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Muzikaal afscheid van 
zwemseizoen De Zien
Uitgeest - Donderdag 6 sep-
tember was het zover. Er werd 
alvast afscheid genomen van het 
zwemseizoen in zwembad De 
Zien in Uitgeest.
Zoals elk jaar was er het Zien-
koor, die terugblikte op de afge-
lopen zomer. Met het toepasse-
lijke lied, ‘Het is weer voorbij die 
mooie zomer’, werd dit lied ge-
zongen. Ze hadden er natuur-
lijk een andere tekst, die op dit 
zwembad sloeg, van gemaakt.
Elke ochtend komen de vas-

te zwemmers baantjes trekken 
en/of therapeutisch zwemmen. 
Ook wordt er gezellig onder het 
zwemmen bijgepraat. Op deze 
laatste ochtend was er dus het 
lied en koffie met cake toe. Ve-
le vrijwilligers werden in het zon-
netje gezet en ook Gitta met haar 
team kregen een welverdiende 
pluim.

‘Volgend jaar zijn we we weer 
van de partij’, was de conclusie 
van de zwemmers en zwemsters.

Eerste paal woningen De Brug geslagen
Uitgeest - Dinsdagmiddag 4 
september trokken negen jonge-
ren aan de touwen van een his-

torische hei-installatie. Samen 
sloegen ze de eerste paal voor 
hun nieuwe woning in de grond. 

Het komende jaar verrijst er een 
wooncomplex van 18 apparte-
menten aan de Dokter Brug-

manstraat in Uitgeest. De helft is 
voor de negen jongeren die daar 
met begeleiding van het SIG 
zelfstandig gaan wonen. SIG is 
een organisatie die onder meer 
mensen met een beperking bij 
hun zelfstandigheid begeleidt. 
De overige woningen zijn voor 
de sociale verhuur aan 65-plus-
sers. Kim, een van de toekomsti-
ge bewoners heeft de naam voor 
het gebouw bedacht. Volgens 
Kim staat haar nieuwe woning 
niet alleen aan de Dokter Brug-
manstraat, maar slaat de woning 
ook een brug naar haar zelfstan-
digheid. Twee andere toekomsti-
ge bewoners, Hans en Jacqueli-
ne, onthulden een kunstwerk dat 
de negen bewoners samen voor 
hun gemeenschappelijke ruimte 
hebben gemaakt.     
Kennemer Wonen realiseert de 
nieuwbouw in nauw overleg met 
de Stichting Woongroep Uit-
geest (SWU) uit Uitgeest. SWU is 
een particulier initiatief van ou-
ders met jongeren die met enige 
ondersteuning zelfstandig kun-
nen wonen. In zijn toespraak be-
nadrukte de directeur van Ken-
nemer Wonen, Dick Tromp, dat 
Kennemer Wonen door  het op-

pakken van het initiatief van de 
SWU wederom laat zien dat zij 
een actieve sociale verhuurder in 
de regio is. Zo is onlangs in Uit-
geest het bouwproject HMS op-
geleverd en de eerste paal voor 
wooncomplex Bandoneon de 
grond in gegaan. “Het is mooi 
dat we vandaag de eerste paal 
slaan voor een initiatief van de 
SWU dat wij in 2009 hebben op-
gepakt”, aldus Tromp. Wethouder 
Linnartz van de gemeente Uit-
geest is blij dat met de bouw van 
dit wooncomplex het aantal wo-
ningen voor 65-plussers en jon-
geren in de gemeente wordt uit-
gebreid. Ook toont hij zich zeer 
tevreden over de samenwer-
king tussen de gemeente, Ken-
nemer Wonen en de SWU.  Pe-
ter de Reus, voorzitter van SWU, 
benadrukt de goede medewer-
king van Kennemer Wonen en 
van de gemeente. Ook sprak hij 
zijn dank uit naar de vele spon-
sors, die de inrichting van de al-
gemene ruimte en de tuin bij de 
appartementen financieel moge-
lijk hebben gemaakt.
Tervoort’s bouwbedrijf uit Eg-
mond a/d Hoef bouwt de wonin-
gen. De architect is Kerssens De 
Ruiter uit Alkmaar. Als alles vol-
gens planning verloopt wordt het 
gebouw voor de zomer van 2013 
opgeleverd.
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Uitgeest - FC Uitgeest beschikt 
als een van de weinige clubs 
in de regio over een bijzondere 
voetbal- selectie met een speci-
aal jeugdteam (8 tot 16 jaar) en 
twee senioren G-teams. Vallen 
ze bij reguliere sportverenigin-
gen (net) buiten de boot, wij zien 
de kinderen en (jong)volwasse-
nen graag in een van onze teams 
spelen!
G-voetbal is speciaal voor kids 
en volwassenen met een licha-
melijke en/of verstandelijke be-
perking. Maar ook spelers met 
een vorm van autisme, adhd of 
soortgelijke aandoening zijn wel-
kom in ons team. Elke G-voet-
baller wordt als individu bena-
derd en daarbij wordt rekening 
gehouden met zijn/haar speci-
fieke mogelijkheden en beper-
kingen. Want met enkele aan-
passingen kunnen ook zij écht 
voetballen! G-voetballers maken 
al jarenlang deel uit van de voet-
balfamilie bij FC Uitgeest. Deze 
sectie is volwaardig lid en heeft 
de beschikking over alle moge-
lijke faciliteiten binnen de ver-
eniging.
Elke maandag van 18.00 tot 
19.00 uur wordt onder leiding 
van enthousiaste begeleiders 
een training gegeven. De jeugd 
speelt de ene zaterdag een offi-
ciële wedstrijd en de andere za-

ter-dag wordt er getraind van 
11.30 tot 12.30 uur. De senio-
ren trainen eveneens op maan-
dag-avond van 18.00-19.00 en 
hebben in principe elke zater-
dag een wedstrijd (wisselende 
tijden).
Daarvoor zoekt FC Uitgeest 
nog spelers! Heeft jouw zoon of 
dochter, buur¬jongen of vriend 
ook altijd willen voetballen? 
Maar bleef die altijd aan de kant 
staan? Laat zijn/haar droom nu 
in vervulling gaan, en geef hem 
of haar snel op! Het motto: nor-
maal wat normaal kan, speciaal 
wat speciaal moet. 
Ook zin om een balletje te trap-
pen en wil je je opgeven? Neem 
dan contact op met: Mariska 
Huising, tel. 06-40289310 of kijk 
even op de site: www.fcuitgeest.
nl.

Gezocht (m/v):
Sportieve spelers voor 
opmerkelijk voetbalelftal

Groots opgezette veiling 
en loterij bij FC Uitgeest
Uitgeest - Vrijdagavond 23 no-
vember wordt in het clubhuis 
van FC Uitgeest een groots op-
gezette veiling gehouden. Van 
de opbrengst wordt een toiletge-
bouw bij de nieuwe trainingsac-
commodatie voor de jeugd neer-
gezet. 
Op dit moment zijn reeds 180 
kavels aangemeld. Er zitten he-
le mooie en spectaculaire objec-
ten tussen, onder andere bezoe-
karrangementen aan (internatio-
nale) voetbalwedstrijden. Tevens 

wordt een loterij georganiseerd 
met fraaie prijzen. De veiling zal 
worden geopend door een pro-
minent persoon uit de voetbal-
wereld. Die naam wordt later 
nog bekendgemaakt. De veiling-
commissie kan altijd worden be-
naderd door hen die nog objec-
ten willen laten veilen via 06-
52001253 of jacobgroen@me-
diameadows.nl. Op de foto van 
links naar rechts Stefan Winter, 
Sandra van Egmond, Jan de Wit, 
Rob Endema en Jacob Groen.

Alzheimer Café
Regio - Op woensdagmiddag 19 
september is er een Alzheimer 
Café in centrum van Heemskerk 
en het onderwerp deze middag 
is: ‘Dementie, met mij is niets 
mis!’. 

De gespreksleider Elsbeth Holtz 
zal deze middag een video verto-
nen met als titel ‘Dementie, met 
mij is niets mis’. Hierin worden 
zowel situaties van de dagelijk-
se praktijk getoond als ook uit-
leg over de anatomie/fysiologie 
van de hersenen. Er is altijd vol-
op gelegenheid tot vragen stel-
len en ervaringen uit te wisselen. 
Wilt u meer weten over dit on-
derwerp? Kom dan naar Zorg-
centrum St Agnes, Zamenhof 65  
in Heemskerk. De ontvangst is 
vanaf 14.15 uur en afsluiting om 
circa 16.00 uur. 

Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. Wie 
er nog nooit eerder is geweest, 
moet beslist komen kennisma-
ken. De toegang én het eerste 
kopje koffie zijn gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig.

Wat kunt u verwachten? 
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze ge-
interviewd door onze vaste ge-
spreksleider. Na dit gesprek is er 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Er is een tafel met brochu-
res en andere literatuur om thuis 
eens rustig na te lezen. 

Uitgeest - Jeroen Veerman 
geeft leuke prijzen weg want hij 
heeft een nieuwe moderne Vis-
kraam en staat iedere woensdag 
en vrijdag van 15.00 tot 18.30 op 
het Anna van Renesseplein te-
genover de Deen supermarkt 
met de lekkerste vis.

Leuke prijzen zijn te winnen, je 
hoeft alleen maar op de bon je 
adres en telefoonnummer achter 
te laten en wie weet win je een 
leuke prijs. 
De actie loopt tot aanstaande 
vrijdag, 14 september, duswees 
er snel bij.

Muzikale start seizoen 
Katholieke Vrouwenbeweging
Uitgeest - Nadat de Vrouwen-
beweging het  seizoen 11sep-
tember sportief is gestart met 
een fietstocht, met als tussen-
stop bakkerij Brakenhoff in As-
sendelft, wordt het nieuwe sei-
zoen officieel op dinsdag 25 sep-
tember geopend. De avond be-
gint met een Eucharistieviering 
om 19.00 uur in de Katholieke 
Kerk. 
Daarna is vanaf 19.45 uur de 
zaal van dorpshuis de Zwaan 
open, waar het ‘Mamstheater’ 

om 20.00 uur op haar eigen vro-
lijke en uitbundige wijze de ope-
ningsavond verzorgt. Zij zijn een 
vrolijke groep meiden met lied-
jes voor jong en oud, met veel 
humor gezongen en vaak in een 
theatraal jasje gestoken.

Het programma voor het nieu-
we seizoen is als vanouds zeer 
afwisselend: met lezingen van 
de Alzheimerstichting, Nalaten-
schapsmakelaar Hans de Vries 
en schrijfster Mary Schoon, maar 

ook  het Akersloter mannenkoor 
“Phonation”, zij zingen tijdens 
de altijd druk bezochte kerst-
avond. Na de jaarvergadering 
treedt weer het doldwaze caba-
ret WTG op, iedereen weet nog 
van hun vorige geweldig leuke 
optreden tijdens de jaarvergade-
ring. Bijzonder bij de vereniging 
is, dat leden het organiseren van 
een thema-avond voor hun reke-
ning nemen, dit jaar doet de fa-
milie Glorie dat voor de tweede 
keer, klasse!
En uiteraard worden de spel-
lenavonden niet vergeten, en 
de slotavond volgend jaar wordt 
ook weer een echte afscheids-
avond: een zangworkshop van 
Michael van Breemen, dirigent 
van popkoor Surprising, waar-
mee tijdens de avond een heu-
se c.d.  wordt gemaakt.

Een mooi, gezellig seizoen ligt 
dus in het verschiet! De vereni-
ging telt ruim 160 leden. Ieder-
een is van harte welkom; van al-
le gezindten en leeftijden. Voor 
de contributie hoeft u het niet 
te laten, 15 euro voor een heel 
seizoen. Voor meer informatie: 
www.vrouwenbeweginguitgeest.
nl. Daar kunt u ook het volledi-
ge programma en overige gege-
vens vinden.  Alle leden krijgen 
deze week de programmaboek-
jes door de bus. Voor verdere in-
formatie: Alie de Reus-Brantjes, 
tel. 0251-311656.

Leuke prijzen te winnen
Een nieuwe viswagen 
voor Jeroen Veerman
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COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

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

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

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. 

Medische hulp voor toeristen
Campinggasten worden verzocht zich voor medische hulp te wenden tot 
praktijk Leemhuis/van der Maarel, Dorcamp 1, tel. 654540. In het (hoog)
seizoen dagelijks spreekuur op de grote campings.
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. De Brink, 
Torenstraat 64, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Churchillplein, Akersloot, 
tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620. Regi-
onale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, Van 
Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uit-
geest, 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 en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum 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 uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-
mail: cpcastricum@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.

Wandeltocht: De 20 van Bo
Uitgeest – Een mooie wandeling 
maken in goed gezelschap en 
tegelijk bijdragen aan het verbe-
teren van de leefomstandighe-
den van kinderen met niet aan-
geboren hersenletsel? Dat kan 
op zondag 16 september. Stich-
ting Bo organiseert een wande-
ling van 20 kilometer vanaf ca-
fé ‘t Portiertje in Uitgeest. De-
ze wandeling staat in het teken 
van Bodil Smit, een elfjarig meis-
je uit Uitgeest dat vijf jaar ge-
leden getroffen werd door een 
hersenbloeding. De wandeling 
voert langs haar oude en nieu-
we huis, haar oude school en 
langs de SVA, de voetbalvereni-
ging in Assendelft waar Bodil de 
hersenbloeding kreeg. De tocht 
wordt georganiseerd door fami-
lie en vrienden van het gezin. 
Het doel van de tocht is geld in-
zamelen voor de Stichting Bo zo-
dat kinderen met niet aangebo-
ren hersenletsel financieel ge-
steund worden bij de therapieën 
die wel nodig zijn, maar niet ver-
goed worden door de zorgverze-
kering.
Op 16 september 2007 is Bo-
dil lekker aan het spelen bij 
SVA waar haar broer een wed-
strijd speelt. Dan wordt Bodil on-
wel; ze is duizelig, begint te spu-
gen en met haar oogjes te draai-
en. Direct werd 112 gebeld, am-
bulances en traumahelikop-
ter kwamen ter plekke en Bodil 
werd naar het AMC gebracht. 
Bodil was toen zes jaar oud en 
had een hersenbloeding gehad.
Door de hersenbloeding is er 
veel hersenweefsel afgestorven 
en beschadigd.

Na wekenlang intensive care en 
een verblijf op de verpleegafde-
ling in het ziekenhuis verhuist 
Bodil naar Leijpark, een centrum 
voor specialistische revalidatie-
zorg, 140 km van haar ouders en 
broertjes vandaan. Na zes maan-
den specialistische zorg moet 
Bodil Leijpark verlaten, een lan-
gere periode wordt niet vergoed. 
Zij verhuist naar verzorgings-
huis Duinoord in Bennebroek. 
Het gezin verhuist daarna naar 
een woning die aangepast kan 
worden, zodat Bodil weer thuis 
kan wonen. Met haar thuiskomst 
kwam er eindelijk weer wat rust 
in het gezin.
De ouders willen graag dat Bo-
dil in aanmerking komt voor the-
rapieën, zoals een methode met 
een laserlamp en Led-licht, maar 
die behandelingen worden niet 
vergoed omdat wetenschappe-
lijk niet bewezen is dat de the-
rapieën helpen. Maar Bodils ou-
ders merken wel degelijk effect. 
Stichting Bo is opgericht om Bo-
dil de therapieën te kunnen ge-
ven. De stichting wil groeien om 
meer kinderen te helpen en om 
dit te bereiken worden er ver-
schillende activiteiten georgani-
seerd.
Inschrijven voor de wandeling 
kan via info@stichtingbo.nl on-
der vermelding van het aan-
tal personen. Deelname kost 
7,50 euro. Dit kan overgemaakt 
worden op rekeningnummer: 
1433.75.482 ten name van Stich-
ting Bo onder vermelding van 
wandeltocht 20 van Bo. De start 
is tussen 10.00 en 12.00 uur op 
de Langebuurt 16 in Uitgeest.

Dierenbescherming op 
zoek naar collectanten
Regio - De Dierenbescherming 
afdeling Noord-Holland Noord 
(NHN) zoekt collectanten voor 
de collecteweek van 30 septem-
ber tot en met 6 oktober. 

De Dierenbescherming NHN 
heeft de opbrengsten uit de col-
lecte hard nodig om het dieren-
welzijn in de regio te bevorderen.
De opbrengst van de collecte 

wordt lokaal besteed en komt di-
rect ten goede aan dieren in de 
regio. 
Mensen die dus direct iets willen 
betekenen voor dieren in hun ei-
gen omgeving, kunnen zich aan-
melden als collectant bij de Die-
renbescherming NHN via het 
telefoonnummer 072-5143050 
of via info@dierenbescher-
mingnhn.nl.

Brand op de Rijksweg
Limmen - Zondag rond 10.30 
uur is de brandweer uitgerukt 
voor een brand in een woning 
aan de Rijksweg. Een persoon 
liep daarbij ademhalingsproble-
men op. 
De brand is ontstaan in de me-

terkast. De schade is aanzien-
lijk. De brandweer had het vuur 
wel snel onder controle. Door 
de brand hadden omwonenden, 
waaronder een ijssalon, tijdelijk 
geen stroom. Foto: Frank Brug-
geling. 
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Castricum - Vanaf donderdag-
avond is winkelend publiek weer 
welkom bij de winkeliers in de 
Torenstraat. Gezamenlijk hebben 
zij besloten de koopavond weer 
in ere te herstellen. Vooralsnog 
als proef voor een half jaar.
Steeds meer consumenten trek-
ken weg uit Castricum en meer 
winkels komen leeg te staan. Bij 
een verschraald winkelaanbod is 
niemand gebaat en dus hebben 
de ondernemers in de Toren-
straat besloten, de deuren weer 
te openen. 

Koopavond in 
de Torenstraat

Bakkum - Op maandag 17 sep-
tember wordt weer een stilte-
wandeling gehouden in de dui-
nen en  het bos. Het thema is 
dit keer ‘Uit dankbaarheid voor 
de oogst’. Rob de Wit en Mari-
anne Duijn nemen belangstel-

Stiltewandeling lenden mee voor een wandeling 
van zo’n vijf kilometer lang. Deel-
name is gratis, een duinkaart is 
noodzakelijk. Om 9.30 uur wordt 
verzameld op het parkeerter-
rein van De Hoep aan de Zee-
weg. Na afloop wordt op eigen 
kosten wat gedronken bij Johan-
na’s Hof. 

Castricum - De VrijeLijst wil dat 
Castricum het voorbeeld van an-
dere gemeenten volgt waar ver-
kiezingsposters centraal worden 
aangeleverd. In sommige ge-
meenten komt er zelfs geen pa-
pier meer aan te pas. 

Gemeenteraadslid Ron de Haan, 
voor NederlandLokaal kandidaat 
voor de Tweede Kamer, roemt de 
borden in de gemeenten die zijn 
voorzien van digitale afbeeldin-
gen, keurig op lijstvolgorde en 
allemaal in hetzelfde formaat. 

Centraal plakken 

Ted en zijn teddybeer
Ted is de nieuwe komedie van 
Seth McFarlane. Hij is de schrij-
ver van de populaire animatiese-
rie Family Guy en staat bekend 
om zijn absurde en grensverleg-
gende humor. 

Hij is de schrijver, regisseur én 

stem van Ted. Deze komedie ver-
telt het verhaal van John Bennett 
(Mark Wahlberg), een volwassen 
man die zijn leven deelt met een 
teddybeer: Ted. John mocht als 
kind een wens doen en zo kwam 
Ted tot leven. Sindsdien zijn de 
twee onafscheidelijk.

De zevenjarige Brammetje Baas 
denkt veel na over de wereld 
om hem heen. Hij heeft ont-
zettend veel zin om naar groep 
drie te gaan. Maar dan komt hij 
bij de strenge meester Vis in de 
klas. De rechtlijnige meester Vis 
heeft geen oog voor de binnen-
wereld van het bewegelijke on-
geconcentreerde jongetje en zet 
alles op alles om Brammetje in 
de pas te laten lopen. De ouders 
van Brammetje worstelen met 
de vraag in hoeverre zij van hun 
zoontje moeten verlangen dat hij 
zich aanpast zonder doodonge-
lukkig te worden. 

Brammetje Baas

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag  18.30 & 21.00 uur 

zondag &  maandag 20.00 uur
dinsdag & woensdag 21.00 uur 

Ted
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.00 uur 
zondag & maandag 20.00 uur 

dinsdag 14.00 & 20.00 uur 
woensdag 20.00 uur 
De Verbouwing

zondag 15.45 uur 
dinsdag 14.00 & 18.45 uur 

woensdag 18.45 uur 
Intouchables

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 13.30 uur 
Brammetje Baas

zaterdag 15.45  uur 
woensdag 16.00 uur 

Sammy 2 (NL)
zaterdag & zondag 13.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
 Madagascar (NL) 3D

zaterdag & zondag 15.45 uur 
woensdag 16.00 uur 

Brave (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 13 sept t/m 19 sept 2012

Koffie
Startpakket koffie:

 250 gram Baba Budan Ramesh India
250 gram Kopi Laki Indonesië
250 gram Tarrazu Costa Rica

250 gram Toraja Sulawesi
Van 23,90 voor de introductieprijs van  19,50        

Om zelf uw favoriete  koffiesmaak 
te melangeren:

250 gram Turquino Lavado Cuba regular
250 gram Turquino Lavado Cuba dark

0,25 ltr. Monin koffiesiroop naar keuze
Van 18,35 voor de introductieprijs van 15,00                

Om kennis te maken:
250 gram Castricum blend

Van 4,80 voor de introductieprijs van 4,00

 Thee
Startpakket aroma thee: 

Keuze uit onze 14 aroma theeën. 
Elke combinatie is mogelijk, op is op.
5 x 100 gram voor de introductieprijs 

van 17,50
Om kennis te maken: 

100 gram Afternoon blend 
Van 4,80 voor de introductieprijs van 4,00

Zolang de voorraad strekt 
Geldig van 01-09-2012 t/m 16-09-2012

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Maandmenu
Proeverij van de kaart___

 Huisgemaakt 
knoflooksoepje en 
pommodori  soepje___

Lams rack op een bedje 
van knolselderijpuree, 

aardappeltaart, 
seizoensgroente en 

honingtijmjus___
Pannacotta met een 

aardbeiencoulis en roodfruit 

  € 32,50 
per persoon

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

     

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Zolang de voorraad strekt 
Geldig van 01-09-2012 t/m 16-09-2012

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

 
www.gustocastricum.nl

Nieuw seizoen Blues in Bakkum

Ton’s of Blues in ‘t 
Mirakel van Bakkum 
Bakkum - Op zondag 16 sep-
tember wordt het bluesseizoen 
geopend bij ’t Mirakel van Bak-
kum onder leiding van Jos Zon-
neveld. De Bluesband Ton’s of 
Blues bijt het spits af. Deze zes-
mansformatie geniet behoorlij-
ke naamsbekendheid in Noord-
Holland. Zij spelen een men-
geling van traditionele elektri-
sche blues, bluesrock en moder-
ne stadblues van uitsluitend ou-
de zwarte blueslegendes zoals 
Robert Johnson, Junior Wells en 
Sonny Boy Williamson.
Het Hammond-pianospel van 
Chretien Felser gecombineerd 

met de bluesharp van René, is 
een geweldige goede muzika-
le keuze. Zo’n 300 jaar levenser-
varing dat op het podium staat, 
staat absoluut garant voor het 
ware bluesgevoel. Samenstel-
ling van de band: Chretien Felser 
hammond/piano, Gerard Kort-
ooms bas, Michael Rubinstein 
bluesharp, Gerard v.d. Hoorn 
drums en Fons Duin zang.
Iedereen is welkom vanaf 15.30 
uur. Vrij entree. Renato en Tiny 
zorgen voor lekker hapjes.
Daarna is het mogelijk een hap-
je eten in dit gezellige restaurant 
aan de Heereweg 36. 

Herinrichting Heereweg
Bakkum - De gemeente wil de 
inrichting van de Heereweg ver-
beteren en de verkeerssituatie 
voor fietsers veiliger maken. Dat 
wil zij doen in overleg met be-
trokkenen. Daarom komt er een 
klankbordgroep die zich buigt 
over een inrichtingsontwerp. Wie 
meer wil weten over de plan-
nen voor de weg en de klank-
bordgroep is welkom op een in-
formatiebijeenkomst, op dins-

dag 25 september om 19:30 uur 
in de Stierop-zaal van het ge-
meentehuis. Wie niet op de in-
formatieavond kan komen maar 
wel aan de groep wil deelnemen, 
kan zich tot uiterlijk 20 septem-
ber aanmelden per e-mail: joep-
vanderpeet@castricum.nl of bel-
len naar de afdeling Civiele Wer-
ken en Verkeer. Opmerkingen en 
ideeën zijn ook welkom op het e-
mailadres. 

Op nachtvlindersafari
Bakkum - In het duin treft men 
beren aan, hyena’s, witte tijgers, 
papegaaitjes, dromedarissen en 
kameeltjes. En klaverblaadjes, 
rozenblaadjes en schaapjes kun-
nen ‘s nachts vliegen. Ontdek 
deze nachtvlinders op 21 sep-
tember in de tuin van De Hoep.

De safari start om 19.30 uur en 
duurt zo’n twee uur.  Verzame-
len bij De Hoep aan de Zeeweg. 
De kosten voor deze avond zijn 
3,50 euro. 
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan via www.pwn.nl/eropuit of 
bel: 0251-661066. 
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19-jarige Kayleigh 
schrijft ‘Mr. Perfect’
Uitgeest - Er zullen ongetwij-
feld 19-jarigen zijn die dromen 
van een schrijverscarrière, maar 
hoeveel jongeren van deze leef-
tijd zien die droom werkelijkheid 
worden? Dat zullen er niet veel 
zijn. Uitgeest heeft sinds augus-
tus een heuse schrijfster in huis 
in de persoon van Kayleigh Be-
steman.
Aan tafel bij haar thuis vertelt ze 
met een grote grijns in bijzijn van 
haar trotse moeder, hoe dit alle-
maal is gekomen. Haar moeder 
had wel gedacht dat ze iets cre-
atiefs zou gaan doen en dat dit in 
het schrijven van een boek zou 
eindigen, kwam niet geheel als 
verrassing.
Kayleigh vond het niet makkelijk 
toen zij in de examenklas een on-
derwerp moest kiezen voor haar 
profielwerkstuk toen haar vrien-
din achteloos riep: “Nou dan 
schrijf je toch een boek?” En zo 
gebeurde het dat Kayleigh, die al 
zo’n 7 dagboeken volschreef, ge-
woon ging zitten en begon. 
Naast het schrijven van het ver-
haal, verdiepte zij zich ook nog 
op andere manieren in het 
schrijversvak door één van haar 
favoriete schrijfsters, Astrid Har-
dewijn te interviewen en dit vast 
te leggen op film.
Omdat het examen ook aardig 
wat drukte en stress met zich 
meebracht, raffelde zij naar ei-
gen zeggen het eind een beet-
je af want ja er moest nog wel 
gestudeerd worden. “Ik kon me 
soms moeilijk concentreren op 
de studie, was in mijn hoofd heel 
erg bezig met mijn verhaal”, al-
dus Kayleigh.
Na de examens begon zij zich 
stiekem af te vragen of het boek 
potentie had om echt uitgegeven 
te worden en zond het manus-
cript naar Boekscout, waar men 

zou beoordelen of er markt voor 
was. In Soest volgde een bespre-
king en beoordeling van haar 
verhaal. Het verhaal werd als hi-
larisch en grappig omschreven, 
alleen het einde moest verande-
ren. Ze bedacht een ander ein-
de, schakelde Hilleke Crum, een 
vriendin van haar moeder in voor 
correctie en vond ook 5 leraren 
van school bereid naar spellings-
fouten te speuren. Dan vertelt 
Kayleigh tussen neus en lippen 
door dat zij dyslectisch is. Het 
feit dat dit haar niet heeft tegen-
gehouden, geeft goed aan hoe 
doortastend deze jonge schrijf-
ster is.
Dat er nog veel meer vast zit aan 
het schrijven van een boek , be-
greep zij toen ze een dag voor 
inlevering nog even een cover 
moest bedenken. 
Via  facebook deed zij een op-
roep wie er op de omslag wil-
de. “Mijn nicht en twee vrien-
den waren bereid op de foto te 
gaan en Sanne de Roos heeft dit 
prachtig gerealiseerd.”
Het onderwerp van haar boek 
‘Mr. Perfect’ zal zeker haar leef-

tijdgenoten aanspreken en gaat 
over de vraag die veel jonge 
vrouwen zich stellen ‘heb ik hier 
te maken met een scharrel of 
met de real deal?’ 
Afgelopen vrijdag was een span-
nende dag omdat Kayleigh met 
haar boek langs verschillen-
de boekhandelaren in Uitgeest, 
Heemskerk en Castricum is ge-
gaan om hen een inkijkexem-
plaar aan te bieden. Ze hoopt 
dat ze hiermee de interesse kan 
wekken voor haar boek en dat zij 
straks haar werk tussen de vele 
andere boeken ziet liggen. 
Spannend is het voor haar ze-
ker, ook omdat een schrijver 
vaak niet hoort wat de lezer er 
van vindt.
Bent u nieuwsgierig geworden 
naar de pennenvruchten van 
Kayleigh Besteman? Vraagt u 
ernaar in de boekhandel of be-
stel via www.boekscout.nl voor 
16,95, ‘Mr. Perfect’. 

En let op, wij gaan meer van de-
ze Uitgeestse horen want er zijn 
al ideeën voor een tweede boek. 
(Monique Teeling)

RESPO heeft plaats 
voor nieuwe leden
Uitgeest - Recreatiesportver-
eniging RESPO heeft bij zowel 
badminton als bij volleybal weer 
plaats voor nieuwe leden vanaf 
18 jaar. Er wordt iedere woens-
dagavond (september tot mei) 
gespeeld van 20.00 tot 22.00 uur 
in sporthal De Zien te Uitgeest. 
De sfeer is ontspannen maar 
toch sportief, de contributie zeer 
betaalbaar.  

Voor informatie over badminton 
kunt u contact opnemen met N. 
Sombroek, 0251-316626. Voor  
informatie over volleybal met R. 
Ullersma, 0251-316216. Contact 
kan ook per e-mail via Respo.
Uitgeest@casema.nl. 
Uiteraard bestaat de mogelijk-
heid om, in overleg, ter kennis-
making vrijblijvend een avond 
mee te spelen. 

Handboogschieten op 
Fort aan den Ham
Uitgeest - Zondag 16 septem-
ber is Fort aan Den Ham, gele-
gen aan de N203 bij Krommenie,  
(Busch en Dam 13 in Uitgeest)
weer geopend tussen 11 en 16 
uur. Deze zondag heeft men de 
Handboogschutters Assumburg 
uit Heemskerk bereid gevonden 
om demonstraties te houden.
U kunt natuurlijk zelf ervaren 
hoe het is om een pijl af te schie-
ten en doel te raken. 
Om 13.00 uur is er een lezing 
door Fred Braaksma over de 
Slag bij Castricum op 6 oktober 

1799. Wat was de Linie van Be-
verwijk uit 1800 en wat is er van 
over? Meer dan u denkt. U kunt 
het ontdekken in het fort. De or-
ganisatoren rekenen ook op be-
zoek van het Nederlands Gram-
mofoon Genootschap met hun 
oude pick-up geluiden.
Het fort is geheel open gesteld 
en u kunt het hele fortterrein en 
de ruïnes van de beide geschut-
torens bezoeken.
Meer informatie over het fort is 
te vinden op www.fortaanden-
ham.nl.

Tractorevenement
Regio - Op zondag 16 septem-
ber staat luchtoorlogmuseum 
Fort Veldhuis in het teken van 
oude landbouwtractoren. Tus-
sen 10.00 en 11.00 uur verzame-
len zo’n 40 à 50 oude landbouw 
tracktoren zich op het voorter-
rein van het fort. Hier tussen be-
vinden zich enkele zeer zeldza-
me exemplaren. Om 11.00 uur 
wordt vertrokken voor een rond-
rit door de omgeving. Rond 13.00 
uur zijn de tractoren terug bij het 
museum en worden dan opge-
steld op het voorterrein van het 
fort om door het publiek te wor-
den bezichtigd, tevens worden 
dan nog enkele stationair moto-
ren opgesteld.

Om 14.00 uur zal er een lezing 
worden gehouden over luchtfo-
tografie in de Tweede Wereld-
oorlog met als titel “De bezetting 
in vogelvlucht”. Tijdens deze le-
zing worden heel veel luchtfoto’s 
vertoond waarbij zeer duidelijk 
wordt hoe goed de geallieerden 
op de hoogte waren van de ac-
tiviteiten van de Duitsers. Het is 
onverstelbaar hoe duidelijk deze 
foto’s waren en hoe herkenbaar 
de steden, dorpen en andere ob-
jecten zijn. Deze lezing wordt op 
zeer deskundige wijze verzorgd 
door Thierry van der Berg.
Thierry van der Berg is werk-
zaam in de explosieven opspo-

ring. Voor zijn werk heeft hij in 
archieven in Nederland, En-
geland en Amerika duizenden 
luchtfoto’s gezien en geïnterpre-
teerd. Hij is zeer deskundig op 
dit gebied en brengt dit prima op 
zijn gehoor over.
 
De Stichting Aircraft Recove-
ry Group doet al meer dan 25 
jaar onderzoek naar de lucht-
oorlog boven Nederland. De re-
sultaten van deze onderzoeken 
zijn samengebracht in het lucht-
oorlogmuseum Fort Veldhuis in 
Heemskerk.
Het Fort is onderdeel van de 
Stelling van Amsterdam. Toe-
gang: Volwassenen 3,50, kinde-
ren van 8 tot 12 jaar 2,50, kinde-
ren jonger dan 8 jaar gratis en 
houders van een veteranenpas 
gratis.
Openingstijden 10.00 uur – 17.00 
uur. Zie ook: www.arg1940-
1945.nl.
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En nu ik!
“Mijn grootste wens is het 
om in New York te wonen”
Limmen - Moyra Min, bijna 
16 jaar. Zit in vier VWO van het 
Jac.P.Thijssecollege en woont in 
Limmen. Afgelopen zomer be-
zocht ze samen met haar va-
der New York. “Daar heb ik ja-
ren om gezeurd en het was ge-
weldig. We zijn eerst naar Maine 
gegaan en later naar New York. 
We hebben het Empire Statebuil-
ding en nog veel andere gebou-
wen en musea bezocht. Ik wil-
de ook wel shoppen. Daar werd 
mijn vader af en toe wel gek van. 
Maar op enig moment wist ik 
ook niet meer waar ik moest kij-
ken. Er zijn zoveel winkels! Voor 
een moest ik zelfs in de rij staan.“
Als het aan Moyra ligt probeert 
ze een toekomst in de VS te rea-
liseren. Maar nu moet er gewerkt 
worden. In vier VWO volgt ze 
profiel Cultuur en Maatschappij 
met theater. Theater is een nieuw 
vak. “Ik wilde iets bijzonders 

doen en dit lijkt me breed met 
decorbouw en kostuums. Maar 
eigenlijk weet ik er nog niet ge-
noeg van want het schooljaar is 
nog maar net begonnen.”
“Mijn hobby is ballet. Ik doe nu 
vooral klassiek ballet vanwege 
de techniek. Maar jazz vind ik ei-
genlijk veel leuker. Ballet doe ik 
in Castricum bij Jacqueline Bur-
ger. Verder faal ik op sportief ge-
bied totaal. Gymmen kan ik niet 
en hard lopen evenmin. Mijn 
tweede hobby, dat is shoppen. 
Afgelopen jaar zijn we met een 
groepje van school naar Man-
chester geweest, voor het come-
niusproject. Daar was een wed-
strijd tussen scholen en landen 
onderling: Europe’s got talent. 
Daarvoor moest van alles geor-
ganiseerd worden. Wij hebben 
gewonnen! Of school leuk is? 
Hmm, niet altijd. Tijdens de pau-
zes met mijn vriendinnen wel. 

Sommige leraren zijn leuk an-
deren weer minder aardig. Veel 
mensen vonden dat de school 
een saai gebouw had, dus heb-
ben ze het in allemaal rare kleu-
ren geschilderd. Of ik het mooier 
geworden vind... 
“Limmen is een leuke plaats, 
maar misschien zou ik toch liever 
in Castricum wonen. In Limmen 
kent bijna iedereen elkaar. Maar 
het is ook weer niet zo dat je ie-
dereen groet. In Castricum  zit je 
dichterbij winkels en uitgaans-
dingen. Maar ja, in Limmen zit 
je weer precies tussen Heiloo en 
Castricum in. Met de fiets ben 
je in beide plaatsen in tien mi-
nuten. Ik woon met mijn ouders, 
zusje en de hond. Of ik al uitga?
Mijn ouders weten nog niet zo 
goed wat ze ervan vinden. Maar 
die keer dat we gingen ston-
den er vier politiemannen voor 
de deur. Wij hadden het gevoel 

dat we meteen betrapt zouden 
worden, omdat we nog geen 16 
zijn. Maar, ja het verschil tussen 
15 plus en 16 kunnen politie-
agenten niet zo goed zien. Met 
een clubje vriendinnen kijken we 
veel films en soms sluiten er ook 
jongens aan waarmee we be-
vriend zijn. Laatst hebben we de 
hele serie Lord of the Rings be-
keken. Echt super films. Nu kij-
ken we naar: Pirates of the Ca-
ribean, johnny Depp is echt ge-
weldig. Of ik wel eens iets raars 
mee heb gemaakt? Voortdurend 

eigenlijk. Mijn vriendinnen en ik 
doen heel veel. Gisteren zijn we 
bij de AH gaan vragen om pe-
pernoten. En na wat omzwervin-
gen bleken die er ook al te zijn, 
in het magazijn alvast voor Sin-
terklaas. We hebben erg gela-
chen. Dat ze dat Sinterklaasspul 
nu al in huis hebben. De toe-
komst? Vroeger wilde ik danse-
res worden of een dansschool 
beginnen. Maar ik vind zo veel 
dingen leuk, dat ik het zo onder-
tussen niet meer weet.” Tekst en 
foto: Marie Kiebert. 

Scheidingsbemiddelaar Suzanne Jansen:

“Scheiden doe je samen”

Akersloot - Een echtscheiding 
is één van de meest ingrijpende 
gebeurtenissen die je kan over-
komen. De emoties spelen hoog 
op terwijl er juist zoveel prakti-
sche en zakelijke knopen moe-

bemiddelaar voor de regio 
Noord-Holland Noord. “Wanneer 
je met een scheiding te maken 
krijgt, komt er enorm veel op je 
af”, weet Suzanne. 

“Er moet veel geregeld worden, 
terwijl je hoofd daar helemaal 
niet naar staat. Of er ontstaat on-
enigheid. Ik werk volledig onaf-
hankelijk voor beide partijen en 
coördineer het maken van we-
derzijdse afspraken. Mijn doel is 
in ieder geval om een scheiding 
zo harmonieus mogelijk te laten 
verlopen, zodat de partners als 
de scheiding eenmaal een feit 
is elkaar weer recht in de ogen 
aankijken en een frisse, nieu-
we start kunnen maken.” Bij de 
meeste echtscheidingen zijn ook 
kinderen betrokken. Voor hen is 
een echtscheiding een zeer on-
zekere periode. 

Suzanne: “Het welzijn van de 
kinderen vind ik enorm belang-
rijk en besteed daar tijdens het 
begeleidingstraject dan ook veel 
tijd en aandacht aan. Maar hoe 
de situatie van de partners ook 
is, onafhankelijke begeleiding 
betekent niet dat ik blind het za-
kelijke deel afhandel. Er is zeker 
ruimte voor emoties.” 

Kijk voor meer informatie over de 
echtscheidingsbegeleiding door 
Suzanne op www.scheidings-
huys-suzannejansen.nl. 

ten worden doorgehakt. Het 
ScheidingsHuys biedt daarvoor 
onafhankelijke begeleiding en 
neemt een hoop werk uit han-
den. 
Suzanne Jansen is scheidings-

Oktoberfest in Uitgeest 
Uitgeest - Op zaterdag 13 ok-
tober vindt in Bob’s Party Pala-
ce het legendarische Uitgees-
ter Oktoberfest plaats; een com-
plete feestavond op Munchener 
Wiese. Bij binnenkomst staat de 
blaaskapel al te spelen en kun-
nen de gasten meteen happen 
in een vers getapte pul bier met 
schuimende kraag. Er zijn spe-
ciale gasten uitgenodigd, Ol-
ga Lawine en Thomas Bergen, 
en de schlagers en Duitse knal-
lers ontbreken natuurlijk niet 

in de platenkoffer van dj Spin-
meister. Chefkok Waldorf zorgt 
voor uitbundige buffetten met 
Duitse lekkernijen. Verder kun-
nen de mannelijke gasten hun 
vaardigheden meten bij het na-
geln, (spijkerslaan), en hosehän-
gen (spijkerbroek hangen). Voor 
de dames is er een schöne Hei-
di make-over und jodelsalon. 
De mooiste Heidi van de avond 
wordt beloond. Het feest is van 
19.00 tot 23.00 uur. Reserveren 
kan op tel.: 0251-315150. 

Akersloot - Zondag is in de 
protestantse kerk van Akersloot 
vanaf 10.00 uur een gezamen-
lijke viering in het kader van de 
vredesweek. Voorgangers zijn 

Vredesviering dominee J. van Aller en pastoor 
J. Veld, geassisteerd door Frieda 
Houting en Gerard Berghuis. 
Het Oecumenisch Beraad no-
digt alle belangstellenden uit. De 
dienst staat in het teken van de 
vrede.
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Castricum - De raadsdiscus-
sie over de oplossingen voor 
het spoorknelpunt Beverwijker-
straatweg is uitgesteld. Op 13 
september stond een raadsacti-
viteit gepland maar inmiddels is 
gebleken dat er nog veel aan-
vullende informatie nodig is om 
een goede discussie te kunnen 
voeren. In mei werden drie va-
rianten aan raad en publiek ge-
presenteerd als oplossing voor 
het spoorknelpunt Beverwijker-
straatweg: twee tunnelvarian-
ten bij het station en een oos-
telijke randweg (inclusief tun-
nel). De vierde variant is de niets 
doen variant: de langere sluitin-
gen van de spoorovergang voor 
lief nemen. 
Veel Castricummers lieten zich 
informeren tijdens inloopbijeen-
komsten en er kwamen meer 
dan duizend reacties binnen. 
De rode draad van de reacties is 

Discussie rond spoor-
knelpunt is uitgesteld

grote bezorgdheid over aantas-
ting van natuur en woongenot 
door de randweg, maar ook gro-
te bezorgdheid over de toene-
mende hoeveelheid verkeer door 
Castricum bij de tunnelvarianten 
in de stationsomgeving. 

Momenteel onderzoeken zowel 
ProRail als de gemeente ver-
der de dichtligtijden van nu en 
straks. ProRail onderzoekt ook 
wat er technisch nog mogelijk 
is om de spoorbomen korter ge-
sloten te hebben als de trein op 
het station stopt. Voor de rand-
wegvariant is ook nader onder-
zoek nodig. In oktober een in-
formatiebijeenkomst voor zowel 
de gemeenteraad als belangstel-
lenden waarin een tussenstand 
word gepresenteerd en aanwezi-
gen met elkaar in discussie kun-
nen. De datum wordt binnenkort 
bekendgemaakt. 

Comfort Wonen Castricum
Nu nog zonnepanelen met subsidie 
Castricum - In het Lenteak-
koord is afgesproken dat con-
sumenten een subsidie van 15% 
op de aanschaf van zonnepane-
len kunnen krijgen. Er zit nu nog 
geld in de pot. De subsidie is 
eenvoudig aan te vragen. Indien 
nodig biedt Comfort Wonen alle 
hulp bij het aanvragen.

Offerte
Comfort Wonen Castricum  heeft 
jarenlange ervaring in het leve-
ren en plaatsen van zonnepane-
len en kan goed adviseren. Zij 
komen graag bij belangstellen-

den langs om de situatie te be-
kijken zodat men een op maat 
gesneden offerte krijgt.

Supervoordelige aanbieding
Comfort Wonen Castricum heeft 
nu supervoordelige aanbiedin-
gen. Zo is er al een set vanaf 
1.050 euro te koop. De set be-
staat uit drie panelen van 230 
watt piek, inclusief omvormer 
en montagemateriaal voor een 
schuin dak, exclusief monta-
ge. De set is af te halen in Cas-
tricum. De subsidie is in de prijs 
verrekent. Met deze set bespaart 

men circa. 150 euro aan stroom 
en een rendement van maar 
liefst 14% op de investering. 

Comfort Wonen Castricum raadt 
iedereen die zonnepanelen wil 
plaatsen aan om op tijd een of-
ferteaanvraag te doen. Want voor 
de subsidiepot geldt op is op. 

Meer informatie
Meer weten? Kijk dan op www.
comfortwonencastricum.nl of 
bel met tel.: 0251-653857. Mailen 
naar info@comfortwonencastri-
cum.nl kan ook. ‘ Opening wandelroute 

door het duingebied 
Castricum - Afgelopen zater-
dag is de wandelroute Tijdpad 
feestelijk geopend door wethou-
der Christel Portegies van de ge-
meente Castricum, Jan Kuiper, 
directeur van Landschap Noord-
Holland en manager Jan van 
Mourik van PWN. Bij het Hof van 
Kijk-Uit onthulden zij gezamen-
lijk een informatiepaneel over 
de route. Met de nieuwe route is 
ook een bijbehorend routeboek-
je gepresenteerd. Dit boekje is 
inmiddels de vijfde in de reeks 
‘Wandelen door de Heerlijkheid 
Castricum’ 
Twee vrijwilligers uit Castricum, 
Jan van Willigen en Rino Zonne-
veld, hebben de route ontworpen 
en uitgewerkt. Het Tijdpad is een 
historisch-geografische, aard-

kundige en archeologische ont-
dekkingstocht te voet door de 
duinen, valleien en bossen ten 
westen van het dorp Castricum. 
Dit duinlandschap, nu een goed 
toegankelijk wandel-, waterwin-
nings- en natuurgebied, heeft in 
de afgelopen 5.000 jaar vele me-
tamorfosen ondergaan. Met gro-
te gevolgen voor de lokale bevol-
king en bestuurders, die op hun 
beurt het landschap ook vorm 
gaven, evenals bezetters, duin-
ontginners en projectontwikke-
laars. 
Het  boekje is voor 3,95 euro te 
koop bij VVV, boekhandel Laan, 
Hof van Kijk-Uit, Werkgroep 
Oud-Castricum en de webwinkel 
van Landschap Noord-Holland. 
Foto: Henk Hommes.

Nieuw Koningsduin 
met 230 koopwoningen 
Bakkum - Landgoed Duin en 
Bosch in de gemeente Castricum 
verandert de komende jaren van 
een zorglocatie in een stukje 
dorp. Op het oostelijke deel van 
het landgoed aan de rand van 
het Noord-Hollands Duinreser-
vaat worden circa 230 woningen 
gerealiseerd in de vorm van vrije 
kavels (zelfbouw), projectwonin-
gen en woningen voor Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap. 
Het nieuwe woongebied is 
verdeeld in vijf woonclus-
ters die samen één geheel vor-
men. Het woongebied krijgt de 
naam: Nieuw Koningsduin. Op 
zaterdag 22 september organi-
seert Nieuw Koningsduin tus-
sen 10.00 en 17.00 uur een spe-
ciale WoonWensDag voor be-
langstellenden op de toekomsti-
ge woonlocatie. Bezoekers be-
kijken de verschillende bouwlo-
caties en de verschillende woon-

concepten. De ontvangst en de 
presentatie vinden plaats in het 
Badhuis, centraal gelegen op 
het landgoed. Belangstellenden 
kunnen zich registreren en een 
WoonWensen-formulier invul-
len. Gedurende de dag worden 
meerdere rondleidingen ver-
zorgd. 
De informatiedag valt samen met 
het Open Huis dat zorginstelling 
Dijk en Duin organiseert voor 
medewerkers, omwonenden en 
andere belangstellenden Naast 
de komst van nieuwe woonloca-
ties wordt een deel van de zorg-
voorzieningen vernieuwd of ge-
renoveerd. Het open huis be-
staat uit een buitenmarkt, rond-
leidingen langs verschillende 
paviljoens, kunst- en fotoexpo-
sitie, informatie over de historie 
en activiteiten voor de kinderen.
Kijk ook op www.nieuwkonings-
duin.nl. 

Castricum - Op zaterdag 15 
september presenteert de Bak-
kerij dj Tess en dj Snies. De zaal 
gaat om 21.00 uur open en de 
entree is gratis. De Bakkerij is 
te vinden aan Dorpsstraat 30 te 
Castricum. 

Dj’s in de Bak

‘Frankie goes to...! Bigband’
Limmen - Zondag 16 septem-
ber begint het veertiende sei-
zoen van de Jazz Session Club 
Vredeburg in stolpboerderij de 
Vredeburg.  
Op het programma staat een 
gastoptreden van een bigband 
met de illustere naam ‘Frankie 
goes to...! Bigband’.  Het reper-
toire bestaat uit goed dansbare 

bigband klassiekers, maar ook 
moderne funky en latin stuk-
ken worden niet geschuwd. Al-
le leden van het orkest hebben 
workshops improvisatie bij de 
musicus Jan Doedens gevolgd, 
met het gevolg dat er heel wat 
gesoleerd wordt bij een optre-
den. Aanvang 16.00 uur, toegang 
gratis.

Castricum - Vanaf maandag 17 
september is het uitleendepot 
van ViVa! Zorggroep in Castri-
cum geopend. Dat betekent dat 
iedereen die dat makkelijk vindt 
terecht kan op locatie de Sant-
mark, Santmark 1 te Castricum, 
bij de receptie tussen 14.00 en 
16.00 uur. Artikelen uit voorraad 
die geleend kunnen worden zijn 
onder meer elleboogkrukken, 
rolstoelen, looprekjes, rollato-
ren, wandelstok, badplank, bed-
verhogers, dekenboog, rugsteun, 
draaischijf, douchestoel, wind-
ring, ondersteek, toiletstoel, toi-
letverhoger. Andere uitleenarti-
kelen die niet op voorraad staan, 
zoals een hoog/laag bed, zijn wel 
te bestellen bij het depot en wor-
den dan de volgende dag gele-
verd bij de cliënt thuis. 

Iedereen die een hulpmiddel no-
dig heeft en dat komt lenen bij 
het depot moet zich kunnen le-
gitimeren. Uitleen van deze hulp-
middelen is gratis voor een peri-
ode van maximaal 26 weken.
De thuiszorgwinkel van ViVa! 
Zorggroep in Heemskerk blijft 
gewoon geopend. Daar kan men 
naast de uitleen ook hulpmid-
delen kopen. Het adres is Mal-
tezerplein 35 Heemskerk, boven 
de Dekamarkt

Uitleendepot
hulpmiddelen
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Dorpscentrum is in gevaar!!!
Winkeliers in Uitgeest 
tegen komst Albert Heijn
Uitgeest - Zoals u ongetwij-
feld reeds heeft vernomen zijn 
er plannen om aan de rand van 
ons dorp -  op de parkeerplaats 
bij  Bob’s - een Albert Heijn te 
vestigen. De winkeliers van Uit-
geest  verenigd in de Onderne-
mers Vereniging Uitgeest (OVU) 
zijn daar faliekant tegen. Gaarne 
leggen we u uit waarom wij daar 
tegen zijn. 
Uw eerste reactie is wellicht 
“ja natuurlijk zijn ze daar te-
gen, dat kost omzet en dus in-
komen want er komt concurren-
tie”. Een eerste logische reac-
tie die ook voor een deel waar 
is. Maar er is meer. Winkeliers 
in een klein dorp zoals het on-
ze zijn ook een deel van de ge-
meenschap en dus direct be-
trokken bij het wel en wee van 
het dorp en onze medebewo-
ners. Dat ligt heel anders dan in 
een grote stad waar een onder-
nemer ‘s morgens naar zijn win-
kel toe gaat, zijn omzet draait en 
weer vertrekt. 
Wij vinden dan ook dat het 
dorpscentrum moet blijven le-
ven en levendig moet blijven. 
Het is niet alleen een koopcen-
trum, het is een ontmoetings-
plaats en heeft ook een zeer be-
langrijke sociale functie. In dat 
dorpscentrum drijven de diverse 
winkeliers hun winkels en kun-
nen dat doen omdat er mensen 
naar dat dorpscentrum komen, 
de Uitgeester. 
Aan de andere kant komen 
mensen naar dat dorpscentrum 
vanwege het feit dat alle activi-
teiten daar gebundeld zijn, het 
een ontmoetingsplek is en dus 
is er die sociale functie. 
Uit het verleden blijkt dat bur-
gers en gemeenteraad dat ook 
belangrijk vonden. In de struc-
tuurvisie 2012 - dat is de toe-
komstvisie voor onze gemeente 
- schreef de gemeente dat het 
van belang was om het winke-

laanbod in het centrum te ver-
sterken om de sociale functie 
van het centrum te behouden 
en tevens het dorpskarakter van 
Uitgeest te bewaren. 
Daarvoor was een levend dorps-
hart met bedrijvigheid nodig en 
daarom ook heeft de Gemeen-
te in het bestemmingsplan vast-
gelegd dat winkels - met uitzon-
dering van zaken die keukens, 
badkamers enzovoort verkopen 
- in het centrum moeten wor-
den gevestigd en niet daarbui-
ten. Een goed idee waarmee het 
centrum levendig blijft.
Wanneer een Albert Heijn (of 
welke grote supermarkt dan 
ook) aan de rand van het dorp 
zou komen - nog los van de 
vraag of een bestemmingsplan 
zo maar kan worden gewijzigd - 
zal dat veel publiek wegtrekken 
uit het centrum. 
Vooral de kleinere winkels, spe-
ciaalzaken, horeca enzovoort 
zullen dat flink merken. Niet zo-
zeer omdat u dat pak melk bij 
Albert Heijn haalt maar omdat u 
niet meer in het centrum komt 
en dus ook veel minder de klei-
nere winkels daar zult bezoeken.
Dat zal een aantal van ons doen 
besluiten er mee op te houden. 
De bedrijvigheid neemt af, het 
centrum verliest haar aantrek-
kingskracht, de overige winkels 
zullen nog minder klandizie krij-
gen en op termijn ook in de pro-
blemen komen, het karakter van 
het centrum veranderd en de 
negatieve spiraal naar een ont-
volkt centrum is daarmee in-
gezet.
De sociale functie is weg, oude-
ren die over het algemeen hun 
aankopen in het centrum doen 
omdat dat makkelijk en dicht-
bij is zullen niet meer alles kun-
nen krijgen omdat hun winkels 
er niet meer zijn. Het nu nog le-
vendige hart van ons dorp zal 
niet langer meer kloppen. De 

INGEZONDEN
winkeliers die zorgen voor sfeer 
- denk aan verlichte etalages tij-
dens feestdagen  de intocht van 
Sinterklaas enzovoort zijn er im-
mers niet meer.

De Uitgeesters die elkaar tijdens 
het winkelen treffen en een 
praatje maken komen elkaar 
niet meer tegen. Waarom zou 
je naar het centrum gaan? Er is 
toch niets meer waarvoor je zou 
gaan behalve lege panden die te 
koop of te huur staan.  
Dan  zal precies gebeuren wat 
de gemeente Uitgeest beoogde 
te voorkomen in haar structuur-
visie; het centrum zal de winkels 
verliezen en daarmee het win-
kelpubliek en de sociale functie 
die werd beoogd zal niet langer 
aan de orde zijn. 
Ook daarom is de OVU faliekant 
tegen het plan om aan de rand 
van ons dorp een Albert Heijn 
neer te zetten. Als er mensen 
naar AH willen doen ze dat nu 
ook al door naar Heemskerk of 
Limmen te rijden. 
Wij begrijpen niet dat het ves-
tigen van een AH  alleen al in 
overweging wordt genomen. 
Geeft de gemeenteraad - on-
ze volksvertegenwoordigers - 
dan niets om het behoud van 
het dorpskarakter met een cen-
trum dat een belangrijke sociale 
functie heeft?
Wij kunnen het niet geloven en 
hopen dat zij snel een eind aan 
deze discussie maken en een 
vestiging van een supermarkt 
buiten het centrum niet toe-
staan. Als AH zo graag naar Uit-
geest wil komen; welkom, maar 
dan gewoon in het centrum, net 
als alle andere winkels en su-
permarkten. 
Wanneer de gemeenteraad niet 
de hoeder van het dorpskarak-
ter wil zijn dan zullen wij als ver-
enigde winkeliers die ons dorp 
aan het hart gaat, dat op ons 
nemen en met alle middelen die 
we hebben voorkomen dat er 
aan de rand van het dorp, bui-
ten het dorpscentrum een su-
permarkt komt, van wie dan ook. 

Wij hopen op uw steun te mo-
gen rekenen. Heeft u vragen? 
Spreek er dan over met een van 
de winkeliers die is aangesloten 
bij de OVU.

Vriendelijke groet,
De Ondernemersvereniging Uit-
geest

Vier keer podium voor 
Team Fietsshop Uitgeest
Uitgeest - Zaterdag stond een 
Enduro wedstrijd op de agen-
da van het Team Fietsshop Uit-
geest. Nigel Spoor, Hans Haver, 
Eline Nijhuis en Vivian Smeets 
deden hier aan mee. Voor Vivian 
weer de eerste Enduro wedstrijd 
na de geboorte van haar zoon-
tje. Eline had al twee keer eerder 
gewonnen en staat tweede over-
all in deze cup.
Er waren vijf proeven te doen. 
Aan het einde van de dag wisten 
ze totaal niet hoe ze ervoor ston-
den, Eline was twee keer weg-
gegleden en Hans een keer ge-
vallen. Bij de prijsuitreiking werd 
Eline opgeroepen als tweede van 
de dag bij de dames, eerste was 
geworden de Belgisch kampioen 
xc-mountainbiken. Verdere uit-
slag is niet bekend om dat alles 
een beetje rommelig verliep.
Dus een mooi begin van het 
weekend, een 2e plaats en nu 
eerste overall in de Enduro cup.
 
Zondag had het team Groningen 
mini downhill op het programma 
staan. Hier waren ze ook sponsor 
van en ze stonden daar met een 
grote stand en promotie voor het 
team. Nigel Spoor, Ruud van Eg-
mond, Jeroen en Mark Toeters 
en Eline Nijhuis deden mee aan 
de mini downhill.
Helaas crashte Nigel in de trai-
ning en kon geen wedstrijdrun 

rijden. Ruud reed een nette mid-
denmoot-klassering.
Eline was de snelste dame, Je-
roen reed de eerste run samen 
met Daniel Prijkel als enige on-
der de 30 seconden. Mark stond 
tweede, Eline en Jeroen eerste 
en met nog 1 run te gaan was 
het super spannend.
Eline ging als eerste en was ge-
woonweg de snelste van ie-
dereen met 37 seconden en de 
tweede snelste damen op 44 se-
conden.
Jeroen reed zijn run nog iets 
sneller met een mooie lage 29 
seconden, ruimschoots eerste. 
Mark moest tegen de favoriet 
Daniel die eerste stond met een 
29.2 seconden. De run van Mark 
was goed en snel; met 29.3 was 
alles eruit geperst en dat werd 
een mooie tweede plaats.
Daniel was gewoon de snelste 
met een 28.45 seconden.
Er waren maar drie heren onder 
de 30 seconden gekomen, Je-
roen, Mark en Daniel, twee uit 
Uitgeest.
Zowel Eline met drie keer een 
eerste en een keer een tweede 
plaats, Jeroen met vier keer een 
eerste plaats en Mark met een 
eerste, twee tweede plaatsen en 
een 7e plaats (door val) staan 
eerste overall.
Meer informatie: www.teamfiets-
shopuitgeest.nl.

De Heinekenontvoering in filmhuis de Zwaan
Uitgeest - Het nieuwe seizoen 
van het Filmhuis in De Zwaan 
start op 14 september met de al-
om geprezen film over de ont-
voering van Freddy Heineken.
Op een koude novemberdag in 
1983 wordt ’s werelds succesvol-
ste en rijkste bierbrouwer Alfred 
Heineken samen met zijn chauf-
feur Ab Doderer voor de deur 
van zijn kantoor ontvoerd. Wat 
volgt is de meest geruchtmaken-
de en beruchte ontvoeringszaak 
die Nederland ooit gekend heeft.
Eenentwintig uitputtende en ze-

nuw-slopende dagen lang ver-
blijft de fabrikant in een koude, 
benauwde cel, vast- geketend 
en voor het eerst van zijn leven 
volkomen machteloos.  Getergd 
door Duitse schlagermuziek. En 
als enig warm voedsel een Chi-
nese afhaalmaaltijd.
Zijn ontvoerders, vier criminele 
vrienden uit Amsterdam, onder-
vinden grote problemen om het 
losgeld te incasseren. Lang van 
het geld kunnen ze niet genieten 
want Heineken zet al zijn con-
tacten in om de daders achter de 

tralies te krijgen.
De film is geregisseerd door 

Maarten Treurniet. Met in de 
hoofdrollen Rutger Hauer en 

Reinout Scholten van Asschat. 
Rutger Hauer zet in deze film een 
geloofwaardige Freddy Heineken 
neer. Maar de grootste ster van 
de film is toch Reinout Scholten 
van Asschat. 
De Heinekenontvoering is te zien 
op vrijdag 14 september in Film-
huis de Zwaan in Uitgeest.  De 
zaal is open vanaf kwart voor 
acht en de film begint om 20.15 
uur. Toegang: 5 euro inclusief 
een heerlijk kopje koffie vooraf-
gaand aan de film. (“Vrienden” 
4 euro). Kaarten in de voorver-
koop zijn verkrijgbaar bij boek-
handel Schuyt, Middelweg 139, 
Uitgeest.
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De Zwaan: het culturele 
centrum van Uitgeest
Uitgeest - De Zwaan heeft een 
belangrijke culturele functie in 
Uitgeest. Op een pagina elders 
in deze krant vindt u al heel wat 
activiteiten. Maar er is meer!

Theater-en filmvoorstellingen
Via de stichting De Zwaan Cultu-
reel worden met grote regelmaat 
aantrekkelijke theater- en film-
voorstellingen georganiseerd in 
dorpshuis de Zwaan. Het volledi-
ge programma voor het nieuwe 
culturele jaar is verkrijgbaar op 
een groot aantal openbare gele-
genheden (gemeentehuis, bibli-
otheek), winkels en diverse an-
dere locaties. En uiteraard in de 
Zwaan zelf.
Het programma van de Zwaan 
Cultureel kan ook worden beke-
ken en gedownload via de web-
site: www.dorpshuisdezwaanuit-
geest.nl.

Open Podium
Ook het komend seizoen wordt 
weer maandelijks op een zater-
dagavond een Open Podium ge-
organiseerd. Maar wat houdt dit 
eigenlijk in? Welnu, het Open 
Podium is een mogelijkheid voor 
(semi-)amateur muzikanten om 
op te treden voor publiek voor 
de duur van ongeveer 20 minu-
ten. Alle muziekstijlen zijn wel-
kom, wel geldt dat de zang en 
instrumenten alleen akoestisch 
worden versterkt. Maar wat als 
ik geen muzikant ben? Natuur-
lijk bent u dan van harte wel-
kom om in een ontspannen sfeer 
te luisteren naar de muziek. De 
toegang is gratis en aanvang is 
20.30uur.

Nieuwe tribune
Via toegekende subsidies van 
het VSB Cultuurfonds, Het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en het 
Oranjefonds is een nieuwe in-
schuifbare en verplaatsbare tri-
bune aangeschaft. Zowel voor 
de bezoekers van de voorstellin-
gen en voor de vrijwilligers een 

grote verbetering. Medio oktober 
zal de tribune in gebruik worden 
genomen.

SUS
Van maandag t/m vrijdag wordt 
overdag het dorpshuis de Zwaan 
gebruikt voor de activiteiten van 
de Stichting Uitgeester Senioren. 
Elke dag is het een drukte van 
jewelste in het dorpshuis.
In de Zwaan is een programma-
boekje verkrijgbaar met alle ac-
tiviteiten in het komend seizoen. 
Bridgen, koersballen, biljarten, 
creatief bezig zijn, computer 
cursus, Engelse les en nog veel 
meer. En wilt u overdag alleen 
even een kopje koffie drinken en 
wat praten, dan is dat ook goed.

Nieuwe Beheerder
Per 1 september is een nieuwe 
beheerder, de heer Allard Kaai, 
aangesteld. 

Vrijwilligers
Voor diverse activiteiten zijn 
nieuwe vrijwilligers van harte 
welkom. Meer informatie kunt u 
verkrijgen via de beheerder op 
telefoon 06-44797500.

Zalenverhuur
De Zwaan heeft diverse zalen ter 
verhuur tegen schappelijke prij-
zen. Inmiddels is er een grote 
groep van vaste huurders: AN-
BO, Computerclub, Exelsior Bil-
jartvereniging, Genesius Toneel-
vereniging, Katholieke Vrouwen 
Beweging, Lasker, Schaakver-
eniging, Time Square Musical 
vereniging, Schilderskring Uit-

geest, Stichting Uigeester Seni-
oren (SUS), Stichting Vrienden 
van de Zwaan Cultureel, Vereni-
ging Amateur Fotografen, Vondel 
Toneelvereniging, Vrouwen van 
Nu, Yoga club. Naast deze vas-
te huurders is ook nog een groep 
van regelmatige huurders zoals: 
AVBU, Balletschool, Gemeente 
Uitgeest, Harmonie vereniging, 
Kanovereniging Uitgeest, Mu-
ziekschool Uitgeest, Ranonkel-
fonds, Diverse Verenigingen van 
Eigenaren. Indien u een ruimte 
wil huren, passend binnen ons 
beleid, neem dan contact op met 
de beheerder van de Zwaan.

Toneelvereniging Vondel
De toneelvereniging Vondel is 
huurder van de Zwaan vanaf de 
start van het gebouw. Minimaal 
elke woensdagavond repeteren 
ze in de grote zaal. De afgelopen 
jaren hebben ze een groot aantal 
succesvolle voorstellingen in de 
Zwaan georganiseerd. Ze zijn nu 
druk aan het repeteren voor het 
toneelstuk “A Christmas Carol” 
Dit stuk zal in november in de 
Zwaan worden uitgevoerd. “De 
Zwaan is een uiterst prettig ge-
bouw om te oefenen en te spe-
len. Wij zijn heel blij en tevreden 
met de Zwaan”, aldus de vereni-
ging.

Nieuwe ideeën
De Zwaan wil er zijn voor ieder-
een. Veel wordt er al georgani-
seerd. Maar indien er mensen 
zijn met goede nieuwe ideeën, 
en bereid zijn zich daarvoor in te 
zetten, dan horen we dat graag. 

Programma Filmhuis 2012
- 14 september: “De Heineken 
Ontvoering”
- 28 september: “Incendies”
- 19 oktober: “Descendants”
- 9 november: “Hebemus Papas”
- 7 december: “The Help”
- 21 december: “Fargo”
Meer informatie over deze films 
is te lezen op de website:www.
dorpshuisdezwaanuitgeest .
nl. Kaarten zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139 in Uit-
geest. Een toegangskaartje kost 
5 euro (inclusief kopje koffie/
thee vooraf).

Alle informatie is te lezen op 
de website: www.dorpshuisde-
zwaanuitgeest.nl.

De foyer

De nieuwe tribune

Slager Dick Kok viert 
20-jarig jubileum
Uitgeest - “Kijk je uit want het is 
glad hier achter”, roept Dick als 
we voor het interview een rusti-
ge plek zoeken. Er is net 150 kilo 
leverworst gemaakt en daar krijg 
je het ook nog eens goed warm 
van volgens Dick die deze zomer 
20 jaar aan de Middelweg huist.
In 1992 kwam hij vanuit Heiloo 
naar Uitgeest.
Er waren toen nog twee ande-
re slagers in Uitgeest en er werd 
door de dorpsbewoners enigs-
zins argwanend naar hem ge-
keken.
Dick moet er nog om lachen en 
snapt het wel: “Ik kwam niet uit 
Uitgeest en was nog jong dus de 
mensen vroegen zich af ‘kan ie 
het allemaal wel?”
Sinds die tijd is er het één en an-
der veranderd, het is drukker ge-
worden want hij is nu de enige 
slager, maar ook doordat men-
sen graag een snelle of kant en 
klare maaltijd willen. In de vitrine 
vindt men bami, nasi en maca-
roni en straks weer de stampot-
ten, die verkopen de laatste ja-
ren volgens Dick ook goed.
Natuurlijk heeft hij een fantas-
tisch team om zich heen en ook 
zijn vader werkt nog regelmatig 
in de zaak. 
Zelfs om 17.00 uur lopen er nog 

aardig wat klanten binnen bij 
gildeslager Dick Kok en ook al 
heeft het personeel er een druk-
ke dag opzitten, iedereen wordt 
vriendelijk te woord gestaan en 
voorzien van hetgeen men no-
dig heeft.
Maar nu is het dus feest en 
dat zullen de Uitgeesters wat 
Dick betreft weten ook. Hij pakt 
groots uit met scherpe recla-
mes en twee weken lang wor-
den er 20 prijzen weg gegeven, 
dat zijn cadeaus waar je mee 
thuis kunt komen. Zo kan men 
onder andere een kappersbon 
winnen, dinerbonnen en fles-
sen wijn maar ook bloembonnen 
en slagroomsnitten. Het mees-
te overigens van de plaatselij-
ke middenstand. Het enige wat 
u als klant hoeft te doen, is uw 
telefoonnummer noteren op het 
bonnetje en het in een emmertje 
deponeren. Als u heeft gewon-
nen, wordt u gebeld en komt uw 
naam in de krant.
Als u wilt weten wat er nog meer 
te winnen valt, werpt u een blik 
op het etalageraam waar een af-
fiche hangt, gemaakt door zijn 
zoon, waar alles precies op staat.
Dick Kok, een begrip in Uitgeest,  
óp naar de volgende 20 jaar! 
(Monique Teeling)

Anno 2012

Anno 1992
Rob van Leersum is een van de artiesten die zaterdag 15 september op 
het eerste Open Podium in De Zwaan zal spelen
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Kijk op Uitgeest

Uitgeest -Ruim een week 
terug viel de folder van de 
Zwaan Cultureel bij mij thuis 
op de deurmat. Inmiddels ben 
ik een aantal jaren ‘vriend’ 
van de Zwaan en dan krijg 
je het programma voor het 
komende seizoen thuis. Ve-
len van u weten dat natuur-
lijk, want die zijn ook vriend. 
Maar mocht u dat toch nog  
niet zijn, dan kan ik het u van 
harte aanbevelen.

Op de website van Dorps-
huis de Zwaan (www.dorps-
huisdezwaanuitgeest.nl) kunt 
u alle informatie vinden. U 
kunt daar vriend worden, en 
daarmee ons dorpshuis steu-
nen. U  kunt via de website 
ook kaarten bestellen en alle 
verdere informatie vinden. En 
als je vriend bent, krijg je de 
(toch al sympathiek geprijs-
de) theaterkaartjes ook nog 
met korting.

Het programma is net als  
de voorgaande jaren weer 
verassend en leuk. Lokale to-
neelvoorstellingen, muziek, 
cabaret en natuurlijk de film-
avonden. Ik heb meteen voor 
enkele voorstellingen kaarten 
besteld. Misschien kom ik u 
op één van die avonden wel 
tegen.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Vriend van de Zwaan

MHC Uitgeest speelt ook 
commercieel goed mee
Uitgeest - Zaterdag werd de 
eerste sponsorbijeenkomst sinds 
jaren op MHC Uitgeest georga-
niseerd. Hiertoe had de vereni-
ging dan ook goede redenen, 
want sinds een maand of 9 is er 
veel gebeurd. De nieuwe spon-
sorcommissie had als taak om 
een nieuwe leverancier te vin-
den voor het clubtenue, het lo-
pende contract liep immers 
af na vorig seizoen. Bestuurs-
lid Otto Donkers is samen met 
zijn commissieleden hard aan 
het werk gegaan. Dit resulteer-
de in een kwalitatief hoogwaar-
dig nieuw tenue van het Neder-

landse merk Stag en maar liefst 
5 nieuwe shirt sponsoren: Hans 
Weeren, Crop registeraccoun-
tants, Margin Par Holland, Hoc-
keyshop Heiloo en sportclinic.nl. 
De commissie die verder be-
staat uit Tom van Essen, Win-
ke Koning-Wagner, Bas Martens 
en voorzitter Robert Paul Boer is 
echter nog niet klaar. 
Boer geeft aan dat de afgelopen 
maanden al bijna een verdub-
beling is gerealiseerd van de in-
komsten via bordsponsoring. Dit 
is onder andere omdat er geen 
borden geplaatst worden, maar 
doeken. “Onze leverancier heeft 

laten zien dat goede doeken en 
niet bezuinigen op elastieken 
een prima strak doek oplevert 
waardoor de productiekosten 
ten opzichte van een bord min-
stens gehalveerd wordt.
Zaterdag werd direct gebruik 
gemaakt van de gelegenheid om 
het nieuwe Dames 1 te presen-
teren. De vereniging heeft een 
damesteam jaren node gemist. 
De dames die een prachtig li-
ne-up pak hebben gekregen van 
sponsor PomPom Casual voorza-
gen de sponsors, zo’n 25 waren 
gekomen, van hapjes en drank-
jes. Vanaf komend weekend 
speelt de hele vereniging in het 
nieuwe tenue bij het begin van 
de eerste competitieronde.
Meer informatie: Robert Paul 
Boer, 06-21245099.

Afsluiting van het 
Duivenvluchtseizoen
Uitgeest - Vrijdagavond 8 sep-
tember vond de afsluitende in-
korfavond van Postduivenver-
eniging De Vliegende Vleugels 
plaats in een gezellig sfeertje. 
Er waren alvast enkele prijsuit-
reikingen van het afgelopen sei-
zoen, onder andere de ‘Piet Mey-
er-prijs’, dit jaar gewonnen door 
de Combinatie Kerssens-Krom 
uit Akersloot. De ‘Moterhuis-
prijzen 2012’ gingen naar 1. Tan-
dem W.& F. Rodenburg, 2. Rinus 
van Bohemen en 3. Jikke Lief-
ting. De ‘A.C Borstbouw-prijzen’ 
gingen naar 1. Dirk de Bruin, 2. 
Peter Schellevis en 3. Tandem W. 
& F. Rodenburg.

Zaterdagmorgen de laatste en 
afsluitende Natoervlucht van het 
seizoen 2012. Met een zwakke 
zuidenwesten wind vlogen de 
duiven hun vijfde Natoervlucht 
vanuit Nijvel, met een afstand 
van 218 kilometer. Het aantal 
deelnemers  was 8 en het aan-
tal ingekorfde duiven 212. Na 
om 9.45 uur gelost te zijn meld-
den de eerste drie duiven zich bij 
Gert Twaalfhoven in Uitgeest. De 
duif kwam met een gemiddel-
de snelheid van 1431.465 meter 
per minuut (ruim 85 kilometer 
per uur) naar zijn hok, wat goed 
was voor een eerste plaats in 
de vereniging. Van de eerste vijf 
deelnemers meldden hun dui-
ven zich voor de volgende plaat-
sen, Gert Twaalfhoven 1-23-12-

16de, Hein Berkhout 4-11-15-17-
20ste, 5-14-39-40-49ste Tandem 
W. & F. Rodenburg, 6-10-33-35-
43ste Piet Groentjes, en 7-8-9-
19-22ste Combinatie Kerssens-
Krom. De eerste plaats in de ver-
eniging van Gert Twaalfhoven 
was in het Rayon B goed voor 
een 10de plaats tegen 76 deel-
nemers met 1624 duiven. Deze 
laatste wedstrijd  tevens meetel-
lend voor het Generaal kampi-
oenschap werd door de ‘Nieuwe’ 
Kampioen van 2012, Combina-
tie Kerssens-Krom uit Akersloot 
bevestigend afgesloten met een 
7-8-9de plaats in de uitslag van 
dit weekend. Hiermee nemen zij 
het Generaal Kampioenschap 
weer over van Gert Twaalfhoven 
uit Uitgeest. De vereniging moet 
terug kijken op een wat minder 
sterk vliegseizoen met de duiven 
dit jaar, vooral op regionaal en 
provinciaal gebied waren de uit-
slagen te wisselvallig en van een 
minder niveau.

Eindstand Natoer ‘de Vliegen-
de Vleugels’:
Onaangewezen: 1. Gert Twaalf-
hoven, 2. Comb. Kerssens-Krom 
en 3. Tandem W&F Rodenburg.
Aangewezen: 1. Gert Twaalfho-
ven, 2. Peter Schellevis en 3. Tan-
dem W&F Rodenburg. Duifkam-
pioenschap Natour:  de bes-
te duif op de natoer de NL10-
1558548 werd gewonnen door 
de Comb. Kerssens-Krom.

Eindstand vereniging Kampi-
oenschap Generaal, (Oude + 
Jonge Duiven + Natoer):
Onaangewezen: 1. Comb. Kers-
sens-Krom, 2. Peter Schellevis 
en 3. Tandem W&F Rodenburg.
Aangewezen:  1. Rinus van Bo-
hemen, 2. Tandem W&F Roden-
burg  en 3. Peter Schellevis.

Duifkampioenschap Gena-
raal: de beste duif over het ge-
hele seizoen werd gewonnen 
door Gert Twaalfhoven met zijn  
jonge duif met 10 prijzen, de 
NL12-1499344.

Start nieuw seizoen Open 
Podium in De Zwaan
Uitgeest - In dorpshuis De 
Zwaan in Uitgeest gaat zaterdag 
15 september een nieuw seizoen 
van start van het Akoestisch 
Open Podium. Singer/Songwri-
ters maar ook instrumentalisten 
die akoestische muziek maken 
kunnen er optreden. Ieder krijgt 
twintig minuten de tijd om zijn 
ding te doen. 
Het is het vijfde jaar dat het open 
podium gehouden wordt. Pu-
bliek is natuurlijk altijd welkom, 
maar voor zaterdag 15 septem-
ber kunnen ook deelnemers zich 
nog aanmelden. Ze treden op in 
een theaterzaal met goede (ge-
luids-)voorzieningen. 
Een singer/songwriter die er tij-
dens het komend open podium 

zal staan is Rob van Leersum. Hij 
bespeelt een 12-snarige gitaar, 
wat zijn liedjes een aparte klank 
geeft. Andere singer/songwri-
ters die komen zijn Sito Dem-
mers, Bart Numan/Remco Zwart 
en Frank Scholten.
Ook niet-muzikale acts vin-
den inmiddels hun weg naar 
het Akoestisch Open Podium, 
in oktober komt de schrijver Pe-
ter Smit (opgegroeid in Uitgeest) 
voorlezen uit zijn nieuwe boek 
Ulysses, dat zich afspeelt in Uit-
geest. 
Aanvang 20.30 uur en toegang 
gratis.
Wie wil optreden kan zich opge-
ven via een e-mail naar openpo-
diumdezwaan@gmail.com.

Uitgeest - Vorige week donder-
dag omstreeks 16.15 uur raak-
te een automobilist gewond aan 
zijn arm na een aanrijding op de 
Geesterweg. De man reed in de 
richting Akersloot toen een au-
to uit tegenovergestelde richting 
zijn auto op de weghelft keerde. 
Hij kon deze auto niet meer ont-
wijken en een aanrijding was het 
gevolg. Beide voertuigen liepen 
ernstige schade op. De bestuur-
der die zijn auto keerde op de 
weg reed er echter met zijn be-
schadigde auto vandoor. De au-
to werd later aangetroffen in Uit-
geest en versleept.
Het slachtoffer werd door am-
bulancepersoneel ter plekke be-
handeld, zijn auto werd wegge-
sleept.De politie onderzoekt de 
zaak en roept getuigen op zich 
te melden.

Oud papier
Uitgeest - Zaterdag 15 septem-
ber is er weer een oude kran-
tenactie bij de Binnemeerschool 
aan de Langebuurt in Uitgeest. U 
kunt kranten, liefst gewogen en 
goed gebundeld, inleveren tus-
sen 9.00 en 11.00 uur. 
Voor iedere 10 kilo oud papier-
krijgt u weer een stempel op de 
stempelkaart.

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Ondertrouw
M.H.G. Wiegers en U. Phermp-
hoon

Opbrengst 
collectes

Uitgeest - Het Nationaal 
Epilepsie Fonds heeft 
een collecte gehouden 
in Uitgeest van 4 tot en 
met 9 juni. 
De netto opbrengst was 
731,64 euro.

De Maag Lever Darm-
stichting heeft een col-
lecte gehouden in Uit-
geest van 17 tot en met 
23 juni. 
De netto opbrengst be-
droeg 670,89.

Getuigen 
gezocht
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Bij La dolce lingua 
Italiaans op alle niveaus
Castricum - Italiaanse taal-
school La dolce lingua is klaar 
voor het nieuwe seizoen met 
cursussen op alle niveaus, van 
beginners tot vergevorderden. 
Italiaans 1 is bedoeld voor men-
sen die nog geen of een klein 
beetje kennis van het Italiaans 
hebben. In de lessen ligt de na-
druk op het leren begrijpen en 
spreken van het Italiaans. Luis-
ter- en spreekvaardigheid wor-
den actief geoefend, zowel klas-
sikaal als in kleine groepjes. De 

cursist bouwt een basiswoor-
denschat op waarmee hij in het 
Italiaans gesprekken over da-
gelijkse onderwerpen kan voe-
ren. Naast de lesstof is er aan-
dacht voor Italiaanse cultuur en 
gebruiken en Italiaanse muziek. 
In de beginnerscursus wordt ge-
werkt met de lesboeken van Al-
legro 1, een uitnodigende me-
thode. Thuis herhaalt de cursist 
de lesstof met oefeningen uit het 
werkboek en op cd-rom. De ou-
derejaarsgroepen werken met 

Limmen - Richard Bloedjes van 
Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips over 
verschillende consumentenza-
ken. Deze maand vertelt hij u 
meer over de autoverzekering.

Met de blijvend stijgende benzine-
prijzen, waarbij deze week een 
hoogterecord is bereikt, is het 
goed om eens te kijken waar u als 
automobilist op kunt besparen. Zo 
is het bijvoorbeeld altijd verstandig 
om uw (auto-)verzekering en te 
vergelijken. De prijzen schomme-
len vaak en de verschillen tussen 
verzekeraars zijn groot. En wist u 
dat een autoverzekering met een 
uitstekende dekking niet altijd 
duur hoeft te zijn?

Altijd de beste keuze
Bij een autoverzekering sluit u 
een eenjarig contract. Na dit jaar 
wordt het contract automatisch 
verlengd. Maar wist u dat u na 
verlenging de verzekering dage-
lijks kunt opzeggen met één 
maand opzegtermijn? Door re-
gelmatig uw verzekeringen te 
vergelijken  bent u altijd in de 
gelegenheid om de beste verze-
kering te hebben. Het vergelijken 
van verzekeringen is echter niet 
eenvoudig. Naast de prijs is het 
misschien nog wel belangrijker 
om de dekking te bekijken. Als 
stelregel verzekert u een nieuwe 

auto All-Risk, een auto vanaf 4 
jaar WA-plus  en bij tweede-
hands auto’s volstaat meestal 
een WA-dekking. Maar wat vindt 
ú belangrijk en wat wilt u wel of 
juist niet verzekeren?

Voorkom dubbele dekkingen
Ook de aanvullende dekkingen 
bij een autoverzekering verdie-
nen aandacht. Zo overlapt de 
schade inzittendenverzekering 
de ongevallen inzittendenverze-
kering. Het is dus niet nodig om 
beide aanvullende dekkingen af 
te sluiten. En denkt u eens aan de 
verschillende mogelijkheden 
voor pechhulp in het buitenland. 
Er kan dekking zijn via de auto-
verzekering, de reisverzekering 
of via de ANWB of Route Mobiel. 
En heeft u een gezinsrechtsbij-
stand verzekering waarbij ver-
keersschade is meegenomen? 
Dan is het niet nodig om een 
rechtsbijstanddekking als aan-
vulling op uw autoverzekering af 
te sluiten. Door kritisch naar de 
aanvullende dekkingen te kijken, 
kunt u al snel enkele tientallen 
euro’s besparen.

All Risk voor iedere 
portemonnee
Onderzoeksbureau MoneyView 
heeft onlangs 51 volledig casco 
(all risk) autoverzekeringen on-
derzocht. Univé komt hierin als 
winnaar uit de bus op het onder-
deel ‘Prijs’ met All Risk Budget en 

op het onderdeel ‘Kwaliteit’ met 
All Risk Optimaal. Voor beide va-
rianten krijgen wij de maximale 
score van vijf sterren. Dit blijkt uit 
de op 11 mei 2012 door Money-
View bekendgemaakte onder-
zoeksresultaten. Met Budget en 
Optimaal kunnen wij nog beter 
inspelen op uw wensen en kun-
nen wij voor iedere portemonnee 
een geschikte All Risk dekking 
aanbieden. 
 
Meer weten? 
Wilt u weten of uw autoverzeke-
ring nog voldoet aan uw wen-
sen? Kom dan bij ons langs. Wij 
helpen u graag verder. Univé 
Noord-Kennemerland is te vin-
den in Heemskerk aan de Mae-
relaan 6, tel. (0251) 65 70 75 en in 
Limmen aan De Drie Linden 1, 
tel. (072) 505 35 81.

Uw autoverzekering onder de loep

Limmen - Stichting Welzijn Cas-
tricum houdt op zondag 7 okto-
ber een dansfeest voor senioren. 
Er wordt vrij gedanst, net als de 
dansfeesten van vroeger. Ook 
mensen die slecht ter been zijn 
of liever alleen van de muziek 
genieten kunnen hun hart op-
halen, want bigband The Swing-
masters onder leiding van André 
Elders, zorgt voor een nostalgi-
sche muzikale omlijsting. Om de 
spieren warm te maken kan men 
deelnemen aan een korte work-
shop Beweeg Bewust, gegeven 
door ‘meer bewegen voor oude-
ren’ specialist Desmond Niles. 
Op vrijdag 14 september staat 

Vrij dansen voor 65+
Stichting Welzijn Castricum op 
de Castricumse markt, waar men 
in de voorverkoop voor 4,50 euro 
een kaartje kan kopen.
Het dansfeest vindt plaats van 
14.00 tot 16.00 uur in De Bur-
gerij, Dusseldorperweg 103. 
Kaartjes kosten op de dag zelf 
5,00 euro. Kaartjes zijn verkrijg-
baar bij Stichting Welzijn Castri-
cum, Geesterduinweg 5, Stich-
ting Welzijn Ouderen Akersloot, 
Mozartlaan 1a en De Burgerij in 
Limmen. Voor vervoer kan men 
contact opnemen met Stich-
ting Welzijn Castricum via 0251-
656562 of info@welzijncastri-
cum.nl. 

Fatsoenlijke prijs?
Ik las dat de CDA-fractie van onze gemeente bij monde van de heer 
Hans Huis in ’t Veld een idee heeft geopperd om op het terrein van 
het voormalige tafeltennisgebouw aan de Marshallstraat  zes of zeven 
seniorenwoningen te bouwen met een fatsoenlijke prijs en een fatsoen-
lijk grondoppervlak. Gedacht wordt aan een prijsklasse van 250.000 
euro met een oppervlakte van 100m2. Ik heb begrepen dat hiermee 
doorstroming voor jonge gezinnen wordt beoogd. Maar ik vraag me af 
hoe die doorstroming kan worden bevorderd als de verkoopwaarde van 
eengezinswoningen in Castricum, waarin heel wat senioren wonen die 
best willen doorstromen, momenteel lager is dan de genoemde prijs van 
250.000 euro. Het is maar de vraag of senioren, gezien de huidige onze-
kerheid in pensioenland, zich die meerprijs met alle verdere bijkomende 
kosten kunnen/willen permitteren. Is er over dit CDA-voorstel serieus 
nagedacht? Of is het een leuk CDA-ballonnetje in verkiezingstijd?
A. Hendriks, Castricum.

Beloning (2)
Hoe kan het, dat, als we iets vinden het niet meer naar het politiebureau 
brengen? Denk je: wat  een geluk dat ik dit vind? Maar de eigenaar dan? 
Ja, het is stom iets te verliezen of iets vergeten mee te nemen, maar dat 
kan gebeuren. Het kan voor de eigenaar een emotionele waarde hebben 
of een financiële strop. Ook wij bieden vindersloon aan voor het terug-
brengen van een splinternieuwe leesbril, zó van de opticien en nooit mee 
thuis gekomen.  Waarschijnlijk gevallen bij het in- of uitstappen van de 
auto bij de opticien of bij die ene boodschap in Geesterduin. Maak ons 
blij. Bel 0251-655697.

Concert met tien organisten

Castricum - Tijdens de vierin-
gen van het honderdjarig be-

staan van de Pancratiuskerk in 
2011 werd ondermeer een bij-

Castricum - Music-Train houdt 
op zaterdag 22 september haar 
jaarlijkse rommelmarkt in de 
Maranathakerk vanaf 9.00 uur. 
Voor de bezoekers is er koffie 

Rommelmarkt van Music-Train
of thee met iets lekkers en een 
loterij. De opbrengst is voor het 
koor Music-Train. Er is plaats 
voor nieuwe koorleden. Informa-
tie: www.music-train.nl.

Allegro 2, Allegro 3 en Magari.
De cursussen Italiaans 1 tot en 
met 5 bestaan uit 25 lessen van 
anderhalf uur. 
Alle cursussen worden gegeven 
in basisschool de Sokkerwei in 
Castricum. De lessen beginnen 
in de week van 17 september.
Op de website staat meer cur-
susinformatie. Inschrijven kan 
via www.ladolcelingua.nl of tele-
fonisch 0251-674324.
Italiaans 1 maandag 20.40-22.10 
uur, Italiaans 2 maandag 19.00-
20.30 uur(vol), Italiaans 3/4 don-
derdag 19.00-20.30 uur(vol), Ita-
liaans 5 dinsdag 19.00-20.30 uur, 
Livello Avanzato dinsdag 20.45-
22.00 uur 

zonder orgelconcert gegeven 
met medewerking van de tien 
aan deze kerk verbonden orga-
nisten.  Op veelvuldig verzoek 
organiseert het Orgel Comité 
van de Pancratiuskerk opnieuw 
dit bijzondere concert waarbij 
de organisten weer andere or-
gelstukken ten gehore brengen. 
Er is een aantrekkelijk program-
ma samengesteld waarbij ook de 
zang niet is vergeten. 
Op vrijdag 14 september om 
20.00 uur kan men dit concert 
beluisteren in de Pancratiuskerk, 
Dorpsstraat 115, Castricum. Toe-
gang gratis. 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

Zaterdag 15 september pupillen:
Meervogels 31 D1-Uitgeest D1 12:30
Castricum D2-Uitgeest D2 11:00
Rijp (de) D1-Uitgeest D3 10:30
Limmen D3-Uitgeest D4 13:00
AFC 34 D4-Uitgeest D5 09:00
Uitgeest D6-Berdos D4 13:00
Uitgeest D7-Castricum D7 13:00
Uitgeest D8-GSV D1 09:00
Uitgeest E1-Koedijk E1 11:30
Uitgeest E2-Sporting Krommenie E2 11:30
DEM E4-Uitgeest E3 13:30
Uitgeest E4-Meervogels 31 E2 10:15
Uitgeest E5-Foresters de E8 10:15
Kolping Boys E9-Uitgeest E6 10:15
Uitgeest E7-Duinrand S E2 11:30
Uitgeest E8-Castricum E9 09:00
Sporting Krommenie E7-Uitgeest E9 10:00
ADO 20 E16-Uitgeest E10 09:15
Bloemendaal F1-Uitgeest F1 09:00
Uitgeest F2-KFC F2 10:15
Uitgeest F3-Reiger Boys F6 09:00
DSS F3-Uitgeest F4 10:15
Uitgeest F5-Bloemendaal F4 09:00
Uitgeest F6-Fortuna Wormerv. F6 10:15
Koedijk F5-Uitgeest F7 10:15
Jong Holland F4-Uitgeest F8 08:45
DTS F6M-Uitgeest F9 09:00
Egmondia MP2-Uitgeest MP1 09:30
Uitgeest MP2-Beverwijk MP1 09:00
Junioren:
Blokkers De B1-Uitgeest B1 13:15
WSV 30 B2-Uitgeest B2 14:30
Uitgeest B3-Koedijk B4 14:30
Uitgeest B4-Limmen B3 13:00

Uitgeest B5-SSV B1 14:30
Uitgeest C1-Zouaven De C1 12:45
Castricum C1-Uitgeest C2 12:30
Uitgeest C3-Hercules Zaandam sc C2 13:00
Uitgeest C4-Purmersteijn C5 14:30
SVA C3-Uitgeest C5 09:30
Uitgeest C6-Zaanlandia C5 14:30
G-team:
Batavia ‘90 G1-Uitgeest G1 11:30
Only Friends G2G-Uitgeest G2 14:00

Zondag 16 april senioren: 
Uitgeest 1-VVIJ 1 14:00
DWV 2-Uitgeest 2 11:00
Uitgeest 3-Vitesse 22 2 10:30
Uitgeest 4-DEM 6 10:30
Uitgeest 5-Foresters de 7 10:30
Oosthuizen 3-Uitgeest 6 11:00
Zaandijk 3-Uitgeest 7 12:00
Uitgeest 8-AFC 34 4 12:15
Kolping Boys 6-Uitgeest 9 12:00
Uitgeest 10  = vrij
Kolping Boys 13-Uitgeest 11 14:00
Victoria O 8-Uitgeest 12 10:30
Uitgeest 13-ADO 20 14 13:30
Junioren:
West Frisia A1-Uitgeest A1 11:30
Kwiek 78 A1-Uitgeest A2 11:30
Uitgeest A3-Adelbert St A1 14:45
Uitgeest MA1-Fortuna Wormerv. MA1 13:30
Dames:
Uitgeest VR1-KFC VR1 10:30

Vlaggenteam FC Uitgeest 
krijgt wijze voetballes
Uitgeest - Plato was een filosoof 
die leefde in de Griekse Oud-
heid. Hij beschreef ooit een dis-
cussie over welke gemoedstoe-
stand het beste in staat is een 
mens gelukkig te maken. De één 
meende door “plezier maken”, 
de ander door “na te denken”. 
Weer een ander meende dat “het 
hoogste goed een mengsel van 
plezier en nadenken zal zijn”.  Tot 
slot voegde Plato zelf er aan toe 
dat “plezier een proces is; dus al-
tijd in wording”.
FC Uitgeest leidde zondag tegen 
het veel betere De Dijk een ste-
vige 4-1 nederlaag en beleefde 
daar  weinig plezier aan. Niets 
mis mee als de ploeg maar na-
denkt over de vraag “welke les-
sen geleerd kunnen worden”, 
want zo kun je het plezier be-
houden. Althans, volgens Plato.
FC Uitgeest startte in dezelfde 
opstelling als vorige week te-
gen JOS. Dus ook met de licht 
geblesseerde Michael Kristel op 
de bank, Joost de Jong op zijn 
vertrouwde linksbackplaats en 
Ruud Koedijk op de linkerflank 
ten koste van Stefan Winter.
Bij De Dijk bevatte de opstel-
ling een aantal zeer ervaren spe-
lers zoals bijvoorbeeld Olaf Lin-
denbergh (ex-Ajax en AZ). Dat 
de ploeg op zoek was naar re-
vanche voor het gelijke spel de 
week ervoor bleek al in de het 

eerste kwartier waarin veelvuldig 
het doel van Mike Schröder werd 
gezocht. Zo was er in de 7e mi-
nuut een pegel op het doel van 
rechtsbuiten Tim Ruder en suc-
ces in de 14e minuut toen de bij 
vlagen ongrijpbare El Aamrani 
ongehinderd aan een solo in het 
strafschopgebied mocht begin-
nen om vervolgens de verdiende 
1-0 voorsprong binnen te schie-
ten.

Tegen de verhoudingen in was 
het echter FC Uitgeest dat scoor-
de. De doorgebroken Remco van 
Boxtel werd op onreglementai-
re wijze gestopt door keeper 
Michel van Kampen die daar-
voor terecht geel kreeg hoewel 
de kleur ook anders had kunnen 
zijn. Strafschop. Bart Meijland 
wist met het buitenkansje wel 
raad en scoorde beheerst. 1-1.
Even later had zomaar de 1-2 
kunnen vallen ware het niet dat 
Remco van Boxtel de volkomen 
vrij lopende Pim Molenaar over 
het hoofd zag en zelf schoot. Na 
deze korte opleving aan de kant 
van FCU was het echter weer De 
Dijk dat het heft in handen nam. 
Overigens kwamen de Amster-
dammers in de 45e minuut goed 
weg toen keeper van Kampen 
voor de tweede keer de doorge-
broken Remco van Boxtel onre-
glementair stuitte. Ditmaal bui-

ten de zestien maar tot verbijste-
ring van alles wat FCU was hield 
scheidsrechter Schomaker zijn 
kaarten ditmaal op zak. 
In de tweede helft trachtte trai-
ner Jurg Bosman het tij nog wel 
te keren door wat kleine omzet-
tingen maar dat ging niet meer 
lukken. De sluizen stonden in-
middels wagenwijd open en de 
vraag was allang niet meer of 
De Dijk zou gaan scoren maar 
wanneer. Op basis van vecht-
lust wist de verdediging zich nog 
tot de 81e minuut te vrijwaren 
van een treffer. Het  was Aman-
da die eindelijk de verdiende 2-1 
binnen schoot. Daarna was er 
geen houden meer aan. Piket en 
weer Amanda bepaalde de eind-
stand.4-1. Daarop was niets af te 
dingen.

Na afloop was er uiteraard de 
berusting maar ook de verba-
zing over het grote verschil. 
Het laatste vraagt om antwoor-
den en door daarover na te den-
ken zal het plezier vast hervon-
den worden, aldus uw eigen wij-
ze filosoof De Afvallende Bal an-
no 2012.

FC Uitgeest: Schröder, de Jong, 
Groen (87e Kristel), van den Hel-
der, Out (60e Smit), de Wit, Me-
ijland, ten Hoope, Molenaar, van 
Boxtel, Koedijk (53e Winter)

AHB 55+ viscompetitie 
feestelijk afgerond
Uitgeest - Op dinsdag 1 mei is 
de hengelsportcompetitie van de 
AHB 55+ viscompetitie 2012 van 
start gegaan met de eerste ont-
moeting van de in totaal 18 ge-
plande wedstrijden. Wekelijks is 
er op de dinsdagochtend, van-
af begin mei tot begin septem-
ber, gevist.
Per wedstrijd wordt het punten-
resultaat bepaald door de som 
van het aantal (1 punt per vis) 
en het gewicht (1 punt per 100  

gram) van de gevangen vis. In de 
competitie-uitslag worden de-
ze resultaten omgezet in com-
petitiepunten. Van de in totaal 18 
wedstrijden mogen 6 minst be-
haalde resultaten worden afge-
trokken, om tot het eindresultaat 
van de competitie te komen.
Gevist is in het lokale viswater 
van Uitgeest, Uitgeestermeer en 
Melaan (parallel aan de Lagen-
dijk ) en in regionale viswateren 
van Heemskerk, Heiloo, Mar-

kenbinnen, Spijkerboor, Wor-
merveer en Zaandam.

Dit jaar mochten de organisato-
ren vier nieuwe deelnemers ver-
welkomen: Cees Kley, Piet Me-
ijer, Jan Spaan en Pico Frieser 
waarmee het maximum aantal 
van 18 vissers werd bereikt.
Onder wisselvallige weersom-
standigheden is over het seizoen 
een meer dan redelijk aantal vis-
sen gevangen.
Het totaal aantal bedroeg 3636 
stuks met een totaal gewicht van 
326 kilo en dat was aanmerkelijk 
meer dan de voorgaande jaren.
Runner-up werd Piet Meijer die 
op de vijfde plaats eindigde, met 
slechts 1 punt meer dan de num-
mer 4, voorwaar geen slecht re-
sultaat voor een nieuweling. De 
strijd om de eerste drie plaatsen 
werd tijdens de laatste wedstrijd 
beslist. Derde werd Joop de Beer 
met 32 punten. Zeer verrassend 
leverde de eerste plaats en dus 
het kampioenschap een ex ae-
quo op met 30 punten voor zo-
wel Pico Pilkes als Gerard Vosse.
Van Pico kon dit worden ver-
wacht, terwijl Gerard zijn vorig 
jaar al bewezen hengelsport-
kwaliteit in de top van het klas-
sement, bevestigde.
De zwaarste brasem bleek dit 
jaar minder zwaar, 1,4 kilo ge-
vangen door zowel Pico Pilkes 
als Dirk Zonneveld, terwijl het 

grootste aantal per wedstrijd, 
155 stuks, door Gerard Vosse 
werd gevangen.

De jaarlijkse onderlinge koppel-
wedstrijd met HSV ’t Snoekje uit 
Heemskerk (de hoogst geëin-
digde van ‘t Snoekje gekoppeld 
aan de minst begaafde visser 
van de AHB, enz.)  werd op don-
derdag 23 augustus in viswater 
de Markervaart gevist. Hieraan 
werd door 24 leden deelgeno-
men. Winnaars werden het kop-
pel Piet Ooms (’t Snoekje) en Ton 
Pleijster (AHB). Piet en Ton vin-
gen samen122 vissen met een 
totaal gewicht van 4,6 kilo. 

Ter afsluiting van de competitie 
werd op dinsdag 4 september 
een koppelviswedstrijd (hoogst 
geëindigde met de onderaan 
geëindigde competitiedeelne-
mer) gehouden. Gevist werd in 
het Uitgeestermeer, ter hoogte 
van Oeverpark Dorregeest. On-
der prachtige weersomstandig-
heden werd door iedereen goed 
gevangen.
Na afloop werden de prijswin-
naars van deze wedstrijd en de 
competitiewinnaars in de kan-
tine van voetbalvereniging Uit-
geest bekend gemaakt. De 14 
deelnemers wisten samen 241 
vissen te verschalken, echter 
weinig brasem, waardoor het ge-
wicht op 18,4 kilo bleef steken.

Jeugd MHCU
Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
MHCU ziet er zaterdag alsvolgt 
uit:

Thuis	
09:00 JE3 - HBS JE4 
09:00 ME2 - Castricum ME3 
09:00 MF1 - Alkmaar MF5 
10:15 MixF1 - Magnus mix F1 
10:15 ME1 - Hermes ME1 
10:15 M8D2 - Amstelveen 
M8D1
11:30 JD1 - AthenA JD4 
13:00 MC1 - Hermes MC1 
14:30 JB1 - Alkmaar JB2 
16:00 MB2 - Hermes MB2 
17:30 MA1 -Kraaien MA1

Uit 
09:00 ME4 - HBS ME6  
09:00 ME3 - Terriërs ME5  
09:15 M8D1 - Hoorn M8D1  
09:30 JE1 - Alkmaar JE1  
10:15 JE2 - Rood-Wit JE3  
10:15 MD1 - Alkmaar MD3  
11:30 JD2 - Kikkers JD3
13.00 JC1 - Saxenburg JC1  
13:30 MB1 - HIC MB2  
14:30 MC2 - Castricum MC5 

Zondag	16	september
Uit
12:30 HA - Rood-Wit HD 
16:15 D1 - VVV DJ6
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De Zwaan Cultureel  Theaterprogramma: seizoen 2012 - 2013

Info: 	 Prijzen	zijn	exclusief	“Vrienden-korting”	
Zaal open: 	 één	uur	voor	en	na	de	voorstelling.	
Adres:		 Middelweg	5,	Uitgeest
Meer info:		 www.dorpshuisdezwaanuitgeest.nl

Kaartverkoop:	-	 Reserveren	via	website:	www.dorpshuisdezwaanuitgeest.nl	
	 	 (geldt	niet	voor	voorstellingen	van	Time	Square,	Genesius	en	Vondel)
	 -	 Boekhandel	Schuyt,	Middelweg	139,	Uitgeest	
	 -	 Aan	de	zaal	vanaf	één	uur	voor	de	voorstelling

De voorstellingen worden mede mogelijk gemaakt door 
de Vrienden van de Zwaan Cultureel

Div.	 6/7	en	12/13
	 okt.	2012

Za.	 22	sept.	2012

Za.	 20	okt.	2012

Div.	 1/2	en	3
	 nov.	2012

Div.	 22/23/24	en	
	 25	nov.	2012

Vr.	 30	nov.	2012

Vr.	 14	dec.	2012

Times Square
Tiepies Time Square

Nienke & Frank
Liedjes programma

Zangeres	Nienke	van	den	Berg	en	gitarist	Frank	zijn	allebei	afgestu-
deerd	aan	het	Conservatorium	van	Amsterdam.	Nienke	in	de	richting	
Jazz	 Zang	 en	 Frank	 Klassiek	 Gitaar.	 De	 optredens	 kenmerken	 zich	
door	een	intieme	setting	van	popnummers	met	jazz	en	folk	invloeden.	
Nienke	is	o.a.	zangcoach	bij	X-Factor	en	Holland	got	talent.
www.nienkevdberg.nl	 Aanvang 20.15u

Jubileum	 show	 t.a.v.	 het	 25-jarig	 jubileum	 van	 Musicalkoor	 Time	
Square.	 Een	 verrassende	 voorstelling	 met	 muziek	 uit	 Star	 Light	 Ex-
press,	Oliver,	Mary	Poppins	en	Wicked.	Ook	deze	nieuwe	voorstelling	
zal	weer	een	feest	voor	het	oor	en	het	oog	zijn.

www.time-square.nl        Aanvang 20.00u/14.30u

Na	4	eerdere	zeer	succesvolle	cabaretvoorstellingen	speelt	Berry	Lus-
senburg	een	try-out	van	zijn	nieuwe	voorstelling	“Verwhard”.	Berry	zal	
wederom	in	sneltreinvaart	allerlei	actuele	onderwerpen	de	revue	laten	
passeren	en	ook	de	lach	van	herkenning	zal	zeker	niet	ontbreken.	De	
voorstelling	zal	in	alle	provincies	in	premiere	gaan.
www.berrylussenburg.nl     Aanvang 20.15u

De	 toneelvereniging	 Genesius	 speelt	 dit	 maal	 de	 komedie	 “Ontkop-
peld”,	geschreven	door	Niel	Simon,	onder	regie	van	Andrea	Dorstijn.

www.genesiusuitgeest.nl Aanvang 20.15u/14.00u

Dé	sprookjesachtige	wintervertelling	van	Charles	Dickens,	passend	in	
dit	 Charles	 Dickensjaar.	 De	 toneelbewerking	 is	 van	 Lynn	 Stevens	 en	
vertaalt	door	Mila	van	Klimburg.	Regie	Ingrid	Kluft.

www.vondeluitgeest.nl                   Aanvang 20.15u/14.15u

Het	is	crisis	en	Johan	solliciteert	bij	een	ROC.	Geeft	les	aan	dertien	klas-
sen.	Een	 jaar	 lang	gaat	 Johan	door	detectiepoortjes	naar	zijn	werk.	
Geeft	les	aan	jongeren	met	een	taakstraf	of	een	enkelband	of	een	pis-
tool.	En	Johan?	Johan	mag	’t	kofschip	uitleggen…’Johan	wordt	ooit	
nog	een	hele	grote.’	-	Hans	Dorrestijn
www.johangoossens.nl                               Aanvang 20.15u

Niki	Romijn	kruipt	voor	deze	crime	passionel	op	muziek	in	de	huid	van	
een	 meedogenloze	 mannenverslindster.	 Met	 songs	 over	 moord,	 lust,	
overspel	en	intriges.	Haar	partners	in	crime	zijn	bassist	Erik	Robaard	en	
gitarist	Paul	Mayer.	Reacties:	“...Een	prachtige	voorstelling...	De	opzet	
is	even	eenvoudig	als	geniaal”
www.nikiromijn.nl                                Aanvang 20.15u

Berry Lussenburg
Verwhard (try out)

Genesius
Ontkoppeld

Vondel
A Christmas Carol

Johan Goossens
Leer mij de 
mensen kennen

Niki Romijn
Dial ‘M’ for Man

Muziek

e 10.00

e 12.50

e 10.00

e 10.00

e 10.00

e 10.00

e 14.00

Musical

Cabaret

Toneel

Toneel

Cabaret

Muziek

Zo.	 10	feb.	2013

Vr.	 25	jan.	2013

Za.	 23	feb.	2013

Div.	 7/8/9	en	10
	 mrt.	2013

Vr.	 22	mrt.	2013

Div.	 12/13	en	14
	 apr.	2013

Vr.	 19	apr.	2013

Di.	 30	apr.	2013

Ned. Komedie
Theater
Max Tailleur

Dorine Wiersma
Zei ik dat

Dorine	 heeft	 zichzelf	 aan	 een	 hersenonderzoek	 onderworpen:	 heel	
veel	kenmerken	van	ADHD,	een	slaapstoornis,	een	 lichte	alcoholver-
slaving,	 antisociale	 persoonlijkheidstrekjes	 en	 af	 en	 toe	 een	 aanval	
van	Gilles	de	la	Tourette.	Als	klap	op	de	vuurpijl	een	neiging	tot	hyste-
rie…..Is	zij	rijp	voor	het	gesticht	of	staat	hier	een	doodnormale	vrouw?							
www.dorinewiersma.nl Aanvang 20.15u

Na	de	 succesvolle	voorstelling	“Land	of	Hope	and	Glory”,	 speelt	het	
Nederlands	 Komedie	 Theater	 dit	 maal	 een	 ontroerende	 voorstelling	
van	de	man	met	de	lach	en	de	traan.		Een	leven	vol	tegenstellingen	en	
tragiek.	Sam	en	Moos.	Wie	kent	ze	niet?	De	kameraden	van	raskomiek	
Max	Tailleur.	De	man	die	lachte	om	niet	te	huilen.
www.allemaalkomedie.nl Aanvang 14.30u

Het	programma	Liefdeslied	is	van	de	eerste	tot	de	laatste	minuut	een	
muzikaal	 feest.	 Een	 reis	door	de	wereld,	 door	 vele	muziekstijlen	en	
vooral	een	onuitputtelijke	bron	van	muzikale	 inspiratie.	Lenny	Kuhr	
wordt	ondersteund	door	Cor	Mutsers,	gitaar	en	zang	en	Mischa	Kool,	
basgitaar	en	zang.
www.lennykuhr.com                  Aanvang 20.15u

Een	tragikomedie	over	een	gezin	waarvan	de	leden	zich	zo	ongezond	
op	elkaar	richten	dat	het	in	die	benauwde	sfeer	wel	noodlottig	moet	
aflopen.	Toneelstuk	geschreven	door	Hugo	Claus.	Regie	Ingrid	Kluft.

www.vondeluitgeest.nl         Aanvang 20.15u/14.15u

25	jaar	na	de	dood	van	Cornelis	Vreeswijk	maken	de	Andersons	een	
reis	 van	 IJmuiden	 naar	 Zweden.	 Met	 hun	 eigen	 geluid,	 humor	 en		
poëzie	 brengen	 de	 Andersons	 bekend	 én	 onbekend	 werk.	 Van	 de		
Nudistenpolka	tot	de	Hopeloos	blues.	Hoe	ging	het	eigenlijk	verder	met	
de	nozem	en	de	non?	
www.deandersons.nl                               Aanvang 20.15u

Hoewel	de	naam	van	het	toneelstuk	nog	niet	bekend	is	om	opgenomen	
te	worden	in	het	programmaboekje,	zal	ook	dit	maal	de	lach	de	boven-
toon	voeren.	Regie	Har	Smeets.

www.genesiusuitgeest.nl       Aanvang 20.15u/14.30u

Na	het	grote	 succes	 van	de	vorige	uitverkochte	voorstelling	van	LOS	
in	theater	De	Zwaan,	is	het	niet	meer	dan	logisch	om	ook	het	nieuwe	
programma	FCKD	te	programmeren.	Vier	meiden.	Vier	verschillende	
cups.	Vier	geweldige	stemmen.	Vier	komische	talenten.	Een	muzikale	
cabaret	voorstelling	om	niet	te	missen.
www.los-muziektheater.nl                   Aanvang 20.15u

Meester	Bart	(kindervoorstelling	“Dag	Koningin”)	 Aanvang 15.00u

Lenny Kuhr
Liefdeslied

Vondel
Een bruid 
in de morgen

De Andersons
Vreeswijk

Genesius
“Nog niet bekend”

LOS 
Muziektheater
FCKD

Cabaret

e 10.00

e 10.00

e 15.00

e 10.00

e 10.00

e 10.00

e 12.50

e 4.00

Toneel

Muziek

Toneel

Muziek

Toneel

Cabaret

Inschrijfformulier “Vrienden van de Zwaan Cultureel” 	 Desgewenst hierlangs afknippen

Achternaam:	.................................................. Voorletter:	................... Adres:	......................................................................................................

Postcode:	...........................Woonplaats:	............................................................E-mailadres:	.............................................................................

Datum:	................................................................................................ Handtekening:	.........................................................................................

Inleveradres formulier: Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest

✃ ✃ ✃

Vrienden van de Zwaan Cultureel
Meldt	u	ook	aan	als	“Vriend	van	de	Zwaan	Cultureel”	voor	slechts	e	20,00	per	jaar.	Met		inschrijving	maakt	u	het	mede	mo-
gelijk	om	onder	de	naam	“De	Zwaan	Cultureel”	een	breed	scala	van	evenementen	en	voorstellingen	te	blijven	organiseren	
in	ons	dorpshuis	de	Zwaan.	Lidmaatschap	geeft	u	recht	op	e	2,50	korting	op	één	toegangskaart	bij	theatervoorstellingen	

en	e 1,00	bij	een	filmvoorstelling,	georganiseerd	door	De	Zwaan	Cultureel.	En	bij	reserveringen	van	theatervoorstellingen	via	de	website	
worden	geen	administratiekosten	in	rekening	gebracht.	U	ontvangt	een	nota	na	inschrijving.	Na	betaling	ontvangt	u	een	vriendenpasje.	
Wij	bedanken	u	hartelijk	voor	uw	inschrijving	en	hopen	u	vaak	te	zien	bij	onze	toekomstige	voorstellingen.

Vriendenprogramma Bedrijven
Voor	bedrijven	is	een	speciaal	Vriendenprogramma	opgezet,	met	ook	voor	de	onderneming	aantrekkelijke	condities,	zoals	vrijkaarten	en	
naamsvermelding.	Indien	u	hierover	meer	informatie	wilt,	laat	ons	dit	dan	weten	via	secrdezwaan@gmail.com.		




