd door hun ver-
schrikkelijke werkgevers. Ja-
son Bateman, Charlie Day en Ja-
son Sudeikis spelen de hoofdrol-
len van de drie hulpeloze werk-
nemers. Jennifer Aniston, Co-
lin Farrell en tweevoudig Oscar- 
winnaar Kevin Spacey schitte-
ren als hun onuitstaanbare ba-
zen met Jamie Foxx als onwaar-
schijnlijke leermeester van dit 
drietal. De dagelijkse sleur zou 

veel draaglijker worden als de-
ze bazen stuk voor stuk zouden 
verdwijnen. 
Ontslag nemen is geen optie, 
dus onder het genot van een 
paar drankjes te veel en met het 
dubieuze advies van een ex-ge-
vangene komen de drie vrien-
den tot een slim en waterdicht 
plan om zich voorgoed te ont-
doen van hun werkgevers. De-
ze plannen hebben echter ande-
re gevolgen dan ze hadden kun-
nen voorzien…

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

na is een film voor Pina Bausch 
van Wim Wenders. Wim Wen-
ders neemt het publiek mee op 
een sensuele en visueel adem-
benemende reis van ontdek-
king in een nieuwe dimensie; op 
het podium van het legendari-
sche ensemble maar ook buiten 
het theater, in de stad Wupper-
tal zijn omgeving. Deze plek was 
de thuishaven van Pina Bausch. 

Mem’s Atelier viert het 
jubileum met open huis
Castricum - Mem’s Atelier be-
staat dit jaar 12,5 jaar. Zondag 
18 september gaat dit koperen 
jubileum gevierd worden tussen 
11.00 en 17.00 uur met een fees-
telijk open huis. Mem’s Atelier 
biedt workshops aan in huis- en 
tuindecoraties. Groepjes vrien-
dinnen, collega’s en zussen met 
of zonder moeder en oma, vol-
gen een workshop waarna zij 
thuis nog lang kunnen genie-
ten van hun werkstuk. Maar het 
is ook mogelijk zich individueel 
aan te melden. Bovendien biedt 
Froukje Bangma van Mem’s Ate-
lier de mogelijkheid een work-
shop op locatie te verzorgen.
Daarnaast worden er in het ate-
lier feestjes gevierd, met kinde-
ren bijvoorbeeld. “En het komt 

voor dat mensen mij een op-
dracht geven een creatie te ma-
ken, omdat zijzelf niet creatief 
zijn”, aldus Froukje. In het ate-
lier staan decoraties die te koop 
worden aangeboden. 

Zoals de naam al doet vermoe-
den is zij geboren in Friesland en 
met haar kinderen spreekt Frou-
kje nog steeds Fries. “Mem be-
tekent moeder en de kinderen 
noemen mij dus zo. Toen we naar 
Castricum verhuisden, dach-
ten de kinderen in de buurt dat 
ik mem heette en zo is de naam 
Mem’s Atelier ontstaan.” Ieder-
een is welkom tijdens het open 
huis op de De Loet 294 in Castri-
cum. Kijk voor voorbeelden ook 
eens op www.memsatelier.nl.
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“Iemand opleiden net als Rembrandt”

1.2 miljoen mensen keken naar
Robs schilderij van Yvon Jaspers

Uitgeest - Olieverf is het mate-
riaal waarmee Rob de Reus zijn 
portretten en stillevens maakt. 
Van olieverf maakte hij ook het 
portret van Yvon Jaspers, de 
presentatrice van ‘Boer zoekt 
Vrouw’.  In het tv programma van 
Hanneke Groenteman in augus-

Rob de Reus bij zijn nieuwste schilderij: ‘Het Gezin’, dat hij gaat inleve-
ren bij de National Portrait Gallery in Londen.

tus 2010: ‘Sterren op het doek’ 
maakten drie kunstenaars een 
portret van Yvon. Zij koos het 
portret van Rob uit. Maar liefst 
700.000 mensen keken in eer-
ste instantie naar dit programma 
en later toen het deze zomer nog 
eens werd uitgezonden nog eens 

500.000 mensen. Een betere re-
clame voor vakmanschap kun je 
niet hebben.
Nieuwsgierig geworden door dit 
succes werd het tijd deze Uit-
geester fijnschilder eens te ont-
moeten. Aangekomen op de 
Meldijk 54 sta je voor een ma-
jestueus gebouw: het gemaal 
Meldijk uit 1874.  Rechts van de 
voordeur bevindt zich een bordje 
met de woorden: ‘Atelier Rob de 
Reus.’ Als je binnenkomt word je 
geconfronteerd met een indruk-
wekkende grote zaal met prach-
tige gietijzeren boogramen, 
fraaie door Rob aangebrachte 
schilderingen op het plafond en 
schilderijen aan de wanden. Het 
blijkt de vroegere vergaderruim-
te te zijn van de bestuurders van 
het gemaal, het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier. 

Toen het later een computerge-
stuurd gemaal werd, kwam de 
ruimte vrij en kon Rob het huren; 
een unieke locatie voor een am-
bachtelijk werkende fijnschilder. 
In deze prachtige ruimte geeft hij 
elke maandagmiddag tekenles 
aan jongens en meisjes van zes 
tot en met twaalf jaar. Hij leert 
de jongeren vooral te kijken en 
leert hen te vereenvoudigen wat 
zij zien. “Dat is de basis voor de 
tekenkunst”, aldus Rob. Er wordt 
gewerkt met verschillende mate-
rialen en technieken. “Tekenen is 
een bezigheid, die je doet voor 
je plezier”, vindt hij. “Bovendien 
geeft het voldoening en zorgt het 
voor ontspanning.”

Schilderlessen
Rob de Reus heeft twintig jaar 
ervaring in het tekenen en schil-
deren. “Ik wil graag mijn ken-

nis en ervaring doorgeven aan 
anderen”, zegt hij. Iedere dins-
dag en woensdag van 19.30 tot 
22.00 uur en vrijdags van 15.00 
tot 17.30 uur geeft hij schilderles 
aan volwassenen. 
De inhoud en het program-
ma van zijn cursus is gebaseerd 
op het licht der jaargetijden. Zo 
wordt er in de winter gewerkt 
met een wat donkerder palet 
met mooie diepe schaduwen, 
terwijl in de zomer heldere en 
frisse tinten de boventoon voe-
ren. Vele aspecten van de schil-
derkunst worden behandeld, zo-
als het stilleven, het portret, het 
(naakt)model en het landschap. 
“Door te tekenen en te schilde-
ren kun je je emoties kwijt”, al-
dus Rob. “Iedereen kan het, ie-
dereen kan tot een bepaald 
punt komen.” Hij is een tevreden 
mens. Voor wat de portretten en 
stillevens betreft zit hij zoals je 
dat noemt goed in de opdrach-
ten. Zo maakte hij een bijzon-
der portret van Jan Rademaker, 
de directeur van de Nederland-
se Academie voor Psychothe-
rapie, dat hem werd aangebo-
den naar aanleiding van zijn af-
scheid. Over het portret van Yvon 
Jaspers vertelt Rob het volgen-
de. “Wij werden destijds ontvan-
gen in een ecologisch centrum 
‘De Kleine Aarde’ in Boxtel, een 
gebouw met veel ramen en dus 
veel licht. Het was misschien een 
sessie van vijf uur, maar wij, de 
drie kunstenaars, met ons model 
in het midden hebben misschien 
een uur de tijd gehad om één 
en ander treffend te pakken. Je 
hebt te maken met de camera-
man, het geluid, dan praat Yvon 
en dan zit er weer iemand aan je 
zender. Je wordt voortdurend af-

geleid. Ik had dolgraag nog een 
uur langer de tijd gehad. Na af-
loop van een portret in grove lij-
nen maakten wij zelf een foto. 
We moesten onze eigen came-
ra meenemen. Je krijgt wel een 
onkostenvergoeding, maar dat 
dekt de kosten niet. Ik heb er in 
’t totaal 220 uur aan gewerkt.” 
Van 14 tot en met 18 septem-
ber hangt het schilderij van Yvon 
Jaspers in de Open Art Fair in de 
Jaarbeurs te Utrecht in de stand 
van de Utrechtse Morren Gale-
rie.

Olieverf favoriet
“Ik werk graag met olieverf, om-
dat je het contrast tussen licht 
en donker zo mooi kunt weerge-
ven. Ik gebruik voor de onderla-
gen veel alkydverf, een sneldro-
gende olieverf. Op mijn schilde-
rijen zie je vele lagen dunne verf, 
geen kwaststreken. Doordat ik 
vaak zo’n drie of vier lagen ge-
bruik, hetgeen nodig is voor de 
opbouw, heb ik constant te ma-
ken met het drogen van de verf. 
Zo is blauwe olieverf bijvoor-
beeld pas droog na vier à vijf da-
gen.” 
Rob houdt er een behoorlijke 
discipline op na. Hij werkt da-
gelijks in een kleinere ruimte 
naast zijn grote zaal. Hierin be-
vinden zich eveneens twee ho-
ge gietijzeren boogramen. Er is 
mooi noorderlicht. Op een gro-
te ezel van 2.35 meter staat zijn 
nieuwste werk, het gezin: zijn 
vriendin, hijzelf en hun dochter-
tje van zeven jaar voorstellend. 
Dit werk gaat hij inleveren bij de 
National Portrait Gallery in Lon-
den. Hier zenden portrettisten 
op het hoogste niveau uit de ge-
hele wereld hun portretten naar 
toe. In 2012 zal duidelijk worden 
of Rob door de selectie heen is 
gekomen. En dan aan het ein-
de van ons gesprek heeft hij nog 
een wens. “Ik zou met mijn erva-
ring graag iemand willen oplei-
den in het schildersvak. Net als 
Rembrandt vroeger leerlingen in 
dienst had, zou ik graag iemand 
naast me willen hebben, die mij 
helpt en die ik dan het vak kan 
leren.”  (Marga Wiersma). 

Bad name in De Balken
Uitgeest - In tegenstelling tot 
wat er op de posters vermeld 
staat, spelen zaterdag 17 sep-
tember de ‘local heroes’ van Bad 
Name De Balken plat. Deze jon-
ge, gedreven muzikanten bren-
gen het publiek in vervoering 
met hun live-show. 
Bad Name is de nieuwe naam 
voor de Noord-Hollandse cover-

band die eerder bekend stond 
onder de naam Coolcast. 

Mede door het variëren van ou-
de rockklassiekers zoals ‘Smoke 
on the Water’, ‘Born to be wild’ 
en de hedendaagse krakers van 
bijvoorbeeld Anouk, Pink en Bløf, 
staat hun muziek garant voor 
een feestje. Aanvang 21.00 uur.

Uitgeest - Burgemeester Mie-
ke Baltus zal in haar  functie als 
Mayor for Peace op 22 septem-
ber een gastles geven over vre-
de, aan de kinderen van groep 
8 van basisschool Kornak in Uit-
geest. Op verzoek van Vrouwen 
voor Vrede IJmond heeft de bur-
gemeester zich in 2008 aange-

Les over vrede sloten bij de wereldwijde organi-
satie van Mayors for Peace.  De-
ze  werd in 1982 opgericht tij-
dens een speciale VN-Zitting 
over Ontwapening door de bur-
gemeesters van Hiroshima en 
Nagasaki met als doel een nu-
cleair-vrije wereld te bereiken in 
2020. Inmiddels zijn 4.892 ste-
den in 151 landen bij Mayors for 
Peace aangesloten. De gastles, 

die in de Vredesweek valt, staat 
in het teken van de vrede en de 
burgemeester zal dit thema kop-
pelen aan het bekende verhaal 
van de kraanvogels. De leerlin-
gen maken een ’rap’ over  vrede 
en zullen deze aansluitend aan 
de vredesles uitvoeren.
Ook zal de school de veelkleuri-
ge vredesvlag tijdens de Vredes-
week  laten wapperen.

Politie zoekt getuigen 
zware mishandeling
Uitgeest - In de nacht van zater-
dag op zondag heeft er even na 
middernacht een mishandeling 
plaatsgevonden aan de Gees-
terweg. Drie vrienden, een 20-ja-
rige Heemskerker, een 18-jari-
ge Beverwijker en een 18-jarige 
jongen uit Velsen-Noord, fiets-
ten over de Geesterweg toen ze 
op de kruising met de Prinses 
Beatrixlaan een groepje jonge-
ren tegenkwamen op scooters. 
Toen het drietal dit groepje voor-
bijreed, werden zij zonder eni-
ge aanleiding aangevallen. Twee 
van de jongens kregen meerde-
re klappen en schoppen. De jon-
gen uit Velsen-Noord liep hierbij 
zware verwondingen op, waar-
onder een gebroken jukbeen. 

De politie is een onderzoek ge-
start. Mensen die mogelijk ge-
tuige zijn geweest of die weten 
wie de verdachten zouden kun-
nen zijn, worden verzocht zich te 
melden bij de politie in Uitgeest 
via tel.: 0900-8844 of via Meld 
Misdaad Anoniem door te bellen 
met 0800-7000.

Uitgeest - In het artikel van de 
skeelerronde vorige week op de 
voorpagina is een storende fout 
geslopen. Eerste in de categorie 
tien tot en met dertien jaar werd 
Dyon Starreveld en niet Dylan 
Starreveld, zoals te lezen was.  

Dyon winnaar!
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Nieuw programma Plusactiviteiten
Castricum - Het programma 
Plusactiviteiten voor het komen-
de seizoen bevat een breed cur-
susaanbod voor jong en oud: 
computerlessen, talen, creativi-
teit, educatie, gezondheid, hob-
by, koken, muziek, sport, lezin-
gen en workshops.
Op 4 september werd de open 
dag gehouden in het Bonhoef-
fercollege en de organisatie is 
tevreden met het aantal bezoe-
kers. Wie volgens jaar de taal van 
het vakantieland wil spreken of 
talenkennis voor zakelijk gebruik 
wil uitbreiden kan opfriscursus-
sen of conversatielessen volgen.
Er is een divers aanbod kookcur-
sussen, waaronder de Italiaanse, 
Franse en Mediterrane keuken, 
Japanse sushi, amuses en fin-
gerfood, high tea en tapas (vlees, 
vis en vegetarisch). Leerzame 
cursussen zijn belastingaangifte, 
het starten van een eigen zaak, 
archiveren en opruimen en or-
ganiseren. De cursus wonen en 
interieur biedt bruikbare tips bij 
het mooi en praktisch inrichten 
van de woning. De cursus ma-

ke-up en uitstraling leert de ba-
sistechnieken opmaken en in de 
cursus metamorfose leert men 
zich stijlvol kleden. Het is ook 
mogelijk haar te leren knippen. 
Op creatief gebied zou men een 
echt zilveren ring kunnen maken 
van zilverklei, glaskralen maken, 
een originele lamp met glasmo-
zaïek of Tiffany-techniek. Er is 
een grote keuze workshops: Ja-
pans papier maken, mozaïeken, 
vilten, bloem- en tuindecoraties 
en kettingen maken. Daarnaast 
natuurlijk cursussen fotografie, 
tekenen, schilderen, beeldhou-
wen, glas-in-lood en videofil-
men of praktische cursussen zo-
als stofferen, vaarbewijs, snoeien 
en tuinonderhoud. Belangstel-
lenden kunnen zich verdiepen in 
sterrenkunde of een lezing over 
kwantummechanica bijwonen. 
Door een cursus Boeddhisme 
te volgen leert men de leer van 
Boedha. Educatief zijn de cur-
sussen Neuro Linguïstisch Pro-
grammeren, effectief communi-
ceren, persoonlijke ontwikkeling, 
spirituele ontwikkeling, astrolo-

gie, tarot, psychologie, kunstge-
schiedenis, mythologie en meer. 
Bij effectief communiceren leert 
men meer sturing aan het leven 
te geven en bij persoonlijke ont-
wikkeling wie men is in de con-
text van uw familie. De cursus-
sen digitale fotografie zijn aan-
gevuld met de workshop digi-
tale camera. Diverse schrijfcur-
sussen bieden een ruime keu-
ze om met pen en papier aan de 
slag te gaan. Er is aandacht voor 
nieuwe onderwerpen zoals soci-
ale media: Skype, LinkedIn, Fa-
cebook, Met de techniek ‘bead-
work’ is het mogelijk bloemen en 
sieraden te maken. Er zijn ver-
schillende computercursussen, 
ook speciaal voor senioren. Men 
kan het Programma Plusactivi-
teiten 2011-2012 halen bij de bi-
bliotheken in de gehele regio, bij 
boekhandel Laan in Castricum 
en het kantoor Plusactiviteiten 
in het Bonhoeffercollege. Infor-
matie: 0251-671837 maandag tot 
en met vrijdag 11.00-16.30 uur. 
Kijk ook eens op www.plusacti-
viteiten.nl.

Reanimatie Castricum neemt afscheid van oprichter

Katja Boonstra: “Met reanimeren 
kun je belangrijk verschil maken”

Bakkum - Sinds de oprichting 
in 1976 heeft de Stichting Re-
animatie en AED Castricum zo’n 
zevenduizend mensen leren re-
animeren. Een respectabel aan-
tal waar oprichter Katja Boon-
stra erg trots op is. “Met wei-
nig moeite kun je heel veel leren 
over reanimatie en een belang-
rijk verschil maken.” Donderdag 
bedankte de Hartstichting de 
scheidend voorzitter voor vijfen-
dertig jaar trouwe dienst en to-
meloze inzet. 
Lianne Schut, projectleider re-
animatiepartners en José Bos-
dijk, coördinator NoordHolland-
Noord van de Hartstichting over-
handigden een zichtbaar ont-
roerde Boonstra het beeldmerk 
van de Hartstichting: twee han-

Katja Boonstra neemt de huldiging in ontvangst van de Hartstichting. 
In 35 jaar volgden naar schatting zevenduizend mensen een reanima-
tie cursus bij ‘haar’ Stichting Reanimatie Castricum. 

den dragen een gouden hart. 
“Een bijzonder cadeau voor bij-
zondere mensen”, benadrukte 
Schut de opmerkelijke verdien-
ste van Boonstra. “We hebben 
de samenwerking altijd erg ge-
waardeerd en zijn onder de in-
druk van het grote aantal men-
sen dat jullie hebben opgeleid.”

In 1976 stond de reanimatie nog 
in de kinderschoenen en was 
een reanimatiecursus een zeld-
zaamheid. Een verhaal waarin 
een jongetje, dat bijna verdron-
ken was, gered werd omdat zijn 
eigen moeder ging reanimeren, 
zette Boonstra aan het denken. 
“Ik was toen zelf in verwachting, 
het verhaal raakte me en de vol-
gende dag heb ik de Hartstich-

ting gebeld. De dag erna zat er 
een arts van de Hartstichting bij 
mij aan tafel!” De oprichting van 
de werkgroep Reanimatie Cas-
tricum was een feit, één van de 
eerste reanimatieopleidingen in 
Nederland. Niet iedereen was 
gecharmeerd van het pioniers-
werk van Boonstra: “In het be-
gin kreeg ik zelfs dreigtelefoon-
tjes: het is de hand van God, hoe 
durft u? Maar daartegenover 
staan de vele telefoontjes waarin 
mensen mij hun verhaal doen en 
vertellen hoeveel ze gehad heb-
ben aan onze lessen. Daar doe je 
het voor!” 
Nu tientallen jaren verder is de 
Stichting nog steeds actueel en 
schroomt niet het voortouw te 
nemen in nieuwe ontwikkelin-
gen. Ook voor het 6 minuten pro-
ject in de gemeente Castricum 
heeft ze een aanjagende rol ge-
speeld. Het project waarin bur-
gerhulpverleners via de alarm-
centrale 112 ge-sms’t worden 
om te gaan reanimeren won vo-
rig jaar een prijs van de Veilig-
heidsregio NoordHollandNoord. 
Wie wil leren reanimeren en een 
AED bedienen kan zich inschrij-
ven. Op donderdagavond 29 
september en op maandagavond 
10 oktober gaan nieuwe cursus-
sen van start. De eerstvolgen-
de herhalingsavond in ontmoe-
tingscentrum Geesterhage is op 
donderdagavond 6 oktober. Op 
de website reanimatiecastricum.
nl is het volledige cursusaanbod 
te zien. Aanmelding kan via deze 
site of via Louise Schalkoort, tel. 
06-29437224. 

The Flying Dragon al 
dertig jaar in Akersloot!
Akersloot - Ze vieren het niet 
echt, maar binnenkort zit The 
Flying Dragon van Karel en Fong 
Cheung dertig jaar in Akersloot.
In die tijd heeft het specialitei-
tenrestaurant zich ontwikkeld tot 
een van ‘de betere Chinezen’ van 
het land; met een officiële num-
mer zes-notering in de top 100 
van de Misset Horeca en veel lo-
vende recensies in de gerenom-

meerde eetgidsen. Maar het af-
haalbuffet met de traditionele 
meeneemgerechten is ook ge-
bleven. Ze begroeten inmiddels 
de derde generatie klanten. Ka-
rel en Fong zijn trots op wat is 
bereikt, voelen zich thuis in het 
dorp en denken voorlopig niet 
aan stoppen. Alles over hun pas-
sie en achtergrond is te vinden 
op www.theflyingdragon.nl. 

Advocaat en mediator Esther Smal 

Gespecialiseerd in 
de overlegscheiding 
Castricum - “Mag ik mij even 
voorstellen? Mijn naam is Es-
ther Smal. Ik ben getrouwd met 
Rob en moeder van Floris (7) en 
tweeling Quint en Emma (5). Als 
advocaat en mediator ben ik ge-
specialiseerd in het familierecht, 
echtscheidingsmediation en col-
laborative divorce, beter bekend 
als de overlegscheiding.”
Sinds voorjaar 2009 werkt Es-
ther Smal met deze vernieuwen-
de vorm van scheiden: de over-
legscheiding. “Deze vorm van 
scheiden is uit de VS overge-
waaid en blijkt ook hier goed 
te werken”, vervolgt zij. “Part-
ners gaan samen met hun ad-
vocaten onder begeleiding van 
een coach en eventuele ande-
re adviseurs zoals een financi-
eel adviseur en of kinderthera-
peut om de tafel zitten met maar 
één doel: er samen uitkomen. 
Niemand wil dat zijn kinderen 
de dupe worden van een schei-
ding en daarom werkt deze aan-
pak ook zo goed. Snel en met 
duidelijke afspraken!” Veel men-
sen komen ook gewoon samen 
bij Esther met de vraag of zij als 
echtscheidingsmediator iets kan 
betekenen. “Dat is prima moge-
lijk als beide partners bereid zijn 
om hun echtscheiding via me-
diation te regelen. Ik werk waar 
nodig met een financieel advi-
seur en of kindertherapeut. En 
nooit vrijblijvend; de afspraken 
worden vastgelegd in een con-

venant en zijn bindend tussen 
partners.” 
Naast familierechtadvocaat is 
Esther geregistreerd scheidings-
mediator en lid van de vereni-
ging van Familierechtadvocaten 
en Scheidingsmediators en lid 
van de vereniging Collaborative 
Divorce Holland en van de Inter-
national Academy of Collabora-
tive Professionals. 
Smal Otte Klemann Advoca-
ten Castricum, www.smalcs.nl of 
smal@smalcs.nl of 0251-670212.
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Big Swing Band bij Jazz Session Club
Limmen - Op zondag 18 sep-
tember vanaf 16.00 uur gaat in 
Vredeburg een nieuw seizoen 
Jazz Session Club van start met 
een optreden van de Big Swing 
Band. Maar liefst 23 leden telt dit 
orkest. Het orkest bestaat vijf-
tien jaar en staat onder leiding 

van de bevlogen André Elders. 
Het orkest speelt muziek van 
befaamde grote orkesten van 
de jaren ‘30 en ‘40 van de vori-
ge eeuw, zoals Benny Goodman, 
Duke Ellington, Nestico en vele 
anderen. 
Maar ook muziekstijlen als 

blues, rock en zelfs funk gaat de 
band niet uit de weg. De toegang 
is gratis. De organisatie steunen 
kan door lid te worden voor ze-
ven euro voor het gehele jaar. In-
lichtingen: Fred Timmer, tel.: 072-
5053414, e-mail: timmer.lim-
men@worldonline.nl. 

‘Het verschil tussen jongens en meisjes’

Forte Kinderopvang or-
ganiseert gratis lezing
Castricum - Forte Kinderop-
vang organiseert op woensdag 5 
oktober vanaf 20.00 uur de gra-
tis lezing ‘Het verschil tussen 
jongens en meisjes’. De lezing  
vindt plaats bij BSO de Boom-
hut, Sokkerwei 6 te Castricum 
en gaat over de sekseverschil-
len bij het opvoeden van kinde-
ren. Zijn de verschillen tussen 
jongens en meisjes aangeboren 
of in de opvoeding ontstaan? En 
wat kun je hier als ouder mee? 
De lezing is bedoeld voor ouders 
van zusjes en broertjes, maar 
ook voor moeders van zoons, en 
vaders van dochters. De lezing 
wordt gegeven door Dr. Martine 
F. Delfos (foto): zij is dé expert op 
het gebied van psychologie en 
opvoeding. Martine schreef niet 
alleen meerdere boeken over 
dit vakgebied, maar is ook zelf-
standig therapeut, wetenschap-
pelijk psychologisch onderzoek-
ster en internationaal docen-
te aan verschillende hogescho-
len en universiteiten. Onlangs is 

haar nieuwste boek verschenen 
‘Vaders, hoe doen ze het toch?’, 
over opvoeden door vaders.
Geïnteresseerden voor de lezing 
kunnen zich opgeven via het in-
schrijfformulier op www.fortebv.
nl, via info@fortebv.nl of via tel.: 
0251-658058.

Kinderen tekenen zichzelf tijdens een schilderles
Open lessen bij Toonbeeld beeldend

Castricum- Van plan iets kunst-
zinnigs te ondernemen in het 
nieuwe seizoen? Van 16 tot en 

met 26 september kan men bij 
Toonbeeld deelnemen aan diver-
se open lessen om kennis te ma-
ken met de cursusinhoud en de 
docenten. De open les hoeft al-
leen betaald te worden als men 
zich definitief inschrijft voor de 
cursus. Voor wie meer tijd wil 
nemen zich echt breed te ori-
enteren kan de oriëntatiecursus 
volgen. Voor deze cursus is het 
echter niet mogelijk de eerste 
les als open les mee te doen. Op 
dinsdag 20 september is er van 
15.50 tot 16.50 uur een kleuter-
kunstcursus. Om 17.00 uur kun-
nen kinderen tussen 9 en 13 
jaar terecht die alles willen le-
ren over schilderen en tekenen. 
Op woensdag 21 september om 
16.30 uur kunnen kinderen tus-
sen 9 en 13 jaar beelden ma-
ken van allerlei materialen: klei 

of hout of steen. Voor volwasse-
nen maandag 19 september om 
19.00 uur start de open les ke-
ramiek. Dinsdag 20 september 
om 19.30 uur modeltekenen en 
schilderen.
Woensdag 21 september om 
19.30 uur tekenen en schilderen 
door Angéle van den Thillart. Zij 
geeft ook les op dinsdagochtend 
en zaterdagochtend voor gevor-
derden. Op vrijdag 23 september 
steenhakken onder leiding van 
Leo van den Bos. Schetsen le-
ren kan op zaterdag 24 septem-
ber, aanvang 13.30 uur. Tot slot 
maandag 26 september om 9.30 
uur creatief met letters, oftewel 
kalligraferen. Het volledige aan-
bod is te vinden op www.toon-
beeld.tv. Aanmelden voor een 
open les kan via de website of 
bel 0251-659012.

Muziekcursussen en koren 
voor kinderen bij Toonbeeld 
Castricum - Op donderdag 22 
september is er de mogelijkheid 
voor jonge kinderen om gratis 
een muziek- of koorles te volgen 
bij Toonbeeld in Castricum. Om 
15.45 uur start docente Titia Mij-
nen met een muziekles waar kin-
deren van 4 tot en met 8 jaar aan 
deel kunnen nemen. Deze les is 
een combinatie van cursussen 
waar het kind door middel van 
spel, beweging en zang in aan-
raking komt met het plezier van 
muziek maken en ervaren. Deze 
eerste les is vrijblijvend; men be-
taalt alleen wanneer men besluit 
een van de cursussen te gaan 
volgen.  
Om 18.05 uur is er een openba-
re repetitie van ‘het Sterrenkoor’’, 
een koor dat regelmatig tijdens 
activiteiten van Toonbeeld op-
treedt. Ook hier kunnen kinde-
ren vrijblijvend een keertje mee-

doen en bekijken of ze het leuk 
vinden om in een kinderkoor te 
zingen. Kinderen van circa 5 tot 
en met 12 jaar zijn welkom. Voor-
af aanmelden gewenst via de 
administratie van Toonbeeld via 
tel. 659012  
Op 17 september vindt in de Bi-
bliotheek te Castricum het jaar-
lijkse Cultuur Proeven plaats. 
Toonbeeld is deze dag aanwe-
zig. Hier kan men alle informa-
tie over deze en vele andere cur-
sussen krijgen. Ook is er die dag 
de mogelijkheid om verschillen-
de muziekinstrumenten te pro-
beren en kennis te maken met 
de docenten van Toonbeeld. Ook 
Toonbeeld Concerten is aanwe-
zig met informatie over het nieu-
we programma voor het komen-
de seizoen.  Informatie over deze 
en vele andere cursussen: www.
toonbeeld.tv.

“Van Havana naar Rio”

Toonbeeld Concert op Zondag 
opent met Estrella Acosta 
Castricum - Zondag 25 sep-
tember start de serie Concert op 
Zondag met een wervelend op-
treden van de Cubaanse zange-
res Estrella Acosta. Met haar be-
geleidingsgroep presenteert zij 
een muzikaal programma waar-
in ze Caribische en Zuid-Ame-
rikaanse ritmes mixt met avon-
tuurlijke improvisaties. Verras-
sende arrangementen van Cu-
baanse en Braziliaanse klassie-
kers worden afgewisseld met ei-
gen producten die op deze tradi-
ties en jazz geïnspireerd zijn.
In de voor de Latijns-Amerikaan 
levensstijl zo typerende atmos-

feer van feestelijkheid en spon-
taniteit neemt zangeres Estrella 
Acosta het publiek mee op een 
muzikale reis over Cuba.en Bra-
zilië. 
Met haar ontspannen frasering 
en haar warme aardse stem geeft 
zij de muziek van haar moeder-
land een bijzondere benadering. 
In een intieme setting vol ontroe-
ring en bruisende swing brengt 
zij samen met haar kwartet een 
eerbetoon aan de verschillen-
de traditionele en contempo-
raine muziek stijlen. Muzikan-
ten: Luizão Paiva - piano, José 
Luis Lopretti - bas, Enrique Firpi 

- drums, Estrella Acosta - stem. 
Het concert wordt gehouden 
op 25 september in de aula van 
Toonbeeld, Jan van Nassaustraat 
6 in Castricum. Aanvangstijd 
van het concert 11.30 uur; ein-
de rond 13.30 uur. In de pauze 
koffie, thee, frisdrank en/of wijn 
gratis. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
zaal en via e-mail: toonbeeld.
concertopzondag@gmail.com. 
Verder zijn kaarten verkrijg-
baar bij Muziekhandel Borstlap, 
Boekhandel Laan en de Read-
shop. Telefonisch reserveren is 
ook mogelijk: 0251 659012. 
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Tuinhuis van Rommel 
nu van de gemeente
Castricum - Tijdens een fees-
telijke bijeenkomst droeg Lucien 
van Ruth, bestuurder van de Vi-
va! Zorggroep, op 9 september 
de replica van het tuinhuis van 
kapitein Rommel over aan wet-
houder Klijnstra. Na fraaie woor-
den vervolmaakten beide heren 
het toegangs-schelpenpad bij 

wijze van opening. Daarna was 
het huisje het domein van de ve-
le genodigden die die middag 
naar de Tuin van Rommel waren 
gekomen. De replica, fraai werk 
van bouwbedrijf C.G. de Nijs, is 
voortaan tijdens openingstijden 
in de Tuin van Rommel voor ie-
dereen te bezichtigen.

Bakkummerbanroute
Bakkum - Wandelen door de 
duinen onder leiding van na-
tuurdeskundige Rinus Vink; dat 
kan op vrijdag 23 september. De 
Bakkummerbanroute is zeven 
kilometer lang en gaat door het 
dorp, de duinen en het bos. Er 

wordt regelmatig gestopt en Ri-
nus vertelt dan meer over de om-
geving. De start is om 10.00 uur 
bij ’t Oude Theehuys met koffie. 
Aanmelden kan bij de Stichting 
Welzijn Castricum tel. 656562, 
kosten vijf euro.

Limmen - Een 20-jarige vrouw 
uit Heiloo en een 20-jarige man 
uit Alkmaar zijn vorige week 
dinsdag in een woning in Lim-
men aangehouden voor heling.  
De politie kreeg een melding 
van een man dat er een gestolen 
PDA (Personal Digital Assistant) 
in een woning getraceerd was. 
De auto van de collega van de 
melder was vorige week gesto-
len. Hierin bevond zich ook de 
gestolen PDA. Op dit apparaat 
is echter een zogenaamde ‘track 
and trace’ systeem geïnstalleerd. 
Hiermee kan men zien op welke 
locatie het apparaat zich bevindt 
wanneer het Imei nummer van 
het toestel bekend is. In de wo-
ning in Limmen werden de man 
en de vrouw aangetroffen. Zij 
gaven aan het toestel te hebben 
gekocht van iemand. Zij werden 
aangehouden voor heling.

Heling

Castricum - Een 17-jarige fiet-
ster uit Egmond-Binnen en een 
81-jarige automobilist uit Castri-
cum botsten vorige week dins-
dag rond 14.30 uur op de Soo-
merwegh op elkaar. 

Het meisje fietste vanuit de rich-
ting van de Molenweide over de 
rotonde. De automobilist zag 
haar over het hoofd en er ont-
stond een aanrijding. De fietster 
werd onderzocht door het ambu-
lancepersoneel. Zij mocht na on-
derzoek naar huis.

Aanrijding

Expositie Mireille Moya
Castricum - Streetscape laat  
werk zien van Mireille Moya op 
de Pernestraat 31 in Castricum.
Het werk van Mireille Moya is 
geïnspireerd op oceanen en tro-
pische regenwouden. Niet zel-
den gaat Mireille Moya uit van 
bestaande dieren, die ze heeft 
ontmoet tijdens haar reizen in 
Latijns Amerika. Een steeds te-
rugkerend thema binnen haar 
werk zijn de parallellen die te 
trekken zijn tussen de werelden 
onder water en boven water. Tij-
dens deze expositie is voor een 
combinatie gekozen van Moya’s 

gedetailleerde werken op papier 
uit haar beginperiode en daar-
naast  recente werken op can-
vas. Bij deze laatste werken is 
een nieuwe techniek te zien, 
waarbij Moya foto’s van haar rei-
zen heeft gebruikt in haar schil-
derijen. Mireille Moya is door de 
jaren heen meer gaan inzoomen 
op details maar haar inspiratie-
bron lijkt nog altijd onuitputtelijk.
Voor informatie over de exposi-
tie van Streetscape kunt u bellen 
met 06-49994244. Meer werk 
van Mireille Moya is te zien op 
www.mireillemoya.nl. 

Akersloot - Zaterdag 17 sep-
tember van 10.00 tot 16.00 uur is 
er een rommelmarkt in ’t Kruis-
punt op de Mozartlaan 1A met 
een rad van avontuur. De markt 
wordt georganiseerd door SWOA 
en de toegang is gratis.

Rommelmarkt

Castricum - Show- en zang-
groep Music-Train houdt op za-
terdag 24 september de jaarlijk-
se rommelmarkt in de Maranat-
hakerk vanaf 9.00 uur. De op-
brengst gaat naar de nieuwe 
show van Music-Train die eind 
maart 2012 plaats gaat vinden 
in theater La Breche in Wormer-
veer.

Rommelmarkt 
Music-Train

Samen de strijd aan-
gaan tegen discriminatie
Castricum - Het is jammer dat 
het nog nodig is, maar het is 
mooi dat het gebeurt. Daarom 
start een groot aantal gemeen-
ten, waaronder Castricum, met 
Art.1 Bureau Discriminatiezaken 
Noord-Holland Noord de cam-
pagne Discriminee!. Samen zeg-
gen zij nee tegen discriminatie. 
Discriminee! wil mensen active-
ren om in hun buurt, op school, 

werk, bij sport en andere vrije-
tijdsbesteding nee te zeggen 
tegen discriminatie. Daarnaast 
worden ook de lokale politici en 
bestuurders opgeroepen om nee 
te zeggen. Zij worden gevraagd 
om binnen hun netwerk mensen 
te roepen om zich aan te sluiten 
bij Discriminee!
De agenda met activiteiten is te 
vinden op www.discriminee.nl.

Onderzoek regionaal zwembad
Castricum - Zwembad/sau-
na De Witte Brug in Castricum 
is een goed bezocht zwembad; 
jaarlijks trekt het circa 150.000 
bezoekers. Vanaf 2015 lopen 
echter de onderhoudsinvesterin-
gen op. Tegen die achtergrond 
wil de gemeente zich in de ko-
mende periode oriënteren op 
de mogelijkheden om, bij voor-

keur in een breder verband, een 
nieuwe zwemvoorziening te rea-
liseren. Naar aanleiding van on-
derzoek door Drijver en Partners 
blijken er diverse kansrijke aan-
knopingspunten te zijn. Zo zijn 
er mogelijkheden om met om-
liggende gemeenten samen te 
werken. Daarnaast is een com-
binatie van een nieuw zwembad 

met een eventueel nieuw te bou-
wen sporthal een optie, of sa-
menwerking met een commerci-
ele partij. Inmiddels hebben ori-
enterende gesprekken plaats-
gevonden met omliggende ge-
meenten. Bij de gemeenten Hei-
loo en Bergen wordt nog bij de 
politiek gepeild of zij ook open 
staan voor samenwerking.

Limmen – De Stichting Oud-
Limmen organiseert een bijeen-
komt waarbij belangstellenden 
getrakteerd worden op een te-
rugblik op zestig jaar mozaïe-
kendagen. Oude films en foto-
materiaal worden vertoond en 
op unieke wijze toegelicht door 

Zestig jaar 
mozaïekdagen

Henk Brandsma. Bovendien 
wordt aandacht geschonken aan 
hoe het dorp er in het verleden 
heeft uitgezien met de vele bol-
lenvelden. Donderdag 27 okto-
ber in de Burgerij, aanvang 20.00 
uur, toegang 3.50 euro inclusief 
koffie. 
Kaarten af te halen bij de Stich-
ting Oud Limmen op maan-
dag van 10.00-12.00 uur en van 
19.00-21.00 uur. Het adres is 
Schoolweg 1.
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Samba op de Johannesschool
Akersloot - Maandagmiddag opende de Johannesschool het school-
jaar spetterend met een sambaworkshop voor alle kinderen van het 
duo Sjerwin en Jeroen. De regengoden hadden net een uurtje pauze 
genomen zodat het spektakel buiten, in het zonnetje kon plaatsvinden. 
Sjerwin, die van Curaçao komt net als juf Curlianne, bouwde de ritmes 
rustig op zodat de aanwezige ouders en half Akersloot aan het einde 
een oorverdovende samba konden horen. De vriendelijke reus Sjerwin 
maakte de kinderen dan ook een groot compliment voor hun Antilli-
aanse ritmegevoel!

Basiscursus 
archeologie
Regio - SRA Baduhenna (Hei-
loo) en de Regionale Werkgroep 
Oer-IJ (Castricum) organiseren 
dit najaar een basiscursus ar-
cheologie. De cursus is bedoeld 
voor personen die zich interes-
seren in archeologie, zich wil-
len inzetten als vrijwilliger, of die 
er mee te maken hebben in de 

privésfeer of zakelijk. De cursus 
wordt om de week gegeven van 
eind oktober tot eind februari 
2012 op dinsdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur in de museumruim-
te van Baduhenna aan de Ken-
nemerstraatweg 464 in Heiloo. 
De kosten zijn 30 euro. 
Aanmelden voor deze cursus is 
noodzakelijk en kan tot uiterlijk 
20 september via e-mail: badu-
henna@planet.nl. Voor uitge-
breide informatie wordt verwe-
zen naar  www.baduhenna.nl.

Akersloot - Een jongetje van 2,5 
jaar uit Akersloot raakte woens-
dagmiddag rond 16.40 uur ge-
wond na een aanrijding op de 
Geesterweg. Het jongetje stond 
samen met zijn moeder te wach-
ten voor het stoplicht. Toen het 
licht op groen sprong, rukte hij 
zich los en begon over te steken. 
Een 37-jarige automobiliste uit 
Akersloot had oranje licht en be-
sloot door te rijden. Zij reed hier-
door de peuter aan. Hij liep door 
de aanrijding een hoofdwond op 
en werd overgebracht naar een 
ziekenhuis in Amsterdam.

Peuter gewond 
bij aanrijding

Castricum - Dankzij de inzet 
van de 150 collectanten, die vo-
rige week het slechte weer trot-
seerden en huis-aan-huis collec-
teerden voor KWF Kankerbestrij-
ding in Castricum/Bakkum, werd 
het mooie bedrag van 14.850 eu-
ro opgehaald. Met ruim 250 eu-
ro meer dan vorig jaar was dit de 
hoogste opbrengst ooit in de ge-
meente. 
Wie de collectant heeft gemist 
kan alsnog een gift deponeren in 
de collectebus bij de winkels van 
Het Kruidvat of een storting doen 
op giro 26000 ten name van KWF 
Kankerbestrijding in Amsterdam.

Opbrengst collecte 

Strandpaviljoen Zeezicht 
sponsort Donkeyrunners
Castricum - Het is alweer even 
geleden maar zaterdag 11 juni 
ging de twintigste Roparun van 
start. De estafettelopers  hebben 
weer voor het goede doel (zorg 
aan mensen met kanker) 520 ki-
lometer van Parijs naar Rotter-
dam gerend.
Deze sportieve prestatie van 
teamnummer 210, oftewel 
team Donkeyrunners, ging aan 

Strandpaviljoen Zeezicht niet 
onopgemerkt voorbij. Om de lo-
pers en vrijwilligers te belonen/
sponsoren heeft het paviljoen 
hen een heerlijk driegangendi-
ner aangeboden.  Dit diner werd 
afgelopen zaterdag met een zeer 
feestelijke sfeer door de Don-
keyrunners genuttigd. 
Hun vraag aan Zeezicht was: 
‘Volgend jaar weer?’

Computerinloop in de 
bibliotheek in weekend
Castricum - De Stichting Wel-
zijn Castricum verzorgt op za-
terdag 17 september van 11.00 
tot 15.00 uur een computerin-
loop waar men voor alle vragen 
rond computeren, mailen en in-
ternetten terecht kan. Ook kan 
men tijdens de inloop het com-
puterjaarprogramma van Stich-
ting Welzijn Castricum ontvan-
gen met informatie over cur-
sussen, workshops, thuisonder-
steuning en het Probeer PC-pro-
ject. In het jaarprogramma staan 
voorts interessante workshops 
vermeld rond het maken van fo-
toboeken, Skype,  internetban-
kieren en computeronderhoud.                                                                                                       
Tevens is er informatie met toe-
lichting paraat over het verde-

re aanbod van de Stichting Wel-
zijn Castricum aan aantrekkelij-
ke cursussen en activiteiten als: 
Samen naar het  theater, Eten 
en ontmoeten, Vriendschapscur-
sus en Beweeg bewust. Een ac-
tiviteiten- en cursusboekje met 
45 cursussen en activiteiten kan 
meegenomen worden.  Wie op 
zoek is naar een leuke vrijwilli-
gersjob is eveneens welkom in 
de bibliotheek aanstaande za-
terdag. Er is een zeer gevarieerd 
aanbod aan vacatures in te zien 
passend bij ieders talenten en 
agenda.
Voor meer informatie: Stichting 
Welzijn Castricum, telefoon 0251 
656562 of info@welzijncastri-
cum.

Castricum - Op zaterdag 25 
september vindt in Bakkum en 
Castricum de kledinginzame-
lingsactie van Sam’s Kledingac-
tie voor Mensen in Nood plaats. 
Men kan goede, nog draagba-
re kleding, schoeisel, huishoud-
textiel en dekens van 10.00 tot 
12.00 uur in gesloten plastic zak-
ken afgeven bij de onderstaan-
de adressen: in Bakkum bij De 
Zeeuw, Heereweg 29 en in Cas-
tricum bij de Pastorie Pancrati-
uskerk, Dorpsstraat 113 en de 
Maranathakerk, Kleibroek/Prin-
ses Beatrixstraat.

Sam’s kledingactie

Enthousiaste sfeer bij 
open huis van VUcas
Castricum - Op het Kooiplein 
was het zaterdag een komen en 
gaan van belangstellenden voor 
het open huis van de VUcas.
Belangstellenden spraken met 
aanwezige docenten. Voor de 
nieuwe cursussen was er be-
grijpelijk extra aandacht. Voor-
al handlezen en zeggingskracht 
van de fotografie en wereldge-
schiedenis trokken de aandacht. 
Gemist? Nieuwsgierig? Zaterdag 
17 september kan men ook nog 
informatie krijgen over het pro-
gramma in de bibliotheek tijdens 
de manifestatie Cultuur Proeven. 

Het kantoor van VUcas aan het 
Kooiplein is in september open 
op maandag-, woensdag- en 
vrijdagmorgen van 9.30 tot 12.30 
uur, tel. 670048. Inschrijven kan 
ook via www.vucas.nl.  
De open dag werd extra sfeer-
vol door opnieuw het optreden 
van de Dixie Fun Jazz Band. Be-
zoekers van de VUcas maar ook 
van de andere winkels aan het 
Kooiplein hoorden bekende en 
minder bekende melodieën uit 
met name de twintiger jaren. De 
buurtbewoners konden verzoek-
nummers vragen.

Vermist:
Geelvinkstraat Castricum: cy-
perse gec.astreerde kater, fors, 
helft borst, neus en kin wit, 3 
poten witte sokjes, 1 poot he-
lemaal wit, 5 jaar, Gijs. Dorps-
straat Castricum: cyperse gecas-
treerde kater, bruine vlekken in 
de vacht, witte borst doorlopend 
naar de nek, voor witte voetjes, 
achter kniekousen, zwart band-
je met witte en zwarte glittertjes, 
gechipt, 1 jaar, Noah.

Gevonden:

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

Goed tehuis gezocht:
Cypers schildpadpoesje, 4 jaar, 
honden en katten gewend, niet 
bij kleine kinderen, wil graag 
naar buiten.

Inl.: Ria Dol, tel. 0251-658504.

Jongeren naar Burkina Faso
Limmen - Al 25 jaar heeft de 
werkgroep ontwikkelingssamen-
werking Limmen (WOL)  contact 
met mensen in Burkina Faso. Al 
die jaren zijn er acties geweest 
om het onderwijs in dat arme 
land in West Afrika te bevorde-
ren. Denk ook maar aan de mon-
sterfietstocht van 9.000 kilome-
ter vorig jaar. In het jubileum-
jaar van WOL wil de werkgroep 
samen met de werkgroep Mis-
sie Ontwikkelingssamenwerking 
en Vrede (MOV) van de Corne-
liusparochie jongeren een kijk-
je laten nemen bij de verschil-

lende projecten die daar de af-
gelopen 25 jaar vanuit Neder-
land zijn ondersteund. Geïnte-
resseerden van achttien jaar en 
ouder die van 25 februari tot en 
met 4 maart vrij zijn kunnen zich 
aanmelden. 
Op woensdag 21 september 
wordt vanaf 20.00 uur een infor-
matiebijeenkomst gehouden in 
het Piusgebouw naast de Cor-
neliuskerk. Daar wordt meer ver-
teld  over de kosten, visum en 
vaccinaties et cetera. Aanmel-
den via pastorie.corneliusparo-
chie@hetnet.nl of 072-5051275.

Castricum - Tijdens Cultuur 
Proeven zaterdag 17 september 
in de bibliotheek is de Volksuni-
versiteit Castricum ook vertegen-
woordigd met een stand. Zij ver-
zorgt om 13.30 uur een demon-
stratie handleeskunde, gegeven 
door Diana Willemsen. “Handle-
zen is één van de methodes om 
meer inzicht in mensen te krij-
gen”, zegt zij. “Je kunt sneller dan 
door het doen van allerlei testen 
een karakteranalyse maken. Ook 
kun je aan de hand van je han-
den goed bepalen welke partner 
het beste bij je past. En handle-
zen is helemaal niet zo moeilijk!”
De Volksuniversiteit organiseert 
hierover een cursus. Voor meer 
informatie zie de website.

Demonstratie 
handleeskunde
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Rien Faase is winnaar 
55-plus viscompetitie
Uitgeest - Op de eerste plaats, 
met 25 competitiepunten, ein-
digde dit jaar Rien Faase bij de 
zomercompetitie van hengelaars 
van 55 jaar en ouder in Uitgeest.
Voor het derde achtereen vol-
gende jaar consolideerde Piet 
Feenstra z’n tweede plek en op 
de derde plaats eindigde Joop 
de Beer. Meestervisser Pico Pil-
kes eindigde op de vierde plaats.
Op 3 mei werd de zomercompe-
titie van de AHB 55+ viscompe-
titie gestart met de eerste ont-
moeting van de achttien geplan-
de wedstrijden. Er waren zes-
tien deelnemers. Wekelijks is er 
op de dinsdagochtend gevist. 
Werd dit jaar een totaal aantal 
vissen geland van 2301 stuks, 
in 2010 bleken dat er 2505. Het 
totaal gewicht van de gevan-

gen vis in 2011 bedroeg 219 kg 
tegen 287,9  kg in 2010. Ter af-
sluiting van de competitie werd 
op dinsdag 6 september ’n kop-
pelviswedstrijd gehouden. Ge-
vist werd in het Uitgeestermeer, 
ter hoogte van Dorregeest. Win-
naars werden het koppel Dirk 
Zonneveld en Kees van der Meer 
met in totaal 74 stuks en 3,8 kg. 
De zwaarste vis van het seizoen, 
’n brasem van 2,1 kg, werd ge-
vangen door Joop de Beer. Het 
grootste wedstrijdgewicht van 
het seizoen, 7,3 kg, werd gevan-
gen door Ton Pleijster. Wie an-
ders dan Rien Faasse verschalk-
te het hoogste aantal vissen (67 
stuks). Ook meevissen? Aanmel-
den kan bij Joop de Beer, 0251-
311348 of mail naar joop_de_
beer@hotmail.com.

Jeugdonderlinge van TCU
Uitgeest - Het is alweer een poosje geleden, maar de foto gaat nog een jaar lang mee. Vrijdag 26 augus-
tus startte de Jeugdonderlinge bij Tennis Club Uitgeest met donder en bliksem en heel veel regen. Maar het 
werd een prachtig toernooi. Naast spannende wedstrijden waren er diverse activiteiten, waaronder een bar-
becue en bingo. Na acht dagen waren de finalisten bekend die zaterdag de laatste wedstrijden speelden. 
De WEA jeugdonderlinge wordt afgesloten met een loterij. Clubkampioenen werden bij de meisjes Roos 
Rodenburg en bij de jongens Jorn Brouwer. De Wout Boersbeker ging dit jaar naar Dave Roest. Kijk voor de 
volledige uitslag en foto’s op www.jeugdonderlinge.tk.

Duits bierfeest in Bobs
Uitgeest - Op zaterdag 1 okto-
ber vindt het eerste Uitgeester 
Oktoberfest plaats in Bobs Uit-
geest met een traditioneel huwe-
lijk van de Hertog van Uitgeest 
en de Prinses van Beieren. Alle 
gasten maken een echt bierfeest 
mee zoals op de Wiesn in Mün-
chen, compleet met een eigen 

bierpul die als aandenken mee 
naar huis mag, warme en koude 
buffetten, entertainment, dirndls, 
lederhosen en live-muziek van 
de band Shoreline! Het Uitgees-
ter begint om 19.00 uur, het feest 
duurt tot 23.00 uur, waarna er 
een afterparty plaats vindt tot 
5.00 uur.  

Uitgeest - De meeste muziek-
liefhebbers kennen de populai-
re radiozender Wild FM wel; de 
zender die beste beats aan el-
kaar laat draaien door verschil-

Wild FM on Tour in de Buona
lende top dj`s. Deze toppers ko-
men vrijdag 16 september naar 
Buona Sera in Uitgeest. De en-
tree is gratis. De deur gaat om 
21.00 uur open.   

De afsluiting van het 
duivenvluchtseizoen 
Uitgeest - Vrijdagavond 9 sep-
tember was de afsluitende inkor-
favond van de Vliegende Vleu-
gels met de prijsuitreikingen van 
het seizoen, onder andere de 
Piet Meyerprijs, dit jaar gewon-
nen door de gebroeders Been-
tjes uit Akersloot. De Moterhuis-
prijzen gingen naar Jaap Tee-
ling die eerste werd, twee werd 
Peter Schellevis en drie Dirk de 
Bruin. De A.C Borstbouw prijzen 

ging naar combinatie Kerssens-
Krom, nummer twee naar Frank 
Rodenburg en nummer drie Dirk 
de Bruin.  
Zaterdagmorgen was de laatste 
en afsluitende Natourvlucht van 
het seizoen. Na om 8.20 uur ge-
lost te zijn melde de eerste duif  
zich bij Frank Rodenburg in Uit-
geest. Het algemeen kampioen-
schap kreeg  een ‘nieuwe’ kam-
pioen: Gerard Twaalfhoven. De 

vereniging moet terug kijken 
op een wat minder sterk vlieg-
seizoen met de duiven dit jaar, 
vooral op regionaal en provin-
ciaal gebied waren de uitslagen 
te wisselvallig en van een min-
der niveau. 

Dit weekend vond ook Nationale 
Derby der Junioren plaats vanuit 
het Franse Sens met een afstand 
van 495 km. Ingekorfd in Sant-
poort-Noord waren er vier deel-
nemers van de vereniging die 
hier aan deelnamen. De gebroe-
ders Beentjes werden veertien-
de, Gerard Twaalfhoven behaal-
de een 26e plaats en Hein Berk-
hout eindigde op nummer 33. 

Kindervoorstelling bij Fort aan Den Ham
UItgeest - Zondag 18 septem-
ber is Fort aan Den Ham weer 
open. Voor de kinderen is Thea-
tergroep Wie Walvis te gast. Om 
13.00 en om 15.00 uur spelen zij 
de kindervoorstelling ‘Mousta-
chio’ op het buitenterrein. Als 
het erg regent vindt de voorstel-
ling plaats in de Artillerieloods 
in. Moustachio is een muzikaal 
liefdesverhaal over een boer, een 
boerin en drie mannen met snor-
ren. De voorstellingen zijn gratis 
te bezoeken. Meer informatie op 
www.fortaandenham.nl.

Uitgeest - Het nieuwe pro-
gramma van de Vrouwenbewe-
ging biedt een scala aan the-
ma-avonden. In het programma-
boekje die deze week onder de 
leden wordt verspreid, is te lezen 
dat naast muziek ook informatie-
ve en spirituele thema’s worden 
aangeroerd. Dinsdag 20 septem-
ber houdt de Vrouwenbeweging 
de eerste avond van het nieuwe 
seizoen. De avond wordt gestart 

Muzikale start nieuw seizoen
met een viering in de rooms-ka-
tholieke kerk vanaf 19.00 uur. 
Daarna wordt de avond muzi-
kaal voortgezet in De Zwaan met 
MiXXT; een zanggroep die vol 
enthousiasme een gevarieerd re-
pertoire zingt die op verrassen-
de manier wordt gepresenteerd. 
Bovendien gaat de website van 
de Vrouwenbeweging deze 
avond officieel online! De muzi-
kale avond begint om 20.00 uur.

FC Uitgeest snel volwassen
Uitgeest - Trainer Jurg Bosman 
wist het gelijk. De tien minuten 
die nog op de klok stonden bij 
een 1-0 voorsprong zouden echt 
wel worden uitgespeeld. On-
danks het tumult dat was ont-
staan na het maken van een 

hoop heisa door spelers en trai-
ner van Hellas Sport en scheids-
rechter Pasman de wedstrijd ge-
staakt had. Bosman dirigeerde 
zijn mannen naar de kleedkamer 
en hield ze scherp. En inderdaad 
na een afkoelingsperiode van 

Uitgeest - Popkoor SurpriSing 
verzorgt een gastoptreden in 
Theater De Vest in Alkmaar in 
het theaterprogramma van Dan-
ny de Munck en Henk Poort op 6 
oktober. Onder leiding van diri-

Gastoptreden

ongeveer een kwartier werd de 
wedstrijd uitgespeeld. 

FC Uitgeest deed dat in alle rust 
en kwam geen moment meer in 
de problemen. Heel ‘volwassen’ 
stelde het team de drie punten 
veilig in een wedstrijd waarin het 
voortdurend de bovenliggende 
partij was geweest. 

gent Michael van Breemen heeft 
in juni de opnames plaatsgevon-
den voor de productie van de 
eerste cd van SurpriSing met een 
variëteit aan diverse popsongs. 
Daarnaast is het koor weer be-
gonnen met het repeteren van 
een verrassend repertoire voor 

haar concert op 5 november in 
De Dansende Duinen op het ter-
rein van Dijk en Duin in Castri-
cum. 
De opbrengst van dit concert en 
een deel van elke verkochte cd 
komt ten goede aan Stichting 
Pink Ribbon. 
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Feestelijke picknick Paltrok
Uitgeest - Openbare basisschool De Paltrok heeft de eerste week van 
het nieuwe schooljaar afgesloten met een picknick met kinderen, ou-
ders en leerkrachten. De picknickgerechten werd van huis meegeno-
men door de kinderen waardoor er een grote variatie aan hapjes ont-
stond; van krentenbollen tot muffins en van aardbeien tot slagroom-
soesjes. Lekker!

Lezing over Anton Heyboer
Uitgeest - De Zeister twee-
ling Trees van Kleef en Willy Nij-
man-van Kleeft geeft donderdag 
15 september een lezing over 
de bekende kunstenaar Anton 
Heyboer (1924-2005). De zus-
sen hebben in 2005 een grote 
en succesvolle tentoonstelling 
gehad in Slot Zeist. Zij zijn pure 
verzamelaars van vooral het la-
tere werk, maar bezitten ook zijn 
vroegere werk. Vele malen zijn zij 
bij Anton Heyboer en zijn vrou-

wen op bezoek geweest en heb-
ben zo de kunstenaar persoon-
lijk leren kennen. Deze bezoeken 
maken de lezing extra boeiend.
Ook zullen enkele werken van 
Anton Heyboer te zien zijn. 

De lezing wordt georganiseerd 
door Vrouwen van Nu afdeling 
Uitgeest. Niet-leden zijn wel-
kom. Entree vijf euro inclusief 
koffie of thee. Aanvang 20.00 uur 
in Dorpshuis De Zwaan.

Leer de salsa in De Zwaan
Uitgeest - Zondag 18 septem-
ber is er weer een workshop van 
dansschool Cuba te Llama in De 
Zwaan op de Middelweg 5. De 
salsalessen worden gegeven 
door de Cubaanse dansmees-
ter Alberto Sachez Montejo. De 

workshops Cubaase Son, Salsa 
en Rueda de Casino is voor zo-
wel beginners als gevorderden 
geschikt.
Na de workshop is er vrijdansen. 
Aanvang 19.00 uur. Aanmelden 
kan via info@cubatellama.nl.

Met andere ogen kijken, 
fotografiecursus voor 50+
Uitgeest - Uitgeest – In dorps-
huis De Zwaan gaat een cursus 
fotografie van start voor men-
sen van vijftige jaar en ouder. 
Het doel van de cursus is om kri-
tischer, met andere ogen, naar 
foto’s te kijken en daardoor be-
ter te gaan fotograferen. Denk 
aan lichtinval, compositie en de 
vraag hoe een foto spannender 
wordt. De cursus voor beginners 
is 13 september gestart en er is 
nog plek voor geïnteresseerden.

De groep komt elke tweede 
dinsdag van de maand bijeen 
van 9.30 - 12.00 uur. 

De kosten bedragen twaalf eu-
ro. De cursus voor gevorder-
den is elke laatste dinsdag van 
de maand, ook van 9.30 tot 12.00 
uur. Inlichtingen en opgeven bij 
Wies de Wit, tel.: 313174. De cur-
sus is een onderdeel van activi-
teiten die de ANBO-Uitgeest or-
ganiseert.

Volgende film Black Swan
Flitsende start seizoen 
voor filmhuis Uitgeest
Uitgeest - “Het publiek schijnt 
ons weer gevonden te hebben”, 
aldus een glunderende Yvette 
Henriquez aan het eind van de 
eerste voorstelling van het film-
huis. “De zaal was volledig uit-
verkocht.” Vrijdag 16 september 
wordt de volgende film vertoond: 
een zwarte zwaan in filmhuis de 
zwaan. Het gaat hierbij om Black 

Swan geregisseerd door Darren 
Aronofsky. Het intrigerende en 
spannende plot speelt zich af tij-
dens de opvoering en repetities 
van een dansvoorstelling van het 
Zwanenmeer. De film begint om 
20.15 uur. Toegang vijf euro, in-
clusief koffie voorafgaand. In 
de voorverkoop bij boekhandel 
Schuyt.

Uitgeest - De kinderkleding-
beurs van de Kinderkledingkast 
plaats op vrijdag 7 oktober van 
18.30 tot 21.00 uur in harmonie-
gebouw De Opmaat. Men kan 
daar terecht voor kinderkleding 

Kledingbeurs en -schoenen, speelgoed en 
zwangerschapskleding die een 
tweede ronde kunnen worden 
gedragen. De Kinderkledingkast 
brengt vraag en aanbod bij el-
kaar. Zelf spullen inbrengen kan 
namelijk ook, Voorwaarden op-
vragen kan via kinderkleding-
kast@gmail.com.

Eric Ott scoort zeven punten
Uitgeest - Eric Ott had afgelo-
pen zaterdag tijdens de KNMV 
cupwedstrijden weer een mooie 
inhaalwedstrijd die hem zeven 
punten opleverde. Na een slech-
te start, volgens Eric stond de 
motor in zijn tweede versnelling, 
kwam Eric langs op een negen-
tiende plek. In de laatste ron-
de ging hij achter Roy Meerman 
aan. Roy haalde Lennard Hofme-
ijer in en Eric zat vlak achter Len-
nard. Die kwam vervolgens iets 
minder snel de bocht uit, waar-

door Eric hem voorbij stak. Op 
de streep lag Eric eenduizendste 
van een seconde voor op Len-
nard. Eric werd negende in  een 
mooie tijd, 1:46.9.
De volgende wedstrijd is de 
Race of the Champions voor het 
ONK in Assen op 25 september.
Dan staat racingteam Edwin Ott 
Motoren met twee coureurs aan 
de start. Alex Ott in de Dutch Su-
perbikes met rijnummer 99 en 
met Eric Ott in de Dutch Supers-
port met rijnummer 99.
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DE R VAN LEKKERRRR.... !
De R zit weer in de maand, en dan weet u het wel…..
Van woensdag t/m woensdag:

DUO SPECULAAS SPRITS
Da’s dubbel genieten ! van € 3,75 nu  per pakje € 2,50 !!
Dit weekend:

SPECULAAS TAARTJE
Met roomboter-amandel van € 6,95  voor € 5,95 !!

De Nationale Vezelweken zijn er, kijk voor acties in de winkel !!
www.bakkerijputter.nl

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

Als inwoners van Uitgeest de 
honderdjarige leeftijd bereiken, 
mag ik ze als burgemeester altijd 
vereren met een bezoek. Ik schrijf 
wel ‘altijd’, maar u begrijpt dat dit 
niet dagelijks gebeurt. Toch is het 
in de vierenhalf jaar dat ik burge-
meester van Uitgeest ben al twee 
keer voorgekomen. 
Afgelopen zaterdag was ik ook 
(voor de derde keer) op bezoek 
bij een wel heel bijzondere hon-
derdjarige: de schoorsteen van de 
stokkenfabriek van de firma Zon-
jee stond die dag precies hon-
derd jaar fier overeind. De Stich-
ting Fabriekschoorstenen (STIF) 
en de familie Zonjee hadden er 
een mooi feestje van gemaakt. 
Het is bijzonder om midden in ons 
dorp zo’n schoorsteen te hebben 
en nog wel bij een tot op de dag 
van vandaag in bedrijf zijnde fa-
briek, die ik bovendien tijdens de 
rondleiding mocht bewonderen.
Niet alleen de schoorsteen is een 
zogenaamd ‘landmark’ van ons 
dorp. Dat zijn natuurlijk ook onze 
twee kerken. Zondagochtend was 
ik samen met mijn echtgenoot bij 
de eucharistieviering in de R.K. 
kerk. Feestelijk geïnstalleerd door 
deken Cassee, werd kapelaan 
Ivan die dag officieel pastoor Ivan. 
Ook weer een dag om te vieren.  
Een bijzondere schoorsteen, twee 
fraaie kerken, een dominee en nu 
ook weer een heuse pastoor. Het 
was een mooi weekend.
Mieke Baltus,
Burgemeester van Uitgeest.
burgemeester@uitgeest.nl.

Landmark
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Jolanda Linschooten Neder-
lands Kampioen 100 km

Akersloot - Tijdens de interna-
tionale RUN Winschoten heeft 
Jolanda Linschooten de nati-
onale titel 100 km hardlopen 
op de weg veroverd. De wed-
strijd die dit jaar tevens Euro-
pees en Wereldkampioenschap 
was, werd gelopen onder zware 
weersomstandigheden. De ho-
ge luchtvochtigheid en een mid-
dagtemperatuur van ruim bo-
ven de 24 graden maakten het 
de lopers niet eenvoudig, waar-
door veertig procent van de lo-
pers de eindstreep niet haalde. 
De Akerslootse Linschooten liep 
de eerste rondes van tien kilo-
meter gelijk op met Mieke Hek-
kers, maar kwam na vijfendertig 
kilometer al eerder dan verwacht 

op kop te lopen in de strijd om 
het Nederlands Kampioenschap. 
Na het vijftig kilometerpunt te-
kende zich ook bij Linschoo-
ten een licht verval af en kwa-
men de rondetijden net iets bo-
ven het uur te liggen. Niet ver-
wonderlijk gezien de weersom-
standigheden en het feit dat ze 
slechts twee weken eerder nog 
de Ultratrail Mont Blanc, een 
zware bergloop over 120 kilo-
meter in de Alpen op haar naam 
wist te schrijven. Toch wist ze er 
in de laatste meters van het NK 
nog een ware sprint uit te persen 
om na 9.37.03 over de eindstreep 
te komen.
Tweede werd Mieke Hekkers 
in 9.52.25 en derde de kampi-
oene van vorig jaar, Léonie van 
den Haak in 10.09.05. Het Ne-
derlandse damesteam speelde 
in het internationale veld voor 
het Europees en Wereldkampi-
oenschap een bescheiden bij-
rol en werd zesde in de landen-
wedstrijd.

Het NK 100 kilometer op de weg 
was een uitstapje voor Linschoo-
ten, die zich gespecialiseerd 
heeft in ultra berglopen en haar 
focus vooral richt op de 160 ki-
lometer lange loop over het tro-
pische eiland La Réunion halver-
wege oktober, waarin meer dan 
9000 meter geklommen en afge-
daald moet worden over smalle 
bergpaden.

Schaatsen bij de VKIJ
Castricum - De scholen zijn 
weer begonnen en ook de sport-
verenigingen zijn weer gestart. 
Wie wil leren schaatsen moet 
iets langer wachten. Zaterdag 
8 oktober starten de eerste les-
sen van het seizoen op kunstijs-
baan de Meent in Alkmaar. El-

ke zaterdagochtend tot en met 
maart kan men van 10.00 uur 
tot 11.00 uur meedoen aan het 
jeugdschaatsen. Ingedeeld naar 
niveau en leeftijd oefent men in 
kleine groepjes onder leiding 
van enthousiaste schaatstrai-
ners. 

Vitesse verliest door buitenspel-
doelpunt nipt van Den Helder: 2-3

Castricum - De eerste helft 
had Vitesse het knap lastig te-
gen de FC uit Den Helder, dat in 
aanvoerder Arjan Wisse de bes-
te man van het veld had. Het 
schortte de eerste helft voorna-
melijk aan de opbouw van ach-
teruit. Juist de vele foute pas-
ses van Vitesse zorgden voor 
het overwicht van Den Helder, 
waarbij Arjan Wisse vanaf de 
linkerkant voor het meeste ge-
vaar zorgde.  Zo’n vijf minuten 
voor rust ging het uiteindelijk 
toch mis. Vitesse mocht voorin 
een uitgooi nemen, en dat leid-
de niet alleen tot knullig balver-
lies, maar zorgde er ook voor dat 
Arjan Wisse uit de daaropvol-

gende snelle counter plotsklaps 
vrij voor doelman Hans Veldt kon 
verschijnen. Die werd koelbloe-
dig omspeeld, waarna de aan-
voerder de bal simpel kon bin-
nentikken: 0-1, wat tevens de 
ruststand werd. 
Al in de derde minuut na de rust 
kreeg Den Helder een vrije trap 
op zo’n 25 meter van doel. Spits 
Patrick Beens plaatste zich ach-
ter de bal, en tot verbazing van 
menigeen verdween de bal vlak 
boven de keeper Hans Veldt in 
het doel: 0-2. Maar nog geen mi-
nuut later was de aansluitings-
treffer al een feit. Met een ver-
re voorzet werd de geheel vrij-
staande spits Lennert Been-

tjes bereikt, en de bal viel van-
af zijn schoen heel simpel in de 
hoek: 1-2. Zo’n 20 minuten voor 
tijd was het alsnog raak en op-
nieuw was het Lennert Been-
tjes die, nadat hij opnieuw door 
de verdediging van Den Helder 
uit het oog was verloren, de 2-2 
liet aantekenen. Daarna bleven 
beide ploegen strijden voor de 
drie punten, en kregen ook di-
verse grote mogelijkheden daar-
toe. Kort nadat al enkele aan-
vallen terecht door een buiten-
spelsignaal van de assistent-
scheidsrechter warren terug-
gefloten, gaf Arjan Wisse vanaf 
rechts een lange voorzet richting 
de ingevallen linkerspits. Zowel 
hij als spits Patrick Beens bevon-
den zich daarbij in buitenpositie, 
maar helaas voor Vitesse liet de 
van ver komende scheidsrech-
ter dit keer zijn assistent ten on-
rechte in zijn hemd staan: 2-3. 
Lennert Beentjes had daarna 
nog een zuivere hattrick op zijn 
schoen, maar de bal ging rake-
lings over. En Den Helder had het 
duel al in het slot kunnen gooien 
toen een van de voorwaartsen 
ongehinderd het strafschopge-
bied mocht binnenlopen, maar 
zijn inzet ging via de binnenkant 
van de paal het veld weer in. En 
daardoor bleef de eindstand ste-
ken op 2-3 in het voordeel van 
Den Helder.

Officiële opening van 
kleedkamers Vitesse’22
Castricum - Afgelopen zaterdag 
was het eindelijk zover. Onder 
grote belangstelling van ieder-
een die aan bouw van de kleed-
kamers had meegewerkt werd 
de opening van de kleedkamers 
van Vitesse’22 verricht door Kees 
de Groot en Michiel de Nijs. Be-
stuurslid Fons van Dongen stond 
in zijn openingswoord stil bij de 
wijze waarop deze nieuwbouw 
tot stand is gekomen. Het re-
sultaat mag er zijn; er staat een 
nieuwe kleedkamerfaciliteit waar 

de club trots op kan zijn. Fons 
sprak zijn waardering uit richting 
de vele vrijwilligers die hun me-
dewerking belangeloos verleen-
den en liet blijken dat zonder de-
ze vrijwilligers deze bouw niet 
mogelijk was geweest. Na de of-
ficiële opening stond er voor de 
genodigden een hapje en drank-
je klaar in de kantine.
De nieuwe kleedkamers zijn de 
eerste stap in wat de gehele re-
novatie van de opstallen van Vi-
tesse’22 moet gaan worden.

Onfortuinlijke seizoen-
start voor KV Helios

Castricum - Helios is het veld-
seizoen begonnen met een nipte 
nederlaag tegen het sterke OKV 
uit Oostzaan. De sterk verjongde 
ploeg begon te slap en gespan-
nen aan de wedstrijd.  Het lukte 
Helios niet om hier in de loop van 
de wedstrijd overheen te groei-
en. Het duel was van de eerste 
tot de laatste minuten spannend.  
De ploegen waren aan elkaar 
gewaagd en het verschil was dan 
ook nooit meer dan twee punten.  
Halverwege de wedstrijd stond 
het 6-6 , een tussenstand waar 
Helios niet over mocht klagen.  
Het ontbrak Helios in het begin 
van de tweede helft opnieuw aan 
scherpte waardoor de ploeg  op 
een 6-8 achterstand werd ge-
zet. Helios kwam nog terug tot 

8-8  en 9-9 maar OKV wist als 
eerst de 10 op het scorebord te 
toveren. De laatste minuten ver-
liepen tamelijk dramatisch voor 
de thuisploeg. Helios voerde  in 
de slotfase de druk op de verde-
diging van OKV op. De Castri-
cummers wisten tot  twee keer 
toe een strafworp te versieren 
maar de spanning was groot en 
beide kansen op een gelijkspel 
werden gemist. Hierdoor eindig-
de de wedstrijd in een onnodige 
nederlaag. De nieuwe coach Se-
bas Leegwater was teleurgesteld  
dat zijn ploeg een gelijkspel was 
misgelopen.
Helios speelt woensdag 14 sep-
tember een competitiewed-
strijd in Haarlem tegen Auro-
ra. De wedstrijd begint om 21.00 
uur. Zondag 18 september staat 
er weer een uitwedstrijd op het 
programma. In Zaandam neemt 
Helios het op tegen Zaandam-
Zuid, deze wedstrijd begint om 
14.30 uur. Foto: Willem Klopper.

Aan het einde van het seizoen 
rijdt men af voor een diploma 
en er wordt afgesloten met een 
heuse Elfstedentocht.

De VKIJ is een vereniging met 
een eigen natuurijsbaan aan de 
Zeeweg in Castricum. Voor meer 
informatie en aanmelding: An-
nemarie Beekman, tel. 0251-
650306 of e-mail annemarie.
beekman@planet.nl.  



Kleding, sieraden, tassen en schoenen

Loliyo als het leuk, goed 
en niet duur moet zijn
Uitgeest - Kledingwinkel Loliyo 
heeft er dit seizoen een nieuw 
merk bij voor vrouwen die een 
maatje meer nodig hebben. Het 
merk X-two is chic en van uitste-
kende kwaliteit. Loliyo, bij klanten 
beter bekend als ‘het winkeltje’, 
heeft leuke, betaalbare dames-
mode voor jong en oud, groot 
en klein. De modekleuren bij 
Loliyo zijn groen, donkerblauw, 
terracotta, mosterdgeel en cog-
nacbruin. “Gelukkig geen paars 
meer na jaren paars,” zegt Hel-
ma.

Iedereen kan in deze gezelli-
ge winkel wel iets passends vin-
den. Is een model te wijd of juis-
te te lang, dan past eigenaresse 
Helma Lute het meestal meteen 
aan. “Van beroep ben ik coupeu-

se en ik werk mijn hele leven al 
in de mode. Het geven van per-
soonlijk advies ligt helemaal in 
mijn straatje!” Helma verkoopt 
bovendien tassen, schoenen en 
sieraden voor hele leuke prijzen.
Loliyo heeft een uitgebreide en 
afwisselende collectie en van 
elk kledingstuk zijn er maar een 
paar ingekocht. “Wekelijks hangt 
er wel weer iets nieuws in de 
winkel, zodat het altijd de moei-
te is om even binnen te lopen en 
rond te kijken. De merken die 
vast in de collectie zitten zijn Blue 
Seven en Moglie. Loliyo is te vin-
den aan de Wilhelminastraat 1 in 
Uitgeest en is geopend op dins-
dag tot en met vrijdag van 10.00 
tot 17.30 uur, zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur. Kijk ook op www.
loliyo.nl.

Into the Wild van Ti Sento Milano 
nu verkrijgbaar bij Strego Juwelier
Castricum - Strego Juwelier pre-
senteert de nieuwe Ti Sento Mila-
no-collectie. De Into The Wild-col-
lectie van Ti Sento Milano gaat de 
wildernis in, terug naar de basis, 
met waardering en erkenning voor 
de ruige schoonheid van een een-
voudiger en natuurlijker stijl. Er wor-
den drie nieuwe ontwerpen geïn-
troduceerd: Bubbles, Rope en Hills; 
van nachtblauwe en karamelkleu-
rige mineralen tot het rijke olijf-
groen uit het alpenlandschap.
Natuurlijke elementen als hout- en 
aardetinten worden gecombineerd 
met gedraaid zilver en gevlochten 
leer. Elk sieraad is ontworpen met 
de innovatieve productietechnie-
ken door Ti Sento Milano’s desig-
ners. Met het voor Ti Sento Milano 
kenmerkende gerhodineerde ster-
ling zilver dat met de hand wordt 
gezet met zirkonia stenen, wordt 
getoond dat eenvoud zeer stijlvol 
kan zijn en dat het veel leuker is om 
de gebaande paden te verlaten.

Bubbles
De Bubbles-collectie is dit seizoen 
uitgebreid met opvallende ringen, 
bangles en colliers, die zijn afge-
zet met karamelkleurige stenen en 
ovale, cognackleurige
kristallen hangers. 

Rope
De gedraaide en eigentijdse arm-
banden en ringen uit de Ropese-
rie vormen een nieuwe manier om 
zilver te bewerken. Gecombineerd 
met intense indigo Navette-gesle-
pen stenen en chique zwarte le-
ren armbanden. Deze lijn past per-
fect bij de glans van de klassieke Ti 
Sento Milano-collectie met zirconia.

Hills
Het Hills-ontwerp combineert fi j-
ne zilveren lijnen met de natuur-
lijke allure van olijfgroen en heeft 
een bosrijke uitstraling, die fris en 
elegant is. De collectie bestaat uit 
zo’n 750 sieraden en is verkrijgbaar 

vanaf 24,95 euro.

Een andere goede reden om bij 
Strego Juwelier langs te gaan, is 
de unieke oud-goudactie. Men 
ontvangt 25 euro aan waarde-
cheques, per gram 14 krt. goud.
Strego Juwelier is gevestigd in win-
kelcentrum Geesterduin.

Volop combineren bij Riesch Mode
Alkmaar - Riesch-Mode is al ja-
renlang een begrip in Alkmaar en 
wijde omgeving. Hier wordt een 
collectie damesmode verkocht 
die is afgestemd op de smaak 
van vrouwen die graag verzorgd 
voor de dag willen komen. Maar 
dames met een meer sportie-
ve inslag zullen hier goed kun-
nen slagen. De collectie loopt van 
maat 38 tot en met 54. Opvallend 
is dat de kleding in veel gevallen 
heel goed is te combineren.
Blazers bijvoorbeeld of gilets met 
bijpassende rokken en pantalons 
met blouses, shirts. Alle onderde-
len worden los verkocht, zodat 
men zelf een mooie combinatie 
kan samenstellen. Wat deze wij-
ze van combineren zo aantrekke-
lijk maakt is dat er ook verschil-

lende maten door elkaar gebruikt 
kunnen worden. Voor veel dames 
is dat voordelig omdat een rok 
of broek vaak een maatje meer 
vraagt dat het bovenlichaam. De 
mode laat deze herfst vele kleu-
ren zien, maar ook wit en zwart. 
Voor wie dat op prijs stelt staan 
natuurlijk de vriendelijke mede-
werksters klaar om te adviseren. 
Een ander artikel dat zeer in de 
smaak valt bij klanten van Riesch-
Mode zijn de pantalons met een 
elastische taille. Deze zijn verkrijg-
baar is zeer veel kleuren, stoffen 
en motieven als uni, streep, vis-
graat et cetera. Met een topje, 
blouse of een fl eurig T-shirt erbo-
ven ziet men er altijd goed en ver-
zorgd uit, terwijl de kleding heel 
comfortabel zit. Maar de collec-

tie bevat meer, veel meer. Het is 
daarom raadzaam zelf eens te 
gaan kijken.
Voor mensen die zelf niet naar 
de winkel kunnen komen heeft 
Riesch-Mode een extra service 
in het leven geroepen. Kleding 
kan op zicht meegenomen wor-
den en later worden afgerekend. 
Daarnaast is het mogelijk de kle-
ding van Riesch-Mode aan te la-
ten passen tegen een vergoe-
ding. Wie nieuwsgierig gewor-
den is naar de wintercollectie van 
Riesch-Mode loopt gewoon even 
binnen. De openingstijden zijn op 
maandag van 13.00 tot 17.00 uur, 
dinsdag tot en met zaterdag van 
9.00 tot 17.00 uur. Riesch-Mode is 
te vinden in de Schoutenstraat 26 
in Alkmaar, tel.: 072-5116000.  

Weg met ongewenste 
haargroei dankzij iPulse!
Castricum - Met de herfst en win-
ter in het vooruitzicht is de idea-
le tijd aangebroken om te starten 
met ontharingsreductie met de 
iPulse. Dit kan men laten doen in 
Schoonheidssalon Mystique van 
Trudy Veldt. iPulse is de nieuw-
ste innovatie op het gebied van 
de bekende lichtfl itstechnologie. 
Mannen en vrouwen die voor-
goed af willen van ongewenste 
haargroei, kunnen bij Salon Mys-
tique terecht. Volgend jaar de zo-
mer in zonder zorgen over de 
steeds terugkerende ongewens-
te haargroei? iPulse maakt de 
traditionele manieren van ont-
haren overbodig. Scheren, har-
sen, epileren en ontharingscrè-
mes behoren sinds de introduc-
tie van de iPulse voorgoed tot het 
verleden. Bij IPL ontharen wor-
den de haarwortels vernietigd 
door middel van lichtfl itsen. De 
lichtfl its komt via het pigment in 
de haarwortel en wordt omgezet 
in warmte. De haarwortel wordt 
door de warmte vernietigd en op 
die plaats zal de haar niet meer 
terugkomen. 

Trudy: “Haren groeien constant, 
in verschillende fases. Alleen ha-
ren in de groeifase kunnen ver-

nietigd worden, want dan staat 
het haar in direct contact met de 
haarwortel. De behandeling is 
eens per vier of zes weken, een 
aantal maanden lang. Hoeveel 
behandelingen er nodig zijn is bij 
iedereen anders en ligt aan een 
aantal factoren, zoals huidskleur, 
leeftijd en hormonen. Afhankelijk 
van kleur, structuur en plaats van 
het haar, blijft de beharing lange 
tijd weg. De iPulse werkt vriende-
lijk en veilig doordat precies het 
juiste warmteprofi el in de huid 
wordt afgegeven.” Maak een af-
spraak voor een intakegesprek. 
“Permanent ontharen met iPulse 
is snel, betrouwbaar én voorde-
lig”, besluit Trudy. Nieuwsgierig? 
Salon Mystique is gevestigd op 
de Geelvinckstraat 54 te Castri-
cum, tel.: 0251-650240.

Najaarsmode
Anam Cara, spiritueel centrum in Uitgeest

De grote voordelen van mediteren
Uitgeest - Anam Cara is een spi-
ritueel centrum en biedt work-
shops en cursussen aan op het 
gebied van levenskunst, gezond-
heid en spiritualiteit. Onderdeel 
daarvan zijn de meditatie avon-
den en cursussen.

“Mediteren, zoals in de basis-
cursus wordt aangeleerd, geeft 
een duidelijke verbetering in de 
kwaliteit van leven”, vertelt gedi-
plomeerd meditatieleraar Annet 
van Tol. “Ontspanning en de rust 
en stilte in jezelf vinden staan 
daarbij voorop. Er wordt aan-
dacht besteed aan het  steeds 
makkelijker  ontspannen, ook 
buiten de meditaties. Deelne-
mers kunnen zich steeds ver-
der ontstressen en  bevorderen 

het inzicht in zichzelf. Mediteren 
verheldert ons denken en maakt 
ons bewuster van onze innerlijke 
wereld om op zoek te gaan naar 
de stilte in jezelf. Mediteren geeft 
een gevoel, hoe turbulent de bui-
tenwereld ook kan zijn, alsof je je 
in het vreedzame, rustige oog 
van de orkaan bevindt. Daar-
naast hebben deze en andere 
voordelen een aantoonbaar po-
sitief effect op onze gezondheid. 
Voor degene die eraan toe zijn 
is er ook de vervolgcursus. Eer-
der geleerde technieken krij-
gen en vervolg, nieuwe medita-
tiemethoden komen erbij, maar 
het accent ligt voornamelijk op 
het contact maken met of het af-
stemmen op de geestelijke we-
reld en het hogere bewustzijn.

Naast deze twee cursussen zijn 
er losse thema-avonden te vol-
gen voor mensen die ervaring 
hebben met mediteren. “Voor ie-
dereen die het heerlijk vindt om 
de groepsenergie te ervaren, ge-
lijkgestemden te ontmoeten en  
gewend is om te mediteren of  
het weer wil oppakken, zijn de-
ze  laagdrempelige avonden ui-
termate geschikt.” 

Dus wie openstaat voor nieu-
we ervaringen en ontwikkelin-
gen kan voor meer informatie en 
opgave kijken op www.Anam-
Cara.nl of zich telefonisch mel-
den bij Annet van Tol, tel.: 06-
47591392. Privéles in de prak-
tijk behoort ook tot de mogelijk-
heden. 



Najaarsmode
Allemaal blij met collectie 
sieraden van Nice 2 Have!
Castricum - Veel mensen zijn 
heel blij dat Nice 2 Have zich 
heeft gevestigd in winkelcentrum 
Geesterduin. Het gezellige win-
keltje boordevol sieraden en mo-
deaccessoires heeft momenteel 
nieuwe armbandjes van Sari en 
B.loved en tassen van Paul Frank 
in de collectie opgenomen. En ze 
zijn mooi!
Heel aantrekkelijk zijn de siera-
den van het ontwerpteam van 
Squadra Blu. Deze accessoi-
res worden stuk voor stuk met 
de hand vervaardigd uit mes-
sing en afgewerkt in een zilver- 
of bronskleurige fi nish, waarbij 
elk sieraad dezelfde aandacht 
krijgt voor vormgeving en kwa-
liteit. Minimale afwijkingen van 
de ontwerpen onderstrepen het 

ambachtelijke karakter. De ge-
bruikte materialen zijn nikkelvrij 
waardoor reacties van de huid 
bij een nikkelallergie niet kunnen 
voorkomen. 
Uiteindelijk worden alle sieraden 
voorzien van een doorzichtige 
afwerklaag die ervoor zorgt dat 
het sieraad lange tijd zijn glans 
en uitstraling behoudt. De ver-
werkte stenen en kunststoffen 
zijn van een hoge kwaliteit zo-
dat een lange levensduur is ge-
waarborgd. De collectie wordt 
wekelijks aangevuld met nieuwe 
accessoires zodat het de moei-
te is om regelmatig even vrijblij-
vend binnen te lopen. Uiteraard 
blijft Nice 2 Have de vertrouwde 
en populaire merken verkopen. 
MelanO bijvoorbeeld, de zilveren 

designringen waarvan de ste-
nen verwisseld kunnen worden 
en de stoere Josh armbanden 
en tassen van Björn Borg. Ook 
het Nederlandse horlogemerk 
Oozoo wordt hier verkocht. Het 
horloge heeft een bijzonder ui-
terlijk en de kwaliteit is optimaal. 
De techniek van dit horloge komt 
af van Citizen. 

De kasten zijn veelal groot. Daar-
bij zijn ze ook nog 100% nikkel-
vrij en waterdicht. Nice 2 Have 
heeft niet alleen sieraden maar 
ook riemen tassen en sjaaltjes. 
De grote collectie sjaaltjes en rie-
men zijn er in allerlei kleuren en 
maten. Het is een echte aanra-
der om kennis te maken met dit 
uitgebreide assortiment.

Van der Veen’s Houthandel

Stanley schuifdeurkast 
ideale ruimtewinnner

Beverwijk - Van der Veen’s Hout-
handel aan de Kees Delfsweg is 
sinds 1931 het vertrouwde adres 
voor alle hout. Er worden ook 
prachtige schuifwandkasten ver-
kocht, waarin alle kleding, schoe-
nen en andere modespulletjes 
keurig kunnen worden opgebor-
gen. Het mooie van schuifdeu-
ren is dat je niet veel ruimte nodig 
hebt. De deuren hoeven immers 
niet de ruimte in om geopend te 
worden. 
Het systeem is al tientallen jaren 
bekend, maar er is in die tijd heel 
veel verbeterd aan deze ruimte-
besparende oplossing. Vroeger 
hingen schuifdeuren aan het pla-
fond. Pieter van der Veen: ,,Voor 
die tijd was dat goed, maar tegen-
woordig zijn de deuren bodemrol-
lend op de grond. Het werkt mooi-
er met wielen. Bovendien zijn er 
meer toepassingen mogelijk met 
spiegel- of glasdeuren. Dat zou 
met het hangende systeem te 
zwaar zijn’’. 
Van der Veen’s Houthandel voert 

het kwaliteitsmerk Stanley, ook be-
kend van het gereedschap. Stan-
ley wordt in veel landen, waaron-
der de Verenigde Staten en Ca-
nada, op grote schaal toegepast. 
Het is in dit segment kwalitatief het 
beste merk. Natuurlijk blijft het al-
tijd een uitgave, maar dan heb je 
ook wat. Er zijn zeer zelden pro-
blemen met de producten van 
Stanley. Schuifdeuren kunnen ve-
le sferen benadrukken. De Stan-
ley stijldeuren onderscheiden zich 
door een grote keus aan kleu-
ren. De stijldeuren zijn ook prima 
te combineren met binnendeuren. 
De deuromlijsting kan bijpas-
send worden gekozen. Het is echt 
maatwerk.
De klant meet alles thuis op en 
kan bij Van der Veen’s Houthan-
del de vele mogelijkheden komen 
bekijken. Door stalen ontstaat er 
een goed overzicht van de collec-
tie. Van der Veen bestelt het onli-
ne en dat betekent dat de levertijd 
slechts drie weken is. De deuren 
en rails worden op maat geleverd. 

De klant hoeft het alleen uit te pak-
ken en te plaatsen. Een klusje dat 
eenvoudig zelf uit te voeren is. 
Het kiezen van schuifdeuren blijft 
een kwestie van smaak. Pieter van 
der Veen: ,,Soms vragen mensen 
mij om advies. Ik wijs ze op de vele 
mogelijkheden. Mensen hebben 
er vaak een beeld bij van hoe ze 
een systeem bedoelen. Het blijft 
smaakafhankelijk, maar soms 
kan een simpel wit met aluminium 
de beste keuze voor iemand zijn. 
Wij hebben een lange ervaring 
met het systeem van Stanley. Het 
is ons enige modische product’’. 
Ook aannemers weten de weg 
naar de Stanley-schuifdeuren van 
Van der Veen te vinden.  ,,Vooral 
in nieuwbouw wordt soms wei-
nig rekening gehouden met kast-
ruimte, of een kast zit op een onlo-
gische plek. Een schuifdeurkast is 
dan een ideale oplossing’’, aldus 
Pieter van der Veen. 
Van der Veen’s Houthandel is ge-
vestigd aan de Kees Delfsweg 4 in 
Beverwijk, tel. 0251-223862.

Toch nog 
zonneschijn dankzij 
collectie Twice!
Castricum - Voor degenen die 
in Nederland de zomer heb-
ben doorgebracht zou de nieu-
we collectie van Twice zomaar 
een heilzaam effect kunnen 
hebben. Zie de kleuren, voel 
de stoffen, kijk naar die mooie 
vrouw in de spiegel, en de zon 
gaat schijnen!
De zachte, nonchalante sfeer in 
de boetiek is opvallend en fi jn. 
Dat komt vooral door de natuur-
lijke, dicht bij elkaar kruipen-
de kleuren. Bruin, zand, taupe, 
cognac, en ook kiezel, crème, 
blauwgrijs en poederroze; al-
les is zo gemakkelijk met elkaar 
te combineren, dat de klant bij 
aankoop van twee outfi ts in fei-
te vier outfi ts meeneemt. De 
jongste aanwinsten Zizi (42 t/m 
56) en Yaya (36 t/m 44), hante-
ren dezelfde standaarden als 
Soya en Fransa, de twee Deen-
se merken waarmee Twice ruim 
drie jaar geleden van start ging. 
Vaste klanten kennen de for-
mule inmiddels goed: comfor-
tabel, elegant, tikje lief, tikje 
stoer, goede kwaliteit, exclusief 
én prima geprijsd. In het YaYa-
rek hangen tunieken, vesten 
en leggings zo soepel van stof 
en snit, dat je erin kunt wonen, 
zelfs als je hoogzwanger bent. 
De kleuren taupe, grijsblauw, 
poederroze en kiezel zijn per-
fect gekozen voor een zacht en 
fris geheel.

Soya (36 t/m 46) blijft een la-
bel apart. De stoffen zijn mooi 
en net even anders, de afwer-
king is subtiel en supervrouwe-
lijk. Voor de winter heeft Wen-
dy prachtige Noorse truien en 
vesten met grote warme kra-
gen ingekocht. Het herkenbaar 
patroon blijft een icoon voor de 
winter.

ZiZi-dames (42 t/m 56) let op, 
het wordt hier steeds leuker! Op 

verzoek van meerdere klanten 
doet Wendy haar best om be-
paalde stukken van het label 
Soya ook in de maten 46 t/m 
56 in te kopen. Resultaat is een 
zinnenprikkelend geheel van 
prachtige tunieken, fraaie treg-
gings, spannende onderjurkjes, 
een beauty van een jurk boven-
aan versierd met zilveren kraal-
tjes, die samen met een stoer 
nepleren jasje een combi vormt 
waarin de kans om met een big 
smile de straat op te gaan heel 
groot wordt. Op sieradenge-
bied vindt men bij Twice naast 
Silver Seven, nu ook het merk 
Versteegh. Er is een ruime keu-
ze aan sprekende en vooral ook 
mooie sieraden en tassen, die 
Wendy altijd persoonlijk en met 
zorg selecteert.

De ceintuurs hebben wederom 
klasse. Ze zijn van leer in ver-
schillende rustige tinten, met 
matzilveren gespen. De bre-
de modellen zijn mooi rond ge-
sneden en volgen moeiteloos 
de lijn van de heupen. Ze zitten 
comfortabel en zijn altijd mooi 
op blouses en tunieken, even-
als de hele smalle modellen.

Tenslotte de winterjassen, uiter-
aard onmisbaar in deze collec-
tie. Van zowel ZiZi als Soya en 
Fransa hangen prachtige exem-
plaren in de winkel. Lange, aan-
genaam warme modellen in 
zwart, bruin, donkerblauw en 
écru. Eén model is van glans-
stof en extra warm, met een 
capuchon die open geritst kan 
worden tot een royale kraag. 
Fransa heeft een sportiever mo-
del van lichtbruin katoen, die 
ook prima bescherming biedt in 
weer en wind. Openingstijden: 
dinsdag tot en met zaterdag. 
Geen koopavond. Adres: Toren-
straat 36 Castricum. Kijk ook op 
www.twice-clothes.nl.



Castricum - Op zaterdag 1 okto-
ber begint om 12.00 uur een de-
monstratie permanente ma-
ke-up voor de wenkbrauwen bij 
schoonheidsspecialiste Yvonne 
Dusseljee. Om 14.00 uur laat zij 
vervolgens zien hoe permanen-
te make-up wordt aangebracht 
op de ooglijnen. Wie er bij wil zijn, 
kan zich aanmelden.

Permanente make-up
Inmiddels brengt schoonheids-
specialiste Yvonne Dusseljee al 
twaalf jaar permanente make-
up aan. “Ik wist natuurlijk wat de 
voordelen ervan waren, maar het 
is daarnaast erg leuk om te doen. 
Dit werk geeft zo veel voldoe-
ning!” Eenmaal  aangebracht, ko-
men de mensen elk jaar terug om 
de wenkbrauwen weer mooi op 
kleur te brengen of de vorm iets 
aan te passen. Zodoende houdt 
Yvonne contact met haar klanten 
en hoort zij de enthousiaste reac-
ties. 

“Vaak komen vriendinnen, moe-

ders of buurvrouwen van de klant 
mee die ook van die ooglijnen of 
wenkbrauwen willen. Iedereen 
krijgt ook make-up advies. Met 
permanente make-up hoef je niet 
meer elke dag zelf met een pot-
loodje wenkbrauwen te tekenen. 
Het scheelt een hoop tijd en je 
ziet er altijd verzorgd uit. Perma-
nente make-up is ook heerlijk op 
vakantie, in het zwembad en op 
het strand.” Of voor vrouwen die 
niet goed  kunnen zien is de per-
manente make-up ideaal of voor 
vrouwen met bijvoorbeeld reuma. 

3D wenkbrauwen
Nieuw is dat er een prachtige me-
thode is ontwikkeld om heel na-
tuurgetrouw haartjes na te boot-
sen: 3D wenkbrauwen. Yvonne: 
“Een fantastische methode. Het 
gaat als volgt in zijn werk. Eerst 
wordt nauwkeurig gekeken wel-
ke vorm het beste is. Die wordt op 
het gezicht getekend en daarna 
wordt de kleur bepaald. Vervol-
gens pigmenteer ik. Op de twee-
de afspraak na drie of vier weken  

worden de puntjes op de i gezet.” 
Op de website van Yvonne is te  
zien hoe het in zijn werk gaat en 
zijn resultaten te zien. De fotoserie 
wordt nog uitgebreid.

Defi nitief ontharen
Naast de permanente make-up 
kan men ook in de salon terecht 
voor defi nitief ontharen. Dit ge-
beurt door middel van IPL. “Heer-
lijk weer gladde benen in de zo-
mer. Geen bikini lijn meer te sche-
ren, geen ingegroeide haren 
meer. Het apparaat waar ik mee 
werk behoort tot een van de beste 
in zijn soort. Er zijn tussen de zes 
tot twaalf behandelingen nodig.”  
Voor de schoonheidsbehande-
lingen wordt gewerkt met diver-
se merken zoals Dr. Grandel. “Dit 
fantastische merk heeft nu ook 
een heel uitgebreide biologische 
lijn. Werkelijk heerlijk. De prijs is 
bijzonder aantrekkelijk. Ook Neo-
derma hebben wij in ons assor-
timent.” Bel Yvonne Dusseljee op 
0251-652375. Kijk ook eens op 
www.yvonnedusseljee.nl. 

Demonstraties bij Yvonne Dusseljee

Permanente 3D make-up 
en defi nitief ontharen

Afvallen met Biamed

Laat winter maar komen!
Castricum - Nieuwe kledingstuk-
ken voor de wintergarderobe 
worden volop aangeschaft. De 
lange broeken, rokken en mail-
lots van vorig jaar mogen al bij-
na weer uit de kast om nieuwe 
combinaties te maken! Maar 
past de kleding nog wel? Wie 
afgelopen zomer teveel van het 
goede leven heeft genoten, heeft 
een probleem. Dan moet er mis-
schien wel iets gebeuren…

In Nederland begeleiden tiental-
len artsen, diëtisten en verpleeg-
kundigen mensen met overge-
wicht volgens het BIAmed® con-
cept. Al enige jaren wordt dit 
programma ook vanuit de huis-

artsenpraktijk aan de Dorcamp 1 
aangeboden. Twee vakkundige 
krachten waarborgen de bege-
leiding van deelnemers en dank-
zij de vaste meetmomenten is 
motivatie vaak geen enkel pro-
bleem. 

De controles kunnen overdag, 
maar in overleg ook in de avond-
uren plaatsvinden. De afvalme-
thode is geschikt voor iedereen 
met overgewicht dus ook voor 
mensen met suikerziekte of ho-
ge bloeddruk. 
Meer informatie over de Biamed-
afvalmethode kan men verkrij-
gen via 0251-654540 en op 
www.biamed.com. 

Najaarsmode

Mode maak je zelf dankzij Brouwer 
Naaimachine & Hobbycentrum

Zo’n zaak vind je bijna nergens

Glanda is uniek
Heemskerk - Glanda Mode is 
een unieke winkel en dat weet 
een inmiddels zeer grote klan-
tenkring. Mensen komen uit 
de wijde regio, als Alkmaar en 
Zaanstad, naar de Beethoven-
straat in Heemskerk, omdat 
Glanda merken verkoopt die je 
bijna nergens meer kunt krijgen. 
Hollandia ondergoed en Robson 
herenpyjama’s bijvoorbeeld. 

In ondermode en nachtmode 
voor dames, heren en kinderen 
is Glanda gespecialiseerd. Maar 
ook voor baby’s kan men terecht 
voor onder meer de meest uit-
gebreide collectie in de omge-
ving van het merk Feetje. Van het 
merk Feetje is alles verkrijgbaar 
tot en met maat 74, alleen de ou-
derwetse wafeltjespyjama’s zijn 
er tot en met maat 104. 

Voor dames wordt er mode ver-
kocht van de merken Setter, Rene 
Frères, SLC en Blue Seven. 
Behalve onder- en bovenmode 
zijn de kleinvakartikelen erg po-
pulair. Garen, ritsen, noem het 
maar op en het is verkrijgbaar.
Al meer dan 45 jaar is de service 
van Glanda Mode bekend. Men 
kan bijvoorbeeld kleding op zicht 
mee krijgen en indien gewenst is 
er persoonlijk advies en hulp bij 
het passen. 

Parkeren is nog steeds geen pro-
bleem. Ga binnenkort eens een 
kijkje nemen in deze winkel, zo-
als je die niet vaak meer tegen-
komt. 

Glanda Mode is gevestigd aan 
de Beethovenstraat 11-13 in 
Heemskerk.

Beverwijk – Bij Brouwer Naaima-
chine & Hobbycentrum stappen 
creatieve en moderne mensen 
graag naar binnen want de keu-
ze aan hobbyartikelen is enorm.
Zelf mode maken is een trend 
die weer in opkomst is, getuige 
het aantal nieuwe tijdschriften en 
boeken. Mode beperkt zich niet 
alleen tot kleding, ook woonac-
cessoires zijn onderhevig aan 
mode. Die maak je bijvoorbeeld 
met het populaire Zpagetti van 
Hoooked. Het is een heel nieuw, 
materiaal, gemaakt van restan-

ten van stoffen, waarmee men 
kan haken en breien op pen-
nen 12. Er is een enorme varia-
tie in trendy uni kleuren en bon-
te stoffen. Je kunt er van alles 
mee maken, zoals tassen, kus-
sens, lampenkappen en ande-
re woonaccessoires. Er liggen 
inspiratieboekjes in de winkel. 
Of kies een van de gratis patro-
nen die je krijgt bij aankoop van 
een bol Zpagetti. Ook voor het 
fi jnere werk moet je bij Brouwer 
zijn. Breiwol in moderne kleu-
ren, handwerkpakketten van be-

kende merken, DMC borduurzij-
de en Madeira borduurgaren is 
er in een goed assortiment. En 
wie graag zelf sieraden maakt, 
kan ook kiezen uit een ruim aan-
bod. Voor mensen die zelf mo-
de maken zijn alle fournituren 
als knoopjes, band en vlieseli-
ne hier te vinden. Naaimachines 
en lockmachines vormen de ba-
sis van Brouwer Naaimachine & 
Hobbycentrum. Brouwer is offi ci-
eel dealer van Pfaff, Janome, Sin-
ger en Brother. Het zijn vier kwa-
liteitsmerken met machines voor 
elke beurs en elk soort gebrui-
ker. Pfaff heeft bijvoorbeeld een 
bijzonder boventransport, waar-
mee men zowel leer als heel 
gladde, dunne stoffen moeite-
loos kan verwerken. En Janome 
maakt zulke goede machines 
dat zij een garantie van vijf jaar 
durven bieden. Brouwer Naai-
machine & Hobbycentrum heeft 
ook een werkplaats voor naai- 
en lockmachines. En met 43 jaar 
ervaring op dit gebied, is er geen 
klus die zij niet aankunnen, of 
geen onderdeel dat zij niet ken-
nen. 
Brouwer Naaimachine & Hob-
bycentrum is zes dagen in de 
week geopend en op donder-
dagavond.Het adres is Begijnen-
straat 17-19, Beverwijk, telefoon-
nummer 0251-223669 of kijk 
eens bij de webwinkel op www.
brouwernaaimachines.nl.



Najaarsmode

Kennismaken met Shiatsu op open dag
Castricum - Vermoeidheid, 
hoofdpijn, slaapproblemen, ge-
wrichtspijn en andere kwalen; 
Shiatsu kan mensen helpen. Shi-
atsu lijkt veel op acupunctuur al-
leen worden er geen naalden 
gebruikt. De therapeut oefent 
druk uit met de handen op be-
paalde punten van de energie-
banen in het lichaam. Oprecht 
en Rechtop is de praktijk van 
Marga van Koeveringe voor Shi-
atsutherapie. Op 17 september 
houdt zij een open dag van 11.00 
tot 16.00 uur. Alle belangstellen-
den zijn welkom.

Marga is gediplomeerd Shi-
atsubehandelaar. Zij heeft de 
HBO-opleiding voor Shiatsuthe-
rapeut aan de Amsterdamse 
school voor Iokai-Shiatsu met 
succes afgerond. “Ik kan niet 
zorgen voor genezing, maar ik 
kan wel helpen bij het verlichten 
van de pijn”, vertelt zij. “Het ver-
groten van het welbevinden van 
mensen vind ik de belangrijkste 
reden om deze geneeswijze toe 
te passen. Als alles goed gaat in 
het lichaam, gaat het ook goed 
in je hoofd.” Marga biedt boven-
dien Do-In aan. “Bij Do-In worden 
oefeningen gedaan om de meri-
dianen in het lichaam te strek-
ken. Meridianen zijn energiestro-
men in het lichaam die verbon-
den zijn met de organen en or-
gaanstelsels.” De naam van de 

praktijk komt voort uit de jaren-
lange ervaring met dans, bewe-
gen en ontwikkeling. Marga: “Al-
le ervaring en opgedane kennis 
wil ik integreren. In Shiatsu ko-
men beweging, waarneming, 
heling en levenshouding samen. 
Shiatsu verdient een duidelijke 
plaats in ons leven, het is eigen-
lijk heel actueel voor de moderne 
Westerse mens. Deze oude Ja-
panse leef- en behandelmetho-
de, die voortkomt uit de Ooster-
se geneeswijzen, heeft ons veel 
te bieden.” Het is volgens Marga 
ook heel belangrijk om ontspan-
ning te ervaren en het te leren 
herkennen wanneer je niet ont-
spannen bent. “Als je je daarvan 
bewust bent, is het mogelijk om 
er iets aan te doen. Je ervaart het 
wanneer je weer in je oude pa-
troon terugvalt. Ik wil dat men-

sen zich goed voelen in hun lijf 
zowel mentaal, fysiek als emo-
tioneel.” Bij de eerste behande-
ling wil Marga veel weten van 
de patiënt. “Alleen met een goe-
de wisselwerking kan ik mensen 
helpen. Vervolgens voel ik waar 
in het lichaam de druk groter of 
juist minder groot is en breng ik 
dat door middel van druk weer in 
balans.” De therapie kan preven-
tief worden toegepast of als ont-
spanningsmiddel. Eerst dus een 
open dag op 17 september en 
daarna kan men op 26 septem-
ber deelnemen aan een proef-
les Do-In. 
De praktijk is te vinden op de Tijm 
2 in Castricum, tel.: 0251-313492 
of mail naar marga@oprechten-
rechtop.nl. Kijk voor meer infor-
matie op www.oprechtenrecht-
op.nl.

Ook voor kleine beurs
Celebrity Fashion heeft 
kleding voor jong en oud
Castricum - Het zijn schoonzus-
jes en kunnen het bijzonder goed 
met elkaar vinden. Maar beiden 
hebben een totaal andere smaak 
op modegebied. En dat maakt 
de collectie kleding van Celebri-
ty Fashion zo aantrekkelijk. Chi-
que wordt afgewisseld met casu-
al. En het aanbod is geschikt voor 
jonge meiden tot aan de rijpe-
re vrouw. “Mensen denken vaak 
dat we alleen dure kleding ver-
kopen, maar dat is helemaal niet 

zo”, vertelt Kelly. “Er zijn bijvoor-
beeld prachtige blouses in de col-
lectie opgenomen van 24,95 eu-
ro. En de maten lopen van 36 tot 
en met 52.”
Kelly van Wilgenburg en Brenda 
Vosse openden een half jaar ge-
leden de modezaak in de Burge-
meester Mooijstraat 30. “Het is 
altijd een wens van mij geweest”, 
vervolgt Kelly. “Dus toen de kinde-
ren naar school gingen heb ik de 
stap gemaakt, samen met Bren-

Anne-Christien van Hizi Hair:

“Styling is de 
fi nishing touch”
Castricum - Bij Hizi Hair kan ie-
dereen terecht om zich te laten 
inspireren en adviseren over de 
laatste haartrends. Anne-Chris-
tien van Hizi Hair in winkelcen-
trum Geesterduin weet er alles 
van. Zij volgt de laatste trends 
op de voet en vertelt: “Dit na-
jaar ziet het haar er goed ver-
zorgd en glanzend uit. De sty-
ling is de fi nishing touch en kan 
heel divers zijn. Kapsels zijn mi-
nimalistisch, ingetogen of zelfs 
sober. De coupes zien er uit als-
of er niet veel aandacht aan is 
besteed, de warrige net uit bed 
look, maar zijn vanuit een goed 
geknipte basis gestyled. Bij da-
mes zien we nog steeds veel 
nonchalante vlechten. Lang haar 
kan echter ook vol glamour in 
model worden gebracht, met 
mooie, volle en goed verzorgde 
krullen. Helemaal in zijn de korte 
kapsels voor dames. Deze draag 
je van vlot gestyled tot een strak-

ke rocklook, passend bij de ei-
gen stijl en gezichtsvorm. Bij he-
ren zien we veel korte zijkanten 
met meer lengte bovenop. De-
ze lengte wordt op speelse wijze 
verschillend in model gebracht. 
En ook langer haar, op noncha-
lante wijze gestyled, past hele-
maal bij dit najaar. Om de look 
te creëren die het best bij jou 
past, biedt Hizi Hair grote varia-
tie in professionele verzorging- 
en stylingproducten van Kérasta-
se en L’Oréal Professionnel.” Hi-
zi Hair Castricum is zes dagen in 
de week geopend en drie avon-
den. Iedereen is welkom zonder 
afspraak. Hizi Hair op Geester-
duin 21 in Castricum, tel.: 0251 
653201. De openingstijden zijn 
maandag en dinsdag van 8.30 
tot 18.00 uur, woensdag en don-
derdag van 8.30 tot 20.00 uur, 
vrijdag van 8.30 tot 21.00 uur en 
zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Pedicure Karina Polfl iet:
“Geef juist nu extra 
aandacht aan de voeten!”
Castricum - “Gedurende het af-
gelopen jaar heb ik de voe-
ten van een heleboel klanten in 
mijn stoel gehad, likdoorns ver-
wijderd, ingegroeide nagels be-
handeld, eelt verwijderd, ad-
viezen inzake schimmeldiag-
nostiek gegeven en gelnagels, 
ter correctie of esthetisch, ge-
zet. Het is mooi en energiege-
vend om mensen met goedver-
zorgde en pijnloze voeten weg 
te zien gaan!”Aan het woord is 
pedicure Karina Polfl iet. Zij ver-
volgt: “Nu de herfst en winter 
weer in aantocht zijn, wil ik het 
belang van goede voetverzor-
ging nog eens benadrukken. We 
zijn namelijk geneigd onze voe-
ten dan weer te verstoppen in 
warme sokken en mooie laarzen 
en schoenen zonder aan de ver-
zorging van die voeten te den-
ken want die zien we toch niet! 
Maar juist in deze herfstperiode 
is het raadzaam een schimmel-
nagelklacht eens grondig aan 
te pakken. In deze periode hoeft 
niemand deze met nagellak te 
bedekken in verband met open 
schoenen en kan er een goede 
start met uitwendige medicatie 
gemaakt worden. Deze behan-
deling vraagt wel wat doorzet-
tingsvermogen maar levert dan 
de volgende zomer het gewens-
te resultaat.” Goede voetverzor-
ging houdt volgens Karina in: de 
voeten regelmatig insmeren met 

een goede crème en voetmassa-
ges. “Daarnaast is een regelma-
tig bezoek aan een deskundige 
pedicure met goed gereedschap 
essentieel. Dit bezoek is niet al-
leen belangrijk voor mensen met 
diabetes, vaatproblemen of an-
dere specifi eke voetproblemen; 
ook voor de normale verzorging 
van onze voeten is eens in de zes 
tot acht weken een bezoek aan 
de pedicure wenselijk.

Een fi jn idee om met goed ver-
zorgde en netjes uitziende voe-
ten het voorjaar van 2012 te kun-
nen begroeten!” Een afspraak 
maken kan via de website www.
karinapolfl iet.nl, tel 0251-658037 
of e-mail: praktijk@karinapolf-
liet.nl.

da. Elke maandag gaan we sa-
men op pad om de collectie uit 
te breiden. Zo hangen er dus el-
ke week nieuwe kledingstukken 
in de winkel waardoor het aan-
trekkelijk is regelmatig even bin-
nen te lopen.”
Celebrity Fashion verkoopt veel 
feestelijke kleding die voorzien is 
van iets extra’s zoals parels, stof-
fen bloemen, grappige bedeltjes 
of glitters. Daarnaast is er een 
collectie warme truien, vesten en 
poncho’s, colbertjasjes en mooie 
broeken. Er worden prachtige 
hakken verkocht, maar ook lekke-
re stappers. De tassen zijn bijzon-
der qua vormgeving en dat geldt 
ook voor de sieraden, waaronder 
leuke horloges. “Dit najaar zien 
we veel bruintinten, brique en de 
tijgerprints zijn weer helemaal te-
rug. Daarnaast zijn er beige- en 
grijstinten en natuurlijk zwart. We 
hebben stoere ski-jacks die voor-
zien zijn van kleine glitters waar-
door ze toch weer iets vrouwelij-
ker zijn.” Zelf draagt Kelly een bei-
ge shirt dat voorzien is van bloe-
men, gemaakt van dezelfde stof 
en dat staat haar mooi.
Ondertussen lopen er meisjes en 
vrouwen van verschillende leef-
tijden rond te snuffelen. “Ik hoor 
soms van mensen dat ze denken 
dat we alleen dure kleding verko-
pen, vanwege de chique uitstra-
ling van het pand. Maar dat is dus 
echt niet zo; in iedere prijsklasse 
is wel iets te vinden. En iedereen 
is welkom om helemaal vrijblij-
vend rond te kijken in de nieuwe 
collectie.”
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FC Castricum laat 
Overbos geen kans
Castricum - FC Castricum heeft 
opnieuw een overtuigende zege 
behaald. Na de 5-1 winst op Op-
perdoes werd in de tweede com-
petitiewedstrijd Overbos met rui-
me cijfers verslagen. De 4-0 uit-
slag kreeg weliswaar pas gestal-
te in de slotfase, maar de zege 
was dik verdiend. 
FC Castricum is aan een goede 

seizoenstart bezig. Trainer Ra-
djin de Haan vertelt hoe er ge-
speeld moet worden en de dui-
delijkheid, die hij legt in zijn coa-
chen is de basis van het goe-
de en aantrekkelijke spel. Ie-
dereen van FC Castricum moest 
even wennen aan zijn manier 
van spelen, maar de aarzelende 
start was slechts schijn. De Haan 

Uitblinker Raymond Rijnsburger schermt de bal af van een Overbos 
speler.

liet zich niet van de wijs brengen 
door de tegenvallende resulta-
ten en geleidelijk aan worden de 
patronen zichtbaar. In de laatste 
bekerwedstrijd tegen Flamingo’s 
was al een glimp te zien van wat 
De Haan voor ogen heeft 
Hoe goed FC Castricum ook 
speelde, de openingstreffer bleef 
lang uit. Terwijl Overbos zich ge-
lukkig waande dat het met veel 
kunst en vliegwerk schadeloos 
de rust haalde, scoorde FC Cas-
tricum alsnog de dikverdien-
de treffer. Tobias de Koning, de 
uitstekende invaller voor Ruud 
Drolinga, lag aan de basis van 
een fraaie aanval, waarna Maar-
ten van Duivenvoorde doelman 
Mark Coonen verschalkte, 0-1.

Na rust had Overbos de zaken 
beter onder de controle. Pas in 
de slotfase werd de ongelijke 
strijd definitief beslist. Roberto 
Ortega werd van achteren neer-
gelegd in het strafschopgebied, 
waarna Niels Popping het vonnis 
velde vanaf elf meter, 0-2. Eén 
minuut later scoorde de spits 
van FC Castricum opnieuw. To-
bias de Koning zette zijn broer 
Duco aan het werk en de frêle 
middenvelder hield het overzicht. 
Zijn maatje Niels Popping hoef-
de de bal alleen maar binnen te 
lopen, 0- 3. Invaller Peter Hes be-
paalde de eindstand op 0-4. 
FC Castricum is op de goede 
weg! (foto: Han de Swart).

De Castricumse RC laat 
punten in Den Bosch
Castricum - De Castricum-
se Rugby Club heeft de goede 
overwinning op LRC Diok geen 
gevolg kunnen geven. In Den 
Bosch bleef de marge tussen 
the Dukes en Cas RC klein maar 
doorslaggevend in het voordeel 
van de thuisploeg. De einduit-
slag 19-15 gaf de Castricummers 
recht op een punt, waardoor de 
voorlopig vierde plaats in de 
rangschikking bereikt werd. RC 
’t Gooi haalde uit in Etten Leur en 
nieuwkomer the Hookers verras-
te RC Eemland. Diok en Hilver-
sum zegevierden over respectie-
velijk Utrecht en Den Haag. 
Broeierig warm, zo kan zaterdag 
10 september getypeerd wor-

den. Zowel het weer als de spe-
lers raakten soms even over het 
kookpunt. Toch ontspon zich 
weldra een boeiende wedstrijd 
tussen twee teams welke vol 
voor de winst gingen. The Dukes 
zetten de defensie van de Castri-
cummers stevig onder druk met 
felle aanvallen en de bezoekers 
kregen geen grip op het spel. De 
ontlading was groot toen de Bos-
schenaren hun eerste geconver-
teerde try drukten (Vos). Eamon 
Lane verzuimde voor Cas RC 
de 0 van het scorebord te halen 
door een gemiste penalty. The 
Dukes roken bloed en scoorden 
try twee (Fox). Even leek het dat 
de Bosschenaren een eenvoudi-

ge overwinning uit het vuur zou-
den slepen, niets bleek minder 
waar. De Duinranders toonden 
veerkracht en deden een stapje 
harder. Dit werd uiteindelijk, na 
een aantal eerdere fouten in de 
afronding, beloond met een try 
door Lammert Ruiter. Lane had 
zijn dag niet en miste de con-
versie. Na de behaalde ruststand 
van 14-5 startte Cas RC de twee-
de helft met nog meer energie. 
Binnen tien minuten werd de 
werklust beloond met een try 
van wederom Ruiter, die de 
ploeg op sleeptouw nam. Vijf mi-
nuten voor tijd leek Vos het pleit 
voor de thuisploeg te beslechten 
met een try, waardoor Cas met 
lege handen zou komen te staan. 
Echter een prachtige crosskick 
van Lake werd door Andretti van 
Riet gevangen en over de tryli-
ne gebracht, waardoor de eind-
stand op 19-15 in de boeken 
ging. 

In de benen voor de Katerloop
Limmen - Op zondag 11 sep-
tember is de Katerloop onder 
goede weersomstandigheden 
verlopen. De door de Limmer 
IJsclub georganiseerde loop tel-
de bijna 100 deelnemers. Bij de 
dames is het parkoersrecord een 
minuut scherper gezet. 
Uitslag 10 km heren: 1. Arie Hen-
drik Visser (36:59), 2. Johan Nee-
ve (37:42), 3. Bas Briefjes (38:11).
Uitslag 10 km dames: 1. Moni-

que Andriessen (39:13), 2. Eileen 
Groenland (39:31), 3. Nel Groot-
je (44:04). Uitslag 5 km Jongens 
t/m 15 jaar: 1. Max Rijs (19:03), 
2. Maurice Rijs (19:44), 3. Mit-
chel Zijp (21:16). Ook de basis-
schooljeugd was in groten getale 
aanwezig voor een of twee rond-
jes rond het park. Hun beloning 
werd gesponsord door een ker-
misattractie. Kijk ook voor meer 
foto”s op  www.limmerijsclub.nl.

27ste editie van de Amak-loop
Akersloot - De Amak, Aker-
sloter Marathon Klub, is een 
club van enthousiaste lopers en 
gemotiveerde wandelaars uit 
Akersloot, die dit jaar het der-
tigjarige jubileum viert. De club 
is toegankelijk voor zowel jong 
als oud, waarbij een ieder op zijn 
eigen niveau de hardloop- en 
wandelsport kan beoefenen. Zo 
wordt er iedere week getraind 
onder de begeleiding van een 
professionele trainer, waarbij in 
de zomermaanden in het duin-
gebied wordt gelopen en in de 

winterperiode op de eigen baan 
in Akersloot.
Ieder jaar houdt de Amak een ei-
gen loop, die dit jaar op zondag 
25 september voor de 27e keer 
wordt georganiseerd. Voor de at-
leten is de mogelijkheid te kie-
zen voor de 5, 10 of 15 kilome-
ter en voor de jeugd, die gra-
tis kan deelnemen, is het open 
kampioenschap van Akersloot 
over 500 meter, 1 en 2 kilome-
ter. Het parcours van 5, 10 en 15 
kilometer loopt dwars door en 
langs het dorp Akersloot, door 

het mooie natuurgebied van de 
Klaas Hoorn- en Kijfpolder en 
langs het Alkmaardermeer. In-
schrijven kan op zondag 25 sep-
tember vanaf 9.00 uur in café 
De Lelie aan de Rembrandtsin-
gel 3 in Akersloot. Voorinschrij-
ving is ook mogelijk via de web-
site www.amak.nu. Starttijden: 
Jeugd 500 meter 09.50 uur, 1 km 
10.00 uur 2 km om 10.10 uur en 
de 5, 10 en 15 km om 11.00 uur. 
Voor verdere informatie kan men 
terecht op de website of bij Hans 
Meijne, tel.: 06-24674367.

Schaker Eric van Ben-
schop wint prachtig!
Castricum - In de tweede ron-
de interne competitie van de 
Schaakvereniging Castricum 
speelde Eric van Benschop met 
wit tegen Hans Leeuwerik. Eric 
bestreed Hans’ Scandinavische 
opening met de doorschuif-
zet e5. Nadat Eric zijn loperpaar 
al snel opgaf leek er geen vuil-
tje aan de lucht voor Leeuwerik. 
Zwart won een pion maar had 
een mindere ontwikkeling. Na-
dat Eric de pion weer terugwon, 
was de stand gelijk en bood hij 
remise aan. Leeuwerik sloeg dat 
af en probeerde ijzer met handen 
te breken. Uiteindelijk hield wit 

een heel sterk paard over tegen 
de loper van zwart. Eric speel-
de de slotfase erg sterk en kon 
de ruim 300 ratingpunten ster-
kere Leeuwerik op een vette nul 
trakteren. Thomas Broek lijkt wel 
over negen levens als schaak-
speler te beschikken, want te-
gen Kees Lute liep hij weer eens 
over het randje van de afgrond. 
Kees vergat het laatste zetje te 
geven en warempel, Broek flik-
te het weer! Op sterven na dood 
rechtte hij de rug en kon Kees, 
die de ontgoocheling nabij was, 
zelfs nog verslaan. Broek staat 
nu weer op plaats 1. 

Ferry van Gennip start 
librecompetitie sterk
Castricum – Bij biljartvereni-
ging WIK ging met zestien leden 
de wintercompetitie van start 
met vijf overwinningen van spe-
lers die het maximale aantal van 
vier punten verdienden. Vooraf 
werd Jörgen Bolten nog even in 
het zonnetje gezet voor het be-
halen van de tweede plaats in de 
districtfinale driebanden derde 
klas klein. Ferry was deze avond 
de sterkste in zijn partij tegen 
Jörgen en tikte met twee series 
van vijf en een van vier, zijn der-
tig te maken caramboles in twin-
tig beurten bij elkaar. Wim van 
Duin evenaarde deze prestatie 
net niet, maar 22 beurten waren 
voor hem genoeg om Klaas Jon-
geneel aan zijn zegekar te bin-
den en vier punten bij te schrij-
ven. Ook Jan Kamp haalde de 
maximale winst van vier punten 

uit zijn partij tegen Jaap Frans. In 
23 beurten kon Jan zijn keu op-
bergen; hij had zijn 56 carambo-
les bij elkaar. Voor Jaap was er 
toch nog een succesje, want hij 
scoorde de hoogste serie van 
de avond met zestien carambo-
les. Ook Gerard de Zeeuw sloot 
zijn partij tegen Hein Kitsz win-
nend af in 25 beurten. Dit resul-
taat was goed voor vier punten. 
Kampioen driebanden Cynthia 
Slinger liet zien dat met haar ook 
in het libre niet te spotten valt. 
In 26 beurten zette zij veteraan 
Willem Baltus aan de kant en 
het aantal van vier punten waren 
voor haar. Winstpartijen van drie 
punten waren er verder voor Pe-
ter Vos tegen Jan van der Zon, 
Piet van Leur tegen Jaap Rump-
horst en Cor Stroet tegen Henk 
Stengs.
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Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
GAstOuDEROPvANG

Op grond van art.10 Besluit registratie kinderopvang 
maken burgemeester en wethouders van Uitgeest 
bekend dat per 31 augustus 2011 de gastouderop-
vang van mevr. A.A. Molenaar-Smit, Meldijk 7, 1911 
BA Uitgeest met registratienummer 571087681 op 
eigen verzoek uit het Landelijk Register Kinderop-
vang is verwijderd.

AfGEGEvEN OMGEvINGsvERGuNNINGEN

Verzenddatum
09-09-2011 OV 2010-034 Kruiskamplaan 69 t/m 79
  Oprichten zes woningen 
14-09-2011 OV 2011-114 Paltrokstraat 15
  Plaatsen bouwkeet 
 
Bezwaren
Tegen het verlenen van deze vergunningen kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uitgeest, Postbus 7, 
1910 AA Uitgeest. De termijn van zes weken gaat in 
één dag na de verzending van de vergunning aan de 
aanvrager. Deze datum hoeft dus niet gelijk te zijn 

aan de datum van deze publicatie. Het indienen van 
een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding  van 
de vergunning niet. Als u niet kunt wachten op een 
uitspraak op uw bezwaarschrift omdat u van mening 
bent dat snel een voorlopige maatregel nodig is, dan 
kunt u de voorzieningenrechter verzoeken om een 
voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek moet 
worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Wanneer een voorlopige 
voorziening wordt aangevraagd treedt de beschik-
king pas in werking nadat hierover een beslissing is 
genomen. 

vERDAGING OMGEvINGsvERGuNNING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uit-
geest maken bekend dat zij in het kader van artikel 
3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht hebben besloten voor de volgende aan-
vraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
Verzenddatum
13-09-2011  OV 2011-113  Molenstraat 1 Wijzigen 
bestemming  

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

Burgerlijke stand

geBOren
Gijs Duin, zoon van M.A. Duin
en M.P.M. Kruidenberg
Steffan Eduard Bosma, zoon van
A.H. Bosma en J.M. Jonker

In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (de officiële bena-
ming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens 
opgenomen van iedereen die binnen de gemeente Uitgeest woonachtig is.

Verstrekking gegevens uit 
GBA blokkeren? 

Bushalte Melis 
Stokelaan op de schop 

Deze gegevens worden veelal automa-
tisch verstrekt aan vele overheidsinstel-
lingen en enkele bijzondere maatschap-
pelijke instellingen, zoals pensioenfond-
sen, voor zover dat noodzakelijk is voor 
hun wettelijke taken. Deze instellingen, 
die automatisch alle relevante wijzigingen 
in uw persoonsgegevens krijgen aange-
leverd, baseren hun beslissingen vaak di-
rect op de uit de basisadministratie ver-
kregen informatie. Welke informatie aan 
deze instanties wordt verstrekt, wordt be-
paald door het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De hiervoor bedoelde gegevensverstrek-
king voor publiekrechtelijke doeleinden 
kunt u niet voorkomen, omdat deze ver-
plicht is voorgeschreven. In enkele ge-
vallen kunnen echter ook anderen vra-
gen om de over u beschikbare gegevens 
in de basisadministratie aan hen te ver-
strekken. Voor deze verstrekkingen kunt 
u geheimhouding van uw gegevens ver-
zoeken. 
Het gaat dan om verstrekkingen aan zo-
genoemde verplichte derden (zoals een 
curator of advocaat die een dagvaarding 
aan uw adres wil uitbrengen), de stichting 
interkerkelijke ledenadministratie en aan 

zogenoemde vrije derden (niet-commer-
ciële instellingen, zoals sport- en muziek-
verenigingen of particulieren).
Bij de gemeente Uitgeest kunt u schrif-
telijk verzoeken om aan de voornoemde 
instellingen geen gegevens over u uit de 
basisadministratie te verstrekken. Nadat 
de gemeente Uitgeest uw verzoek heeft 
verwerkt ontvangt u daarvan een beves-
tiging.
Wilt u overigens weten aan wie in het af-
gelopen jaar over u gegevens zijn ver-
strekt uit de basisadministratie, dan kunt 
u daarvan (schriftelijk) een overzicht op-
vragen bij de gemeente. U moet zich dan 
wel kunnen legitimeren. Binnen enkele 
weken krijgt u dat overzicht dan thuisge-
stuurd. 

Het is van groot belang dat de over u in 
de basisadministratie opgenomen gege-
vens juist en actueel zijn. Twijfelt u daar-
aan, neemt u dan contact op met de afde-
ling Publiekszaken van de gemeente Uit-
geest. Over uw rechten en verplichtingen 
in het kader van de basisadministratie is 
een folder beschikbaar. Deze folder kunt 
u verkrijgen bij de afdeling Publiekszaken 
van de gemeente Uitgeest.

De bushalte op de Geesterweg, nabij de Me-
lis Stokelaan wordt vanaf dinsdag 20 sep-
tember onder handen genomen door een 
aannemer. De werkzaamheden duren drie 
weken en zullen enige hinder opleveren voor 
het doorgaand verkeer over de Geesterweg. 
De bushalte zal vanaf 20 september drie we-
ken niet in gebruik zijn. Ter vervanging komt 
er een tijdelijke halte aan de noordkant. 
De voetgangersoversteek aan de kant van 
sporthal De Meet wordt tijdelijk verplaatst 
naar de noordzijde van het kruispunt.
De aannemer voert het werk uit in de groen-
strook langs de Geesterweg. Om dit veilig 
te kunnen doen zal op het kruispunt Cas-
tricummerweg/Melis Stokelaan/Geesterweg 
de snelheid tijdelijk worden verlaagd naar 
30 km/uur. Het autoverkeer moet rekening 
houden met enige hinder als gevolg van de 
werkzaamheden.
De werkzaamheden zijn noodzakelijk omdat 
de damwand aan de slootkant van de bus-
halte in slechte staat verkeert. De bushalte 
dreigt daardoor te verzakken.




