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De leukste 
krant
van

uitgeest

Hallo Zondag!

Elke Zondag open
Van 10.00 uur tot 18.00 uur!

Hallo Jumbo!

Visser-Wijker
Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

Clubkampioenschappen voor de 
jeugd afgerond bij TV De Dog

Uitgeest - De afgelopen twee 
weken is door de jeugd van Ten-
nisvereniging De Dog weer ge-
streden om de felbegeerde ti-
tel ‘clubkampioen 2013’ en een 
plekje op de Wall of Fame. On-

der prima weersomstandighe-
den werden in de diverse cate-
gorieën afgelopen zondag de fi-
nales gespeeld. Na afloop van 
de finales werd de prijsuitreiking 
gedaan en de kinderen die eer-

De uitslagen: ME 8 ¾:  1. Fem-
ke Liefting,  2. Lynn Groen; JE 10:  
1. Sam Heijne,  2. Bas Groen; JD 
10: 1. Sam Heijne/Jason v.d. Pas, 
2. Bas Groen/Glenn Sanders; GD 
12:  1. Bas Groen/Eva Sminia,  2. 
Sam Heijne/Gaby Duinmaijer; JE 
12: 1. Sam Heijne, 2. Alex v.d. Pol; 
ME 12: 1. Eva Sminia, 2. Gaby 
Duinmaijer; MD 12: 1. Eva Smi-
nia/Gaby Duinmaijer, 2. Bo Piro-
vano/Elisa de Wolff; JE 14: 1. Flo-
ris v.d. Veen, 2. Jurre Ott.

ste en tweede waren geworden-
kregen uit handen van de wed-
strijdcommissie een fraaie beker 
uitgereikt.

Castricum
Heerhugowaard
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Vrolijke opening 
nieuwe seizoen K.V.B.
Uitgeest - Dinsdag 2 september 
heeft de Katholieke Vrouwenbe-
weging Uitgeest haar seizoen 
op ontspannen wijze geopend. 
Na een druk bezochte viering in 
de kerk werd door het duo “de 
Boa’s” een vrolijke voorstelling 
verzorgd. 
De vereniging zit letterlijk niet 
stil. Elke maandagavond wordt 
nog steeds gefietst, zondag 15 
september doen meerdere le-
den mee met de Rabo-fietsdag 
(startnummer 105) .
Maar ook wordt dinsdag 17 sep-
tember gefietst naar het Afie’s 
Nobelhuis in Egmond, met aan-
sluitend voor wie wil een lunch 
en/of koffie bij “het Ruiterhuys”.
Tot donderdag 12 september 
kunt u zich hiervoor nog op-
geven bij Alie de Reus (0251-
311656), de kosten voor Afie’s 
Nobel bedragen 10 euro. Kunt u 
echt niet meefietsen, maar wilt u 
wel graag mee? Geeft u dit dan 

aan, dan wordt voor vervoer ge-
zorgd. 
De volgende thema-avond zal 
zijn dinsdag 15 oktober. Dan 
zal plaatsgenoot Herman Rasch 
vertellen over het werken met de 
wichelroede. Ook legt hij uit wel-
ke waardevolle, grote rol bijen 
hebben in onze omgeving. 

Versafdeling Jumbo krijgt 
uitstekende beoordeling
Uitgeest - Jaarlijks worden door 
het GFK (Onderzoeksbureau in 
samenwerking met het Midden 
en Klein Bedrijf) een of meerde-
re awards toegekend aan super-
markten. 
Voorbeeld hiervan is de award 
‘Beste Supermarktketen van het 
jaar’. Binnen de Supermarkt-
branche is ook een landelijke 
award te winnen voor de beste 
versafdeling. In 2013 heeft Jum-
bo supermarkten de award van 
De Beste Kaasafdeling binnen 

het levensmiddelensegment van 
Nederland gewonnen!,
Jumbo Uitgeest heeft een be-
langrijke rol gespeeld in de toe-
kenning van deze award, bleek 
uiot het juryrapport. Het Ver-
splein in deze Jumo scoor-
de enorm hoog op productken-
nis, assortimentsamenstelling en 
klantvriendelijkheid.
Er werd vorige week donderdag 
dan ook op donderdag 04 sep-
tember een speciale beker uitge-
reikt aan de medewerksters van 

het Jumbo Versplein in Uitgeest.
Richard Visser en Perry Wijker, 
beiden ondernemers van Jumbo 
Uitgeest, zijn enorm trots op be-
haalde resultaat, met name om-
dat het juryrapport van Jumbo 
Uitgeest zo zwaar heeft meege-
teld in de landelijke totaal score !

Op de foto van links naar rechts 
de enorm blije dames van het 
Jumbo Versplein Nancy, Bianca 
en Petra. Joyce staat helaas niet 
op de foto, zij was op vakantie.

Nieuwe politieke partij: 
Uitgeest Lokaal

Uitgeest - Met het onderteke-
nen van de oprichtingsakte, het 
vaststellen van de statuten en 
de inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel is de nieuwe poli-
tieke partij Uitgeest Lokaal een 
feit. De partij laat weten mee te 
zullen doen aan de Gemeente-
raadsverkiezingen op 19 maart 
volgend jaar.
De hoofddoelstelling van Uit-
geest Lokaal is het openhouden 
van Zwembad De Zien. Daar-
naast wil men zich inzetten voor 
het zelfstandig blijven van de 
gemeente Uitgeest en voor een 
sluitende begroting.
Volgens Uitgeest Lokaal hou-
den de bestaande politieke par-
tijen CDA, VVD, PvdA, D66, PU 
en UVP elkaar in een politieke 
wurggreep, zodat er geen goede 
besluiten meer genomen kun-
nen worden en Uitgeest stilstaat 
in haar ontwikkeling.
De partij zet hoog in voor de ko-
mende verkiezingen: minimaal 
acht tot twaalf zetels. De ge-
meenteraad van Uitgeest telt 
vijftien zetels die nu verdeeld zijn 
onder zes partijen. Daarvan zijn 
er al twee lokaal: Progressief Uit-

geest en de Uitgeester Vrije Par-
tij. 
Uitgeest Lokaal-oprichter Bert 
Weijers (foto) is bekend met de 
politiek in Uitgeest. Hij heeft van-
af mei 1980 tot en met november 
1988 in de gemeenteraad geze-
ten waarvan ca. 6,5 jaar als frac-
tievoorzitter.
Hij vraagt aan de inwoners van 
Uitgeest die geïnteresseerd zijn 
in de plaatselijke politiek zich op 
te geven als bestuurslid of kan-
didaatlid voor de gemeenteraad.
U kunt dit doen via info@uit-
geestlokaal.nl.

Tijdens Open Monumentendag
Rooms Katholieke kerk 
open voor bezichtiging
Uitgeest - In het kader van lan-
delijke monumentendag is za-
terdag 14 september de Onze-
Lieve-Vrouw-Geboortekerk aan 
de Langebuurt 37 in Uitgeest 
geopend voor bezichtiging. 
Omdat het prachtige Adema or-
gel ook een monument is, zal 
het orgel beurtelings bespeeld 
worden door de organisten Ton 

Schoen en Wim Noom. Zij kun-
nen u alles vertellen over het 
orgel en u kunt het orgel van al-
le kanten bekijken, zelfs de bin-
nenkant. Ook is er de mogelijk-
heid om het orgel  zelf  te be-
spelen. Dit alles in het kader van 
de toekomstige restauratie van 
het orgel. De kerk is geopend 
van 10:00 tot 16:00 uur. 

Baby valt 
tussen trein 
en perron

Uitgeest - Op station Uit-
geest is maandagmid-
dag een babytje van 2,5 
maand oud tussen de 
trein en het perron ge-
vallen. Dat gebeurde, zo 
meldde RTV Noord-Hol-
land, toen de ouders met 
hun kinderwagen uit-
stapten.
Volgens een ooggetuige 
lag het kindje niet vast in 
de wagen. Met hulp van 
omstanders en NS-per-
soneel is het kindje weer 
op het perron gehesen. 
De hevig geschrokken 
ouders zijn opgevangen 
in de stationshal. 
De baby is voor controle 
naar het ziekenhuis ge-
bracht.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
30-08-2013: Bibi Anja, dochter 
van P.R. Massee en S. Kee, ge-
boren te Beverwijk. 03-09-2013: 
Christopher Jonathan, zoon van 
K. Trott en M.E.G. Fatels, geboren 
te Castricum. 03-09-2013: Fiep, 
dochter van J. Twisk en D.M. 
Borst, geboren te Beverwijk.
Wonende te Limmen:
02-09-2013: Anna Martina, 
dochter van M.P.C. Gijzen en 
B.E.A.C. Meeldijk, geboren te 
Alkmaar.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
28-08-2013: de Jong, Sipke H. 
en Slooves, Natasja, beiden wo-
nende te Castricum. 30-08-2013: 
van der Lecq, Maarten en Ree-
traa, Christel, beiden wonende 
te Castricum. 30-08-2013: Kos-
ter, Michael en Elzinga, Frouk-
je, beiden wonende te Limmen. 
30-08-2013: van Riet, Michiel en 

Borg, Linda, beiden wonende te 
Limmen. 02-09-2013: Prins, Jan-
Pieter, wonende te Amersfoort 
en Borghouts, Petronella W., wo-
nende te Amsterdam. 05-09-
2013: Zandbergen, Ronny W.J. 
en Moojen, Geralda C., beiden 
wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
30-08-2013: de Boer, Joan, oud 
85 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met M.J.H. 
Ploemen. 30-08-2013: Roberts, 
Betty D., oud 93 jaar, overleden 
te Heemskerk, gehuwd geweest 
met S. Been. 01-09-2013:  Lie-
dermooij, Catharina, oud 97 jaar, 
overleden te Castricum. 04-09-
2013: Kuiper, Renske, oud 82 
jaar, weduwe van van Goethem, 
F.A.M., overleden te Limmen.
Wonende te Akersloot:
30-08-2013: den Hertog, Ma-
ria J.P., oud 76 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd met N. Boon.

Boeiende verhalen over 
de reddingsbrigade

Castricum - De verhalengroep 
Oud-Castricummers heeft vrij-
willigers van de reddingsbrigade 
uitgenodigd te vertellen over hun 
belevenissen.
Vrijwel iedere dag zijn er leden 
van de reddingsbrigade aanwe-
zig op het strand, weer of geen 
weer, om mensen te waarschu-
wen voor de gevaren, maar ook 
om handelend op te treden als 
mensen in gevaar komen. Men-
no Twisk, Jaap Wijker en Frans 
Rullens hebben al veel meege-
maakt bij de reddingsbrigade en 
kunnen daar boeiend over ver-
tellen.

Geïnteresseerden kunnen op 
dinsdagmorgen 24 september 
van 10.00 tot 12.00 uur bij de 
groep aanschuiven in het muse-
um van de werkgroep Oud Cas-
tricum, ‘de Duynkant’, hoek Ge-
versweg/Duinenboschweg (ach-
ter het station) te Castricum. De 
bijdrage voor de onkosten ad 
2,50 euro kunnen bij aankomst 
betaald worden.

Belangstellenden kunnen 
zich opgeven bij de Stichting 
Welzijn Castricum, telefoon 
(0251)656562, e-mail info@wel-
zijncastricum.nl.

Feestelijke startdienst 
in Dorpskerk Uitgeest

Uitgeest/Akersloot - De Pro-
testantse Gemeente Uitgeest/
Akersloot opent zondag 15 sep-
tember het nieuwe seizoen met 
een vrolijke viering voor het he-

Castricum - In de nacht van 
vrijdag op zaterdag is er een in-
braak geweest in een aanleun-
woning van de Santmark. Men is 
binnengekomen via het schuif-
raam van de keuken. Weggeno-
men werden onder andere siera-
den, die op tafel lagen.

Woninginbraak

Vernieling van 
een politieauto
Limmen - Op zondagmorgen 
omstreeks 00.40 uur werd door 
twee jongens een lege drankfles 
naar een patrouillerende politie-
auto gegooid. Deze raakte daar-
door beschadigd. Beveiligings-
personeel kon de twee verdach-
ten terughalen en overdragen 
aan de politie. De verdachten, 
een 15-jarige jongen uit Limmen 
en een 17-jarige jongen uit Hei-
loo, werden voor verhoor over-
gebracht naar het politiebureau. 

Avontuur voor jonge kinderen
Limmen - Kinderen uit groep 2 
of groep 3 van de basisschool 
kunnen meedoen met de Scou-
ting. 

Broodjes bakken bij een kamp-
vuur, een speurtocht door het 
dorp, hutten of tenten bouwen in 
de tuin, iets knutselen voor thuis 

of samen nieuwe spelletjes be-
denken. Het kan allemaal op de 
zaterdag van 9.30 tot 11.00 uur 
op de Kapelweg 72 in Limmen. 
Kinderen kunnen vrijblijvend een 
aantal keren meedoen.

Voor meer informatie: Trudy 
Hoogeboom op 072- 5052830.
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Plankwolk maakt einde aan zomer
Castricum - Vrijdagmiddag 
rond 16.00 uur was het aan de 
lucht te zien dat deze zonnige  
zomer nu toch echt voorbij is; er 
was serieuze regen op komst. 

Alex Uhl maakte deze fraaie foto 
vanaf een balkon op de M. Krop-

hollerlaan. Te zien is een ‘shelf 
cloud’ of plankwolk, die soms 
voorafgaat aan zware onweers-
buien. 
De plankwolk ontstaat wanneer 
koudere lucht die met de on-
weersbui meekomt vanaf eni-
ge hoogte in aanraking komt 

met veel warmere lucht aan het 
aardoppervlak. Want warm is het 
geweest vorige week. De kou-
de lucht drukt de warme voch-
tige lucht omhoog, waardoor de 
vochtige lucht dan weer conden-
seert. Er kan dan een afgeplatte 
wolkenrol ontstaan. 

le gezin. Vanaf 09.00 uur is er 
een uitgebreid ontbijt in de kerk, 
met allerlei lekkers. Vanaf 10.00 
uur is er een bijzondere viering 
onder leiding van dominee Jan 
van Aller. Het thema; is: ‘Gelo-
ven met hart en ziel’. De canto-
rij die 22 september haar 40-ja-
rig bestaan viert, zorgt voor mu-
ziek. Voor kinderen is er een 
apart programma. Aansluitend is 
er de presentatie van het nieuwe 
jaarprogramma met onder ande-
re cursussen en lezingen. 
De dienst vindt plaats in de his-
torische Dorpskerk aan de Cas-
tricummerweg in Uitgeest. 
Meer info: www.kerkuitgeesta-
kersloot.nl. 
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Boom! op plein bij Balustrade
Zondag feest in het dorp
Castricum - Zondag 15 sep-
tember vindt tijdens de najaars-
markt in het centrum van Castri-
cum het laatste buitenoptreden 
plaats van het seizoen bij ca-
fé de Balustrade. Boom! brengt 
livemuziek op het plein van 16.00  
tot 22.00 uur.
Met hun exploderende repertoi-
re en performance maken de-
ze zeven ervaren muzikanten er 
gegarandeerd een mooie avond 
van. Twee zangeressen en een 
zanger sleuren met hun solo’s 
en koortjes het publiek mee met 
hun aanstekelijke enthousiasme. 
Boom! bestaat verder uit een 
drummer, bassist, gitarist en 
toetsenist die niet alleen de 

zangsectie ondersteunen, maar 
zelf ook de show tot een hoog-
tepunt opzwepen. Een professio-
neel geluid- en lichtbedrijf zorgt 
er tot slot voor dat elk stukje van 
de ‘booming’ show op zijn best 
overkomt op het publiek.

Boom! mixt het welbekende co-
verbandrepertoire met verras-
sende nieuwe hits. Zo kun je in 
de ene set de Pointer Sisters en 
de Scissor Sisters verwachten, 
en in een andere set de Blac-
kEyedPeas en de BackStreet-
Boys. Van Beyoncé tot Borsa-
to; alles passeert de revue onder 
de voorwaarde dat het wel moet 
knallen. 

Young Art Text en de 
Stilte zonder Stad

Castricum - Echt stil is het in 
Nederland bijna niet meer. Toch 
probeert Young Art Text op 27 
september tijdens haar verlate 
zomereditie Stilte Zonder Stad 
een oase van rust te creëren in 
de Tuin van Kapitein Rommel.
Tussen het geraas van treinen en 
auto’s zijn Raoul de Jong (1984) 
en Hanneke Hendrix (1980) te 
gast. De Jongs schrijfcarrière 
begon bij het jongerenplatform 
Spunk.nl en ondertussen zijn 
er al meerdere boeken van zijn 
hand verschenen. Hanneke Hen-
drix is schrijfster en hoorspelma-
ker. Haar debuut De verjaarda-
gen kwam in september 2012 uit 
en is genomineerd voor de Aca-
demica Literatuurprijs. 
De twee jonge talenten die 
Young Art Text aan het publiek 

voorstelt in het item ‘Kom uit de 
boekenkast’ belichten hun ei-
gen wereld. Fleur Willemsen 
schrijft voor Spunk.nl en naast 
haar studie Taal & Communica-
tie met een minor Politicologie is 
ze actief als studentmentor voor 
het Instituut voor Nederlands als 
tweede taal. Katarina Laken is de 
17-jarige Noord-Brabantse die 
met een poëtisch verhaal de fi-
nale van de Kunstbende 2013 in 
de categorie Taal won. De muzi-
kale begeleiding komt van een 
oude bekende: KrakersIJland. De 
Young Art Guerrilla is aanwezig 
om de avond een theatraal tint-
je te geven. Aanvang 20.00 uur. 
Kaarten kosten vijf euro en zijn 
te reserveren via youngarttext@
youngart.org. 

Raoul de Jong. Foto Stefano 
Puttin. 

Hanneke Hendrix. Foto Mike Ni-
colassen. 

Bliss in Oude Theehuys
Bakkum - Singer-songwriter 
Peggy van Ligten treedt zater-
dag 14 september op in het Ou-
de Theehuys. Ze doet dat samen 
met bassiste Kim Rademakers, 
onder de naam Bliss. Aanvang is 
14.00 uur.
Peggy van Ligten komt uit een 
muzikale familie en dat is goed 
te horen. Ze schrijft haar eigen 

nummers. Haar stijl is ingeto-
gen, melodieus en warm. Peg-
gy heeft een prachtige stem en 
is een begaafd gitariste. Bassiste 
Kim Rademakers zorgt voor een 
melodieus fundament. Zo nu en 
dan legt ze haar bas terzijde en 
bespeelt dan de cajon. Het Ou-
de Theehuys staat op het terrein 
van Dijk en Duin. 

Afwisselend aanbod op 
de Najaarsmarkt in dorp
Castricum - Zondag 15 septem-
ber is er van 11.00 tot 17.00 uur in 
het centrum van Castricum een 
grote najaarsmarkt met een di-
vers aanbod. 

In de Dorpsstraat en Burge-
meester Mooijstraat bieden 
veel standhouders en stand-
werkers de leukste, lekkerste en 

nieuwste braderieaanbiedingen 
aan. Vlak bij het station is een 
stand, waar allerlei oude plaat-
jesalbums, waaronder de beken-
de nostalgische Verkade-albums 
van Jac. P. Thijsse kunnen wor-
den bewonderd en getaxeerd. 

Er zijn bovendien diverse kinder-
attracties, waaronder  ponyrij-

den, bungeejump en een spring-
kussen. De winkels zijn ook ge-
opend en veel winkeliers doen 
mee met speciale acties. 

Swingfolk van Unicorn
Castricum - Toonbeeld Concert 
op Zondag opent het seizoen 
met Ierse swingfolk. Op zon-
dag 15 september vindt het op-

treden  plaats van de swingfolk-
band Unicorn. Het concert vindt 
plaats in de Aula van Toonbeeld, 
Jan van Nassaustraat 6. Aan-

vang 11.30 uur. Kaarten zijn ver-
krijgbaar aan de zaal, via toon-
beeld.concertopzondag@gmail.
com, bij Muziekhandel Borstlap, 
Boekhandel Laan en de Read-
shop. Telefonisch reserveren is 
ook mogelijk: 0251-659012. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur  

zondag 15.45 & 19.30 uur  
maandag 20.00 uur   

dinsdag 14.00 & 20.00 uur   
woensdag 20.00 uur   
Smoorverliefd

vrijdag 18.45 uur  
maandag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur   
Alceste à Bicyclette
vrijdag & zaterdag 21.15 uur  

We’re The Millers
donderdag 20.00 uur  

zaterdag 18.45 uur  
zondag 15.45 & 19.30 uur 

dinsdag 20.00 uur
Blue Jasmine
zaterdag 15.45 uur
zondag 13.00 uur

woensdag 15.00 uur
Smurfen 2 - 3D

zaterdag 15.45 uur  
zondag 13.00 uur

woensdag 15.00 uur  
Verschrikkelijke ikke 2 - 2D

Programma 12 sept t/m 18 sept 2013

Smoorverliefd...
De romantische komedie Smoor-
verliefd zoomt in op de roerige 
romantiek in de levens van vier 
vrouwen in Den Haag. Tiener-
dochter Eva, haar moeder Judith, 
tante Barbara en grote zus Anna 
maken er onder een Haags dak 
samen gezellig een potje van. Ze 

zijn mooi, moedig en verstan-
dig, maar soms weten ze het ook 
even niet meer in een wereld vol 
prille verliefdheid, serial dating, 
ongebluste lust, affaires, kinder-
wensen en onverwoestbare ou-
de liefdes.

Op het hoogtepunt van zijn car-
rière heeft theateracteur Serge 
Tanner zich teruggetrokken uit 
de schijnwerpers. Drie jaar la-
ter wordt hij door een voorma-
lige collega opgezocht in zijn 
nieuwe thuis op het eilandje Île 
de Ré. Gauthier Valencia, inmid-
dels een geliefd tv-acteur, is be-
zig om Molières beroemde to-

Alceste a 
bicyclette

neelstuk Le Misanthrope op de 
planken te brengen en hij wil dat 
Serge de iconische rol van Al-
ceste op zich neemt. Serge ziet 
niets in een comeback, maar hij 
is wel over te halen om een week 
lang te repeteren. Het plezier om 
te spelen gaat tijdens deze vijf 
dagen durende repetitie hand in 
hand met strijd en competitie-
drang. En wanneer de mannen 
kennismaken met de knappe 
Francesca wordt het nog gezel-
lig ook. Maar wanneer het ein-
de van de repetitieweek in zicht 
komt, is het aan Serge om een 
knoop door te hakken.
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Open dag bij Tijd & Ruimte
Kennismaken met diverse 
alternatieve geneeswijzen
Castricum - Tijdens de open dag zondag 22 september bij Tijd 
& Ruimte, centrum van verandering, worden er demonstraties ge-
houden om meer bekendheid te geven aan natuurgeneeswijzen.
Esther van den Enden, natuurgeeskundig therapeut en arts bij 
Cirkel van Vertrouwen, geeft informatie over familieopstellingen 
en men kan zelf de werking daarvan ervaren. ,,De methode Fa-
milieopstellingen is een zeer krachtige manier om onderliggende 
patronen in je leven zichtbaar te maken”, zegt Esther. ,,Een opstel-
ling gaat over uiteenlopende levensvragen of thema’s zoals rela-
ties, boosheid, verdriet, schaamte- en schuldgevoel.”
Marga van Koeveringe van Oprecht & Rechtop demonstreert shi-
atsu, een oosterse geneeswijze uit Japan. ,,Met behulp van dui-
men, vingers en handpalmen oefen ik druk uit op de meridia-
nen van het lichaam om de vitale levensenergie weer vrij door het 
lichaam te laten stromen. Lichaamsklachten als hoofdpijn, stof-
wisseling-, slaapproblemen komen aan bod.” Michaëla Wierdsma, 
therapeut bij Kinéfl eX, praktijk voor bewustwording en gezond-
heid, brengt voetrefl exologie in beeld. ,,Dat is een krachtige ma-
nier om de gezondheid van de mens in kaart te brengen en het 
zelfgenezend vermogen te stimuleren. Daarbij komt ook tenen le-
zen aan bod; een methode die goed inzicht geeft in het karakter 
van een persoon. Met Quantum-Touch kan men met lichte aan-
raking ervaren hoe botten en wervels licht verschuiven.” Tussen 
11.00 en 16.00 uur zijn alle belangstellenden welkom aan de Tijm 
2a te Castricum. Naast de demonstratie zijn er introductieaanbie-
dingen met fl inke korting. En in het kader van de internationa-
le week van refl exologie zijn er bovendien gratis verkorte consul-
ten die gegeven worden bij sport- en health centrum Full of Life in 
Limmen. Meer informatie op www.tijdenruimte.nl, mail naar info@
tijdenruimte.nl of bel naar 0251-670671/06-55854881.

Keezen bij café My 
Way, Scala of Borst
Castricum - Een keer in de 
veertien dagen komen ze samen 
om te keezen, afwisselend in ca-
fé My Way of Scala in Castricum 
of in het café van Hotel Borst 
in Bakkum. Nieuwe spelers zijn 
daarbij welkom. 
Maandag 16 september vanaf 
19.30 uur wordt weer gestreden 
om de prijzen in My Way op de 
Dorpsstraat 87. ,,Keezen is een 
bordspel voor twee, vier of zes 
personen en wordt met kaarten 
gespeeld”, vertelt Jeanette Val-
kering van My Way. ,,Het spel is 
in Nederland erg in opkomst en 

er worden zelfs al Nederlandse 
kampioenschappen gehouden. 
Het uiteindelijke doel van het 
spel is om alle pionnen van jezelf 
en je partner in het thuisvak te 
spelen en tegelijk te voorkomen 
dat de tegenstander dit voor el-
kaar krijgt. Maar het draait na-
tuurlijk ook om de gezelligheid. 
Elke avond worden drie prijzen 
beschikbaar gesteld en de uit-
eindelijke winnaar ontvangt aan 
het einde van het seizoen een 
bijzondere prijs.” Meedoen kost 
2,50 euro, inclusief koffi e of thee 
met wat lekkers. 

Castricum - Bot Bouw Initia-
tief heeft de bouwwerkzaamhe-
den van Triade Toren III hervat.  
De derde toren van Triade, waar-
in nog enkele appartementen te 
koop zijn, wordt een apparte-
mentencomplex die qua stijl en 
afwerking  net zo luxe wordt als 
de twee reeds bestaande Triade 
torens; Toren I en II.
De kenmerken van Toren III zijn 
onder andere een volledig ver-
diepte  parkeergarage met daar-
in voor elk appartement een  
parkeerplaats. Vanuit de afge-
sloten parkeergarage bestaat 
de mogelijkheid om met de lift 
rechtstreeks naar de verdieping 
van het appartement te gaan. Te-
vens krijgen de appartementen 
een privéberging, een ruim ter-
ras en vloerverwarming.
Rondom Toren 3 zal een roya-
le parkachtige groene omge-
ving ontstaan waarbij ook water 
een belangrijke rol speelt. Me-
de doordat  de voorzieningen die 
Castricum te bieden heeft  al-
lemaal op loopafstand liggen is 
het niet verwonderlijk dat de be-

Bouw Triade toren III hervat

woners van toren I en II bijzon-
der enthousiast zijn over de lig-
ging van het complex.  
Om te ervaren hoe royaal wo-
nen in Triade is organiseren Bot 
Bouw Initiatief en Van Amster-
dam Garantiemakelaars  op za-
terdag 14 september  tussen  
11.00 tot 13.00 uur op de bouw-
plaats een open dag. Men kan  
dan vrijblijvend langskomen op 

de bouwplaats gelegen aan de 
Dr. De Jongweg om een goede 
indruk te krijgen van de apparte-
menten en om de diverse moge-
lijkheden te bespreken.

Voor meer informatie: Van Am-
sterdam Garantiemakelaars  tel 
0251-650850/info@vanamster-
dam.nl of kijk op de speciale 
website www.triadetoren3.nl. 

Grootschalige bandencontroleactie bij Kooijman
Ruim 70% banden vertoont gebreken
Castricum - Dit weekend vond 
bij Tankstation BP Kooijman een 
actiedag van de Nationale Ban-
dencheck plaats. Een team van 
deskundige bandenspecialis-
ten van Profi le Tyrecenter Martijn 
Kooijman, controleerde samen 
met de ‘Profi le Police’, de banden 
van honderden auto’s.   

Bij de eerste controle bleken 50 
auto’s bandenschade te heb-
ben. Bij meer dan 75% procent 
van de auto’s vertoonde mini-
maal één band een onregelmati-
ge slijtage, een onjuiste uitlijning 
of bandenspanning kan hiervan 
de oorzaak zijn. Het meest ver-
ontrustend is dat meer dan 100 
auto’s onvoldoende bandenpro-
fi el bleken te hebben. Schrikba-

Tons of Blues speelt in 
‘t Mirakel van Bakkum 

Bakkum - Op zondag 15 sep-
tember organiseert Jos Zonne-
veld bij Renato en Tiny in ’t Mi-
rakel van Bakkum een nieuwe 
editie van Blues in Bakkum. Dit 
keer heeft hij  de bluesband Tons 
of Blues weten te boeken. Deze 
zesmansformatie neemt het pu-

bliek mee naar de bakermat van 
de bluesmuziek, de Mississip-
pi-delta en de kroegen van New 
Orleans. 
Gedurende hun hele optreden 
laat de band horen hoe veelzij 
dig en doorleefd blues kan zijn. 
Alle uithoeken van de blues ko-

men voorbij in bekende en min-
der bekende covers. Ook de tra-
ditionele blues van giganten als 
Muddy Waters en Junior Wells 
staat op het repertoire. En echt 
feest wordt het met de funkblues 
van Albert King en Popa Chubby. 
Tons of Blues bestaat uit zes er-
varen muzikanten. 

Een groovy basis van bas en 
drums, toppartijen van piano, 
mondharmonica en gitaar, aan 
elkaar gesmolten door ham-
mondorgel en zang. 
Aanvang van het optreden is 
15.30 uur en de toegang is gra-
tis. Daarna kan men een hapje 
blijven eten in het restaurant en 
eventueel gebruikmaken van het 
ieder weekend wisselend week-
endmenu. 
Het adres is Heereweg 36. Re-
serveren kan via tel.:  0251-
671353 of 06 51144262.

rend was ook de controle van de 
bandenspanning: bij meer dan 
30 % van de gecontroleerde au-
to’s was er sprake van te lage, of 
juiste te hoge, bandenspanning. 
Ook bij Profi le Tyrecenter is het 
opgevallen dat steeds meer au-
tomobilisten het tijdig vervangen 
van banden uitstellen.  Martijn 
Kooijman: ,,Natuurlijk heeft dit 
te maken met de crisis, maar het 
is een volstrekt verkeerde vorm 
van bezuinigen. Zelfs een hele 
gevaarlijke.” 
Om de attentiewaarde te ver-
groten werd het serieuze team 
bandencontroleurs ondersteund 
door aantrekkelijke Profi le Police 
dames. De acties werden uitge-
voerd bij Tankstation BP Kooij-
man aan de Soomerwegh 3 in 

Castricum. Naast de gratis ban-
dencontrole ontving iedereen 
een voucher om te besteden bij 
Profi le Tyrecenter Martijn Kooij-
man aan de Oude Haarlemmer-
weg 77a. Meer informatie op 
www.nationalebandencheck.nl 
of op www.profi le



Yogaschool De Blauwe Vlinder
Minder spierspanning 
met yoga en pilates

Regio - Bij Yogaschool de Blauwe Vlinder in Beverwijk kan men terecht 
voor diverse vormen van yoga en pilates. Iedere week staan er 30 les-
sen op het programma, in de ochtend, middag, avond en weekend. Via 
het online lesrooster is het eenvoudig om zelf een keus te maken uit dit 
gevarieerde aanbod.
Voor mensen met stress-gerelateerde klachten of die meer verdieping 
willen in hun persoonlijke ontwikkeling zijn er de mindfulness yoga-
lessen.
De hatha yoga lessen volgens de critical alignment methode zijn ge-
richt op het verminderen van spierspanning rondom de wervelkolom, 
waarbij de natuurlijke beweeglijkheid van de wervels weer herwonnen 
wordt. Hiermee worden goede resultaten geboekt in het ontlasten van 
de rug(pijn) en schouders/nek.
Yoga-pilates is een mix van yoga en pilates oefeningen. In deze les ligt 
het accent op het sterker maken en stabiliseren van de dieper liggende 
spieren of houdingsspieren (pilates). De les start met aandacht en be-
wustwording en eindigt met een ontspanning (yoga). Lichamelijke re-
sultaten: sterke buikspieren, sterke en soepele wervelkolom, ontspan-
nen van nek en schouders, verbetering rugspieren en flexibele ham-
strings. Geestelijke resultaten: ontspanning en een toename van zelf-
vertrouwen door een verbeterde lichaamshouding.
Voor de kinderyoga lessen (dinsdag 16.00 en woensdag 15.45 uur) en 
zwangerschaps yoga (vrijdag 19.45) zijn gespecialiseerde docenten.  

Op 2 februari 2014 start voor de derde keer de yogadocenten opleiding. 
Schrijf op tijd in want er zijn slechts acht plaatsen beschikbaar. Deze 
onderneming is uniek in de omgeving qua aanbod, openingstijden en 
online lesrooster, via dit lesrooster kun je zelf een (proef)les reserveren. 
Voor meer informatie kijk op www.yogabeverwijk.nl.

DJ-cursus
Uitgeest - In Zienhouse wordt 
voor de tweede keer een dj-
cursus georganiseerd. De cur-
sus wordt gegeven door Willi-
am Jordens. Hij heeft gedraaid 
op Thunderdome, Dance Valley, 
Ground Zero en Mysteryland.

De cursus bestaat uit zeven les-
sen op zaterdagmiddag en een 
uitvoering en begint op zaterdag 
21 september van 15.00 tot 16.00 
uur. De leeftijd van de cursisten 
is van 12 tot 15 jaar en de deel-
namekosten bedragen 42 euro.
Contact en informatie via an-
drea@zienhouse.nl.

Bewoners van De Brug 
krijgen de sleutel

Uitgeest - Donderdag 12 sep-
tember krijgen de bewoners van 
de Brug de sleutel van hun ap-
partement. De Brug is een door 
de Stichting Woongroep-Uitgeest 
is, met medewerking van Kenne-
mer Wonen en de gemeente Uit-
geest gerealiseerd kleinschalig 
woonproject voor negen jonge-
ren met een sociale beperking. 
Dit project is gebouwd op het 
terrein van het voormalig dien-
stencentrum aan de Dr. Brug-
manstraat. Het maakt  onder-
deel uit van de bouw van in to-
taal 19 appartementen van Ken-
nemer Wonen. 

Vooral voor deze negen jongeren 
breekt dan een nieuwe spannen-
de fase in hun leven aan. Want zij 
gaan dan, weliswaar onder des-
kundige begeleiding van het SIG, 
voor het eerst zelfstandig wonen.
Begonnen als een ouderinitiatief 
van Alie en Peter de Reus vier jaar 
geleden, is er daarna  een Stich-
ting opgericht, die de afgelopen 
jaren bergen werk heeft verzet 
om het project financieel rond te 
krijgen. 
Peter de Reus is voorzitter van de 
Stichting en uit het gesprek met 
hem blijkt dat het project mag 
rekenen op een warme belang-
stelling van de Uitgeester ge-
meenschap.  Zo hebben zich al 
meerdere vrijwilligers bij het be-
stuur van de Stichting gemeld, 
die graag hand- en spandien-
sten willen verrichten voor de-
ze woongroep.  Ook gaat de vrij-
willigersorganisatie Meet in Eat in 

Uitgeest elke woensdag met een 
team van 2 personen samen met 
de jongeren een lekkere maaltijd 
bereiden.
Maar ook financieel wordt er 
door diverse bedrijven en parti-
culieren in en buiten Uitgeest een 
steentje bijgedragen. Regelmatig 
krijgt de  penningmeester, Ger-
ben Tijmes,  op de bankrekening 
van de Stichting bijdragen ge-
stort van particulieren, die graag 
iets willen doen voor dit project. 
Met name  gaat het dan om een 
bijdrage in de steeds  terugkeren-
de  kosten van de gemeenschap-
pelijke ruimte en tuin. Dat kost 
elk jaar bijna 18.000 euro. Dank-

zij deze vrijgevigheid hoopt het 
bestuur binnenkort de exploita-
tie voor de eerste vijf jaar finan-
cieel rond te krijgen. En daar zul-
len Anton, Hans, Brenda, Anouk, 
Scott, Jacqueline, Kim , Linda en 
Fabian, want dat zijn deze negen 
bewoners ,maar wat blij mee zijn.

In het voorjaar wordt het project 
van de woongroep officieel ge-
opend. En dan kan men zien wat 
er voor de binnengekomen subsi-
dies en andere gelden allemaal is 
gerealiseerd.
Voor meer informatie kunt u kij-
ken op de website: www.stich-
tingwoongroep-uitgeest.nl.

Uitgeest - Zaterdag stond de 
vierde en voorlaatste ‘natoer-
vlucht’ vanuit Ronquieres op het 
programma bij Duivensportver-
eniging De Vliegende Vleugels. 
Met in het oosten veel bewolking 
kon er op de westlijn van Neder-
land/Belgie goed worden gevlo-
gen met de duiven. 

Na een korte periode gewacht te 
hebben op de optrekkende mist-
velden kon er om 10.35  uur wor-
den gelost met een zwakke zuid-
westen wind. De afstand was 
216 kilometer, met een aantal 
deelnemers van 8 en het aantal 
ingekorfde duiven bedroeg 180 
stuks. 

Om 12.51.49 uur meldde de eer-
ste en snelste duif zich met een 
nipte voorsprong bij de win-
naar van deze dag Gert Twaalf-
hoven uit Uitgeest. De snelheid 
die werd gemaakt door de eerste 
duif bedroeg 1581,413 m. p. min.

(ruim 94 km p. uur). 
De uitslag van de eerste vijf deel-
nemers was: 1-4-8-13-20e Gert 
Twaalfhoven, 2-3-12-19-26d 
Tandem W&F Rodenburg, 5-10-
15-17-18e Combinatie Kerssens-
Krom, 6-7-28-29e Piet Groentjes 
en 9-11-14-22-23e Hein Berk-
hout. 

De taart van deze week gaat 
naar Tandem W&F Rodenburg 
met een van hun duiven op de 
45ste plaats. De attractieprijs van 
deze week geschonken door Eric 
Keijsper gaat naar Hein Berkhout 
met een duif op de 9e plaats. 

De eerste plaats in de vereni-
ging van Gert Twaalfhoven was 
tevens goed voor een 26e plaats 
in het Rayon B tegen 78 deelne-
mers met 1513 duiven. Volgen-
de week de laatste en tevens de 
afsluitende natoervlucht van dit 
jaar vanuit Nijvel. (Hein Berk-
hout)

       Zo vlogen 
       de duiven 

* Kinderyoga
* Yoga- & Pilateslessen
* Cursussen & Workshops

www.yogabeverwijk.nl
06-24 26 43 26 Elvira
06-46 66 46 54 Erika

Disco in de 
Zienhouse

Uitgeest - De leerlingen uit 
groep 7/8 van het basisonderwijs 
uit Uitgeest kunnen weer komen 
dansen in Zienhouse! Op 20 sep-
tember, 18 oktober en 22 novem-
ber van 19.30 tot 22.00 uur. De 
entree bedraagt 1 euro. 
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Auto in sloot langs N203
Uitgeest - Vorige week donder-
dagavond omstreeks half 8 wer-
den drie ambulances en een 
traumahelikopter uit Amsterdam 
gealarmeerd voor een ongeval 
op de provincialeweg N203 tus-
sen Uitgeest en Castricum.
Uiteindelijk bleek het ongeval 
mee te vallen en kwam het trau-
mateam uit Amsterdam niet ter 
plaatse. Een 32-jarige vrouw uit 
Wormer reed in een bestelau-
to en kwam met de rechterwie-
len in de berm terecht. De vrouw 
stuurde terug en belandde op 

de verkeerde weghelft. Toen zij 
weer terugstuurde, sloeg de au-
to over de kop en belandde in de 
naast de weg gelegen sloot. De 
vrouw kon op eigen kracht uit de 
auto komen. Zij werd voor on-
derzoek overgebracht naar het 
Medisch Centrum Alkmaar.
Een berger heeft de auto uit de 
sloot getakeld en afgevoerd. Tij-
dens het ongeval was één rij-
strook richting Castricum afge-
sloten. De politie heeft het ver-
keer ter plaatse om het ongeval 
geleid. (bron: 112-uitgeest.nl)

Fietstocht en muziek 
op Fort aan den Ham

Uitgeest - Komende zondag 
is de band ZôwasUt op het 
Fort aan Den Ham te gast. Er 
zijn verschillende optredens. 
ZôwasUt is een Noord-Hol-
landse band, bestaande uit vijf 
personen, die het ontzettend 
leuk vinden om samen muziek 
te maken. 
De doelgroep waarvoor zij 
spelen zijn de senioren uit on-
ze samenleving, maar ook an-
dere uitdagingen gaan ze niet 
uit de weg.
Bij voorinschrijving is ook een 
gecombineerde lezing - LIA 
fietstocht - lunch en rondlei-
ding te maken. Deze start om 

10 uur op het fort. Zie hiervoor 
www.fortaandenham.nl.
Fort aan Den Ham is gele-
gen tussen Krommenie en Uit-
geest langs het spoor aan de 
N203 tegenover De Krokodil. 
Het fort is komende zondag 
15 september tussen 11 en 16 
uur geopend.
Er zijn ieder uur rondleidingen 
maar u kunt ook vrij ronddwa-
len op en rond het forteiland. 
De kantine is geopend. Het 
fort is ook iedere woensdag 
tussen 11 en 16 uur geopend.

Aanvullende informatie vindt u 
op www.fortaandenham.nl

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Geboren
Kris Rodenburg, zoon van 
J.W.M. Rodenburg en J.W.M. 
Pepping
Silvijn Niek Tromp, zoon van M. 
Tromp en M.G.C. Betjes

Uitgeester kinderen die niet 
in de gemeente zijn geboren, 
maar bijvoorbeeld in het zie-
kenhuis van Beverwijk of Alk-
maar, worden niet vanzelf ver-
meld in de rubriek Burgerlijke 
stand. Ouders die zo’n publi-
catie toch op prijs stellen, kun-
nen contact opnemen met de 
publieksbalie in het gemeen-
tehuis.

Expositie over 
boerderijen

Uitgeest - Ter gelegenheid van 
Open Monumentendag (zater-
dag 14 september van 10.00 tot 
16.00 uur) heeft de Vereniging 
Oud Uitgeest in het Regthuys 
een kleine tententoonstelling in-
gericht over Uitgeester boerde-
rijen. 
Er wordt onder meer aandacht 
besteed aan de prachtige boer-
derijen van Terra, Waardenburg 
en Peijs.
Deze expositie is een voorproefje 
van de grote tentoonstelling die 
in november en december in het 
gemeentehuis zal worden ge-
houden.  

Uitgeest - Zondag 15 septem-
ber wordt voor de derde keer de 
Rabobank Fietsdag georgani-
seerd. Door deze fietstocht te rij-
den kunt u bijdragen aan de res-
tauratie van het Adema-orgel in 
de Onze-Lieve-Vrouw-Geboor-
tekerk in Uitgeest. Voor ieder-
een die de fietsroute uitrijdt en 
aangeeft onder het goede-doel-
startnummer 108 te willen rijden, 
stort Rabobank IJmond Noord 
tien euro in de kas van het Ade-
mafonds. 
Er kan gestart worden tussen 
10.00 en 11.00 uur, bij de par-
keerplaats Zwaansmeer aan de 
Lagedijk. Aanmelden vooraf is 
niet nodig. 

Fietsen voor 
goed doel

Open Monumentendag 
op 14 september
Uitgeest - ‘Macht en Pracht’ is 
het thema van de Open Monu-
mentendag van het weekein-
de van 14 en 15 september. Ook 
Uitgeest doet dit jaar weer mee, 
zij het alleen op de zaterdag. Sa-
men met de gemeenten Heems-
kerk, Beverwijk, Castricum, Hei-
loo en Bergen is een lezenswaar-
dige brochure gemaakt over de 
te bezoeken monumenten.
De brochure ‘Macht en Pracht’ 
is gratis te verkrijgen in het ge-

meentehuis of bij de deelnemen-
de monumenten. Meer informa-
tie over de landelijke Open Mo-
numentendag is te vinden op 
www.openmonumentendag.nl.
De te bezichtigen monumenten 
in Uitgeest zijn (uitsluitend op 
zaterdag): protestantse kerk met 
kerktoren (09.00 tot 17.00 uur), 
het Regthuys (10.00 tot 16.00 
uur), poldermolen De Dog (10.00 
tot 17.00 uur), en eendenkooi Van 
der Eng (10.00 tot 15.00 uur).

Uitgeest - Op 28 augustusstond op de voorpagina van de Uit-
geester Courant een stuk over de Molenbuurt in Uitgeest. Daarin 
werd ons bedrijf uitgebreid genoemd wat betreft overlast.
Mijn man en ik, beide Uitgeesters, huren dit bedrijfspand en zijn 
hier met veel liefde een mooi bedrijf aan het opzetten, wat erg 
goed gaat gelukkig. Op ons bedrijfspand zit een vergunning waar-
bij wij mogen laden en lossen, en voor de verdere werkzaamheden 
die wij uitvoeren.
Ons bedrijfspand maakt deel uit van het industrieterrein maar ligt 
aan de rand waardoor de bewoners aan de overkant hier niet zo 
blij mee zijn.
Wij hebben zelf ook drie kinderen en begrijpen uiteraard, dat het 
geen prettige situatie is wanneer er vrachtwagens laden en lossen. 
Maar wij doen gewoon ons werk en precies volgens alle wetten 
en regels en houden veel rekening met alle buren, zover het kan. 
Want wij moeten natuurlijk wel gewoon ons werk kunnen doen.
Door jullie stuk laten jullie blijken dat wij dit niet doen, dit ervaren 
wij uit de reacties van dorpsgenoten en vrienden.
Wij zouden het erg op prijs stellen dat dit in een nieuwe editie aan 
het woord komt. Tevens kan hierin vermeld worden dat wij door de 
enorme groei van ons bedrijf gaan verhuizen naar het industrieter-
rein in Beverwijk aan de Biesland 28. per 1 december 2013.

Sandra Bonne,
www.bamboebouwnederland.nl

‘Wij doen er alles aan om 
overlast te beperken’

Actieprijzen kavels 
De Dije verlengd
Uitgeest - De korting op de 
grondprijzen voor de vrije ka-
vels van project De Dije in Uit-
geest blijft van kracht tot 1 ja-
nuari 2014. De nieuwe laagste 
prijs voor een kavel blijft daar-
mee 185.000 euro v.o.n. De ac-
tie wordt verlengd vanwege de 
sterk toegenomen belangstel-
ling. Inmiddels zijn vijf van de 
veertien kavels verkocht en op 
nog eens vijf is een optie geno-
men. 
Eind april besloot de gemeen-
te Uitgeest tot een aanzienlijke 
prijsverlaging. De nieuwe actie-
prijzen voor de kavels kwamen 
uit op 370 tot 430 euro per vier-
kante meter, afhankelijk van op-
pervlakte en ligging. Vergeleken 
met de mogelijkheden in de re-
gio zijn die prijzen  zeer concur-
rerend te noemen. 
Wethouder Spaanderman: ‘’Die 
prijsverlaging heeft een duidelijk 

positief effect gehad. In relatief 
korte tijd hebben de makelaars 
een mooi aantal opties kunnen 
noteren, waarvan er nu nog vijf 
uitstaan. Het is daarom verstan-
dig om op de huidige condities 
verder te werken. Een broeden-
de kip moet je immers niet sto-
ren. Intussen wordt er ook al vol-
op gebouwd op een van de ka-
vels dicht bij De Kuil. Ik verwacht 
dat ook daar een positieve wer-
king van zal uitgaan.’’
Makelaar Brantjes (vestigin-
gen in Beverwijk en Heemskerk) 
en De Ruijter makelaardij (Uit-
geest) beschikken over alle ka-
velprijzen. Zij hebben ook uitge-
breide informatie over de kos-
ten van nieuwbouw van een vrij-
staande villa. Er zijn al all-in prij-
zen (grond én villa) vanaf circa € 
430.000. 
Meer informatie: www.kavel-
dealdedije.nl.



Koninklijke onderscheiding 
voor mw. Atie Berkhout
Uitgeest - De Uitgeesterse A.A. 
Berkhout-Bouwhuyzen (80) is 
sinds vrijdagmorgen 6 septem-
ber Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. De verraste vrijwilligster 
bij de Stichting Uitgeester Seni-
oren (SUS) ontving de bijbeho-
rende oorkonde met versierse-
len uit handen van burgemees-
ter Theo van Eijk tijdens een 
plechtigheid in de raadzaal van 
Uitgeest. 
Burgemeester Van Eijk roemde 
de betrokkenheid van Atie Berk-
hout bij de vele activiteiten van 
de SUS en de toewijding die zij 
als vrijwilligster maar liefst een 
halve eeuw aan de dag legde. 
Daarnaast brak hij een lans voor 
het grote belang van het werk 

van vrijwilligers: ‘het cement in 
de samenleving.’
Voor de kersverse onderscheide-
ne is het deze maand exact vijf-
tig jaar geleden dat zij zich als 
dertigjarige meldde voor vrijwil-
ligerswerk bij de SUS. Na een 
aantal jaren de koffie te heb-
ben verzorgd werd zij coördina-
tor van de koffiedienst en later 
secretaresse van het stichtings-
bestuur. Daarmee was zij onder 
meer verantwoordelijk voor het 
maken van de notulen. De laat-
ste jaren geniet zij weer van dag 
tot dag van haar ‘oude’ werk als 
vrijwilligster. 
In 2003 werd mevrouw Berkhout 
ook al onderscheiden met de ge-
meentepenning van Uitgeest.

Mevrouw Berkhout-Bouwhuyzen met de Koninklijke Onderscheiding, 
geflankeerd door haar echtgenoot en burgemeester Theo van Eijk (fo-
to: gemeente Uitgeest)

Evangeliediensten in 
tent in Uitgeest

Uitgeest - Aankomende zon-
dag, 15 september wordt er 
weer gestart met een reeks 
evangeliediensten in Uitgeest, 
in een tent achter de Uitgees-
terweg 23. Annagret Schö-
nau, een van de organisato-
ren: “Wij zijn niet aangesloten 
bij een kerk. Er wordt op een 
eenvoudige manier over het 
evangelie verteld en wij nodi-
gen iedereen van harte uit om 

te komen luisteren.” Voorlopig 
zijn er de hele maand septem-
ber diensten te bezoeken. Het 
hangt uiteraard wel van het 
weer af en mogelijk worden 
de diensten later voortgezet in 
een zaal. Er is voldoende par-
keergelegenheid en de dien-
sten zijn elke zondagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur en elke 
woensdagavond van 20.00 tot 
21.00 uur.

Terre des Hommes dankt 
gevers en collectanten
Uitgeest - De werkgroep 
Heemskerk van de stichting Ter-
re des Hommes organiseerde in 
de week van 26 tot en met 31 au-
gustus een huis-aan-huis-col-
lecte in Uitgeest. Maar liefst 65 
mensen waren bereid voor Terre 
des Hommes te collecteren. Met 
elkaar brachten zij het prachtige 
bedrag van 3.458,09 euro op.

Terre des Hommes is een inter-
nationale organisatie die zich in-
zet voor kinderen in nood, waar 
ook ter wereld. Zij verleent hulp 
zonder onderscheid te maken 
naar ras, geloof of politieke over-
tuiging. De meeste projecten be-
treffen onderwijs en vakopleidin-
gen, zodat kinderen de kans krij-

gen een menswaardig bestaan 
op te bouwen.
Op dit moment is de organisatie 
actief voor de ondersteuning van 
het onderwijs- en gezondheids-
zorgproject op de Filippijnen. In 
Oost Samar, een van de armste 
provincies, wordt in de gemeen-
ten San Julian en Oras getracht 
de toegankelijkheid en kwali-
teit van gezondheidszorg en on-
derwijs te verbeteren. Bijna een 
kwart van de kinderen gaat niet 
naar school. In nauwe samen-
werking met de overheid wordt 
onderwijsverbetering en stimu-
lering van onderwijs bewerkstel-
ligd. Concreet worden 27 kinder-
dagverblijven en 23 opleidings-
centra gesteund, ontvangen cir-

ca 900 kinderen een studie-
beurs en worden ruim 100 lage-
re schoolleraren extra getraind. 
Tevens wordt een bijdrage gele-
verd aan een voedingsprogram-
ma. Werkgroep Heemskerk wil 
50.000 euro bijdragen aan dit 
project. 

De werkgroep Heemskerk maakt 
zelf geen onkosten; Terre des 
Hommes is in het bezit van het 
keurmerk van het Centraal Bu-
reau Fondsenwerving (CBF).
Wij zijn iedereen die de collecte 
gesteund heeft, zeer erkentelijk. 
Alleen dankzij de vele positie-
ve reacties was dit resultaat be-
reikbaar. Mocht u de bus gemist 
hebben, overmaken kan natuur-
lijk altijd. Rabobank 32.62.14.232 
of ING 2772.381 ten name van 
Terre des Hommes Heemskerk.
Voor meer informatie kunt u te-
recht bij mevrouw Popma, tel. 
0251-235571.

Wethouder lanceert 
actie ‘Lever in en win!’
Uitgeest - Een afgedankt elek-
trisch apparaat kan zomaar een 
nieuwe tablet, televisie, wasma-
chine of espressomachine ople-
veren. De Uitgeester wethouder 
Piet Linnartz van Milieu over-
handigde als start van de cam-
pagne ‘Lever in en win’ zaterdag 
7 september op de gemeente-
werf de eerste bezoeker die een 
elektrisch apparaat kwam inle-
veren een prijs en een actiecou-
pon. Wethouder Linnartz felici-
teerde mevrouw Lies Duin van 
harte: ‘Het recyclen van elektri-
sche apparatuur bewijst het mi-
lieu een enorme dienst. Daarom 
stimuleren we het inleveren met 
een aantal mooie prijzen.’
Met de campagne ‘Gooi niet 
weg, lever in!’ wijst de gemeente 
Uitgeest alle inwoners op het be-
lang van het recyclen van elek-
trische apparaten zoals spaar-
lampen, MP3-spelers, smartp-
hones, laptops en stofzuigers. 
Bijna 90% van het materiaal kan 
weer worden gebruikt om nieu-
we producten te maken, en dat 

is natuurlijk heel goed voor het 
milieu. 
Iedereen die tot en met 26 ok-
tober een oud apparaat bij de 
gemeentewerf of deelnemen-
de (kringloop)winkels inlevert, 
krijgt een actiecoupon. Die geeft 
kans op mooie  prijzen. De deel-
nemende winkeliers zijn her-
kenbaar aan de actieposters in 
de etalage. Daar kun je een oud 
elektrisch apparaat inleveren 
als je hetzelfde apparaat nieuw 
koopt. Bij de kringloopwinkel 
kun je oude apparaten inleve-
ren als ze nog hergebruikt kun-
nen worden.
Op de site www.gooinietweg.nl 
maak je door het invullen van de 
actiecode kans op het winnen 
van spectaculaire prijzen. De ac-
tie maakt deel uit van de cam-
pagne ‘Gooi niet weg, lever in!’ 
die afval- en energiebedrijf HVC 
samen met 37 deelnemende ge-
meenten in Noord- en Zuid-Hol-
land organiseert. De campag-
ne wordt mogelijk gemaakt door 
Wecycle en Bosch.

Wethouder Piet Linnartz verraste Lies Duin  afgelopen zaterdag op de 
gemeentewerf met een elektrische kruimeldief als prijs (foto:gemeente 
Uitgeest).

Regio - Woensdagmiddag 18 
september is er een Alzhei-
mer Café in het centrum van 
Heemskerk. Het onderwerp 
is deze keer ‘Verwachtingen, 
verdriet en boosheid omdat 
het anders gaat dan gedacht!’ 
Gespreksleider Elsbeth Holtz 
ontmoet deze middag Ge-
sina Tellemans. Zij is team-
leider Zorg en Coach in Ver-
pleeghuis Velserduin in IJmui-
den. Zij praat met de aanwe-
zigen over de verschillende 
emotionele aspecten die ko-
men kijken bij het begeleiden 
en verzorgen van iemand met 
dementie. Zoals de verwach-
tingen die een mantelzorger 
heeft en de gevoelens die ont-
staan als die verwachtingen 
niet uitkomen. 

Wie meer wil weten over 
dit onderwerp kan woens-
dag naar  Woonzorgcentrum 
Sint Agnes, Zamenhof 65 in 
Heemskerk. De ontvangst is 
vanaf 14.15 uur en afsluiting 
om ongeveer 16.00 uur.  
Iedereen is welkom: men-
sen met geheugenproblemen, 
partners, kinderen, vrienden, 
buren. Wie er nog nooit eer-
der is geweest, doet er goed 
aan om kennis te maken. De 
toegang én het eerste kopje 
koffie zijn gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig.

Wat kunt u verwachten? 
De bezoekers krijgen informa-
tie van hulpverleners en van 
mensen die uit eigen ervaring 
spreken. 
Bij elk café worden deze ge-
interviewd door de vaste ge-
spreksleider. 
Na dit gesprek is er gelegen-
heid om vragen te stellen. Er 
is een tafel met brochures en 
andere literatuur om thuis na 
te lezen.

Alzheimercafé 
in Heemskerk
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FC Uitgeest maakt valse start
Uitgeest - De bal rolt weer, ook 
voor FC Uitgeest. De aftrap voor 
een tweede seizoen in de Eer-
ste Klasse A. Serieus aan de bak, 
voor het “eggie” zogezegd, na 
een wisselvallige serie van oe-
fen- en bekerwedstrijden waar-
in gewonnen en verloren werd. 
Met ook een nieuwe coach op 
de bank, namelijk de van DEM 
afkomstige Ron Bouman die 
voor de moeilijke taak staat om 
succestrainer Jurg Bosman op 
te volgen.  Zonder dit seizoen de 
naar Odin’59 vertrokken stoe-
re verdediger Paul Groen, maar 
met de weer van ADO’20 terug-
gekeerde Ramon den Nijs die ta-
lent Bart Zonneveld en verdedi-
ger Jeffrey Toebes in zijn kielzog 
meenam uit Heemskerk. Kortom 
alle reden om het seizoen 2013-
2014 optimistisch tegemoet te 
zien met dezelfde doelstelling als 
in het vorige namelijk “handha-
ven”, maar ook met de hoop op 
“mag het ietsje meer zijn?”
Tegen Pancratius werden in de 
seizoen ouverture echter een 

paar flinke valse noten gespeeld. 
Met 0-2 liep FCU tegen een ver-
diende nederlaag op van een te-
genstander die we waarschijnlijk 
aan het einde van het seizoen 
niet bij de eerste drie van deze 
klasse zullen terugzien. Natuur-
lijk was er achteraf de consta-
tering dat een aantal dragende 
spelers van FC Uitgeest er niet 
bij waren. Zo moest middenvel-
der Bart Zonneveld in de voor-
bereiding geblesseerd afhaken, 
is Michael Kristel nog niet inzet-
baar en waren Remco van Boxtel 
en Bob Out verhinderd. Jammer 
natuurlijk maar zorgelijker is dat 
het blijkbaar moeilijk is voor trai-
ner Ron Bouman om dat op te 
vangen en dat er in het veld nie-
mand was die het dirigeerstok-
je oppakte om met het team de 
juiste toon te vinden.
Vanaf het eerste fluitsignaal van 
de overigens goed leidende ar-
biter Ooijkaas was duidelijk dat 
beide ploegen vandaag niet be-
reid waren overmatig risico te 
nemen. Zowel FCU als Pancrati-

us speelde compact en hielden 
de linies gesloten. Zo kon het 
gebeuren dat pas na 15 minuten 
de eerste serieuze kans ontstond 
voor verreweg de gevaarlijkste 
man aan de kant van Pancrati-
us namelijk Bas Pel, die een fraai 
aangesneden voorzet prachtig 
controleerde en gelukkig voor 
doelman Erik Alders de bal net 
naast schoot.
FCU zette daar in de 18e mi-
nuut een mooie kopbal van spits 
Nick van der Valk tegenover 
maar moest twee minuten later 
tot grote schrik constateren dat 
routinier Sander van den Hel-
der met een hamstringblessure 
moest afhaken. Tot het rustsig-
naal bleef het bij een paar klei-
ne kansjes voor beide teams. Di-
rect na de aftrap voor de twee-
de helft was het echter wel raak. 
Bij groengeel was er blijkbaar de 
indruk dat er een rustig deel van 
het muziekstuk op het program-
ma stond. Daar dacht Pancrati-
us anders over. Een razendsnel 
uitgevoerde counter bracht de 
bal bij uitblinker Bas Pel die niet 
aarzelde en doelman Erik Alders 
kansloos liet. 0-1
FCU drong natuurlijk aan maar 
pas in de 74e minuut was het 
dicht bij de gelijkmaker. Een fraai 
genomen vrije trap van Ruud 
Koedijk sprong op miraculeu-
ze wijze weer van de paal terug 
in het veld. Het aandringen van 
FCU leidde in de 84e minuut tot 
de voorspelbare 0-2 ditmaal via 
Menno Schelling.
Toch was het juist in deze fase 
dat FC Uitgeest liet zien goed te 
kunnen voetballen. Er was druk, 
er waren een paar vloeiende 
combinaties en Ramon den Nijs 
liet zien dat hij belangrijk kan zijn 
voor FCU.  Ondanks de “valse 
start” hou ik het daarom voor dit 
seizoen toch bij “Mag het ietsje 
meer zijn?” (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Alders, Brandjes, 
Toebes, van den Helder (18e 
Winter), de Jong, de Wit, Brou-
wer, John den Nijs (57e Koedijk), 
van der Valk, Ramon den Nijs, 
Martin Hollenberg (81e Duijn)

Bakkum en Krookspeler van 
de wedstrijd is Jeffrey Toe-
bes. Hij is nieuw dit jaar bij FC 
Uitgeest en komt bij ADO’20 
vandaan waar hij veelal in het 
tweede bivakkeerde. Jeffrey 
is 21 jaar en besloot zijn ge-
luk te beproeven in Uitgeest. 
Gelukkig maar want ondanks 
de nederlaag speelde Jeffrey 
een degelijke wedstrijd en liet 
hij zien een aanwinst te zijn. 
Vandaar zijn uitverkiezing tot 
“Bakkum en Krook speler van 
de wedstrijd”

Bakkum en 
Krookspeler

Dinsdag 10 september pupillen:
Vrone D3-Uitgeest D3 18:30

Zaterdag 14 september junioren:
Uitgeest A1-Kon. HFC A1 14:45
Purmersteijn B1-Uitgeest B1 14:30
Hugo Boys B1-Uitgeest B3 14:00
HSV B2-Uitgeest B4 12:30
Uitgeest B5-WSV 30 B3 13:00
Foresters de C1-Uitgeest C1 13:15
HSV C2-Uitgeest C2 14:30
Kolping Boys C3-Uitgeest C3 13:15
Uitgeest C4-Reiger Boys C3 14:30
Uitgeest C5=vrij
Uitgeest C6-Limmen C5 14:30
Pupillen:
ODIN 59 D1-Uitgeest D1 10:15
Fortuna Wormerv. D2-Uitgeest D2 13:15
Uitgeest D3-Castricum D3 11:30
Uitgeest D4-Reiger Boys D5 10:00
Kolp. Boys D8-Uitgeest D5 09:00
Kolp. Boys D11-Uitgeest D6 10:00
Uitgeest D7-ZCFC D4 13:00
Uitgeest D8-Volendam (rkav) D14 13:00
Foresters de E1-Uitgeest E1 09:45
Uitgeest E2-LSVV E2 10:15
DEM E3-Uitgeest E3 09:45
Onze Gezellen E3-Uitgeest E4 10:30
Uitgeest E5-Meervogels 31 E4 11:30
WSV 30 E5-Uitgeest E6 09:45
Uitgeest E7-Castricum E8 11:30
Uitgeest E8-ODIN 59 E7 11:30
Uitgeest E9-Foresters de E9 11:30
Reiger Boys F1-Uitgeest F1 10:00
Uitgeest F2-Foresters de F3 10:15
Berdos F1-Uitgeest F3 09:30
Kennemers F2-Uitgeest F4 09:00
Vrone F6-Uitgeest F5 10:00
Uitgeest F6-Westzaan F2 10:15
Uitgeest F7-Schoten F1 09:00

Sporting K’nie F6-Uitgeest F8 08:45
Uitgeest F9-Fortuna Wormerv. F8 09:00
Uitgeest F10-DEM F11 09:00
Uitgeest F11-Wijk aan Zee F2 09:00
Uitgeest F12-ZCFC F3 10:15
Uitgeest MP2-Adelbert St MP1G 09:00
G-team:
Uitgeest G1-Buitenboys G1 14:30
Koedijk G3-Uitgeest G2 10:15
Meisjes:
HSV MB1-Uitgeest MB1 14:30
Kolp. Boys MC1-Uitgeest MC1 13:15
LSVV MC2-Uitgeest MC2 12:45
DTS MD1-Uitgeest MD1 11:00
Uitgeest MD2-Castricum MD1 09:00
Zeevogels ME1-Uitgeest ME1 09:00

Zondag 15 september senioren:
Zeeburgia 1-Uitgeest 1 14:00
Zeeburgia 2-Uitgeest 2 11:00
Uitgeest 3-Meervogels 31 2 10:30
Uitgeest 4-WSV 30 4 10:30
Victoria O 3-Uitgeest 5 12:30
Uitgeest 6-Foresters de 8 13:30
Uitgeest 7-Egmondia 2 10:30
Uitgeest 8=vrij
Koedijk 13-Uitgeest 9 09:30
Uitgeest 10-Berdos 4 12:45
DEM 8-Uitgeest 11 14:00
SDOB 3-Uitgeest 12 12:00
Koedijk 10-Uitgeest 13 11:30
Dames:
West Frisia VR1-Uitgeest VR1 11:00
Uitgeest VR2-Limmen VR2 14:30
Junioren:
Uitgeest A2-Hugo Boys A1 13:30
Uitgeest A3-LSVV A3 11:00
Meisjes:
Foresters de MA1-Uitgeest MA1 11:00

Geslaagde tennisclinic 
voor sponsoren TCU

Uitgeest - Op zondag 1 sep-
tember werden de sponsoren 
van Tennis Club Uitgeest (TCU) 
getrakteerd op een tennisclinic 
door Jacco Eltingh. 
Na een gezamenlijke warming-
up onder leiding van Jacco wer-
den de circa 70 deelnemen-
de sponsors verdeeld over de 
7 tennisbanen, waarna de fij-
ne kneepjes van het tennisspel 
werden onderricht. Het tennis 
thema van deze clinic was ‘snel 
spelen’ en werd door Jacco na-
der uitgelegd. Een bal met tem-
po, maar vooral iets eerder slaan 
heeft veel meer effect dan een 
bal hard willen slaan. Klinkt sim-
pel, maar de uitvoering vroeg 

toch nog veel training. 
Na de verschillende oefeningen 
op de verschillende banen werd 
afgesloten met een tennisde-
monstratie van Jacco Eltingh in 
een dubbelspel met de TCU-trai-
ners Perry Meijer, Timo Huisman 
en David Stolker. Ook zij kregen, 
met een kwinkslag, nog vele ad-
viezen van Jacco. Na al deze ten-
nis inspanningen was het nog 
heerlijk napraten, eten en drin-
ken tijdens de gezellige BBQ. 
TCU kijkt terug op een zeer ge-
slaagd sponsorevenement en 
sloot de middag af onder dank-
zegging naar Jacco en de TCU 
trainers, maar bovenal naar haar 
sponsors.

Gras op helling Zienhouse 
eindelijk gemaaid
Uitgeest - Eindelijk is het vo-
rige week donderdag gelukt 
om het gras op de schuine hel-
ling van Zienhouse te maai-
en. Na lang wachten is in over-
leg met de gemeente, jongeren-
werkers en vrijwilligers beslo-
ten om het gras te laten maaien 
door een aantal vrijwillgers/be-
zoekers van Zienhouse. Het re-
sultaat is geen strakke grasmat 
maar dat kan ook niet na acht 
maanden groeien zonder maai-
en. Het is nu een mooi wild gras-
veld. Met dank aan Rik Demoi-
tie , Roderick Vechter en Rick de 
Vries. Misschien dat het nu bij-
gehouden kan worden….
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Gezocht
Ik zou graag in contact willen komen met de mijnheer die maandag 
12 augustus in de namiddag met een bakfiets en twee kinderen een 
fietsongeluk heeft zien gebeuren op de Heereweg in Bakkum. Dit 
om het gebeuren beter te kunnen verwerken. Tegelijkertijd wil ik ook 
de man bedanken die mij zo liefdevol ondersteunde na het ongeval. 
Mijn tel.: 0251-653482.

Hugo Bussen exposeert fine 
art fotografie van Toscane 

Castricum - Van 16 september tot en met 13 oktober is bij Itali-
aans Restaurant Le Trattoria  op de Dorpsstraat werk te zien van 
de Castricumse fine art fotograaf Hugo Bussen. Hugo laat werk 
zien dat hij maakte in Toscane. Het restaurant speelt in op de ten-
toonstelling met specialiteiten uit de streek. Hugo is inmiddels on-
derscheiden met de titel master fotograaf. De grote passie van 
deze fotokunstenaar is het weergeven van landschappen veelal 
in de stijl van de 19de eeuwse schilders. Zijn werk was gepubli-
ceerd in onder andere Cosmopolitan en verschillende prominen-
te kunsttijdschriften over de hele wereld en hij had verscheidene 
exposities door de jaren heen. Op zijn site www.hugo-bussen.ar-
tistwebsites.com is meer werk te zien.

Honderd accordeons in de kerk
Castricum - Op zaterdag 14 
september geeft het Nederlands 
Jeugd Accordeon Orkest (NJAO) 
een concert in de Maranatha-
kerk. Het NJAO trekt door het 
hele land met de solisten Vin-
cent en Jeanine van Amsterdam 
om een unieke compositie te 
promoten, een zogenaamd dub-
belconcert.
Het jeugdaccordeonorkest wordt 
aangevuld met vijftig accordeo-
nisten uit de regio. Zij gaan on-

der leiding van dirigent Marc 
Belder als het ware ‘in dialoog’ 
met het Duo van Amsterdam in 
het stuk ‘Drie Bagatellen’, ge-
componeerd door accordeonpe-
dagoog Gerie Daanen. Dit con-
cert neemt het publiek met tan-
goklanken en zigeunerritmes 
mee over de wereld. Daarnaast 
treden Vincent en Jeanine ook 
als duo op met een klassiek pro-
gramma en brengt het NJAO on-
der leiding van dirigent Jorind 

Josemans haar brede repertoi-
re van tango tot pop, van musi-
cal tot klassiek, ten gehore. Te-
vens verzorgt het Accordeonor-
kest Esmeralda uit Haarlem on-
der leiding Evert van Amsterdam 
een gastoptreden. 

Het concert begint om 20.15 uur 
en kaarten van 10,00 euro zijn 
verkrijgbaar aan de deur of te 
reserveren via tel.: 06-45458279/
zakelijkleider@njao.nl. 

GDB steunt actie Heereweg

,,Wethouder dient 
belofte na te komen”
Castricum - Gemeente- en 
DorpsBelang Castricum on-
dersteunt de zienswijze van 
een groot aantal bewoners 
aan de Heereweg in Bakkum 
met betrekking tot herinrich-
tingsplannen van het college 
van Castricum.

Ruim tachtig huishoudens in 
Bakkum-Noord maken bezwaar 
tegen het voornemen van het 
college om de Heereweg aan te 
passen. 

Bewoners vrezen verslechtering 
van de verkeersveiligheid door 
het weghalen van de vluchtheu-
vels, de bochten en de versmal-
lingen en de visuele snelheids-
remmers, de bomen. De over-
rijdbare middengeleider zon-
der fysieke beperkingen no-
digt volgens de bewoners uit tot 
(te) snel rijden. Rob Schijf van 
de lokale partij: ,,Onderzoeken 

van het wetenschappelijke ver-
keersbureau SWOV geven ook 
aan dat fysieke snelheidsrem-
mers het aantal ongelukken ver-
mindert. Weliswaar is een inge-
stelde klankbordgroep wel ge-
raadpleegd, maar dat gaf geen 
zekerheid over de te realiseren 
plannen. Immers, het definitie-
ve ontwerp wijkt af van het ge-
presenteerde concept. Dat geeft 
geen goed gevoel over inspraak. 
Het hele proces heeft bijna een 
jaar geduurd en in het laatste 
stadium werd het doorgedrukt. 
Er was er geen tijd meer, zoals 
beloofd, om de bezwaren terug 
te koppelen naar de volledige 
klankbordgroep vanwege ken-
nelijke deadlines. Wij ondersteu-
nen het buurtcomité Herinrich-
ting Heereweg in de zienswijze 
dat wethouder Meijer gewoon 
zijn belofte dient na te komen en 
dit alles terug te koppelen naar 
de klankbordgroep.”

Castricum - Op vrijdag de 13de 
treden de pop/rockbands Rare-
ly Alive en Used vanaf 22.30 uur 
op in De Bakkerij. Zaterdag rond 

Vol programma in De Bakkerij
22.30 uur komt Diftong langs om 
zijn derde cd Holy Bones te la-
ten horen. Daarna Live Poets So-
ciety; twee mannen die op zoek 

zijn naar het perfecte lied. Zon-
dag 15 september John 3:16 uit 
Zwitserland en Insect Ark van 
de New Yorkse Dana Schechter. 
Aanvang 21.00 uur. De entree is 
steeds vier/drie euro. 

Bij Hummel Kozijnen
Topkwaliteit en een 

goed advies sinds 1996

Heemskerk - Wie toe is aan 
nieuwe kozijnen denkt steeds 
vaker aan kunststof kozijnen. 
Want het schilderen van kozij-
nen is voor veel mensen een ui-
terst lastig, vervelend en soms 

een gevaarlijk karwei dat ze 
steeds weer uitstellen Maar met 
de keuze voor kunststof kozijnen 
van Hummel zijn die schilder- en 
reparatieklussen voorgoed ver-
leden tijd Een toenemend aan-

tal mensen stelt hoge eisen aan 
de vormgeving bij het vervan-
gen van kozijnen. Met het gro-
te aanbod van kozijnen in zowel 
hout als kunststofvarianten weet 
Hummel Kozijnen zich sterk te 
presenteren en te onderschei-
den. Voor de kozijnen  heeft men 
keuze uit vele kleuren en natuur-
getrouwe houtstructuren. Hier 
wordt een kozijn, raam of deur op 
maat gemaakt. De modellen in 
de showroom zijn slechts voor-
beelden van hoe een woning er 
uit zou kunnen zien. Het aanbod 
is zeer groot en uitgebreid. Niet 
alleen voor kozijnen kan men bij 
Hummel terecht, maar ook voor 
onderhoudsarme dakkapellen, 
Velux dakramen (hout of kunst-
stof), rolluiken (scherp geprijsd), 
screens (windvast), en zonwerin-
gen. Hummel Kozijnen kan ook 
een aanbouw, uitbouw of erker 
in zeer korte tijd realiseren. Voor 
wie dat wil, worden ook de be-
nodigde vergunningen hiervoor 
verzorgd. Maak een afspraak 
voor een vrijblijvende toelichting, 
tel.: 0251-234484/06-10273172
Het adres is Lijnbaan 44a in 
Heemskerk. Openingstijden:  
vrijdag    van 13.00 tot 16.30 uur 
en zaterdag van 12.00 tot 15.00 
uur. 

Mishandelingen Limmen
Limmen - Zaterdagochtend 
rond 2.45 uur is een 26-jari-
ge man uit Limmen aangehou-
den na het mishandelen van een 
29-jarige man uit Egmond-Bin-
nen. De verdachte gaf een kop-
stoot aan het slachtoffer, gevolgd 
door een vuistslag in het gezicht. 
Dit werd gezien door de politie 
waardoor de verdachte direct 
kon worden aangehouden. 
De politie is op zoek naar getui-

gen van een mishandeling die 
plaatsvond in de nacht van za-
terdag op zondag op het Ha-
zelaantje in Limmen. Een 17-ja-
rige jongen uit Akersloot fiets-
te hier rond 1.30 en zag opeens 
drie jongens staan. Hij kreeg een 
schop, verloor zijn evenwicht en 
viel op de grond. Hij kwam hier-
door met zijn hoofd op het asfalt 
terecht. De jongens schopten 
hem vervolgens en gingen hier-

na weg. De verdachten zijn tus-
sen de 16 en 18 jaar oud. Dader 
1: zwart krullend haar, rond de 
185 cm lang en licht getint.  Da-
der 2: donker kort haar, tus-
sen de 1.75 en 1.80 lang, blanke 
huidskleur,  Dader 3: licht getint, 
tussen de 1.75 en 1.80 lang, iets 
gezet. Wie getuige is geweest 
van deze mishandeling of de 
verdachten herkent aan de hand 
van het signalement, neemt con-
tact op met de politie in Castri-
cum op telefoonnummer 0900-
8844 (lokaal tarief).

Zon is Schulpstet goed gezind
Castricum - De eerste Castri-
cumse zonnecentrale Zon op 
Schulpstet, die in maart ope-
rationeel werd, heeft de eerste 
zes maanden er op zitten. En de 
zonnecentrale draait boven ver-

wachting goed. In de eerste zes 
maanden is ruim 22 Mwh elektri-
citeit opgewekt. 

Dat is een derde meer dan de 
berekende opbrengst voor de-

ze zes maanden. Behalve dat de 
elektriciteit duurzaam is opge-
wekt zonder gebruik van eindi-
ge brandstoffen, is er in deze zes 
maanden ook een uitstoot van 
15,5 ton CO2 vermeden. Een ge-
middeld Nederlands gezin stoot 
per jaar totaal 8,5 ton CO2 uit. 
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Explosieven in en bij 
Strandvondstenmuseum 
Castricum - Op maandag 9 september heeft de EODD (Explo-
sieven Opruimingsdienst Defensie) onderzoek gedaan naar een 
vondst uit de beek langs de Oude Schulpweg. 
Menno Twisk van het museum vertelt: ,,We waren op het land-
je achter het museum aan het spitten, toen we met de schep een 
rond stalen object opgroeven. Er wordt namelijk een pluktuin aan-
gelegd. Er werd vermoed dat het ging om een soort antiperso-
neelsmijn en de politie werd gewaarschuwd. Na onderzoek door 
de EODD is gebleken dat het een bodemplaat van een Duitse Bri-
santgranaat is uit 1941. Bij sommige type granaten kon je deze 
plaat eraf schroeven en het projectiel vullen met springstof.” 
En passant werden nog wat museumstukken en aangespoel-
de materialen aan de deskundigen van de dienst getoond, zo-
als fosforbommen, flairgranaten en andere munitie die in het mu-
seum tentoongesteld wordt. ,,Het merendeel van de verzameling, 
dat voor het grootste gedeelte verzameld is door oud-strandvon-
der Thijs Bakker, was voldoende onklaar gemaakt of al ontstoken
geweest. Twijfel rees bij de veiligheid van een projectiel dat wel 
veilig opgeborgen was, maar nog wat springstof leek te bevatten.” 

Bij nader onderzoek bleek het toch verstandiger om de procedu-
re van melding van een explosief nogmaals in gang te zetten. Het 
museum verzoekt de EODD of hun deskundigen met een gecon-
troleerde explosie alleen de lading wil proberen te verwijderen, 
zodat het lege gedeelte van de enorm zware granaat een plekje 
kan krijgen in de collectie van het Strandvondstenmuseum. 

Eerste paal Huis van Hilde
Castricum - Gedeputeerde El-
vira Sweet heeft de eerste paal 
geslagen voor het nieuwe Ar-
cheologiecentrum van de pro-
vincie Noord-Holland dat wordt 
gebouwd in Castricum. Daar-
naast maakte zij bekend welke 
naam het centrum krijgt: Huis 
van Hilde. Over precies een jaar 
opent het nieuwe centrum haar 
deuren. Het huidige archeologi-
sche depot Mercurius in Wormer 
voldoet niet meer aan de eisen 
die de Monumentenwet daaraan 
stelt. Gedeputeerde Elvira Sweet: 
,,In deze tijd van economische 
tegenwind is het realiseren van 
een groot bouwwerk helaas een 
zeldzaamheid geworden. Maar 
de start van de bouw van het Ar-
cheologiecentrum Noord-Hol-
land is een feit! Straks kan ie-
dereen hier aan de hand van ar-
cheologische vondsten de gehe-
le Noord-Hollandse geschiede-
nis van de Steentijd tot de Twee-
de Wereldoorlog zien. Dat was 
tot nu toe niet eerder mogelijk.”
‘Hilde’ heeft een rijke betekenis 
voor de archeologie in Noord-
Holland. In 1995 werd haar ske-
let gevonden bij een grote op-
graving in Castricum, ruim een 
kilometer van de bouwplaats van 
het depot. Na onderzoek bleek 
dat zij heeft geleefd rond het 
jaar 400. Haar schedel was be-
hoorlijk compleet en dat maak-
te het mogelijk om in 2005 een 

reconstructie te maken van het 
gezicht. Hilde is het bewijs dat 
er in de periode 250-500 men-
sen hebben geleefd in de Del-
ta van het Oer-IJ. Hilde was in 
2006-2008 de hoofdfiguur in de 
tentoonstelling “Schatten onder 
je voeten”, waar de geschiede-
nis van Noord-Holland tussen 
600 v.Chr en 750 n.Chr. werd ge-
toond. Uit de grote belangstelling 
voor de tentoonstelling bleek dat 
er bij het grote publiek veel in-
teresse bestaat voor archeolo-
gie, dit heeft er mede toe geleid 
dat is besloten om een publieks-
functie toe te voegen aan het ar-
cheologisch depot. 
Aan de hand van archeologi-
sche vondsten toont het centrum 
in het najaar van 2014 de gehe-
le Noord-Hollandse geschiede-

nis van de Steentijd tot de Twee-
de Wereldoorlog. In de tentoon-
stelling staat een aantal histori-
sche mensen centraal. Zij zijn op 
ware grootte gereconstrueerd 
naar hun gevonden skelet en bij-
behorende wapens, kleding en/
of voorwerpen. Hilde krijgt een 
centrale plaats in de tentoonstel-
ling. De reconstructie is te zien, 
maar ook haar skelet. 
Het Archeologiecentrum biedt 
plaats aan duizenden vondsten 
die allemaal een eigen verhaal 
vertellen. Gedeputeerde Sweet 
toonde tijdens de bijeenkomst 
ter gelegenheid van de eerste 
paal een recente vondst: Een lo-
den, pauselijk zegel, een zoge-
naamde bulla van paus Innocen-
tius de 7e uit de periode 1404-
1406. Gevonden direct naast de 
Adelbertusakker in Egmond Bin-
nen, en daar terecht gekomen 
door de haastige verhuizing van 
het Egmondse abdij-archief in 
1573, toen de oude abdij vernie-
tigd werd.  

In de sloot
Castricum - Donderdag aan het 
begin van de avond is een auto 
te water geraakt langs de Pro-
vincialeweg. De bestuurster is 
zelf uit de auto geklommen. Zij 
verklaarde dat haar rechterban-

Castricum - Vorige week maan-
dagavond is op de Oosterweide 
een fiets in de brand gestoken 
door jeugd. Volgens buurtbewo-
ners stond de fiets daar al een 

den in de berm terechtkwamen. 
Hierdoor moest ze tegensturen 
waardoor ze op de linkerrijbaan 
terecht kwam. Toen moest ze 
weer terug sturen waardoor ze 
over de kop sloeg. Een ambulan-
ce heeft het slachtoffer meege-
nomen naar het MCA ziekenhuis 
voor controle.

geruime tijd. De eigenaar van de 
fiets is nog onbekend. Het gaat 
om een fiets met zijtassen. Deze 
zijn verbrand, net zoals een van 
de banden en de bagagedrager. 

Jeugd steekt fiets in brand

7 dagen per week geopend voor:
lunch, diner, feesten/partijen en voor de borrel

Communicatieweg 4d
1967 PR  Heemskerk
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www.bijdebuurvrouw.nl
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Namens ‘Steakhouse bij de Buurvrouw’ willen wij 
alle sponsors bedanken voor hun bijdrage aan de 

Amsterdam City Swim (Stichting ALS)
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Vitesse start met zege 
op sterk Velsen: 2-1
Castricum - Volgens de sta-
tistieken had Vitesse nauwe-
lijks kans tegen Velsen. Die 
ploeg was vorig seizoen met een 
straatlengte voorsprong kampi-
oen geworden in de 3e klasse 
en op grond daarvan zijn de ver-
wachtingen kennelijk ook voor 
dit seizoen hooggespannen. 
Direct vanaf de aftrap liet Vel-
sen zien dat er terdege rekening 
moet worden gehouden met de-
ze technische en vooral fysiek 
sterke ploeg. Al in de vierde mi-
nuut liep Sil Haringa tegen een 

gele kaart op toen de bonkige 
spits van Velsen over zijn been 
struikelde. Maar dat deerde de 
thuisploeg nauwelijks want al 
in de achtste minuut kwam de 
thuisploeg op voorsprong toen 
een voorzet van links door Jort 
Kaandorp over de lijn werd ge-
werkt: 1-0. Ook daarna had Vel-
sen een veldoverwicht maar wist 
niet of nauwelijks echt gevaarlijk 
te worden. 
Vitesse daarentegen wel. Met 
volle overgave werd gestreden 
voor een grotere voorsprong en 

de ploeg creëerde met aanval-
lend voetbal voldoende moge-
lijkheden daarvoor. Het schort-
te echter aan de afwerking en 
ook door goed keeperswerk van 
Randy Eikelenboom bleef Vel-
sen in de wedstrijd. Vlak voor tijd 
kregen beide ploegen nog een 
grote kans op een treffer maar 
de rust ging in met de 1-0 voor-
spong voor Vitesse.
In de eerste minuut na rust ging 
het echter mis voor de thuis-
ploeg toen Casper Sintenie na 
enkele missers aan Vitesse zijde 
de gelijkmaker kon scoren: 1-1. 
Nog geen minuut later had de-
zelfde speler opnieuw moeten 
scoren na een loepzuivere voor-
zet van links, maar hij kopte dit 
keer voor langs. Door die wapen-
feiten was Vitesse de kluts com-
pleet kwijt en heerste Velsen een 
groot deel van de tweede helft. 
Pas het laatste kwartier wist Vi-
tesse zich te herpakken, en een 
kleine 10 minuten voor tijd kwam 
de ploeg van trainer Patrick van 
der Fits op een 2-1 voorsprong 
toen opnieuw Jort Kaandorp een 
prima aangesneden vrije trap 
van Robin Bakker onhoudbaar 
binnen kopte. Velsen probeerde 
het daarna nog wel maar de ech-
te overtuiging ontbrak. Zodoen-
de bleven de drie punten dit keer 
bij de seizoenstart in Castricum, 
en dat biedt vertrouwen voor de 
toekomst. 

FC Castricum-Zandvoort 3-1
Castricum - De eerste wedstrijd van het seizoen was heel belang-
rijk en dat kwam terug in de wedstrijdbespreking van trainer Ron 
van der Velde.
Niels Popping, Roy van Soest en Kasper Melis zijn nog geblesseerd 
zijn, en Thierry Weber stond verrassend als rechtsback opgesteld. 
FC Castricum kwam fel uit de startblokken en er kwamen direct al 
wat kansen. In de tiende minuut was het zover; een vrije trap van-
af links van Tobias de Koning, waarbij Remco Hoek scherp inliep en 
met een mooie kopbal de keeper van Zandvoort kansloos liet: 1-0. 
Gelijk daarna nog een kopbal van Daan Hamaker die van de doellijn 
werd gehaald. Daarna ging de FCC ‘storm’ een beetje liggen en lie-
ten de jongens wat komen. Langs de kant werd geroepen ‘probeer 
voor de rust nog een doelpunt te maken’. Daar ging Joris Schekker-
man meteen mee aan de slag. Na een krachtige loopactie en een 
één-tweetje kwam de bal bij Maarten van Duivenvoorde die een tik-
je opzij gaf aan Sebastiaan Weber. Deze liet de keeper voor de twee-
de keer vissen: 2-0. Overigens was dit voor Joris zijn laatste actie 
want hij werd in de rust gewisseld voor Bart Vrijburg, die sterk inviel.

Na de rust probeerde Zandvoort met extra wissels de aansluiting 
te forceren, onder andere met meer fysiek spel waardoor er nog 
wat gele kaarten werden uitgedeeld door een zeer goed leidende 
scheidsrechter. 
Het publiek moest tot de 59e minuut wachten op een prachtige com-
binatie tussen Maarten van Duivenvoorde en Duco de Koning die 
goed overzicht hield en de bal op maat aan Remco Hoek gaf die zo 
zijn tweede goal kon laten bijtekenen: 3-0. 
De doelman van FC Castricum kreeg in de 90e minuut toch een goal 
tegen na een schuiver in de verre hoek, eindstand 3-1.
(Foto: Han de Swart)

Wandelen voor de straat- 
kinderen van Kathmandu
Castricum - Zaterdag 15 sep-
tember wordt er een wan-
deltocht georganiseerd door 
het duingebied van Castricum. 
Er zijn verschillende wandelin-
gen uitgezet en voor de kinderen 
is er een speurtocht van 4 km.
Inschrijven kan van 10.00 tot 

13.00 uur bij het clubgebouw 
van de Scouting Castricum aan 
het Scoutingpad 3. Deelname-
kosten 5 euro, kinderen tot en 
met twaalf jaar 2 euro.  De op-
brengst van de wandeling komt 
geheel  ten goede aan de straat-
kinderen van Kathmandu.

Start Grote Clubactie

Castricum - Verenigingen uit 
Castricum starten zaterdag 14 
september met de verkoop van 
loten voor de Grote Clubactie. 

De clubs gebruiken deze actie 
om de clubkas te spekken; 80% 
van de opbrengst van de loten 
gaat namelijk direct naar de ver-
enigingen. Nieuw dit jaar is het 
Superlot. 
Dit jaar doen in Castricum de 
volgende clubs mee:  B.C. Cas-
tricum,  Atletiek Vereniging Cas-
tricum, korfbalvereniging Heli-
os,  F. C. Castricum, Castricum-
se Rugby Club, MHC Castricum, 
gymnastiekvereniging DOS, De 
Springplank, The Sea Devils en 
De Schimmelkroft Carrousel.

Zeperd van Red Stars tegen nummerlaatst

Castricum – Red Stars Vitesse 
heeft zondag hoofdschuddend 
moeten toekijken hoe rode lan-
taarndrager Sparks Haarlem met 
de volle buit uit Castricum ver-
trok: 0-6. De verdediging van de 
Castricumse honkbalploeg was 
aardig in orde, maar de slag-
beurten waren blamerend. Op de 
zwakste werper van de competi-

tie kwam Red Stars tot maar acht 
honkslagen. Het duo Bart Rebel 
en Jeroen Groenendal nam er 
daarvan vijf voor zijn rekening. 
Dit leverde echter geen punten 
op, een enkele keer sneuvelde 
een Castricummer op de thuis-
plaat. Sparks kwam in de vijfde 
inning op voorsprong. Met volle 
honken en één uit ging een dub-

belspel de mist in, waardoor de 
Haarlemmers twee keer scoor-
den: 0-2.
De zevende inning werd een 
pijnlijke voor Red Stars. Na een 
honkslag en een vrije loop bezet-
te Sparks het eerste en tweede 
honk. Joost Kuijs verving vervol-
gens Sander van Lubeck op de 
heuvel. Hij kreeg echter een vrije 
loop, een tweehonkslag en een 
opofferingsslag te verduren. Een 
slechte aangooi op één gooide 
zout in de wonde: 0-6.
Nummerlaatst Sparks komt hier-
door op 5 punten, terwijl Red 
Stars als voorlaatste er 9 heeft. 
De eerstvolgende thuiswedstrijd, 
en tevens de laatste van het sei-
zoen, is zondag 22 september te-
gen Kinheim. 

Drie keer NK-goud
Castricum - Sven en Lisanne 
Schoonebeek behaalden afgelo-
pen weekend in totaal drie keer 
een gouden medaille bij een na-
tionaal atletiekevenement. Sven 
(16) wist als lid van het AV Ly-
curgus-juniorenteam in Sittard 
de nationale teamzege te beha-
len. Hij liep voor zijn club de 1500 
m in 4.24.18. 
Omdat het team ook vorig jaar 
landskampioen werd, mogen de 
junioren binnenkort op Europees 
niveau de krachten meten met 
andere clubteams. Dat gebeurt 
op 22 september in Leira, Portu-
gal. Daar verschijnt Sven aan de 
start van de 1500 m, en is boven-

dien loper in de 4x400 m esta-
fetteploeg. 
Zijn zus Lisanne kreeg zondag in 
Amsterdam tijdens de nationale 
kampioenschappen voor D-ju-
nioren twee keer het goud om-
gehangen. Ze toonde zich het 
sterkste bij het verspringen (4.91 
m) en de 60 m horden (9.50 s). 
De hordeprestatie beteken-
de een clubrecord en een tien-
de plaats allertijden voor meisjes 
van 12 en 13 jaar. 
Komende weken staan voor haar 
nog de nationale clubteamfi nale, 
het NK meerkamp en de natio-
nale estafettekampioenschap-
pen op de rol.



Uitgeest - Zondag trad het eer-
ste team van Stormvogels aan 
tegen WWSV uit Wijde Wormer. 
Waar de dag regenachtig begon, 
was er vrees voor de bespeel-
baarheid van het veld maar de-
ze vrees was ongegrond. De zon 
brak door en alle voorwaarden 
voor een leuke partij waren aan-
wezig, behalve de scheidsrech-
ter. De wedstrijd was een aan-
tal uren  naar voren verschoven, 
maar de leidsman was niet vol-
ledig op de hoogte. Een uur la-
ter dan gepland kon er dan toch 
worden gestart. 
Stormvogels begon niet hele-
maal scherp maar ook WWSV 
verzuimde de kansen af te ron-
den in de aanvangsperiode. Pas 
na 9 minuten werd de 1-0 aan-
getekend door WWSV. Wat volg-
de was rommelig spel van bei-
de kanten. WWSV kon niet echt 
druk zetten op de goed verdedi-
gende stelling van Stormvogels  
maar de UItgeesters konden niet 
profiteren van de geboden ruim-
te die het aanvalsvak geboden 
kreeg. De opponent speelde met 
een sterk achterverdedigende 
tactiek waarmee de opbouw van 
Stormvogels dusdanig werd ver-
stoord, dat er onrust in het spel 
kroop.
Aangezien beide ploegen ini-
tieel niet tot scoren wisten te 
komen, duurde het lang voor-
dat de wedstrijd op gang kwam. 

Het was echter WWSV die hier-
in het initiatief nam en de reeds 
bestaande voorsprong verder 
wist uit te bouwen tot een marge 
van 5. Danny Haye wist Storm-
vogels van de vervelende nul af 
te halen door middel van een af-
standsschot waarna Demi Erke-
lens haar ploeg hielp door een 
vrije bal te benutten.  In de slot-
fase van de eerste helft wisten 
beide ploegen nog tot scoren te 
komen, wat resulteerde in een 
ruststand van 7-3. Stormvogels 
liep achter de feiten aan!
In de rust benadrukte trainer/
coach Lenny Klouwen dat  het 
team ‘slimmer’ moest spelen. 
Te vaak de moeilijke oplossing 
zoeken en de tegenstander in 
de kaart spelen zou niet tot een 
goed resultaat leiden. Eenvoudi-
ger spelen, balcirculatie houden 
en gebruik maken van de ruim-
te om tot schot te komen. Met 
hernieuwde energie werd het 
veld weer betreden. Jord Betjes 
vertaalde de input van de trai-
ner naar een doelpunt door via 
een omdraaibal tot scoren te ko-
men, maar ook WWSV liet een 
treffer noteren. Eveline Nootebos 
gaf vervolgens haar tegenstand-
ster het nakijken door een vrije 
doorloopbal te benutten. WWSV 
sputterde nog even tegen door 
een treffer van afstand, maar 
daarna was het de Uitgeester 
ploeg die de wedstrijd naar de 

     Korfbalflits
       Stormvogels

Het wedstrijdprogramma van 
de korfballers van Stormvo-
gels de komende week:

Zaterdag 14 september
DSO C1-Stormvogels C1 
11.45; ZKV D3-Stormvogels 
D1 13.00.

Zondag 15 september
Stormvogels A1-Phoenix A2 
11.30; Stormvogels 2-Auro-
ra 4 13.00.

Programma

hand wist te zetten. Door vier 
doelpunten op rij van respec-
tievelijk Jord Betjes, Sebastiaan 
van den Bosch, Jose Heijne en 
wederom Jord Betjes was er in-
eens weer perspectief.  Het sco-
reboard noteerde inmiddels 10-
9, weliswaar nog in het voordeel 
van WWSV, maar de achterstand 
was zeker overbrugbaar. Met 1 
doelpunt achterstand en nog 13 
minuten op de klok zou het zo-
maar nog kunnen. 
Helaas lukte het het jonge aan-
valsvak van Jord Betjes niet om 
in de resterende tijd nog tot sco-
ren te komen en wist WWSV in 
slotseconde de marge nog ver-
der naar 2 uit te bouwen.
Een nipte nederlaag, voorname-
lijk door een povere eerste helft. 
Op basis van de tweede helft had 
de ploeg meer verdiend.
Zondag 15 september volgt 
de thuiswedstrijd tegen het uit 
Haarlem afkomstige Aurora, 
aanvang 14.30 uur. 

Toneelvereniging Vondel 
speelt ‘Een Sneeuw’
Uitgeest - Toneelvereniging 
Vobndel Uitgeest speelt op 
10, 11, 12 en 13 oktober in De 
Zwaan het stuk ‘Een Sneeuw’ 
van Willem Jan Otten. 
Een wonderlijke titel voor een in-
trigerend stuk. Wonderlijk, om-
dat op de achtergrond van dit 
stuk de tropen een voorname rol 
spelen. De titel zou hooguit kun-
nen wijzen op de sneeuwbui die 
- al weer op de achtergrond - op 
een aantal spelers neerdwarrelt. 
Louter een bijkomstigheid. Of 
duidt de titel op de koude sfeer, 
die er in dat huis heerst? Een kil-
te, die niet ontstaan is door on-
derlinge wanverhoudingen, maar 
door de verschillende manieren 
waarop de gezinsleden met hun 
verleden en het heden omgaan.                                                                                                                                          
     Hoe verwerk je al die gebeur-
tenissen, als je ze überhaupt al 
verwerkt. Ontken je ze, ontkom 
je aan al hun gevolgen of word 
je er het slachtoffer van. Welke 

invloed heeft dit alles op je naas-
te omgeving. Kortom een heel 
scala van gevoelens wordt ten 
tonele gebracht. Aan de spelers 
de taak het publiek mee te voe-
ren in deze intrigerende materie.                                                                                                                                         
Een sneeuwbui verdeelt op zijn 
eigen wijze zijn kou over alle 
aanwezigen. Een kou die ieder-
een anders ervaart.
Vondel ziet de uitvoeringen van 
dit stuk op 10, 11, 12 en 13 ok-
tober in De Zwaan  mede door 
de inspirerende regie van Ingrid 
Kluft vol vertrouwen tegemoet. 
De voorstellingen op donderdag 
10, vrijdag 11 en zaterdag 12 ok-
tober beginnen om 20.15 uur. De 
matinee van zondag 13 oktober 
om 14.15 uur. 
Kaarten à 10 euro zijn verkrijg-
baar bij boek- en kantoorboek-
handel Schuyt,  Middelweg 139 
in Uitgeest. Ook kunt u deze 
kaarten bestellen bij Tecla Jan-
sen op  06-53513750.

Kledingbank IJmond 
binnenkort van start

Regio - Na een lange voorbe-
reidingstijd is de verbouwing 
thans in de eindfase en opent 
de Kledingbank IJmond in ok-
tober haar deuren voor de 
klanten op de Ambachtstraat 
11 in Beverwijk. De verbou-
wing is mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van het Oranje-
fonds, het Rabodichtbij-fonds, 
een groot aantal plaatselijke 
bedrijven en door de inzet van 
vrijwilligers. 
Daarnaast is een team van 
vrijwilligsters druk met het 
sorteren en uitstallen van de 
binnengebrachte kleding. Ge-
lukkig hebben bewoners van 
de IJmond heel veel kleding 
van goede kwaliteit binnen-
gebracht voor alle leeftijds-
groepen. Dit is van groot be-
lang omdat de ingebrachte 
kleding de basis vormt voor 
het welslagen van de Kleding-

bank. Bestuur en medewer-
kers/sters hopen dan ook dat 
de bewoners dit blijven doen. 
In Uitgeest kan kleding op 
vrijdag de hele dag neergezet 
worden bij Spin 50.
Mocht dit u niet schikken dan 
kunt u ons een mail sturen 
naar kledingbankijmond.@
gmail.com zodat men een af-
spraak met u kan maken.

De vrijwilligersgroep van de 
Kledingbank IJmond is nog 
niet groot genoeg als de win-
kel opengaat. Het bestuur 
zoekt nog vrijwilligers/sters 
die op woensdag beschikbaar 
zijn en bij voorkeur ervaring 
hebben met werken in een 
(kleding) winkel.
U kunt zich aanmelden op het 
e-mailadres van de Kleding-
bank: kledingbankijmond.@
gmail.com.

Uitgeest - De laatste tijd 
komen er opnieuw veel 
klachten bij de gemeen-
te binnen over loslopende 
honden. Voor alle duidelijk-
heid: honden moeten in Uit-
geest overal aangelijnd zijn, 
behalve als een bord aan-
geeft dat er een losloop-
plaats is. 
De losloopplaatsen in De 
Koog zijn: het terrein van de 
Huttenweek aan de Binnen-
kruierstraat;  de grasstrook 
langs de Ziendervaart, tus-
sen de Prinses Beatrix-
laan en de Binnenkruier-
straat;  de Zienlaan, tussen 
de Geesterweg en de Prin-
ses Beatrixlaan.
In De Kleis: het wijkpark 
Kleis-West, met uitzonde-
ring van het trapveldje; de 
berm van de Anna van Re-
nesselaan; de oude Waldijk.
Op het bedrijventerrein: 
Westerwerf, Oosterwerf, 
Molenstraat.
In het Oude Dorp en over-
al elders in de gemeente is 
aanlijnen verplicht!

Honden 
aan de lijn, 
tenzij......

‘Paradies: Liebe’ draait 
in filmhuis de Zwaan
Uitgeest - Vrijdag 20 september 
wordt in filmhuis de Zwaan de 
film ‘Paradies: Liebe’ vertoond. 
Deze film uit 2013 is de eerste uit 
een drieluik en is geregisseerd 
door Ulrich Seidl. Ook de ver-
volgdelen zullen in de nabije toe-
komst te zien zijn in het filmhuis.  
De vorige film “Jagten” was vol-
ledig uitverkocht, dus wacht niet 
te lang met het kopen van een 
kaartje.
In ‘Paradies: Liebe’ duikt Seidl in 
de wereld van het sekstoerisme 
aan de Keniase kust. Hier brengt 
de Oostenrijkse Teresa haar va-
kantie door in de ‘comfort safari’ 
van Hotel Flamingo. Na wat mis-

lukte seksuele escapades met 
mannen die op haar geld uit zijn, 
ontdekt ze dat liefde een keihar-
de business is volgens de wetten 
van vraag en aanbod. In ‘Para-
dies: Liebe’ toont Seidl de mens 
in zijn zwakste momenten; gena-
deloos grappig én expliciet.

Een toegangskaartje kost 5 eu-
rio, inclusief kopje koffie/thee 
voorafgaande aan de film. Kaar-
ten zijn te koop bij boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139 in Uit-
geest of aan de zaal, indien voor-
radig. Vrienden van de Zwaan 
Cultureel betalen slechts 4 euro 
voor een kaartje.
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Jeugdcircus Acrobatino 
in buurthuis De Zwaan
Uitgeest - Op zondag 22 sep-
tember kan het hele gezin ge-
nieten tijdens de middagvoor-
stelling van jeugdcircus Acroba-
tico in buurthuis De Zwaan. Een 
jeugdcircus is al bijzonder, Acro-
batico is héél bijzonder! Met el-

kaar circus maken betekent niet 
alleen maar kunstjes leren. Het 
gaat ook om samenwerken, op 
elkaar vertrouwen, creatief zijn, 
blijven oefenen tot je iets kunt 
en daar terecht heel trots op zijn. 
Maar samen circus maken be-

tekent vooral: veel plezier! En dit 
plezier zie je ook terug in de op-
tredens van Acrobatico. Het en-
thousiasme en de passie van de 
ervaren circusartiesten zorgen 
voor indrukwekkende acts; de 
tomeloze inzet van de jongere 
artiesten is vertederend. De Cir-
custheatershows zijn zeer afwis-
selend door de diversiteit in cir-
cusdisciplines, indrukwekkend 
door de creativiteit en de kwali-
teit van de acts. Verpakt in een 
originele show met mooie mu-
ziek en prachtige kostuums is 
een voorstelling van Acrobatico 
altijd één groot feest….!

Aanvang van deze wervelende 
show is om 14.30 uur, toegangs-
prijs is 10 euro. Vrienden van de 
Zwaan Cultureel krijgen 2,50 
korting. Kaartverkoop via boek-
handel Schuyt of aan de zaal 
(mits nog beschikbaar), of via 
online reservering. 

Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel, www.vrien-
denvandezwaancultureel.nl.

Zanggroepen gaan door!
Uitgeest - Ondanks het vervelen-
de bericht dat de muziekafdeling 
van het Centrum voor de Kunsten 
Beverwijk zijn deuren sluit in Uit-
geest, gaan de zanggroepen door. 
Op donderdagmiddag/avond 13 
september is iedereen van harte 

welkom om mee te zingen aan de 
Hogeweg 8 in Uitgeest (de Kuil). 
Aan de hand van populair reper-
toire leer je over ademsteun, arti-
culatie, sound en timing. En dit al-
les gezellig in groepsverband. 
Kinderen van groep 3 tot en met 

Regio - Op delen van de rijks-
weg A9 tussen Beverwijk en Alk-
maar gaat vanaf eind september 
de verlichting uit tussen 21.00 uur 
en 05.00 uur. De verlichting blijft 
wel aan op de drukste momenten 
van de dag. Ook waar het nodig 
is voor de verkeersveiligheid, zo-
als in tunnels of bij scherpe boch-
ten, blijft het licht aan.

Met het uitzetten van de verlich-
ting wil Rijkswaterstaat besparen 
op de energiekosten. De effecten 
van de maatregel zullen in de eer-
ste periode nauwlettend worden 
gevolgd. Het gaat in het bijzon-
der om het wegvak van km 54,4 
tot 59,8 op het traject Beverwijk - 
Uitgeest en van km 59,8 tot 62,5 
op het traject Uitgeest - Alkmaar.

Verlichting deel A9 uit

Data info-avonden met proeffles.
Woensdag 11 september Ballroom/Latin en *PartySwing Aanvang 20.30 uur
Vrijdag 13 september Ballroom/Latin en Salsa Aanvang 20.00 uur
Woensdag 18 september Salsa en *PartySwing Aanvang 20.30 uur
Vrijdag 20 september Herhalingsavond beginners Aanvang 20.00 uur
Zondag 22 september Salsa Aanvang 20.00 uur
Woensdag 25 september *PartySwing Aanvang 20.30 uur
Vrijdag 27 september Ballroom/ Latin Aanvang 20.00 uur 

NieuW Dit SeiZoeN:  PartySwing
Vindt u dansen leuk maar niet de engelse Wals of de Rumba maar wel de 
dansen wilt leren die u op een feestje tegenkomt; Salsa, Rock'n Roll, SwingFox, 
Merenque... etc. Dan is dit de cursus voor u!
De lessen worden gegeven op vrijdagavond...... neem eens een proeffles en ........

Ontdek het plezier!
 
Aad Schoorl Dance- en Party Masters
Ballroom/Latin,Salsa, Party Swing, Streetdance, Zumba, Kids v.a. 2 jaar, 
Ballet, Show Dance, HipHop, Breakdance
Privelessen en Workshops
De Velst 3  1963 KL Heemskerk 0251-243800/ 0651373779
www.aadschoorl.nl, info@aadschoorl.nl
Facebook: Aad Schoorl Dance- en Party Masters

Neem een gratis proeffles op 
een van de volgende data en
Ontdek het plezier!

5 zingen van 16:00 tot 16:45, kin-
deren van groep 6 tot en met 8 
van 16:45 tot 17:30. Zit je al op het 
voortgezet onderwijs? Tot en met 
klas 3 kan je komen zingen van 
17:30 tot 18:15. Hogerejaars zin-
gen van 18:45 tot 19:45. 
Natuurlijk zijn volwassenen ook 
van harte welkom, van 19:45 tot 
20:45.
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