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Politie wil jeugdoverlast 
nog strenger aanpakken
Uitgeest - Gemeente Uitgeest, 
de plaatselijke horeca en de po-
litie Kennemerland werken in-
tensief samen om de horecage-
relateerde jeugdoverlast in Uit-
geest terug te dringen. Gemeen-
te Uitgeest zet hiervoor beveili-
gingspersoneel in rond de loop- 
en slooproutes. De politie houdt 
daarnaast op regelmatige basis 
acties in het kader van het pro-
ject Wakkere Ouders. 
Hiervoor worden de ouders van 
jongeren die overlast veroorza-
ken door de politie uit bed ge-
beld met het verzoek hun kind 
te komen ophalen op het politie-
bureau. Bij een actie in de nacht 
van 20 op 21 juni resulteerde 

dit in 26 aanhoudingen. De po-
litie wil graag te weten komen 
hoe de burgers van Uitgeest de 
tot nu toe genomen maatregelen 
waarderen. In verband hiermee 
houdt de politie in september en 
oktober 2008 een enquête in Uit-
geest. Vorig jaar is een vergelijk-
baar onderzoek in de omgeving 
van het Tolpad in Heemskerk ge-
houden. 
Uit de groep geënquêteerden 
wordt een buurtpanel samen-
gesteld. Samen met dit buurtpa-
nel en de uitkomsten van de en-
quête wil de politie haar dienst-
verlening aanpassen op de wen-
sen uit de wijk. Ruim driehon-
derd bewoners zijn inmiddels 

schriftelijk benaderd. Ruim hon-
derd bewoners krijgen een huis-
bezoek van een medewerker van 
de politie. De rest wordt schrif-
telijk benaderd voor het invullen 
van een identieke, online enquê-
te. Om aan de enquête mee te 
werken, kan men zich ook opge-
ven per mail. 
Men wordt verzocht naam en 
adresgegevens via e-mail te stu-
ren naar linda.helm@kennemer-
land.politie.nl. Uiteraard kan er 
ook een briefje wordt afgeven op 
het politiebureau in Uitgeest of 
opgestuurd worden naar: Politie 
Kennemerland, t.a.v. Linda van 
der Helm, Antwoordnummer 5, 
2000 VB Haarlem.

Dorpsplan van de baan
Uitgeest - Verleden week is het 
omstreden Dorpsplan van de ge-
meente Uitgeest dan toch in de 
prullenbak beland. 

Tenminste, volgens burgemees-
ter Mieke Baltus, die dat de 
raadsleden liet weten. Maar de 

raad moet zich de komende tijd 
nog over dit collegevoorstel bui-
gen. De mededeling werd ge-
daan donderdagavond tijdens 
een bijeenkomst met adviesbu-
reau BCS, die zich bezighoudt 
met de ontwikkeling van een 
toekomstvisie voor het dorp. 

Expositie 
boekenleggers 
Uitgeest - Tot eind oktober 
toont  Hella Houben uit Uitgeest 
ongeveer 125 van de leukste en 
mooiste boekenleggers uit haar 
verzameling. 
Met een grote variatie aan on-
derwerpen, van het danseres-
je van Degas tot een Egyptische 
godin en van muizen tot olifan-
ten, van hier tot China. Een ver-
zameling van heinde en verre. 
De meeste niet heel oud, maar 
zeer de moeite van het bekijken 
waard.

Mededeling van 
Vishandel Jak
Op de markt in Castricum!!!

Zoals u hebt gemerkt zijn wij de laatste 
vrijdagen niet meer aanwezig geweest. 

Dit was om reden van personeelsgebrek. 
Helaas is de situatie nog steeds hetzelfde en 
zijn wij genoodzaakt deze markt op te heffen.

Bij deze willen wij al onze klanten 
harteliJk danken 

voor het getoonde vertrouwen in ons en 
bieden onze excuses aan voor de 
overlast van de afgelopen weken.

Met vriendelijke groet, 
Vishandel Jak

Rob, Trudy, Francis en André

tot ziens bij
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Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
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 af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
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.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
spreekuur algemeen maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend 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.
algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Pancratiuskerk Castricum
Za. 20 september 18.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. gemengd 
koor. Voorganger pastor J. van 
der Linden.
Zo. 21 september 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. heren-
koor. Voorganger pastor B. van 
Oploo. Vredesweek.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 20 september 19.00 uur: 
Woord- en communiedienst met 
samenzang. Voorganger pastor 
G. Huisman.
Zo. 21 sept. 11.00 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. Schola Canto-
rum. Voorganger B. van Oploo.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum

Zo. 21 september Dorpskerk 
10.00 uur: Gesloten.
Maranathakerk 10.00 uur: Oe-
cumenische dienst. Voorgan-
gers pastor G. Huisman en ds. 
M. Beitler m.m.v. liturgiekoor. Tij-
dens dienst kindernevendienst 
en crèche. Uitgezonden door ra-
dio Castricum (kabel 104,5 m/
ether 105 m). Liturgie beschik-
baar via www.pgcastricum.nl.

evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 21 september 10.00 uur: Ar-
jan van Doorn uit Heemskerk. 
Ontmoetingscentrum Geester-
hage. Tijdens de dienst is er kin-
deropvang: crèche voor babies 
en peuters. Verschillende kin-
derdiensten voor alle groepen 
van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 21 september 10.00 uur: 
Geen dienst.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 20 september 19.00 uur: 

Geen viering.
Zo. 21 september 10.00 uur: 
Woord- en communieviering met 
Corneliuskoor. Voorganger pas-
tor J. Olling. Na viering koffie, 
thee en limonade. Startzondag.

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 20 september 19.00 uur: 
Communieviering met dames-
koor. Voorganger pastor H. Hu-
depohl.
Zo. 21 september 10.00 uur: Oe-
cumenische viering in dorpskerk. 
Voorgangers pastor H. Hudepohl 
en ds. van Aller.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte uitgeest
Vrij. 19 september 19.00 uur: 
Woord- en communieviering in 
Geesterheem.
Za. 20 september 19.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. cantorij.
Zo. 21 september 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Laus Deo.

Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten

INFO
R
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Lezing Carolijn Visser 
in de bibliotheek

Castricum - Op dinsdag 23 sep-
tember zal de schrijfster Carolijn 
Visser (1956) in de Openbare Bi-
bliotheek van Castricum een le-
zing houden over haar boeken. 
Onderwerp van de lezing zal 
China zijn. 
Zij reisde veel in dit land en wie 
haar werk kent weet dat ze daar 
niet de toerist is geweest, maar 
belangstelling heeft voor wat 

de bewoners dagelijks meema-
ken. Haar verhalen gaan over de 
moeizame verandering van een 
communistisch naar een libera-
ler China, het land van het Ter-
racottaleger en de Olympische 
Spelen. Ze schrijft over gewone 
mensen die zich onder gewone 
of minder gewone omstandighe-
den staande weten te houden. 
In haar boeken ‘Buigend bam-
boe’ en ‘Grijs China’ komt dui-
delijk naar voren dat China bij-
zonder is. 
Dit jaar verscheen van haar 
het boek ‘China’, met verhalen 
uit haar vorige boeken, en ook 
‘Shanghai skyline’, belevenissen 
in een metropool: anders dan het 
arme platteland. 
De lezing begint om 20.00 
uur. Kaarten kosten 8,00 euro, 
CJP/65+ 7,00 euro. De kaarten 
zijn nu te koop bij de Bibliotheek 
Castricum, boekhandel Laan en 
de Readshop.

Leerlingen Bonhoeffer College 
exposeren op het ‘stille strand’
Castricum - Op vrijdag 19 sep-
tember om 15.00 uur zal er een 
expositie zijn op het ‘stille strand’ 
van Castricum. De VMBO TL-
tweedeklassers van het Bonhoef-
fer College bouwen deze dag, 
geïnspireerd door zee, zand en 
het beeldend werk van strand-
beest-kunstenaar Theo Jansen, 
door hen ontworpen zeedieren, 
schelpen, spiegelingen en reliëfs 
met verschillende materialen op 
groot formaat. De expositie van 
de kunstwerken en presenta-
tie door de makers vindt plaats 
op het ‘stille strand’ van Castri-
cum (richting Heemskerk) tus-

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
02-09-2008: Storm Joshua Sa-
muel, zoon van M. Bakker, ge-
boren te Beverwijk. 04-09-2008: 
Thijmen Olivier Onanda, zoon 
van R.A. Duthler en M.A.B. Sa-
muels, geboren te Alkmaar. 06-
09-2008: Amie Susanna, dochter 
van M.V. Carton en E.M. Bergs-
ma, geboren te Castricum. 06-
09-2008: Syrah Te Wenerau, 
dochter van B.T. Waitere en P.C. 
Wijker, geboren te Beverwijk. 07-
09-2008: Vlin Lee, dochter van 
J.M. Hoving en S.A.M. Hollen-
berg, geboren te Castricum. 09-
09-2008: Zine-Eddine, zoon van 
M. Chikri en K.P.C. de Graaf, ge-
boren te Castricum.
Wonende te Bakkum:
02-09-2008: Yara Marie, dochter 
van Y. El-Mir en E. Biesterbos, 

geboren te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
02-09-2008: Roan Willibrordus 
Gerardus, zoon van D.J.N. Krom 
en L.C.A. Admiraal, geboren te 
Beverwijk.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
05-09-2008: de Wildt, Nicolaas 
en Zoon, Cynthia, beiden wo-
nende te Castricum.
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
05-09-2008: Baltus, Petrus J.M. 
en Hendriks, Johanna A., beiden 
wonende te Castricum. 05-09-
2008: Vosse, Eduard A. en Kap-
tein, Catharina A., beiden wo-
nende te Akersloot. 10-09-2008: 
Beijer, Folkert M. en Simis, An-
negien H.J. beiden wonende 
te Purmerend. 10-09-2008: de 

Graaf, Hendrikus J.C. en Hollen-
berg, Daniëlle C.M., beiden wo-
nende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Bakkum:
03-09-2008: Buimer, Jantje H., 
oud 88 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd geweest met F.H. 
Prijs. 01-09-2008: Apeldoorn, 
Adrianus W., oud 69 jaar, overle-
den te Rotterdam.
Wonende te Limmen:
06-09-2008: Beentjes, Simon 
F.M., oud 47 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met C.M.  
Kerssens. 08-09-2008: Juffer-
mans, Catharina P.P., oud 91 jaar, 
gehuwd geweest met C.A. Win-
kes, overleden te Limmen. 
Wonende te Castricum:
09-09-2008: Beentjes, Jacobus, 
oud 82 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met A.J.C. 
Waasdorp.

sen 15.00 en 16.00 uur. Bij slecht 
weer wordt de expositie ver-

plaatst naar vrijdag 26 septem-
ber tussen 15.00 en 16.00 uur.
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Programma 18 sept t/m 24 sept 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur

zondag, maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 

“Mamma Mia!”
donderdag 20.00 uur

zondag, maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur

“La Noche de los Girasoles”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

“The Dark Knight”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur

woensdag 14.00 uur 

“Kung Fu Panda” (NL)
vrijdag & zaterdag 18.45 uur 

“De Brief voor de Koning” 
zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur

woensdag 14.00 uur 

“Wall E” (NL)

Het Kronendak opent 
zaterdag de deuren!
Castricum - Het is zover. Zater-
dag 20 september wordt het ge-
zinshuis voor verstandelijk ge-
handicapten Het Kronendak ge-
opend. Er is sinds december 
2007 hard gewerkt aan de Alk-
maarderstraatweg 59, maar nu is 
het pand klaar. ,,Het is een fan-
tastisch huis geworden’’,  zegt 
Dorina van Beek. ,,Een droom is 
uitgekomen’’, vult Nico Bijman 
aan.
Het Castricumse echtpaar zijn 
de initiatiefnemers van het ge-
zinshuis voor verstandelijke ge-
handicapten. Ervaring hebben 
ze, want al meer dan twintig jaar 
bieden ze in hun gezin – dat be-
staat uit drie kinderen – opvang 
aan kinderen met een verstan-
delijke handicap. Het eigen huis 
werd hiervoor veel te klein. In het 
nieuwe pand kan Het Kronendak 
opvang en zorg bieden aan zes 
kinderen, tijdelijk of vast. Dori-
na en Nico doen dit geheel zelf-
standig.
De realisatie van een gezinshuis 
is als een processie van Ech-
ternach: drie stappen vooruit, 
twee terug. ,,Wij zijn zeer geluk-
kig dat wij een team van mensen 
om ons heen hebben die steeds 
hebben geloofd in het project’’, 
zegt Nico.  
De dakpannenactie, waarbij 
sympathisanten voor tien euro 
een dakpan konden kopen,  was 

een groot succes. De opbrengst 
van deze actie is onder meer be-
steed aan spelmaterialen en de 
inrichting van de tuin. ,,De ac-
tie heeft veel mooie en warme 
reacties opgeleverd’’, zegt Dori-
na. Het gezinshuis heeft zich al 
echt een plek verworven in de 
Castricumse gemeenschap, con-
stateert Nico. Zo organiseer-
de de Visser ’t Hooftschool een 
fantastische fancy fair.  En me-
vrouw Bertha Steeman wilde op 
haar 70e verjaardag geen ca-
deaus maar geld voor Het Kro-
nendak. Haar zoon Ronald fiets-
te met twee vrienden in 24 uur 
het IJsselmeer rond, de sponsor-
gelden gaven ze aan het gezins-
huis. ,,Met het geld van de acties 
hebben wij een schitterende tuin 
kunnen aanleggen, waar de kin-
deren heerlijk in kunnen spelen 
en ontdekken’’, zegt Nico.
Zaterdag 20 september wordt 
Het Kronendak geopend. Het 
feest begint om 1600 uur en is 
omstreeks 1900 uur afgelopen. 
,,Wij hopen dat veel mensen een 
kijkje komen nemen in ons huis’’, 
nodigt Dorina uit. ,,Wij zijn ver-
rast door de enthousiaste reac-
ties’’, zegt Nico ,,en zouden het 
fijn vinden dat de mensen die 
ons hebben gesteund - moreel 
of met een dakpan - zaterdag de 
20e aanwezig zijn.’’ Voor meer in-
formatie: www.hetkronendak.nl. 

Dansavond bij tennisclub
Castricum - Fruns organiseert 
zaterdagavond een jazzdans-
avond bij tennisvereniging Cas-
tricum. Fruns heeft zich voorge-
nomen om de jazzdans, met als 
speerpunt de dansvorm lindy-
hop,  meer onder de aandacht 
te brengen in Castricum en om-
gevins. 
In Amsterdam en Utrecht is een 
‘scene’ ontstaan na enkele ja-
ren. Wynzen Pauzenga van Fruns 
hoopt dat dit voor deze regio 

ook gaat lukken. DJ Fruns ver-
zorgt de muziek van Count Ba-
sie, Duke Ellington en Ella Fitz-
gerald met daarbij oude jazzfilms 
als decor. 

Aanvang van deze avond is 21.00 
uur en duurt tot 1.00 uur. De en-
tree is gratis. Voor meer infor-
matie www.fruns-jazz-events.nl. 
Deze jazzdansavond wordt ge-
organiseerd door Fruns, TVC en 
Berg en Bal. 

Dark Knight
The Dark Knight is de beste strip-
verfilming tot nu toe, een van de 
betere misdaadfilms van dit de-
cennium. Batman geeft in The 
Dark Knight het signaal af dat de 
enige manier om de corruptie en 
misdaad te bestrijden wetteloos-
heid is. Harvey Dent is als dap-

La Noche de los Girasoles
La Noche de los Girasoles is het 
speelfilmdebuut van Jorge Sán-
chez-Cabezudo (1972). Opval-
lend is dat de relatief jonge re-
gisseur met deze film in kwali-
teit niet onderdoet voor zijn er-
varen leermeesters. Het predi-
caat ‘degelijk’ zou de film zonder 
meer tekort doen. De fotografie 
kent momenten van ongelofelij-
ke schoonheid, waarbij de sub-
tiel gekozen exterieurs worden 
afgewisseld met meeslepend ac-
teerwerk, maar het is vooral de 
ingenieus geconstrueerde plot 
die de beelden, ontdaan van elk 
begripskader, als een emotione-
le afdruk van een onheilspellend 
drama op het netvlies achterlaat.

De openingssequentie van de 
film toont de rauwe werkelijk-
heid van een gepleegde misdaad, 
contrasterend met de schilder-
achtige schoonheid van een veld 

bloeiende zonnebloemen uit de 
titel. Tegelijkertijd wordt kennis-
gemaakt op een bijna theatrale 
manier, met de personages die 
allen opzichtig gelijktijdig ge-
tuige zijn van de berichtgeving 
rondom de gepleegde misdaad. 
Het is een manier om deze figu-
ren enerzijds te binden aan het 
vervolgverhaal en anderzijds de 
vervolgstructuur op te knippen 
in ‘losse’ verhalen die vanuit het 
perspectief van steeds een an-
der personage rondom de zelf-
de gebeurtenissen gegroepeerd 
en verteld worden. La Noche de 
los Girasoles is in vele opzich-
ten een verrassende film. Het is 
een macaber verhaal van de jon-
ge Jorge Sánchez-Cabezudo, dat 
je maar met moeite loslaat bij het 
verlaten van je stoel. Vervolgens 
doemt de vraag op wanneer de-
ze vaardige verhalenverteller een 
volgende pagina zal omslaan. 

pere officier van justitie, wél die 
koene held die de misdaad be-
strijdt en daarom doet Batman er 
alles aan om van hem hét nieu-
we rechtschapen symbool van 
fatsoen in de nog altijd rottende 
beschaving te maken. Die wordt 
ondertussen ook bedreigd door 
een nieuwe vijand: The Joker. 
De Joker is net als Batman een 
grotesk figuur, meer dan slechts 

een man. Hij is tegelijk angst-
aanjagend en charmant, grap-
pig en afstotend, en vooral ook 
intelligent. 
Van de bankoverval waar de film 
mee opent tot een gewapend 
transport dat aangevallen wordt 
tot de finaleclimax worden het 
tempo en de adrenaline er bij-
na tweeëneenhalf uur flink inge-
houden. 

Ramkraak bij 
tabakszaak
Castricum - In de nacht van 
zondag op maandag rond 2.50 
uur hebben onbekenden een 
ramkraak gepleegd bij de ta-
bakszaak in winkelcentrum 
Geesterduin. 
Om met een auto bij die zaak te 
kunnen komen werd een paal 
uit de straat verwijderd. Met 
een gestolen personenauto reed 
men de pui van het pand binnen. 
Daarna werd een hoeveelheid 
sigaretten weggenomen. In de 
omgeving werd nog een ande-
re van diefstal afkomstige perso-
nenauto aangetroffen. Beide au-
to’s zijn begin september gesto-
len in Amsterdam en Hillegom. 
De daders zijn gevlucht. 
De politie stelt een nader onder-
zoek in. 

“Kamelen zijn lief!”
Castricum - Maandag heeft circus Solero zijn tenten opgezet op De 
Brink in Castricum. ’s Middags mochten kinderen de stallen met kame-
len en pony’s bekijken. Circus Solero geeft tot en met zondag voorstel-
lingen op De Brink. Van 25 tot en met 28 september zijn de voorstellin-
gen te zien op de Roemersdijk in Akersloot. (Foto: Giel de Reus).
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Jeugschaatsen bij 
de Limmer IJsclub
Limmen - De Limmer IJsclub 
geeft dit winterseizoen net als 
voorgaande jaren voor kinde-
ren van 6 tot 12 jaar schaatsles 
op ijsbaan De Meent in Alkmaar.  
De intentie is de kinderen op 
een speelse wijze met het ijs ver-
trouwd te maken, waarbij spel-
elementen de belangrijkste les-
vormen zijn.
De lessen worden gegeven 
door een groep ervaren jeugd- 
schaatsbegeleiders waarbij de 
kinderen worden ingedeeld in 
verschillende groepen zodat elk 
kind zo goed mogelijk schaats-
les krijgt. In de jongste catego-
rie kunnen kinderen deelne-

men die het schaatsen nog niet 
beheersen. De hoogste groep 
heeft het schaatsen al onder de 
knie en wordt meer geoefend op 
snelheid en behendigheid.  Het 
schaatsseizoen begint op 11 ok-
tober. Er wordt geschaatst op 
zaterdagochtend van 10.00 tot 
11.00 uur en zijn er nog enkele 
plaatsen beschikbaar.  Voor ver-
voer naar de ijsbaan moet zelf 
gezorgd worden. Voor informa-
tie kan men bellen naar Sandra 
Koot, 072-5053768. Een aanmel-
dingsformulier is verkrijgbaar via 
www.limmerijsclub.com. Telefo-
nisch opgeven kan via P. Mink 
0251-656434. 

Aquaskiing in Witte Brug
Castricum - Een hele goede 
voorbereiding op een winter-
sportvakantie met skiën, lang-
laufen of wandelen in de sneeuw 
is een cursus aquaskiing. Deze 
cursus van twaalf lessen wordt 
in zwembad De Witte Brug ge-
geven door twee gediplomeerde 
aquaskiing-instructrices, die zelf 
ook fervente wintersporters zijn. 
Deze vindt plaats op maandag-

middag van 14.30 tot 15.15 uur. 
De eerste negen lessen worden 
in het zwembad gegeven, in de-
cember worden er twee buiten-
trainingen gegeven en als afslui-
ting gaan de cursisten de skibaan 
op/af!De lessen van de cursus 
aquaskiing starten op maandag 
22 september. Men kan aanmel-
den bij de kassa van het zwem-
bad, tel.: 0251- 653144.

Amak wandelt 
Akersloot - Zondag 21 septem-
ber wordt er weer gewandeld 
door Amak. De Knoissies-wan-
deltocht is in Zandvoort en 15 
km lang. Het vertrek om 9.30 uur 
vanaf Het Kruispunt Mozartlaan/ 
hoek Raadhuisweg. Belangstel-
lenden zijn welkom. 

Biljarten bij Onder Ons
Castricum - Nieuwe lakens 
bij biljartcentrum Veldt en dat 
is wel weer even wennen voor 
de spelers. Het merendeel van 
de maandagavondbiljarters van 
Onder Ons had moeite met het 
nieuwe materiaal. Cees Zuur-
mond speelde een  voortreffelij-
ke parti biljart met Frans Peper-
kamp.  Series van honderd en 
meer kwamen niet uit de keu van 
Frans deze avond, maar met een 
paar series van in de 40 schoot 
hij ook lekker op. Frans speelt, 
op verzoek, dit seizoen libré ex-
tra klasse en moet maar liefst 
250 caramboles uit het keut-
je toveren. Cees Suurmond was 
het eerste bij de finish met 80 
caramboles in 25 beurten. Frans 
had nog 28 te gaan. En dan toont 
hij toch weer zijn klasse door die 
28 puntjes wel even te maken en 

de partij in remise om te zetten.
Hans Gosselink moest in de ka-
drist Jan Visser zijn meerdere er-
kennen. Ook voor Jan geen ho-
ge series, maar met drie van 50 
schoot hij een eind op. Bij Jan en 
Hans was de concentratie niet 
optimaal. Toch mag Jan met 250 
kadercaramboles in 12 beurten 
best tevreden zijn. 
Hans eindigde met een te laag 
gemiddelde.
Iets te veel beurten voor Marieke 
Schigt en Ber Zonneveld, maar 
de serie van Ber van 17 was ab-
soluut de kroon op de partij.  Als 
Ber er nog één carambole meer 
had gemaakt, had hij de par-
tij gewonnen. Marieke kreeg 
nog een kans die ze benutte en 
maakte de partij uit. Ber moest 
er nog één en die maakte hij ook 
met als resultaat: remisé. 

Dartstoernooi
Castricum - Zaterdag 20 sep-
tember wordt voor de tweede 
keer het darttoernooi de Open 
Stiefel gehouden. De strijd gaat 
om de titel beste darter van Cas-
tricum. Titelverdediger Sjaak de 
Graaf is ook van de partij. Aan-
vang van het toernooi is 15.00 
uur. Inschrijven kan nog bij de 
Stiefel, via overdijkies@casema.
nl of telefonisch 06-18020728.

Slotrit Tourclub Limmen
Limmen - Op zondag 21 sep-
tember sluit Tourclub Limmen 
het seizoen af met de Triangel-
tocht over 150 km die richting 
Hilversum gaat. De start is vanaf 
café De Lantaarn waar om 8.00 
uur zal worden vertrokken. De 
gemiddelde snelheid is 30 km/
uur. 
`s Avonds is er gelegenheid om 
samen te eten bij Tjau Tjin te 
Castricum, waarbij ook de part-

ners welkom zijn. Ook diegene 
die de afstand van 150 km te lang 
vinden kunnen `s avonds wel ge-
woon mee doen met dit eten-
tje. Deelname aan deze tocht is 
gratis voor leden en aankomen-
de leden van Tourclub Limmen. 
Voor verdere informatie en re-
servering voor het gezamenlijk 
etentje kan men terecht bij Ge-
rard Kuijs  tel.nr. 0251-656779  e-
mail: gerard.kuijs@casema.nl. 

Jeugdschaken 
weer van start
Castricum - Vrijdag 19 septem-
ber start om 18.45 uur in Dorps-
huis de Kern het schaakseizoen 
voor de jeugd. Jeugd van 6-12 
jaar kan leren schaken op basis 
van een vijf-stappenplan. Naast 
lessen is er tot 20.00 uur gele-
genheid tot het spelen van par-
tijen: de jeugdcompetitie. In mei 
wordt het seizoen afgesloten met 
examen en diploma. Nadere in-
formatie: Rob Dekker tel 653744 
of Willem Pool tel 653970. 

Koploper Meervogels kent 
geen genade met Westsite 2
Akersloot - Het heren Seni-
oren 1 team van Meervogels 
speelde in de eerste helft ver-
dedigend erg geconcentreerd 
en aanvallend zeer overtuigend. 
De opbouwrij zette veel druk op 
de verdediging van Westsite en 
daardoor konden deze wedstrijd 
de hoekspelers Noud Rooden-
burg, Jos Duin, Wouter Valkering 
en Rob Betjes veelvuldig scoren. 
Rechteropbouwer William Kers-
sens nam het voortouw en ook 
Jelle Putter en Richard Krom kon-
den doeltreffend worden. Cirkel-
lopers Marco Buur en Duncan 
Burger werkten hard in de ver-
dediging en maakten veel ruim-
te voor de doelgerichte Meervo-
gels-aanvallen. Doelman Cees 
Wevers hield het doel zo goed 
als schoon, waardoor de rust-

stand 6-12 in het voordeel van 
de Akersloters was.
Na rust nam Rick Sander de plek 
onder de lat over en deed dat net 
zo goed als zijn voorganger voor 
de rust. Een tandje hoger zorg-
de voor een bijkans walk-over de 
tweede helft en dat was van te 
voren niet verwacht. 
De zeer goede wedstrijd werd af-
gesloten met een 12-31 overwin-
ning en dat was gezien de vele 
gemiste kansen achteraf bezien 
nog bescheiden. Met zes punten 
uit drie wedstrijden vervolgen de 
Akersloters hun goede debuut in 
de 2e divisie. 

Aankomende zaterdagavond 
spelen ze weer thuis in Akersloot 
tegen concurrent HCV 90 uit Vel-
sen om 19.30 aan de Boschweg.   

Blanco Milano Beverwijk, Heemskerk, Castricum

Nieuw najaar, nieuwe 
lijnen van Jack & Jones
IJmond - Blanco Milano gaat het 
najaar in met twee nieuwe lijnen 
van het merk Jack & Jones. De-
ze lijnen zijn niet overal verkrijg-
baar en daarom is Blanco Mila-
no er behoorlijk trots op om deze 
te kunnen presenteren. Naast de 
lijn ‘Jeans Intelligence’ komt Jack 
& Jones nu ook met Premium 
Clean en Premium Vintage. 

Eigenaars Mike de Graaf en Jo-
rien Bakker hebben hun best 
gedaan om de twee nieuwe stij-
len binnen te halen en het is ge-
lukt. Het gaat zo goed met Jack 
& Jones Intelligence dat er nog 
eens twee nieuwe lijnen zijn ont-
wikkeld. Om te beginnen met 
Premium Vintage. Deze lijn is ont-
wikkeld naar aanleiding van het 
merk Abercrombie, een merk dat 
alleen te verkrijgen is in Ameri-
ka en behoorlijk populair is. Pre-
mium Vintage biedt qua stijl het-
zelfde, maar dan met een Jack 
& Jones kenmerk en een betere 
prijs. Vintage wil zeggen dat het 
lijkt alsof het al gedragen is. Er zit 
een wit (verwassen) laagje over 
de kleding dat het een verou-
derde look geeft. Heerlijk zachte 
sweats, overhemden en T-shirts 

zijn het resultaat van Premium 
Vintage. Naast Premium Vintage 
is er Premium Clean. De naam 
dekt al de lading: Premium Clean 
is een stoere mannelijke lijn met 
aandacht voor detail, zonder al 
teveel opsmuk en prints. Prach-
tige trenchcoats, truien, shirts en 
jeans zijn een rijke aanvulling op 
dat wat men tot nu toe kent van 
Jack & Jones. Kortom, met drie 
lijnen; Intelligence: trendy, Pre-
mium Vintage: casual & sportief, 
Premium Clean: stoer en man-
nelijk, heeft Blanco Milano elke 
man wel iets te bieden. Voor ie-
dere lijn geldt dat alles maar één 
keer binnenkomt, op die manier 
wordt er ruimte gemaakt voor de 
nieuwe collectie. Zo blijft Blanco 
Milano variëren en loopt niet el-
ke man in dezelfde outfit.  

Naast de veranderingen van de 
nieuwe lijnen is er nog iets te 
melden. 
Vanaf heden is het merk Outfit-
ters Nation te vinden bij Blan-
co Milano in Heemskerk. Tot op 
heden werd dit jongvolwassen 
merk alleen in de filialen Cas-
tricum en Beverwijk verkocht. 
Outfitters Nation is het jonge-

re broertje van Jack & Jones 
en biedt jongvolwassene hip-
pe outfits van T-shirts tot sweats 
en van jeans tot jassen. De ma-
ten lopen van 2XS t/m large. De 
maat 2XS is vergelijkbaar met de 
kindermaat 176. Outfitters Nati-
on heeft maandelijks een collec-
tie en biedt dus het gehele jaar 
door diverse stijlen.  

Tot slot zal eind deze maand de 
horlogecollectie van Adidas te 
verkrijgen zijn bij Blanco Mila-
no. Van de Candy-lijn (v.a.  59,95 
euro) tot zeer exclusieve horlo-
ges v.a. 99,95 euro. Net als de 
kleding van Blanco Milano wor-
den ook de horloges in beperk-
te oplage aangeboden. Mocht er 
een nieuw Adidas-model op de 
markt worden gebracht, dan zal 
Blanco Milano de eerste zijn die 
dit zal aanbieden. 

Voor meer informatie ga naar 
www.blanco-milano.nl. Blanco 
Milano: geopend van dinsdag 
t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30, 
donderdagavond tot 21.00 en za-
terdag tot 17.00 uur. Zondag 28 
september koopzondag in Be-
verwijk.
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Kerstpakketten bij de 
Wereldwinkel Castricum
Castricum - De Wereldwinkel 
Castricum is al weer druk bezig 
met de voorbereidingen op de 
feestmaanden. De eerste bestel-
lingen voor kerstpakketten zijn 
binnen dus de nieuwe produc-
ten voor het komende seizoen 
zijn in de winkel te bewonde-
ren. Het lijkt nog ver weg, maar 
er gaat veel tijd zitten in het vin-
den van het juiste pakket en het 
produceren daarvan. 
De Wereldwinkel laat zien dat 
verantwoord ondernemen kan 
leiden tot mooie producten en 
verrassende geschenken. De 
Wereldwinkel biedt kerstpak-
ketten met culinaire lekkernijen 
en bijzondere geschenken die 
ambachtelijk en met grote zorg 
zijn gemaakt. Met de inkomsten 

brengen de producenten con-
crete verbeteringen aan in hun 
leef- en werkomstandigheden. 
Handel en ontwikkeling bij pro-
ducenten gaan hand in hand. 
Positief rendement, langdurige 
relaties, zelfstandigheid en ei-
genwaarde voor producenten in 
Derde Wereldlanden staat daar-
bij voorop. 

Wereldwinkel Castricum biedt 
een ruime keuze aan produc-
ten. De pakketten bevatten ca-
deaus en lekkernijen uit alle de-
len van de wereld. De folders lig-
gen klaar in de winkel. Belang-
stellenden kunnen er een mee-
nemen en thuis op hun gemak 
een kerstpakket naar wens kie-
zen.

Kerstpakketten in allerlei kleurtinten.

Verschijning wekelijks op
 woensdag of donderdag in:

De Castricummer:
Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot,

Uitgeester Courant:
Uitgeest

Redactie / Acquisitie:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden
info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
Telefoon : 0255-520456
Telefax : 0255-518875

Commercieel directeur:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

Centrale redactie:
Anneke  Zonneveld
06-12931800

Acquisitie :
Annette Visser 06-45733293
Wendi Honcoop 06-20278532

Algemeen medewerker:
Mirjam Beevendorp

Verspreiding :
Verspreidnet B.V.
Telefoon : 0251-674433
E-mail : info@verspreidnet.nl

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers  B.V.

De Castricummer  - 16.700 ex.
Uitgeester Courant - 5.400 ex.

Druk:
Boesenkool Krantendruk bv
Castricummerwerf 29-37
1901 RV Castricum
Tel: 0251-656750
ISDN 0251-673620
E-mail: info@boesenkool.nl

Overname/kopiëren van adver-
tenties en/of teksten uit deze uit-
gave is niet toegestaan zonder 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever.

Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur,  adver-
tenties uiterlijk dinsdag voor ver-
schijning tot 12.00 uur. Wanneer 
u de tekst naar ons e-mailt kun-
nen wij dit gemakkelijker ver-
werken. De kans dat uw artikel 
geplaatst wordt is dan groter. 

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. 

Groot Dictee 2008
Castricum - Vorig jaar werd het 
Groot Castricums Dictee voor 
het eerst georganiseerd en het 
bleek een  succesvolle avond. 
Castricum 55+ nam het op tegen 
de jongeren van het Bonhoeffer 
en het Jac. P. Thijsse College. De 
ouderen wonnen toen nipt.
Dit jaar organiseert de Stichting 
Welzijn Castricum samen met 
de Openbare Bibliotheek op-
nieuw het Groot Dictee. Op don-
derdagavond 6 november staan 
vanaf 19.30 uur in de bibliotheek 
in Castricum 40 schoolbanken 
klaar om alle deelnemers te ont-
vangen. Het Jac. P. Thijsse en het 
Bonhoeffer College zorgen voor 
een ploeg van samen 20 leer-
lingen. Enthousiaste taalliefheb-
bers van rond de 55 jaar en ou-
der worden uitgedaagd om zich 

aan te melden voor deze spel-
lingwedstrijd. Het gaat om de 
vraag: welke groep scoort straks 
het beste op het gebied van de 
nieuwe spelling, de jongeren of 
de ouderen? Bovendien zijn er 
prijzen voor de individuele win-
naars. Het dictee wordt voor-
gelezen door de bekende kin-
derboekenschrijver Sjoerd Kuy-
per uit Bergen. Net als vorig jaar 
schrijft Han Peusken, neerlandi-
cus uit Castricum, het dictee.  
Wie wil deelnemen kan zich aan-
melden bij de Stichting Welzijn 
Castricum, afdeling ouderen-
werk, telefoonnummer (0251)65 
65 62. Ter voorbereiding krijgen 
deze deelnemers een workshop 
nieuwe spelling van drie ochten-
den aangeboden op vrijdag 10, 
17 en 31 oktober.  

Werk van Laura ten Zeldam in 
de Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Vanaf donderdag 
18 september is in de Tuin van 
Kapitein Rommel een serie schil-
derijen en tekeningen te zien van  
Laura ten Zeldam.
De serie is getiteld ‘Danaë’ en 
gaat over het loslaten van dat 
waar men aan gehecht is en te-
ruggaan naar de essentie. Dit 
heeft geresulteerd in werken die, 
soms gedeeltelijk, overgeschil-
derd en uitgegumd zijn, zodat al-
leen het belangrijkste is overge-
bleven.
Laura ten Zeldam is 20 jaar, al 
van jongs af aan tekent en schil-

dert ze. Momenteel studeert 
ze aan de Amsterdamse Hoge-
school voor de Kunsten, waar 
ze zich in nieuwe materialen en 
technieken verdiept, met de na-
druk op textiel en grafiek.
De serie ‘Danaë’ van Laura ten 
Zeldam is van 18 september tot 
13 november te bezichtigen in 
het theehuis van de Tuin van Ka-
pitein Rommel. De ingang van 
de Tuin is aan de Stationsweg, 
schuin tegenover het station van 
Castricum. De tuin is elke werk-
dag geopend van 9.30 tot 16.30 
uur.

Help dieren en word collectant
Castricum - In de week van 28 
september tot en met 4 okto-
ber vindt de collecteweek van de 
Dierenbescherming plaats. De 
vrijwilligersorganisatie die op-
komt voor alle dieren, zoekt nog 
collectanten. In Castricum is nog 
een groot tekort aan collectan-
ten. 
Bij de Dierenbescherming komen 
jaarlijks vele meldingen van die-
renmishandeling en- verwaarlo-
zing binnen. Er is veel geld nodig 
om dit dierenleed tegen te gaan. 
Dat geldt ook voor de opvang 

van vele zwerf- en afstandsdie-
ren in het Dierentehuis Alkmaar 
en het Knaagdierencentrum te 
Heiloo. Dieren komen vaak ver-
waarloosd binnen en hebben de 
nodige verzorging en medicatie 
nodig om weer op te knappen, 
zodat ze weer in een nieuw gezin 
herplaatst kunnen worden. 
Collectanten kunnen zich opge-
ven via het kantoor van de Die-
renbescherming op het telefoon-
nummer 072- 515 00 71 of via de 
e-mail op info@dierenbescher-
mingnhn.nl.

Kennismaken 
met kalligrafie
Castricum - De aanbieder kalli-
grafie van het Gilde Castricum is 
heel enthousiast over zijn hobby. 
Hij zou iedereen wel aan het kal-
ligraferen willen krijgen. Daar-
om biedt hij de mogelijkheid om, 
onder zijn deskundige leiding in 
een klein groepje van maximaal 
zes personen, met deze hobby 
bezig te zijn. 
De bijeenkomsten vinden plaats 
bij de aanbieder thuis op maan-
dagmorgen of maandagmiddag. 
Zoals gebruikelijk bij het Gilde 

ondersteunt de Gilde-aanbieder 
mensen belangeloos en betaalt 
men alleen de onkosten aan de 
aanbieder, deze bedragen 3,00 
euro. 
Men hoeft verder niets mee te 
nemen, de aanbieder heeft alle 
materialen.
Belangstellenden kunnen zich 
telefonisch aanmelden (656562), 
mailen naar vcc@welzijncas-
tricum.nl  of langskomen bij de 
Stichting Welzijn Castricum in 
Geesterhage, Geesterduinweg 
5. Deze is geopend op maandag 
tot en met donderdag van 9.00 – 
12.30 en van 13.30 – 15.30 uur en 
vrijdags van 9 – 12.30 uur.
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Dorpsvereniging schort con-
venant met gemeente op
In een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Castricum heeft de Vereniging Dorpsraad Bakkum meege-
deeld het samenwerkingsconvenant op te schorten.
De directe aanleiding voor  het opschorten is  de besluitvorming van 
het college inzake Bakkum aan Zee. De manier waarop dit proces door 
het college is gevoerd, is bedroevend. Zowel de gemeenteraad als onze 
vereniging zijn buitenspel gezet. Na 3 jaar praten met de gemeente heeft 
de dorpsraad tot haar spijt en ongenoegen moeten concluderen dat al 
dat gepraat niets oplevert voor Bakkum. Zowel Rijk als de Provincie 
Noord-Holland hebben in de afgelopen jaren de oprichting van dorpsra-
den gestimuleerd. Deze dorpsraden zouden binnen de groter wordende 
gemeentestructuren moeten zorgen van de belangen en wensen in de 
kleine kernen om zo de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.
Het concept van een dorpsraad is prachtig, maar een dorpsraad zal zijn 
leden en inwoners wel resultaten moeten kunnen laten zien. De ge-
meente Castricum heeft iedere mogelijkheid om tot een constructieve 
samenwerking en resultaten te komen tegengehouden. Participatie van 
inwoners is al lastig en zal dus moeten worden gestimuleerd. De ge-
meente moet daar bij helpen, maar op deze manier slaagt Castricum 
daar niet in.
John van Soest en Mark Meijer, Vereniging Dorpsraad Bakkum. 

Heeft raad koudwater-
vrees of binddingsangst?
Wat gebeurt er toch met de daadkracht van onze gemeenteraad. Zodra 
een opdracht tot het ontwikkelen van een visie tot afronding dreigt te 
komen wordt het zeer onrustig. Gestelde kaders worden opnieuw ter 
discussie gesteld en uitkomsten worden in twijfel getrokken. Dit alles 
met als resultaat dat de visie weer terug naar de tekentafel kan. 
Neem nu de “Kwaliteitsimpuls Economie Castricum”.  Ons allen beter 
bekend als “De Economische Visie Castricum”.  Ondernemers, onderwijs, 
werkgevers, toeristisch bureau, agrariërs, natuurbeheerders, etc. hebben 
samen met de gemeente lange tijd opgetrokken om te analyseren wat 
onze gemeente nodig heeft ook in de toekomst een aantrekkelijke en 
vitale gemeente te blijven. Huisvesting, werkgelegenheid en toerisme 
blijken grote pijlers te zijn om de voorzieningen in stand te houden. De 
kracht van het op deze wijze tot stand laten komen van een meerjaren 
visie gericht op waar onze gemeente naar toe kan en wil groeien zit hem 
in het gezamenlijk optrekken van ondernemend Castricum. De Econo-
mische Visie werd door alle betrokkenen breed gedragen. Een visie die 
er voor kan zorgen dat inwoners jong en oud over 10 jaar nog steeds 
veel woon-, werk- en verblijfsplezier in onze gemeente beleven en dat 
het voorzieningenniveau  op peil blijft.
Tijdens de behandeling van deze visie in de carrousels van 5 en 26 juni 
2008 werd opnieuw zichtbaar dat veel raadsleden moeite hebben zich 
enkel op de kaders te richten en de uitvoering los te laten. Met uitzon-
dering van de PvdA willen alle andere partijen zich tot in detail met de 
uitvoering bemoeien. Wat hier nu achter zit laat zich raden. Heeft men 
‘koud water vrees’ omdat er niet de overtuiging is dat er een goede 
invulling van de visie komt of heeft men juist last van ‘bindingsangst’ 
omdat over 10 jaar verantwoording moet worden afgelegd. Wat het ook 
is door gebrek aan draagvlak binnen de raad heeft de wethouder de visie 
teruggenomen en het nu omgebogen naar een ‘kwaliteitsimpuls’. 

PvdA ziet dit als een gemiste kans. Wij konden ons zeer goed vinden 
in de voorgelegde visie waarin aangegeven dat wij ons in de uitkomst 
in bestaande en reeds aangewezen bedrijventerreinen en winkelcentra 
moeten investeren om deze te revitaliseren. Ook het doorontwikkelen 
van onze recreatiemogelijkheden met bijbehorende promotie zal onze 
gemeente meer op kaart zetten om uiteindelijk die ondernemende, vi-
tale en uitnodigende gemeente te worden waar mensen graag wonen, 
werken en verblijven. De gemeente kan dit niet alleen. We hebben daar 
de diverse belangengroepen bij nodig. Door het lange uitstel van een 
‘kaderstellend’ besluit is bij deze belangengroepen onbegrip ontstaan. 
Het idee om politiek en burgers door actieve participatie bij elkaar te 
brengen werkt nu helaas averechts uit.
Jammer dat een goed initiatief niet door de raad is omarmd. Belangheb-
benden komen hierdoor weer verder van de politiek af te staan. 

Petra Nordholt, PvdA Castricum. 

Open huis bij 
Natuurbron
Regio - Op zaterdag 20 septem-
ber wordt van 12.30 – 16.00 uur 
open huis gehouden bij De Na-
tuurbron, een praktijk voor na-
tuurgeneeskunde, massagethe-
rapie en psychosociale begelei-
ding. Op deze open dag zijn er 
demonstraties en men kan ken-
nismaken met het aanbod. De 
Natuurbron is te vinden Wes-
terweg 379 in Heiloo, Tel: 072 – 
8505010. www.denatuurbron.nl. 

Toporkest bij start van 
10e jazzsessionseizoen 
Limmen - Als zondag 21 sep-
tember om ongeveer 16.00 uur 
de eerste tonen klinken van 
‘Now’s the time’ dan begint het 
tiende jazzsessieseizoen in Vre-
deburg. De Alkmaarse Bigband 
onder leiding van Jaap Win-
der komt naar Limmen. Dit is 
een absoluut toporkest met een 
fraaie klankkleur, fantastische 
arrangementen, een zeer strak-
ke ritmesectie en solisten die er 

wat van kunnen. Opgericht in 
1963 als Alkmaars Dansorkest 
bestaat het orkest al 45 jaar en 
is het één van de beste Bigbands 
uit Noord Holland en omstreken. 
Het repertoire is veelomvattend: 
van traditionele bigbandmuziek, 
zoals nummers van Count Basie 
en Duke Ellington, maar ook mo-
dernere werken zoals van Thad 
Jones en Mel Lewis.  En ook funk 
en latin gaan ze niet uit de weg. 

Het orkest wordt sinds mei 2005 
geleid door saxofonist, dirigent 
Jaap Winder, die opgeleid en af-
gestudeerd is aan het Rotter-
dams Conservatorium.
De faam van dit buitengewone 
orkest is groot en de organisa-
tie is er dan ook bijzonder trots 
op het seizoen zo spetterend te 
kunnen beginnen. Toegang is 
gratis, lid worden kan voor 7,00 
euro per jaar. 

Korting in week 
van reflexologie
Castricum - De week van 21 
tot en met 27 september is door 
de International Council of Re-
flexologists uitgeroepen tot ‘We-
reld reflexologieweek’. Wereld-
wijd zullen in die week duizen-
den (voet)reflexologen geïnte-
resseerden op allerlei manieren 
kennis laten maken met de ‘he-
lende kunst van het werken met 
voeten’. In Nederland is de be-
langstelling groeiende; steeds 
meer verzekeraars en werkge-
vers gaan over tot het vergoeden 
van de voetbehandelingen, mits 
door een erkend. In Castricum 
zal KinéfleX, praktijk voor Ener-
gie en Balans deze week met 25 
% korting voetreflexbehandelin-
gen geven. Voor meer informatie 
Michaëla Wierdsma, beroepsre-
flexoloog (BER), Tijm 2, Castri-
cum, tel.: 0251-670671, www.ki-
neflex.nl. 

Op de Castricummerwerf 22
Ook dag en nacht met pas 
tanken voor bodemprijs? 
Castricum - Wie het weet is er 
natuurlijk al tijdenlang klant. An-
deren hebben nog geen ken-
nis gemaakt met de comforta-
bele manier van tanken op de 
Castricummerwerf 22 bij Liefting 
Schermer Auto’s die bovendien 
zoveel goedkoper is. Want bij het 
tankstation van Oliehandel Zon-
neveld wordt standaard 7 cent 
korting gegeven op diesel en 8,5 
cent op Euro 05 benzine vanaf de 
Total landelijke advies prijs.
Klanten krijgen een gratis pas 
waarmee zij 24 uur per dag kun-
nen tanken, zeven dagen in de 
week, zonder contant geld of 
bankpassen op zak te hebben. 
Het bedrag wordt daarna au-
tomatisch van de rekening ge-
schreven, dus makkelijker kan 
het de klant niet gemaakt wor-
den. Bedrijven die gebruikmaken 

van de service die dit tankstation 
biedt ontvangen bovendien eens 
per twee weken een factuur.
Oliehandel Zonneveld is een be-
drijf uit Limmen dat zich verder 
gespecialiseerd heeft in het le-
veren van smeermiddelen via de 
website www.smeerolieonline.nl. 
Alle merkproducten van MPM 
zijn verkrijgbaar. De bekende 
tankwagens van dit bedrijf be-
zorgen onder andere gasolie, au-
todiesel en  petroleum bij bedrij-
ven en particulieren tegen een 
scherpe prijs. De klanten kun-
nen rekenen op een snelle leve-
ring. Wie bijvoorbeeld in Noord-
Holland woont en ´s ochtends 
belt krijgt de bestelde brandstof  
dezelfde dag al geleverd. Verder 
is belevering door het hele land 
mogelijk. Bel voor meer informa-
tie tel: 072-5053808. 
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Politie van start met misdaadspel

‘Kruip in de huid van een re- 
chercheur en los een moord op!’

Regio - De politie organiseert 
een spel waar iedereen de ko-
mende maand aan mee kan 
doen. 
De ontknoping volgt op de Po-
litieParade op zaterdag 11 okto-
ber waarbij in de plaatsen Alk-
maar, Den Helder en Hoorn de 
‘plaats delict’ is ingericht. 
Daar zijn ook echte forensisch 
rechercheurs aanwezig die de fi-
nalevragen kunnen beantwoor-
den. De korpsen Amsterdam-
Amstelland, Zaanstreek-Wa-
terland en Gooi- en Vechstreek 
doen ook mee. Bezoekers van de 
landelijke Politiedag in deze poli-

De opnames van het tv-programma Ter Plaatse van RTV Noord-Hol-
land. In deze scene wordt Herman Brodstein dood aangetroffen in zijn 
kantoor.

tieregio’s kunnen terecht in Am-
sterdam, Purmerend en Weesp.
Met het spel zijn bijzondere 
prijzen te winnen. In de regio 
Noord-Holland Noord zijn dit bij-
voorbeeld een dag op pad met 
de korpschef, het volgen van een 
politietraining of een kijkje ach-
ter de schermen van de forensi-
sche recherche. Ga de uitdaging 
aan. Kruip in de huid van een re-
chercheur en los de moord op!
 
Informatie
Om goed mee te spelen is het van 
belang om de komende vier we-
ken de uitzendingen van het op-

sporingsprogramma ‘Ter Plaatse’ 
(RTV NH) te volgen. Daar wor-
den de beelden getoond van de 
crimescene met daarbij aller-
lei aanwijzingen. De informatie 
staat ook op de website www.
politie.nl/Noord-Holland_Noord. 
 
Spel
Het spel draait om een moord op 
de gefingeerde platenbaas Her-
man Brodstein. Zijn bloedmooie 
secretaresse treft hem dood aan 
in zijn kantoor. Hij is vermoord 
door twee schoten uit een pi-
stool. Er komen vier verdach-
ten in beeld. Wie heeft deze laffe 
daad op zijn of haar geweten? 
Het spannende moordscript is 
geschreven door Patricia van 
Mierlo (1954). Zij is scenario-
schrijfster en heeft onlangs haar 
eerste thriller geschreven on-
der de titel ‘De namen van Ma-
ria’. Onder de prijswinnaars wor-
den een aantal van haar boeken 
verloot.
 
Meedoen
Kijk om mee te doen naar de uit-
zending van Ter Plaatse van Ra-
dio en TV Noord-Holland op 
woensdag 17 september. De uit-
zending begint op 17.20 uur en 
wordt vanaf 18.30 uur ieder uur 
herhaald tot de volgende dag. 
Speur naar sporen, luister naar 
verklaringen van getuigen en 
probeer verbanden te leggen. 
Los deze zaak op en maak kans 
op één van de vele prijzen!

Mc Regga te gast 
bij BumrushRadio

Castricum - Drie weken gele-
den waren het nog de jongens 
uit Zaandam die live in de studio 
bij BumrushRadio, de wekelijk-
se HipHop radioshow van Cas-
tricum105, een rap-cypher heb-
ben opgezet. Deze week zoekt 
Midnight, de host en dj van de 
show, het nog iets verder en 
krijgt de jonge getalenteerde mc 
Regga over de vloer. Deze back-
up van Appa is zelf ook al jaren 
aan de weg aan het timmeren en 
zal zondag 21 september tussen 
20.00 en 22.00 uur laten horen 
wat hij in zijn mars heeft.

De oorspronkelijk uit Koerdistan 
afkomstige mc vertrok in 1998 
naar Nederland met Amster-
dam-Noord als thuisbasis. 
Zelf heeft de man ook ervaring 
met het maken van radio (The 
Joint Radio) maar zondag zit hij 
aan de andere kant van de tafel 
om te vertellen over alles wat hij 
heeft gedaan, zijn deelname aan 
de ‘Grote Prijs van Nederland’ en 
zijn gloednieuwe ‘Niets meer & 
Niets minder’ ep die er aan zit te 
komen. Voor meer info over de-
ze uitzending: info@bumrushra-
dio.com.

Steun voor familie na zelfdoding
Castricum - Binnenkort orga-
niseert de GGZ Dijk en Duin, in 
samenwerking met GGZ Noord-
Holland en de Geestgronden 
weer een ondersteuningsgroep 
voor mensen die iemand in hun 
omgeving hebben verloren door 
zelfdoding. De groep bestaat uit 
tien tot vijftien wekelijkse bijeen-
komsten.  
Afhankelijk van de woonplaats 
van de deelnemers kunnen er 
ondersteuningsgroepen gegeven 
worden in Purmerend, Zaandam, 
Beverwijk, Alkmaar en/of Haar-

lem. Deze zullen eind 2008, mo-
gelijk begin 2009, van start gaan. 
De bijeenkomsten worden bege-
leid door twee medewerkers van 
de GGZ. Geïnteresseerden kun-
nen zich aanmelden. 
Voor meer informatie en aan-
melding kan men contact op-
nemen met: Barbara Kieft, pre-
ventiewerker GGZ Dijk en Duin, 
075-6814450 (maandag, woens-
dag en donderdag) 0251-276400 
(dinsdag) of Marijke Vellekoop, 
GGZ Noord Holland Noord, 072-
5270340.

Wie heeft 
Welpje gezien?
Castricum - Poes Welpje van 4,5 
maand oud wordt sinds 9 sep-
tember vermist in de omgeving 
Bakkummerstraat, dr. Jacobilaan. 
Welpje is een witcypers poesje 
met aan het einde van haar staart 
een wit puntje. Wie haar ge-
zien heeft kan bellen naar 0251-
650462. 

Oecumenische 
vredesdienst
Castricum - Op zondag 21 sep-
tember om 10.00 uur is er in de 
Maranathakerk een oecumeni-
sche vredesdienst. Het thema 
van de viering is: ‘Kiezen voor 
vrede’.

“Wat ruikt het hier raar”
Castricum - Maandagavond werd de brandweer van Castricum ge-
alarmeerd omdat het heel vreemd rook in de Juliana van Stolberg- en 
de Prins Mauritsstraat. Ook het gasbedrijf kwam ter plaatse. Omdat 
er momenteel werkzaamheden aan het riool in de Prins Mauritsstraat 
plaatsvinden, werd vermoed dat er een gasleiding was beschadigd en 
dat was ook zo. (Foto: Giel de Reus).

Oktoberfest bij Kwartje Koffie
Heiloo - Kwartje Koffie haalt het 
Bierfest uit München naar Hei-
loo. 
De hele avond draait om bier en 
feest onder begeleiding van die 
Darmstädter Hübsch; popmuziek 

op zijn Duits. De entree bedraagt 
10,00 euro. Het feest begint om 
19.00 uur en gaat door tot 1.00 
uur. Reserveren: 072-5052244 of 
stuur een e-mail naar info@gt-
heiloo.nl.
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Vaarbewijs 1&2
inclusief

Basiscertificaat marifonie
Start vanaf donderdag 30 oktober.

info: tel. 0255 - 527 733
Of bezoek onze website

www.nautischcentrumijmuiden.nl
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Samenwerking tussen 
‘Ook voor Jou’ en 
Vonny’s Outlet Store
Beverwijk - Stichting ‘Ook Voor 
Jou’ en ‘Vonny’s Outlet Store’ 
werken al ruim een jaar samen. 
Momenteel werken twee cliën-
ten van ‘Ook Voor Jou’ één dag 
in de week bij ‘Vonny’s’. Eigena-
resse Yvonne is ruim een jaar 
geleden deze zaak begonnen en 
heeft vanaf het begin werkplek-
ken beschikbaar gesteld aan de 
cliënten. Het is een plek waar 
een goede sfeer hangt en waar 
iedereen open staat voor men-
sen met een beperking. Het is 
voor deze cliënten heel belang-
rijk om ook een werkplek te heb-
ben waardoor ze het gevoel krij-
gen erbij te horen. De cliënten 
en Yvonne worden begeleid door 
personeel van ‘Ook Voor Jou’.

Stichting ‘Ook Voor Jou’ is een 
stichting ten dienste van mensen 
met een beperking. Sinds twee 
jaar is zij gevestigd aan de Die-
zestraat in Beverwijk waar zij on-
der andere dagbesteding biedt. 
Daarnaast biedt de stichting bui-
tenschoolse opvang voor kinde-
ren uit het speciaal onderwijs, 
thuisbegeleiding en activiteiten 
aan de 16+groep.
Op de dagbesteding komen 
mensen vanaf ongeveer 18 jaar 
met een lichamelijke en/of ver-
standelijke beperking of een niet 
aangeboren hersenletsel.
De cliënten doen verschillende 
activiteiten, zoals onder andere 
het maken van eigen zeeppro-
ducten, mozaïeken, arbeidsma-
tig werk en het lopen van een 
postwijk.
Stichting ‘Ook Voor Jou’ biedt 

ook begeleiding aan op werk-
plekken buiten haar pand aan 
de Diezestraat. Vanuit ‘Ook Voor 
Jou’ wordt er begeleiding gege-
ven aan de cliënten en de mede-
werkers van deze werkplek, een 
soort jobcoaching. Dit kan be-
staan uit een gesprek één keer 
in de maand waarin de gang van 
zaken wordt besproken, maar het 
kan ook zijn dat de cliënt con-
stant begeleiding nodig heeft op 
de werkplek. Stichting ‘Ook Voor 
Jou’ biedt deze soorten van be-
geleiding.

‘Vonny’s Outlet Store’, gelegen 
op de hoek van het Europaplein 
te Beverwijk, is één van deze 
werkplekken. ‘Vonny’s’ is een 
winkel waar men tweedehands 
spullen, curiosa, antiek en nieu-
we spullen kan kopen. Ook kan 
men daar tegen een kleine ver-
goeding eigen spullen laten ver-
kopen.
De cliënten van ‘Ook Voor Jou’ 
doen allerlei werkzaamheden 
zoals het uitzoeken en schoon-
maken van artikelen, artikelen 
prijzen en het veranderen en op-
ruimen van de winkel. Eén van 
de cliënten heeft een T-shirt ge-
kregen met het logo van ‘Vonny’s 
Outlet Store’ erop en zijn naam 
erbij. Dit was voor hem heel be-
langrijk want nu kan iedereen 
zien dat hij daar werkt.
Voor meer informatie over Stich-
ting ‘Ook Voor Jou’: www.ook-
voorjou.com of bel naar 0251-
208238. Voor meer informa-
tie over ‘Vonny’s Outlet Store’:  
www.vonnys.nl. 

Intuïtieve ontwikkeling
Castricum - In de zesdelige 
cursus Intuïtieve ontwikkeling 
worden technieken aangereikt, 
waardoor men het leven bewust 
kan beïnvloeden of veranderen. 
Het vertrouwen op het eigen in-
zicht, de eigen kracht, wordt 
hierdoor geactiveerd en gesti-
muleerd. Stap voor stap zal men 
zich steeds meer bewust worden 

van wat echt belangrijk is. De 
basiscursus start op maandag 6 
oktober om 19.30 uur en wordt 
gehouden in het Clusius Colle-
ge. Docent is Harriëtte Daniëls, 
die een een praktijk heeft in Am-
sterdam met de disciplines: Au-
ra Reading-Reïncarnatiethera-
pie-Reiki. Voor meer informatie 
of aanmelding: tel. 020 6768117 
info@harriettedaniels.nl. 

Ambtenaren leggen eed af
Castrricum - Op woensdag 17 
september hebben vijftien amb-
tenaren van de gemeente Cas-
tricum de ambtseed of –belofte 
afgelegd. Het was een primeur 
in de gemeente. De ambtena-
ren traden onlangs in gemeen-
tedienst. Ook de overige ambte-
naren wacht een officiële beëdi-
gingsplechtigheid. 
Om de integriteit beter te be-
schermen en te bevorderen, heeft 
de gemeente Castricum naar 
landelijk gebruik begin 2008 de 
ambtseed ingevoerd. Het afleg-
gen van de ambtseed of –belof-
te is bij uitstek een gelegenheid 
voor de gemeente als werkgever 
om te wijzen op het belang van 
de overheid als handhaver van 
de democratische en rechtstate-
lijke waarden. 

De beëdiging is een van de in-
strumenten die kunnen bijdra-
gen aan het zich meer bewust 
worden van de ambtenaar van 
zijn bijzondere positie als ver-
vuller van een openbare functie 
en van de gevolgen die dit heeft 
voor zijn integriteit. 
Deze integriteit moet geken-
merkt worden door betrouwbaar 
en zorgvuldig gedrag. Uiteraard 
is de ambtenaar ook zonder de 
beëdiging of belofteaflegging 
gehouden zich te gedragen zo-
als het een goed ambtenaar be-
taamt. 
Maar met het afleggen van de 
eed of belofte bevestigen de 
ambtenaren expliciet op de 
hoogte te zijn van het bestaan 
van de regels en committeren zij 
zich daaraan. 

Kledinginzameling
Castricum - Op zaterdag 27 
september  vindt de najaarsin-
zamelingsactie van Sam’s Kle-
dingactie voor Mensen in Nood 
plaats. Goede, nog draagbare 
kleding, schoeisel, huishoudtex-
tiel en dekens in gesloten plas-
tic zakken kunnen worden afge-
geven tussen 10.00 en 12.30 uur 
bij de Pastorie Pancratiuskerk, 
Dorpsstraat 113 en bij de Mara-
nathakerk, hoek Kleibroek/Prin-
ses Beatrixstraat. 
In Bakkum kan men ook tot 12.30 
terecht bij de familie De Zeeuw 
aan de Heereweg 29, waar men 
het hele jaar door terecht kan, 
omdat zij een vast kledingdepot 
zijn. De opbrengst komt ten goe-
de aan de noodhulpprojecten 
van Mensen in Nood. Het groot-
ste deel gaat naar een voedsel-
zekerheidsprogramma in Oost-
Congo.

Regionaal kabaal
Regio  Alle drie komen ze uit de 
IJmond en zijn ze op zoek naar 
erkenning. Cellphyll is zwaar 
en groovend, Deafening speelt 
complexe metal en Minomatic 
zoekt naar de grenzen van de in-
strumentale muziek. Live te be-
wonderen in de Lageweg in de 
Zwaanstraat in Wijk aan Zee op 
20 september. De optredens be-
ginnen om 21.00 uur. De entree 
is 3,00 euro. 

Egmondse ijssalon Pravisani 
centraal in Geestgronden
Egmond - Zee. In de nieuwe 
dubbeldikke Geestgronden gaat 
het hoofdartikel over de familie 
Pravisani en hun Egmondse ijs-
salon. Het is een persoonlijk en 
soms dramatische verhaal over 
een hardwerkende Italiaanse fa-
milie die geliefd is tot ver buiten 
Egmond. Het is een persoonlijk 
en soms dramatisch verhaal over 
Antonio en Elisa, Leo, Lio, Onia 
en Carla Pravisani, over de vroeg 
gestorven Dino en zijn vrouw 
Marisa en hun kinderen. Car-
la Kager schrijft over deze hard-
werkende en sociale mensen die 
het veranderende dorpsleven in 
hun salon voorbij zagen komen. 
De ijssalon was in de jaren vijf-
tig al een verzamelpunt van jon-
gelui, zowel badgasten als dor-
pelingen en bezoekers uit de re-
gio. In 1929 stapte Antonio Pra-
visani vanuit de Italiaanse Dolo-
miten op de trein en werd hij ijs-
coman in Zaandam. In de oor-
log wist zijn gezin niet of hij nog 
leefde en pas na de oorlog werd 
hij herenigd met zijn vrouw Eli-
sa en vijf kinderen. Toen kocht 
hij het grote witte pand aan de 
Voorstraat in Egmond aan Zee. 
Met de familie wist hij hiervan 
een goed lopende ijssalon te 
maken en een ontmoetingspunt 
voor jong en oud. Ze hadden be-
gin jaren ’50 ook het eerste pa-

tatzaakje in Egmond maar kozen 
toch voor het ijs. De jongste zoon 
Lio (1934) kon nog vertellen van 
de vroegste tijd. In 1979 liet Di-
no Pravisani naast de oorspron-
kelijke salon een kleiner pand 
bouwen waarin de ijswinkel nu 
is gevestigd en wordt voorgezet 
door diens zoon Fabio Pravisani, 
zijn weduwe Marisa en dochter 
Daniela . Vorig jaar overleed Car-
la Pravisani die 60 jaar mede het 
(Italiaanse) gezicht van de salon 
had bepaald. De ijssalon is naar 
goed gebruik op 7 september 
gesloten en gaat op Koninginne-
dag volgend jaar weer open.
Geestgronden is weer een ge-
varieerd boekje vol verhalen en 
oude afbeeldingen van onder 

andere de papiermolens in Eg-
mond, de stranding van de Jos 
Maria in 1935 en de naamgever 
van het Graaf Bernadotteplein 
die jammerlijk werd vermoord. 
Groot afgebeeld zijn de portret-
ten van de Egmondse graaf Jan 
van Egmond en Magdalena van 
Weerdenburg. Ze hangen al ja-
ren in the Metropolitan Art Mu-
seum in New York maar waren 
even terug op Nederlandse bo-
dem. Geestgronden is los te koop 
in Egmond aan Zee bij boekhan-
del Dekker en Foto Jonker en in 
Egmond Binnen bij Apeldoorn 
Electro. Voor opgave van (ca-
deau) abonnementen: Jessica 
van Gend 072–5067773 of  www.
historischegmond.nl.
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Vocal Choice organiseert 
het tweede korenconcert
Castricum - Vocal Choice orga-
niseert op zondag 5 oktober on-
der de titel Together again op-
nieuw een speciaal korencon-
cert. In 2006 vond voor de eer-
ste keer een dergelijk concert 
plaats waarvoor veel belangstel-
ling was, mede door de gevari-
eerdheid van het programma. Dit 
tweede concert wordt eveneens 
gerealiseerd in de Pancratius-
kerk in Castricum en de aanvang 
is 14.30 uur.

Net als in 2006 zullen diverse ko-
ren uit de CAL-gemeente Castri-
cum medewerking verlenen en 
het bijzondere is dat ieder koor 
geheel verschillend is en een ge-
heel eigen repertoire zal uitvoe-
ren. Als intermezzo zal tweemaal 
een optreden plaatsvinden van 
het brasskwintet van Emergo.
Feitelijk is het een zeer breed 
programma qua stijl: van klas-
siek tot lichte muziek en musical 
via shanty’s en protestsongs.
Kleinkoor Castricum is een ge-

mengd koor en vierde in 2005 
haar 25-jarig jubileum.
Er wordt grotendeels a capella 
gezongen en incidenteel met pi-
anobegeleiding.
Het repertoire varieert van de 16e 
tot de 20e eeuw. De muzikale lei-
ding is in handen van de jonge 
professionele dirigente Rozema-
rijn Kalis en dankzij haar des-
kundigheid is zij er in geslaagd 
het niveau van dit koor opmer-
kelijk te verbeteren.
The Lake Singers  uit Akersloot 
is een gemengd shantykoor, wat 
uniek is omdat de meeste shan-
tykoren alleen bestaan uit man-
nen. Bijzonder is dat het me-
rendeel lid is van de Alkmaarse 
Roei- en Zeilvereniging, dus alle-
maal liefhebbers van watersport. 
De begeleiding bestaat uit pia-
no, twee accordeons, drie trek-
zakspelers en incidenteel met 
mondharmonica of een zoge-
naamde tinwhistle. Er wordt zo-
wel in het Nederlands als Duits 
en Engels gezongen.

The Limbeats uit Limmen be-
staan uit 24 vrolijke vrouwen die 
in 2005 zijn gestart in 2005. Men 
zingt songs uit de jaren 60 en 70 
van de vorige eeuw maar ook ei-
gentijdse liederen. De muzika-
le leiding is in handen van Mia 
Ploegaert,
Actiekoor De Straatklinker uit 
Castricum heeft in de loop der 
jaren vele acties, demonstraties 
en informatieavonden muzikaal 
ondersteund. Het repertoire is 
zeer divers, vooral Nederlandsta-
lig. Uit alle liederen spreekt be-
zorgdheid over maatschappelij-
ke misstanden en men is betrok-
ken bij mens en milieu. Veel lie-
deren worden zelf geschreven 
en gecomponeerd. De instru-
mentale begeleiding bestaat uit 
gitaar, accordeon, dwarsfluit en 
saxofoon.
Emergo Brass Kwintet uit Cas-
tricum dat voor de instrumenta-
le afwisseling zal zorgen heeft al 
een uitnemende reputatie ver-
kregen. Dit koperensemble zal 
zowel bewerkingen spelen uit de 
klassieke literatuur zoals de Air 
van Bach en the Arrival of the 
Queen of Sheba als lichte mu-
ziek met ondermeer Penny Lane 
van The Beatles.
Vocal Choice uit Castricum, het 
organiserende koor, zal te be-
luisteren zijn met enkele klassie-
ke en lichtvoetige composities 
met als vaste begeleider de Cas-
tricumse pianist Jan Boogers. Di-
rigent is Cees Brugman. Het koor 
besteedt dit jaar aandacht aan 
het vijfjarig jubileum en heeft in 
april zijn eerste cd uitgebracht.
Het concert wordt besloten met 
een gezamenlijk optreden van 
alle koren en brasskwintet/pia-
no met de vertolking van de slot-
song uit de musical ‘Les Misera-
bles’. Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
de ingang van de kerk op de dag 
van het concert vanaf 13.45 uur. 
Toegangsprijs is volwassenen  
7,00 euro, kinderen 3,00 euro.

De Storey Club viert 
het veertigjarig bestaan
Akersloot - De Storey Club, het 
jongerencentrum van Akersloot 
bestaat veertig jaar. Dit gedenk-
waardige jubileum wordt ge-
vierd in het weekend van vrijdag 
19 september tot en met zondag 
21 september. Het jubileum staat 
bol van activiteiten voor jong tot 
oud(er).
De aftrap van dit jubileumweek-
end is op vrijdag 19 septem-
ber met een receptie van 16.30 
tot 18.00 uur. Om 19.00 uur gaat 
het officiële gedeelte over in de 
His-Storey-sche avond voor al-
le (oud)bestuursleden en -vrij-
willigers.

His-Storey-sche avond
Op de His-Storey-sche avond 
wordt veertig jaar Storey Club en 
tien jaar Storey Plus belicht door 
middel van foto’s, films, diverse 

krantenartikelen en natuurlijk de 
verhalen (stories) van de beleve-
nissen in de Storey Club.  
De jeugd van vier tot en met tien 
jaar kan op zaterdag 20 septem-
ber vanaf 14.00 uur terecht in het 
jongerencentrum voor de Crazy 
Jeugdshow. 

Zaterdagavond is het tijd voor de 
(oudere) jongeren. De regionaal 
beroemde coverband Memphis 
geeft een speciaal optreden: 
Vanwege het jubileum treedt de 
formatie gedeeltelijk in de bezet-
ting op waar ze als jonge man-
nen tientallen jaren geleden mee 
zijn begonnen in de oude Storey 
Club. Oude tijden herleven van-
af 21.00 uur.

Storey Speelplein
Zondag 21 september moeten 

K-oZ Collective in De Instuif
Wijk aan Zee - Zondag 21 sep-
tember is er een optreden van K-
oZ Collective in strandpaviljoen 
De Instuif in Wijk aan Zee. Aan-
vang is 16.30 uur en de entree is 
gratis. 
In 2005 ging K-oZ Collective er 
terecht vandoor met de Visbak 
Award. Hun spetterende optre-
den staat menig bezoeker van 
het Visbak Festival nog vers in 
het geheugen. Het collectief 
mengt onvervalste hiphop met 
jazz en funk. Hun kijk op hip-
hop is zeker niet alledaags. Wat 

te denken van een funkende vi-
olist en een freakende gitarist in 
combinatie met Nederlandstali-
ge raps op een loeistrakke beat 
van een dj en een drummer. 
K-oZ Collective staat garant voor 
een onweerstaanbaar goede en 
swingende show. 

De groep bestaat uit: Fozz - rap, 
Sietsius - viool, Don Pablito - 
drums, Sendermen - bas, Mari-
us Da Funky Bowman - dj, Au-
ke ‘o Holic - gitaar, Casanova - 
toetsen.

de weergoden de jeugd goed 
gezind zijn. Op het Wilhelmina-
plein wordt het Storey Speelplein 
ingericht dat om 14.00 uur open 
gaat. Voor de ouders en alle an-
dere belangstellenden is er de 
His-Storey-sche middag. 

Ierse feestmuziek met Dockside
Muziek die bruist als een goed 
glas Guinness. Zo omschrijft de 
IJmondse band Dockside haar 
optredens. Rond de klok van 
17.00 uur wordt het jongeren-
centrum gevuld met opzwepen-
de drink- en strijdliederen. Ook 
de jigs, reels en hornpipes (Ierse 
dansmuziek) ontbreken niet.
De digitale spellenminnende 
jongeren kunnen op de zater-
dag vanaf 21.00 uur en op  zon-
dag vanaf 14.00 uur zich installe-
ren in het Internetcafé.

Lokale Digitale Nieuwsbrief
Stichting Welzijn Castricum
Castricum - In september wordt 
een Digitale Nieuwsbrief door 
het Vrijwilligerssteunpunt van de  
Stichting Welzijn Castricum ver-
zonden naar vele vrijwillige me-
dewerkers actief bij verenigin-
gen en vrijwilligersorganisaties 
in Castricum, Bakkum, Akersloot, 
Limmen en de Woude. Belang-
stellenden die nog niet digitaal 
geïnformeerd worden over items 
over het lokale vrijwilligerswerk 
kunnen zich opgeven bij de 
Stichting Welzijn Castricum.
In deze editie van de Digita-
le Nieuwsbrief kan men onder 
meer kennis nemen van cursus-
sen en een workshop die het uit-
voerend werk in de vrijwilligers-
organisatie ondersteunen. De 
cursussen en de workshop wor-
den in Castricum gegeven en 
zijn kosteloos voor vrijwillige me-
dewerkers. In de brief wordt een 
toelichting gegeven op de work-
shop: ‘Versterk je vereniging of 
vrijwilligersorganisatie‘, de cur-
sus ‘ Omgaan met ongewenst en 
opvallend gedrag van kinderen 
in de sport’ en ‘Inspelen op peu-

ters in de speelzaal’. Deze laat-
ste cursus is gericht op vrijwil-
lige medewerkers werkzaam in 
speelzalen.
Daarnaast kan men informatie 
vinden in de Nieuwsbrief over 
‘Trends in verenigingenland’, 
Make A Difference Day (MADD) 
en de activiteiten in dit kader van 
de Rabobank in samenwerking 
met de Stichting Welzijn Cas-
tricum. Voorts is een artikel op-
genomen over ‘Vrijwilligers in 
beeld’, waarin de nieuwe website 
www.vrijwilligerswerknoordhol-
land.nl toegelicht wordt. Middels 
deze site worden vrijwilligers ge-
holpen in hun gang naar het vrij-
willigerswerk en kunnen des-
gewenst een digitale keuzetest 
doen om uit te vinden welk soort 
vrijwilligerswerk passend is. 

Voor informatie over of opga-
ve voor de Digitale Nieuwsbrief 
kan men contact opnemen met 
de Stichting Welzijn Castricum, 
Vrijwilligerssteunpunt, Geester-
duinweg 5 in Castricum, tele-
foon: 0251-656562.

Tweedehands 
baby boelbeurs 
Castricum - In sportcentrum de 
Bloemen, De Bloemen 71 in Cas-
tricum wordt op zondag 19 ok-
tober de halfjaarlijkse baby boel 
beurs gehouden. De winter-edi-
tie! Deze beurs is speciaal voor 
mensen die van hun kinderspul-
len af willen en voor de mensen 
die op zoek zijn naar betaalba-

re en leuke kinderspulletjes. Al-
les op het gebied van kinderen 
is te vinden op deze beurs: kle-
ding, speelgoed, kinderwagens, 
boxen, kinderstoelen, maxi co-
si’s, campingbedjes, autostoelen, 
ledikantjes, fietszitjes, en andere 
babybenodigdheden. De beurs 
wordt gehouden van 10.00 tot 
13.00 uur en de entree is gratis.
Voor meer informatie: ba-
bybeurs@gmail.com of bel. 
0624141220.
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Hoe fit en slank zijn 
Castricumse vrouwen? 
Castricum - Hypoxi & Lady’s fit-
ness Castricum doet onderzoek 
naar de algemene conditie van 
vrouwen en daarvoor zijn zij nog 
steeds op zoek naar dames uit 
Castricum. De deelnemers stap-
pen in een programma van vier 
weken. 
Aan het begin wordt door mid-
del van een meting het gewicht, 
het vet- en vochtpercentage en 
de Body Mass Index. 
Hiermee krijgt men een goed 
inzicht in de algehele conditie. 
Hierna stappen de deelnemers 
in een trainingsprogramma van 
twee tot drie keer per week een 

half uur. Na vier weken volgt er 
weer een meting. 
Belangstellenden nemen con-
tact op met de studio voor een 
afspraak via tel. 0251-676516. 
Of ga langs op Dorpstraat 31 in 
Castricum. Geopend van maan-
dag tot en met vrijdag van 09.00 
tot 14.00 uur en en van 17.00 tot 
22.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 
12.00 uur. 
Bij Hypoxi en Lady’s Fitness Cas-
tricum is alles mogelijk om het 
gewenste gewicht en figuur te 
behalen. Meer informatie op de 
website: www.hypoxistudiocas-
tricum.nl.

Ledenavond KVG
Limmen - Na de zomerstop be-
gint het Katholieke Vrouwengil-
de op woensdag  24 september 
met een ledenavond in de Bur-
gerij, aanvang 20.00 uur. Er wordt 
gestart met een avond met dans 
en muziek. De muziek- en thea-
tergroep La Danza verzorgt deze 
avond. Ook niet-leden zijn wel-
kom

Rapalje met Celtic en 
Irish Folk bij Toonbeeld 
Castricum - Rapalje bestaat uit 
drie musici die ooit als straatmu-
zikant optraden. Daarnaast ver-
wijst ‘Rapalje’ naar de oorsprong 
van de muziek, gespeeld in kroe-
gen en herbergen, op jaarmark-
ten en boerenbruiloften. Het re-
pertoire is grotendeels afkomstig 
uit Ierland en Schotland maar 
er wordt soms ook geïmprovi-
seerd op oud-Hollandse melo-
dieën. De instrumenten zorgen 
voor de typische, wat melancho-
lieke klankkleur die de Ierse folk 
kenmerkt. Gespeeld wordt onder 

andere op de fiddle, de bodhràn 
(Ierse trommel), clarsàch (Ierse 
harp), de gitouki (een grote man-
doline), de doedelzak, trekhar-
monica en tin whistles. Tussen-
door brengen ze diverse humo-
ristische acts, die niet op zichzelf 
staan maar de muziek op een 
leuke manier versterken.

Het concert op zondag 28 sep-
tember begint om 11.30 uur en 
eindigt tegen 13.30 uur. in de au-
la van Toonbeeld, Jan van Nas-
sasaustraat 6. 

Bakkerij presenteert Phantom 
Four in Nozem en de Non
Castricum - De Bakkerij orga-
niseert een surfavond op zater-
dag 20 september in de Nozem 
en de Non in Heemskerk. The 
Phantom Four komen hun kun-
sten vertonen. Deze surfband is 
het vervolgproject van Phantom 
Frank de voormalige voorman 
van de legendarische the Treble 
Spankers. Halverwege de jaren 
‘90 besloot hij wegens lichame-
lijke klachten deze zeer succes-
volle band op te doeken, maar 
sinds 2004 staat hij weer met zijn 
nieuwe band op het podium. De 
shows die de band neerzet zor-
gen voor uitzinnige situaties op 
de dansvloer. Wie de band eer-

der zag in De Bakkerij, herinnert 
zich misschien ook de twee blau-
we mannen die met een spette-
rende rauwe surfshow het voor-
programma van the Phantom 
Four verzorgden. Dit waren the 
Drowned Surfers; een gelegen-
heidsformatie van twee muzika-
le duizendpoten uit de Bakke-
rij. Ook deze band is weer bereid 
gevonden om het podium voor 
de Bakkerij te bestijgen. 
De entree is vijf euro en de deu-
ren van de Nozem en de Non 
zullen om 21.00 uur opengaan. 
De Nozem en de Non is te vin-
den aan de A Verherenstraat 1 in 
Heemskerk. 

Rijbewijs kwijt
Castricum - Zaterdagmorgen 
omstreeks 4.00 uur moest een 
24-jarige Castricummer zijn rij-
bewijs inleveren nadat hij was 
gecontroleerd op Schouten-
bosch. De automobilist blies 760 
ug/l.

Verkeersongeval
Akersloot - Zaterdagmorgen 
om 6.40 uur raakten twee per-
sonen gewond bijeen eenzijdig 
verkeersongeval op de A9 onder 
Akersloot. De twee personen za-
ten in een bestelbusje dat door 
onduidelijke oorzaak in de berm 
terecht kwam. Via de berm be-
landde de auto in de sloot. De 
auto was totaal vernield en de 
brandweer moest er aan te pas 
komen om het voertuig open te 
knippen en de 30-jarige bestuur-
der en de 24-jarige passagier uit 
hun auto te bevrijden. Beiden 
zijn opgenomen in het Medisch 
Centrum in Alkmaar.

Senior met ge-
vaarlijk rijgedrag
Castricum - Op donderdag-
avond 11 september rond 22.00 
uur reed een 83-jarige automo-
bilist langzaam en slingerend bij 
de Santmark in Castricum. Hier-
bij veroorzaakte hij bijna een 
aanrijding. Het rijbewijs van deze 
man is ingevorderd wegens ge-
vaarlijk rijgedrag.

Veel te snel 
Akersloot - Woensdag werd 
tussen 14.30 en 17.30 uur een 
fotografische snelheidscontro-
le gehouden op de Boekel in 
Akersloot. Van de 1206 passan-
ten reden er 279 sneller dan 
de toegestane 50 km per uur. 
Hoogst gemeten snelheid was 
92 km per uur.  

Brandweer in actie 
Castricum - Op 9 septem-
ber werd de brandweer gealar-
meerd omdat er in De Boog-
aert een pannetje melk overg-
kookt was. In de vroege och-
tend van zaterdag 13 september 
was er een buitenbrandje aan 
de Laanacker. De dienstdoen-
de ploeg kon met behulp van de 
watertankinhoud van het blus-
voertuig de brand snel blussen.

Peuteryogales bij Move! 
Akersloot - Vanaf 2 oktober zal 
op donderdagochtend bij Mo-
ve! op het Churchillplein 3 in 
Akersloot peuteryoga gegeven 
worden door erkend peuter- en 
kleuteryogadocent Laura Krom.  
Zij vertelt: “Peuteryoga biedt in-
spanning en ontspanning. Peu-
ters komen zo meer in con-
tact met zichzelf. Ze kunnen op 
een speelse manier bezig zijn 
met hun eigen lichaam en fan-
tasie. Peuter- en kleuteryoga is 
een methode om het zelfbewust-
zijn en zelfvertrouwen van kinde-
ren te vergroten. Het geeft hen 
kracht, balans, ontspanning en 
het is waardevol voor het verbe-
teren van de lichaamshouding en 
concentratie.” In een vertrouwde 
en veilige omgeving worden tij-
dens de cursus de peuters spe-
lenderwijs geleerd te letten op 
aspecten als ademhaling en de 
(ont)spanning in hun lichaam. 
Daarnaast zijn er oefeningen die 

peuters samen doen, waardoor 
ze sociale vaardigheden ontwik-
kelen en leren samenwerken met 
en vertrouwen op anderen.
“Mijn lessen zijn voor peuters en 
kleuters van 2,5 tot 7 jaar en zijn 
speels van opzet: zo gaan we op 
avontuur in het oerwoud, stam-
pen als een olifant, brullen als 
een sterke leeuw of we staan 
heel stil als een boom. Er wordt 
les gegeven in kleine groepjes 
van maximaal zeven kinderen. 
Tijdens de duur van de les kun-
nen de ouders bij Move! ge-
bruik maken van de combina-
tie peuteryoga en fitness. Ter-
wijl de kinderen bij de peutery-
oga les zijn, kunnen de ouders  
even aan hun conditie werken. 
Dit tegen de zeer aantrekkelijke 
prijs van €2,50 per keer en onder 
professionele begeleiding. Voor 
meer informatie of inschrijving:                                                                                       
kidsyoga@hotmail.com of 06-
21718652. 

Lobbyen in Den Haag 

CKenG op bezoek bij 
Tweede Kamerleden
Castricum - De lokale politieke 
partij CKenG is verleden week 
woensdag op bezoek geweest in 
de Tweede Kamer. 
CKenG heeft een bezoek afge-
legd bij Tweede Kamerleden van 
de VVD, PvdA en SP. Tijdens de 
gesprekken zijn onderwerpen die 
in Castricum hoog op de agen-
da staan besproken. Bert Meijer 

vertelt: “Met de VVD is gespro-
ken over bouwen en aanpasbaar 
bouwen in de gemeente Castri-
cum. Met het PvdA Tweede Ka-
merlid spraken wij over gehan-
dicaptenbeleid en met name de 
gehandicaptenparkeerkaart. En 
tot slot is met de SP uitgebreid 
gesproken over sociaal beleid en 
WMO.”  
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Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck IJmond-
noord zetten de deur voor het publiek open!
Uitgeest - In de week van 22 tot 
27 september openen oefenthe-
rapeuten Cesar en Mensendieck 
overal in het land de deuren van 
hun praktijk voor belangstellen-
den.
De oefentherapeut houdt let-
terlijk en figuurlijk een spiegel 
voor. Samen met de oefenthera-
peut kijkt de cliënt naar de hou-
ding en de manier waarop hij of 
zij beweegt, en bespreekt welke 
andere factoren de klacht zou-
den kunnen beïnvloeden. De oe-
fentherapeut vertelt precies wel-
ke behandelmogelijkheden er 
zijn bij nek- en schouderklach-
ten, lage rugpijn, hyperventilatie 
of een chronische aandoening.
Neem nu zelf de proef op de som 
en kom kijken. Wie zeker aan de 
beurt wil komen kan een af-
spraak maken. In de week van 
22 tot 27 september heten de 
praktijken voor oefentherapie 
belangstellenden, veelal met een 
speciaal programma, welkom.
Sinds 1 juli 2008 is de DTO van 
kracht en heeft men voor oefen-
therapie geen verwijsbrief van 
de huisarts meer nodig. En dat 
maakt het een stuk gemakkelij-
ker.

wordt eerst grondig gescreend 
om te kijken of deze bij de oe-
fentherapeut aan het juiste adres 
is. Bij twijfel daarover wordt een 
patiënt alsnog naar de huisarts 
doorverwezen. 

Geïnteresseerd? 
Kijk in de advertentie of op www.
oefentherapeut.nl voor een oe-
fentherapeut Cesar of Mensen-
dieck in de buurt. 

Programma kinderboekenweek 
Uitgeest - Dit jaar staat de Kin-
derboekenweek van 1 tot en 
met 11 oktober in het teken van 
poëzie, waarbij de bibliotheek 
IJmond Noord een gevarieerd 
programma aanbiedt voor kin-
deren tot en met twaalf jaar. 
Geen centraal feest, maar voor 
elke leeftijdsgroep is er iets te 
doen in iedere vestiging van de 
bibliotheek. 
Alle kinderen van de basisscho-
len ontvangen een ansichtkaart 
met het programma.

Het thema ‘Zinnenverzinzin’ 
(Joke van Leeuwen) laat kinde-
ren kennis maken met de andere 
kant van gedichten en rijmpjes.
Op vrijdag 3 oktober kunnen kin-
deren van acht tot tien jaar te-

recht voor een workshop ‘Ge-
dicht op T-shirt maken’.
Op vrijdag 10 oktober kunnen 
kinderen van zes tot acht jaar 
deelnemen aan een workshop 
‘Poëziepotlood maken’.   
De workshops Poëziepotlood 
maken en Gedicht op T-shirt ma-
ken zijn op woensdagmiddag om 
14.30 uur en op vrijdagmiddag 
om 16.00 uur in de bibliotheek 
van Uitgeest, aan de Dr. Brug-
manstraat 5. Toegangskaartjes 
vanaf 19 september à 1,50 euro 
te koop bij  de klantenservice in 
de bibliotheek.
Wie meer over de kinderboe-
kenweek wil weten kan ook kij-
ken op www.kinderboekenweek.
nl en www.bibliotheekijmond-
noord.nl.

Start Kinderkerk/Jongerengroep 
in parochiekerk Langebuurt  

Live café De Balken weer 
open na verbouwing!
Uitgeest - Zaterdag 20 septem-
ber gaat live café De Balken weer 
open na een  verbouwing binnen 
het café. Het hele plafond en het 
elektrawerk is grondig aange-
pakt. Tevens is alles weer goed 
in de verf en een frissen warme 
uitstraling gekregen. 

Vooral het geluid heeft een me-
tamorfose gehad. Het hele pla-
fond en de wand zijn akoes-
tisch geïsoleerd zodat het spelen 
van een live band voor zowel de 

band als de bezoekers een ge-
not is. 
De aftrap van het nieuwe mu-
ziekseizoen is voor de lokale 
topband Valse Hoop. Deze Uit-
geester band is al een beleve-
nis op zich. Ze hebben heel veel 
eigen repertoire met hun eigen-
tijdse teksten. Daarnaast spelen 
ze nog enkele super rock hits die 
door zanger Richard op zijn ma-
nier ten gehore wordt gebracht. 
De Balken is iedere zaterdag 
open tot 4.00 uur.

Voortaan kan men zelf bepa-
len wat men nodig heeft om zo 
snel mogelijk aan het herstel te 
kunnen werken. Dat is het gro-
te voordeel van DTO: Directe 
Toegankelijkheid Oefentherapie. 
DTO betekent dat iedereen nu 
rechtstreeks naar de oefenthe-
rapeut kan, zonder een bezoek 
vooraf aan de huisarts. Natuur-
lijk gaat de oefentherapeut niet 
zomaar aan de slag. Elke patiënt 

Mill House report
Woensdag 17 september: 
Open avond Breakdance. Volg 
gratis en vrijblijvend een break-
dance les, 19:30 – 20:30 uur, 10 
t/m 15 jaar.

Vrijdag 19 september: 
Mill Lounge Café, 15:00 – 17:30 
uur, 11 t/m 16 jaar. Toegang gra-
tis.

Zaterdag 20 september: 
Disco Flitzz, 19:30 – 23:00 uur, 11 
t/m 16 jaar. Toegang gratis.

Dinsdag 23 september: 
Chill and filmtime!
15:00 – 17:30 (start film tussen 
15:30 en 16:00 uur), 11 t/m 16 
jaar. Toegang gratis.
Woensdag 24 september: 
Start Breakdance cursus. Voor-

af aanmelden, 19:30 – 20:30 (tijd 
kan nog wijzigen), 10 t/m 15 
jaar.

Vrijdag 26 september: 
Movie Night (film kijken op groot 
scherm met topgeluid!), 20:00 – 
22:30 uur, vanaf 11 jaar. Toegang 
gratis. Let op: Geen inloop.

Zaterdag 27 september: 
Disco Flitzz, 19:30 – 23:00 uur, 11 
t/m 16 jaar. Toegang gratis.
Mill House is te vinden aan de 
Molenwerf 6 in Uitgeest (begin 
van het industrieterrein). Bel of 
mail voor meer informatie met 
jongerenwerker Daniëlle van de 
Brug: 0613421719 of jongeren-
werk@jonguitgeest.nl Bekijk ook 
de website: millhouse.jonguit-
geest.nl.

Optreden Kas-
per van Kooten 
met ‘Veelvraat’
Heemskerk - Na de zeer suc-
cesvolle cabaretprogramma’s 
Lijfspreuk en Geestdrift en het 
muzikale cabaretprogramma 
Zangzaad (met band) is hier het 
derde programma van Kasper 
van Kooten: Veelvraat. Zie ook 
www.finkers.nl en www.kasper-
vankooten.nl. 

Vrijdag 26 september, 20.30 uur 
in het Cultureel Centrum De Cir-
kel, Cirkel 1, Heemskerk. Prijs: 
10,00 euro  CJP, pas 65+ en CC-
pas: 9,00 euro. Telefonisch re-
serveren: St. Culturele Cirkel, tel. 
0251 - 236942. 

Kaartverkoop op de avond van 
de voorstelling aan de zaal. In-
lichtingen: 0251 – 236942, www.
decirkelheemskerk.nl.

Foto: Michel Porro

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Vrijdag 19 september
RZVV SNS Regiobank Competitie 
19:30 Vlaggenkoning - Sporthal de Zien
20:10 De Buurvrouw - Rotho Houten Vloer
20:50 Haazz.nl - Patina Valbeveiliging
21:30 De Bonte Vivant 2 - Autobedrijf Uitgeest 
22:10 Auto Centraal Uitgeest - Tesselaar
22:50 Unibet.com - TD-Support 

Zaterdag 20 september
14:00 Basketbalcompetitie LCP

Zondag 21 september
10:00 Darten DVK Zomerfinales

Maandag 22 september
20:30 KNVB Zaalvoetbal

Woensdag 24 september
20:00 recreatie badminton en volleybal

Uitgeest - Zondag 21 septem-
ber, om 9.30 uur, start het nieu-
we seizoen van de  Kinderkerk/
Jongerengroep. Alle kinderen 
en jongeren zijn weer welkom in 
de parochiekerk aan de Lange-
buurt. 

Na aanvang van de dienst wor-
den de kinderen en jongeren uit-
genodigd om naar de pastorie te 
komen. Daar luisteren zij naar 
Bijbelverhalen en verwerken de-

ze op een creatieve manier. Ie-
dere eerste en derde zondag van 
de maand is er kinderkerk tij-
dens de viering van 9.30 uur. 
Kinderkerk is onderverdeeld in 
twee groepen: vier tot en met 
achtjarigen en negen tot en met 
twaalfjarigen. 
Voor tieners is er de bovengroep, 
dertien tot en met zestienjarigen. 
‘Nieuwe’ jongeren worden uitge-
nodigd om eens kennis te maken 
met deze bijeenkomst.
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40 jaar geschiedenis vastgelegd in mooi boek

Passie, tradities en team-
geest kenmerken CAS RC 
Castricum - Ze hadden een 
ideaal voor ogen de fanatie-
ke rugbyspelers Hans van Bal-
gooi, Peter Marcker, Wim Peper-
kamp en Bart Wierenga. Als de 
Castricumse Rugby Club 40 jaar 
zou bestaan, zouden zij een boek 
aanbieden. Niet zo maar  een 
boek, maar een bijzondere uitga-
ve met honderden foto’s. Ieder-
een, die ooit speelde in die afge-
lopen jaren moest zich er in kun-
nen terugvinden. Zij werkten een 
paar maanden bij wijze van spre-
ken dag en nacht met als resul-
taat: een uniek boek met meer 
dan 600 foto’s, dat zaterdag 30 
augustus aan de oprichter van 
CAS RC, Kees Kabel werd aan-
geboden. 

Niet onbelangrijk is het feit, dat 
de fotograaf Wim Peperkamp 
een schat aan foto’s in zijn bezit 
had en bovendien alle kranten-
artikelen vanaf de oprichting in 
1968 tot nu over de Castricum-
se Rugby Club had bewaard. Ini-
tiatiefnemer en coördinator Bart 
Wierenga: “Het boek geeft een 
mooi beeld van hetgeen rugby 
inhoudt en is niet alleen geschikt 
voor rugbyliefhebbers, maar ook 
voor mensen, die van mooie fo-
toboeken houden.” Wie het boek 
doorbladert komt tot de conclu-
sie, dat het niet louter alleen om 
het sporten gaat, maar dat ook 
het karakter een grote rol speelt. 
‘Rugby is a way of life’ lees je on-
der meer. ‘Niet zeuren, incasse-
ren en doorgaan’ staat er verder 
op. In het handvest aan het begin 
lees je: ‘Rugby wordt naast het 
spelen en de daarbij behoren-
de ondersteuning gevormd door 
een aantal sociale en emotionele 
waarden, zoals moed, loyaliteit, 
sportiviteit, discipline en team-
geest.’ Wierenga: “We hebben in 
ons land plm. 8000 mensen, die 
rugby spelen. Elke club heeft on-
geveer 80 leden. Wij zijn met 350 
leden één van de grootste rug-
byclubs in Nederland. In het he-
le sportgebeuren zijn wij klein. 
Maar ik denk, dat wij de enige 
club zijn, die zo’n mooi fotoboek 
heeft samengesteld. Wij hebben 
niet gekeken of Jan en ook Piet 
op de foto stonden, maar meer 
gekeken of de foto’s mooi ge-
noeg waren om te publiceren.”
 
Naast de 600 foto’s, waaronder 
vele teamfoto’s van 1968 tot nu 
is de berichtgeving zeer secuur 
uitgevoerd. Zo wordt duidelijk 
hoe de club heeft moeten vech-
ten voor een goed clubhuis. Ve-
le jaren was het echt behelpen 
voor wat betreft de accommoda-
tie aan de Zeeweg totdat door ei-
gen initiatief in september 1986 
tenslotte het nieuwe clubge-
bouw op Wouterland in gebruik 

kon worden genomen. Dan spe-
len de kampioenschappen door 
het hele boek heen een grote rol. 
Kreeg men in de beginjaren van-
af 1968 amper een team bij el-
kaar, na vijf jaar volgde het eer-
ste kampioenschap. In mei 1987 
wordt de CAS RC voor het eerst 
Nederlands kampioen. 
Later volgden er nog vele meer. 
In 1998 verovert de club voor 
de tiende keer de nationale ti-
tel. Eveneens in dat jaar wordt 
het Nederlands sevenskampi-
oenschap voor de vierde keer 
gewonnen. Stap voor stap gaat 
men jaren door, wordt het peil 
verhoogd en nu kan men stel-
len, dat de CAS RC toonaange-
vend in Nederland is. In 1999 
wordt CAS RC 2 kampioen en 
promoveert naar de tweede klas-
se. In 2004 wordt CAS RC voor 
de vijfde keer landskampioen. 

Ook werden er damesteams ge-
vormd. Onder leiding van Wim 
Peperkamp ging in april 1980 
het eerste damesteam van start. 
In januari 2000 neemt de Castri-
cumse jeugdafdeling een enor-
me vlucht. Afgezien van het in-
teressante aspect voor de rug-
byspelers zelf is het boek ook 
een prachtig rijk geïllustreerd fo-
toboek voor liefhebbers. 

De oplage bestaat uit slechts 
1000 exemplaren. Gezien de 
enorme dikte is de prijs gering, 
namelijk: 59.50 euro. Het boek 
is te bekijken en te koop bij: 
boekhandel Laan, Burgemees-
ter Mooijstraat 19 te Castricum; 
boekhandel Scholte, Geester-
duin 5 te Castricum alsmede in 
de Winkel van Zus schuin tegen-
over boekhandel Laan. (Marga 
Wiersma) 

Wim Pool jr koploper
Castricum - Eindelijk konden 
de schaakstukken weer uit de 
doos voor de 1e ronde interne 
competitie van de Schaakver-
eniging Castricum. Vele spelers 
zaten nog wat onwennig ach-
ter hun bord de eerste schaak-
plannen van het nieuwe sei-
zoen te bedenken. Wim Pool Jr. 
had daar weinig moeite mee, ge-
zien zijn overwinning op club-
kampioen Sander Mossing Hol-
steijn. Sander speelde met wit en 
dacht een randpion te kunnen 
pakken, maar verloor de kwali-
teit. Wim leek daarna het voor-
deel wat te verliezen en Sander 
kreeg de remise binnen handbe-
reik. Toen Sander andermaal ver-
keerd taxeerde, verloor hij een 
stuk en de partij.   
Michael van Gelderen, die vo-
rig seizoen slechts één keer ver-
loor, deed dat nu gelijk in de eer-
ste ronde tegen Heleen van Ar-
kel- de Greef.  Michael speel-
de de Benko-opening vrij pas-
sief en gaf het voordeel al snel 
aan zwart. Veel ruimte en be-
langrijke velden kwamen in han-
den van zwarte paarden. De wit-
te hindernissen waren zeer be-
perkt en zorgden voor een walk-
over parcours voor Heleen die 

met het eerste winstpunt aan de 
haal ging.
Rob Dekker kwam met wit tegen 
Egbert Kooiman met voordeel uit 
de opening. Een storende wit-
te loper op h6 maakte een kor-
te zwarte rokade onmogelijk en 
Egbert zijn koning stond flink op 
de tocht.
De tocht sloeg door naar de to-
rens en Rob plaatste een dubbe-
le aanval met de loper op twee 
zwarte kastelen. Na een dek-
kingsprobleem voor f7 moest 
Egbert aan de noodrem trekken. 
Een wanhoopzet deed hem ver-
volgens de das om en Rob won.
Ab Hoolhorst kwam met wit de 
Aljechin opening van John Chad-
wick tegen op het bord en speel-
de zeer actief. Ab kreeg waar hij 
op hoopte en dat was een lek-
kere koningsaanval op de stel-
ling van John. Toen de stelling 
wat granietachtige trekjes be-
gon te vertonen, verslapte Ab en 
John kreeg een flink tijdvoordeel. 
Doordat de zware stukken waren 
verdwenen konden beide partij-
en echter geen vuist meer ma-
ken en werd er gekozen voor een 
puntendeling.  
Koploper na 1 ronde is Wim Pool 
Jr. 

Biljartvereniging WIK

Hoog rendement voor 
Baars en De Zeeuw
Castricum - Met een heel be-
vredigd gevoel kan Kees Baars 
terugzien op zijn eerste libre par-
tij van het nieuwe seizoen. Voor 
Gerard de Zeeuw was zijn twee-
de partij van een heel wat beter 
kaliber dan die van vorige week.
Voor Ferry van Gennip stond zijn 
tweede partij ook in schril con-
trast tot zijn eerste. Tegen Kees 
Baars kon hij zich in `t geheel 
niet ontplooien. Daarvoor was 
Kees te goed in vorm. In twintig 
beurten klaarde Kees zijn klus 
van 99 caramboles met slechts 
vier poedels. Gerard de Zeeuw 
steeg ver boven zichzelf uit. Zijn 
startmoyenne van 1.29 werd met 
de partij tegen Piet van Leur in 
slechts negentien beurten opge-
schroefd naar 2.05. Piet had gro-
te moeite om in dit korte tijdsbe-
sef op stoom te komen en ein-
digde met 1.05 op acht punten.
De evenwichtige start van Hein 

Kitsz met dertien en twaalf pun-
ten, brengt hem voorlopig tot 
lijstaanvoerder. Jörgen Bolten 
bleek niet in staat om Hein een 
kopje kleiner te maken. Cees 
Burgmeijer stond op scherp toen 
bleek dat hij tegen een sterke op-
ponent moest, namelijk Wim Bal-
tus. Wim is in staat om met een 
paar knallende series tot grote 
hoogte te stijgen. Het lukte Cees 
echter om Wim in 24 beurten te 
bedwingen. Een mooi resultaat 
met een gemiddelde van 2.75 en 
12 punten. Maar ook Wim kwam 
met 4.41 goed voor de dag. Hij 
kon met de tien basispunten op 
een goeie partij terugzien. 
Toch waren er van de 18 spelers 
nog 11 bij die vanavond niet tot 
hun gemiddelde kwamen. Alleen 
Jan Kamp tegen Piet Liefting 
kwamen tot hun basis, waarmee 
Jan met een carambole verschil 
de eer naar zich toe trok. 

Schaakritme ontbreekt in ouverture
Bakkum - In de eerste ronde 
van het nieuwe seizoen moesten  
enkele spelers nog in hun ritme 
komen. Fons Vermeulen had een 
valse start tegen Henk van der 
Eng. Door een gebrek aan con-
centratie kon Vermeulen na een 
onnodig verlies van twee pion-
nen het moede hoofd te ruste 
leggen. Na de Bird-opening van 
Bob Bakker tegen Sjoerd Gaastra 
ontspon zich een spectaculai-

re stelling met diverse dreigin-
gen aan beide kanten. De sluwe 
vos Gaastra bracht een bizarre 
combinatie op het bord, overzag 
echter een slinks loperzetje van 
Bakker en werd mat gezet. Jacob 
Bleijendaal bracht met zwart te-
gen Adri Twisk verrassend de Al-
jechin verdediging op het bord. 
Bleijendaal kreeg een sterk pion-
nencentrum en wist na een on-
nauwkeurigheid van Twisk een 

pion te veroveren. De extra pion 
bracht Bleijendaal uiteindelijk de 
overwinning, in een spannende 
partij waarin Twisk nog een gro-
te kans liet liggen. Dirk Schut di-
rigeerde zijn pionnen direct ten 
aanval tegen de koningsstelling 
van Arno Schlosser. Schut won 
in de wederzijdse tijdnood een-
voudig een kwaliteit maar ac-
cepteerde toch het remiseaan-
bod in de bizarre slotstelling.

Zelfhulpgroep
Regio - Vanaf oktober start een 
zelfhulpgroep voor mensen die 
kampen met een psychiatrische 
ziekte en een verslaving. Elke 
dinsdagavond is er een bijeen-
komst van 19.30 tot 21.00 uur 
aan de Oude Hoeverweg nr. 10 
te Alkmaar. De eerste bijeen-
komst is op dinsdag 7 oktober. 
Voor meer informatie kan men  
bellen met Annet Furnemont, tel. 
06-10115454.
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Gavin Roberts vertrekt per direct
Rugbyers openen met verlies
Castricum - De start van het 
seizoen is voor de Castricum-
se Rugby Club niet geheel vlek-
keloos verlopen. Alleen de La-
dies wisten een overwinning (5 – 
79) te boeken, alle andere teams 
verloren. De hoofdmacht speel-
de een achteraf emotionele par-
tij; na afloop kondigde trainer 
Gavin Roberts aan per direct te 
vertrekken bij CAS RC. Om per-
soonlijke redenen gaat hij terug 
naar Nieuw Zeeland. Die bom 
sloeg hard in en overstemde de 
inspiratieloze 34 – 7 nederlaag 
bij HRC. Het Driede verloor thuis 
met 13 – 24 van een sterk Hil-
versum en het tweede team kon 
in ondertal niet winnen van gast-
heer Den Helder. 
De Hagenaars hadden de wind 
in de rug vanaf de start. De 
thuisploeg was getergd om het 
tegenvallende resultaat van vo-
rig seizoen snel weg te poetsen 
en vond in een ongeïnspireerd 
CAS RC de juiste tegenstander. 
HRC domineerde direct en liet 
de gasten nauwelijks in hun spel 
komen. Via een penalty van Da-
niel Clarke werd na een kwar-

tier een 3 – 0 voorsprong geno-
teerd, na een eerdere misser. Het 
onheil bleef de Castricummers 
niet gespaard, want vlak daarna 
moest gangmaker Lammert Rui-
ter al geblesseerd het veld ver-
laten. Na een half uur vergroot-
te HRC snel de voorsprong. Een 
goede try van Geert van Maurik 
uit een scrum werd gevolgd door 
een presentje aan Conrad Ma-
rais. Clarke benutte beide con-
versies en op slag van rust nog 
een penalty voor 20 – 0.
Ook er tegenin ging het de 
Haagse ploeg voor de wind. Di-
rect na de hervatting werd de 
marge naar 27 – 0 gebracht door 
een knappe try van “Holland-
se krijger” Derk Tazelaar en de 
conversie van Clarke. Het spel 
verplaatste zich echter opnieuw 
naar de clubhuis kant van het 
veld, hetgeen inhield dat CAS 
RC veelal in de aanval was. De 
kansen die dat spel de Castri-
cummers opleverde werden ech-
ter niet benut. Na de nodige wis-
sels en ook nog het uitvallen van 
Pieter Bob Wierenga kregen de 
gasten toch nog enige grip op de 

Grote belangstelling 
voor kermiskaterloop 
Limmen - Ruim 100 deelne-
mers deden mee aan de kater-
loop, een route van 5 of 10 km. 
De jeugd tot en met 12 jaar had 
al eerder de Parkloop gelopen. 
Ook daarbij een groeiende deel-
name, er waren zo’n 75 kinde-
ren van start gegaan voor 1 of 
2 ronden om het park, waarbij 
veel belangstelling was van ou-
ders en opa’s en oma’s. Bij de 
jeugd tot en met 15 jaar op de 5 
km. Bij de 10 km waren het Da-
vid Mintjes 20.20 min, Rick Kap-
tein 20.45 min en Bert Hollander 
20.46 min die als eerste binnen-
kwamen. Bij de heren won Ro-
nald Poel 33.57 min (nieuw par-
coursrecord), Peter Burger 33.58 

min en Raymond Blok 34.06 
min. Bij de dames werd Eileen 
Groenland eerste met 41.26 min. 
(nieuw parcoursrecord). Daar-
na kwamen Susanne v.d. Hooff 
45.31 min en Erna Hopman 45,45 
min over de streep.
De jongste jeugd was al om 
10.00 uur gestart voor hun pres-
tatieloop rond het park. Uitsla-
gen bij de meisjes die een ron-
de liepen: 1 Nicolien Al, 2 Kirsten 
Min en 3 Rianne Rotteveel. Jon-
gens: 1 Vincent Koot, 2 Bart Ver-
berne en 3 Syb Visser. Twee ron-
den meisjes: 1 Kim Groot, 2 Julia 
vd Velden en 3 Carmen Rijs. Jon-
gens: 1 Max Rijs, 2 Maurice Rijs 
en 3 Quentin Aker. 

Siem Castricum club-
kampioen bij ‘t Stetje
Castricum - Afgelopen vrijdag-
avond heeft Siem Castricum de 
wisselbeker in ontvangst mogen 
nemen, omdat hij vorig seizoen 
de beste was bij biljartvereni-
ging ‘t Stetje. Nummer twee was  
Huib Moot en nummer drie Siem 
Groentjes. De gehele avond was 
Jan Castricum van de partij van 
Radio en TV Castricum om op-
names te maken die woensdag-
middag 17 september worden 
uitgezonden op Radio Castri-
cum van 16.00 tot 17.00 uur. Ook 
wordt er een gedeelte uitgezon-
den op Castricum TV om ’t Stetje, 
maar ook de gehele stichting van 
Biljart- en Bridgecentrum Castri-
cum te promoten.

Er werd die avond gebiljart en 
hoe! Harm Regts won met groot 
overmacht zijn beide partijen. 
De eerste van Eugene Burgzorg 
in 11 beurten en hij maakte een 
hoogste serie van 7 carambo-
les. In de tweede partij van Harm 
was Siem Groentjes het slacht-
offer. Deze werd beëindigd in 14 
beurten waarmee Harm meteen 
koploper is. 
Piet Castricum versloeg eerst 
Jan Elting in 18 beurten, en la-
ter op de avond moest Jeroen 
van de Kerkhof er aan geloven in 
19 beurten. Piet maakte in beide 
partijen een hoogste serie van 6 
caramboles, en haalde de nodi-
ge wedstrijdpunten. 

wedstrijd. De verdiende punten 
vielen pas in de slotfase toen Da-
niel McCorkindale een snelle pe-
nalty over de lijn liep. Rob Mole-
naar schoot de conversie tussen 
de palen. Nog voor het einde van 
de wedstrijd bestrafte Daniel Ri-
chardson het slechte tackelwerk 
van de Castricummers nog maar 
eens met een try en zag weder-
om de conversie van Clarke be-
nut worden voor een ontluiste-
rende 34 – 7 nederlaag voor de 
Noord-Hollandse ploeg.
Komende week moet het alle-
maal beter, als de opgelopen 
blessures tenminste hersteld 
zijn, want ook daarin grossier-
de CAS RC de afgelopen week. 
Er staan drie thuiswedstrijden 
op het programma. De Ladies 
openen om 11.30 uur tegen de 
Hanze Ladies, het tweede speelt 
om 12.30 uur tegen de Wrotters 
en de hoofdmacht ontmoet om 
14.30 uur promovendus DSR-C 
uit Delft. De jeugd heeft zater-
dag alleen maar uitwedstrijden 
en het Driede gaat op zaterdag 
naar Spakenburg met kick off 
om 15.00 uur.

Twaalf landen doen mee 
aan WK mini’s bij FCC

Castricum - Het aantal deelnemende landen bij de WK mini’s bij FC 
Castricum is uitgebreid naar twaalf landen. Nigeria en Mexico zijn de 
nieuwe deelnemende landen. De aanwas van jonge leden, 5 en 6 jaar 
oud, is zo groot dat een uitbreiding van de aantal teams nodig is. Af-
gelopen zondag stelden de nieuwe teams zich op het hoofdveld voor 
aan het publiek. Waar zij een staande ovatie kregen. Daarna werd vol 
overgave gevoetbald. 

Voetbaltalenten gezocht 
Castricum - Vitesse ‘21 is op 
zoek naar jongens en meisjes 
die zin hebben om eens keihard 
tegen die zwart-witte-bal aan 
te  trappen? De voetbalvereni-
ging zoekt talenten tussen de 6 
en 11 jaar oud. De trainingen zijn 
op woensdag van 14.00 tot 15.00 

uur en de wedstrijden worden 
op zaterdagochtend gespeeld. 
Als bonus maken de voetballers 
kans Pupil van de Week te wor-
den die een keer meedraait met 
de ‘grote’ jongens uit de selectie. 
Opgeven kan bij Ronald Stam 
tel. 0251-651711. 

Meervogels 
onderuit
Akersloot - De zaterdag 1 van 
Meervogels is uit tegen Medem-
blik met 1-0 ten onder gegaan. 
Door een goed opgezette aanval 
wist de thuisploeg wel te scoren. 
Meervogels speelt zaterdag uit 
tegen AFC ‘34 en dat zal weder-
om een moeilijke klus worden.

Meervogels komt 
nog goed terug
Akersloot - De zondag 1 van 
Meervogels is thuis tegen IVV 
met 3-4 onderuit gegaan. Het 
team van trainer Han Visser 
kwam na een grote achterstand 
toch nog redelijk terug. De Land-
smeerders begonnen sterk en de 
thuisploeg kwam onder druk te 
staan. Door spits Logan werd het 
al snel 0-1. Even later wist die-
zelfde speler 0-2 te scoren. Toen 
van Semmond 0-3 scoorde leek 
het duel al gespeeld. Na de pau-
ze kwam Meervogels echter 
sterk terug. Mike Kerssens kon al 
snel 1-3 scoren. Door Tim Koel-
man werd de tussenstand op 2-
3 gebracht. Onverwacht kon van 
Semmond uit een counter 2-4 
scoren. Dave Peekel maakte er 
3-4 van. Meervogels was thuis 
verslagen en dat deed pijn. 

FCC niet in actie
Castricum - Fc Castricum is af-
gelopen weekend niet in actie 
gekomen omdat het veld van te-
genstander Purmerend was af-
gelast. 

Golfbaan Spaarnwoude 
houdt grote uitverkoop
Regio - Van vrijdag 19 tot en 
met zondag 21 september vindt 
op Golfbaan Spaarnwoude de 
‘Mega Sale’ plaats. Dat is een 
grote uitverkoop van vele beken-
de golfmerken. Op vrijdag start 
de uitverkoop voor leden. Op za-
terdag en zondag is de Mega Sa-

le voor iedereen toegankelijk van 
10.00 uur tot 18.00 uur. 
Naast de uitverkoop kan men op 
zaterdag genieten van live mu-
ziek, zijn er demo’s van onder 
andere Ping, Callaway en Taylor-
made en worden er gratis golf-
lessen gegeven. 
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Schaatsen? 
Castricum - Kinderen kun-
nen zich nog opgeven voor het 
jeugdschaatsseizoen van de 
VKIJ, de schaatsclub van Cas-
tricum en Bakkum. 
De deelnemers schaatsen el-
ke zaterdagmorgen van 10.00-
11.00 uur op de buitenbaan van 
de Meent in Alkmaar onder be-
geleiding van trainers. Het sei-
zoen loopt van 11 oktober tot 
half maart. Bel voor meer in-
formatie Annemieke Kos tel: 
675250. 

Voetballers Limmen winnen weer
Limmen - Het gaat prima met 
vv Limmen in de derde klasse. 
De thuiswedstrijd tegen Me-
demblik werd met 3-2 gewon-
nen. Het gretig spelende Lim-
men voetbalde 85 minuten  
voortreffelijk, de laatste vijf mi-
nuten was het wat minder. De 
tweede opeenvolgende ze-
ge was echter dik- en dikver-
diend. 

Na twee speelronden deelt Lim-
men de koppositie in de derde 
klasse A met VVW. Daarmee 
heeft het team een droomstart 
en de wijze waarop beide over-
winningen tot stand kwamen, 
stemt tot grote tevredenheid. 
Onder prachtige omstandighe-
den bereikte Limmen een zeer 

hoog niveau, waarbij het toch 
niet misselijke FC Medemblik 
er niet aan te pas kwam. De 
ene na de andere fraaie aanval 
rolde in de richting van het Me-
demblikse doel. De thuisploeg 
had dan ook al wat kansen ge-
had toen het in de 25e minuut 
op voorsprong kwam. Ron van 
Stralen dwong een corner af, 
waarna hij zelf de bal feilloos 
op het hoofd van Rik Seignet-
te mikte. De wijze waarop Seig-
nette de bal vervolgens in het 
doel verlengde, was formida-
bel: 1-0. 

In de tweede helft ging Lim-
men onverdroten verder en na 
tien minuten verdubbelde Je-
roen Veldt met al weer zijn de 

derde doelpunt van dit prille 
seizoen de score. Veldt antici-
peerde goed op een dieptepass 
van Harry Verduin en schoof 
de bal onder de keeper door. 
Limmen leek op rozen te zitten 
toen Martijn de Haan, hij stond 
nauwelijks een minuut in het 
veld, met een prachtig uithaal 
voor 3-0 zorgde. Daarmee was 
de buit binnen, hoewel Limmen 
het zichzelf in de slotfase onno-
dig lastig maakte. 

Het leverde Medemblik twee 
doelpunten en een angstige 
slotfase op, maar die was snel 
vergeten toen de Heemskerk-
se scheidsrechter voor de laat-
ste keer floot en Limmen zich in 
het feestgedruis kon storten.  FC Castricum verwel-

komt het 500e jeugdlid 
Castricum - Afgelopen vrijdag-
avond werd bij FC Castricum een 
nieuwe mijlpaal gevierd. De fu-
sieclub verwelkomde haar 500e 
jeugdlid tijdens de kick-off-ver-
gadering voor alle jeugdleiders. 
In bijzijn van z’n vader en moe-
der werd Arthur van der Himst 
als 500ste lid in het zonnetje ge-
zet. 
Uit handen van Fred Slagman van 
de ledenadministratie en jeugd-
voorzitter Louis van Duivenvoor-
de ontving het nieuwe minilid (5 
en 6 jarigen) een prachtige taart 

en een mooie voetbal. FC Castri-
cum maakt een constante groei 
door. In het eerste seizoen 2002-
2003 telde de club 19 jeugd-
teams en dit seizoen maar liefst 
42 jeugdteams. 

Vooral de pupillenafdelingen bij 
FC Castricum worden steeds 
groter. Nooit eerder had FC Cas-
tricum tien E pupillen teams en 
acht F teams, zoals dit seizoen. 
De club heeft daarnaast 65 mi-
ni’s van 5 en 6 jaar. Nieuwe kin-
deren zijn welkom.  

ADO ’20
ADO had precies 
één week no-
dig om de dom-
per van de ope-
ningswedstri jd 
tegen Westlan-
dia te verwer-
ken. De forma-
tie van Dick-Jan 
Ente spoelde de 
kater van die 4-
0 thuisnederlaag 
op overtuigende 

wijze weg tegen Elinkwijk. Op de 3-0 ze-
ge in Utrecht was weinig af te dingen. 

Voorzover er sprake mocht zijn geweest 
van beschadigd zelfvertrouwen, dan 
moet dit door deze zege wel weer zijn 
hersteld. De voorhoede spreidde de-
zelfde gretigheid en gedrevenheid ten-
toon als in de aanloop naar de compe-
titie. Niet onbelangrijk daarbij was na-
tuurlijk dat de achterhoede – met Ar-
jan de Zeeuw in zijn eerste competitie-
optreden voor zijn nieuwe club - stond 
als een huis. Met de drie punten die in 
deze thuis- en uitwedstrijd werden be-
haald bevindt ADO zich in een flink ge-
zelschap. Twee ploegen boekten de vol-
le winst uit de twee eerste wedstrijden. 
Westlandia schoot opnieuw uit zijn slof 
en stuurde AFC met een fikse neder-
laag terug naar Amsterdam (4-1). VVSB 
deed het wat rustiger aan met 2-0 tegen 

Haaglandia. Met de drie punten die vo-
rige week werden veroverd op Hollan-
dia (0-1) komt het totaal van de club uit 
Noordwijkerhout ook op zes. Na Argon, 
dat vier punten verzamelde volgen er op 
de ranglijst zeven clubs met drie punten, 
waaronder ADO.

Tegenstander VUC die zondag op be-
zoek komt op de Vlotter, maakt ook deel 
uit van dat gezelschap. Het elftal van oe-
fenmeester Edwin Vurens revancheer-
de zich afgelopen zondag voor een uit-
nederlaag bij Argon (2-1) met een aan-
sprekende zege op FC Omniworld (3-
0). Nu heeft Omniworld het per defini-
tie moeilijk tegen VUC: vorig jaar verliet 
de club uit Almere sportpark Het Kleine 
Loo met een 4-0 nederlaag. Voor VUC is 
dit seizoen zijn derde in de hoofdklas-
se, en het verloor geen enkele keer van 
Omniworld.
Maar nu ADO-VUC. Daar zijn de kaarten 
iets anders geschud. ADO moest van de 
vier keer, één gelijkspel toestaan en won 
de overige drie duels. Ook de beide con-
frontaties op de Vlotter. Er valt dus een 
reputatie op te houden. Daarnaast zal 
de selectie van Ente zijn supporters (en 
zichzelf) niet een tweede domper wil-
len bezorgen. In Utrecht werd gelukkig 
bevestigd dat de aanvallende instelling 
nog steeds zijn vruchten kan afwerpen, 
daaraan moet dan ook een vervolg wor-
den gegeven. ADO staat na twee wed-

Prima prestatie vraagt 
om goed vervolg

zondag a.s. 14.00 uur

ADO ‘20
tegen

türkiyemspOr

Bouw- en 
aannemingsBedrijf B.v.

ADO ‘20
tegen

VUC

zondag 21 september
14.00 uur

VOOR
HEEMSKERK
06-51236499

Edwin Vurens van VUC
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Afsluiting hengelsport-
competitie 55 plussers
Uitgeest - Op 9 september is 
ter afsluiting van de hengel-
sportcompetitie voor 55 plus-
sers 2008,  in het verenigings-
water van de Algemene Henge-
laars Bond viswater ‘de Kuil’, een 
afzonderlijke prijsuitreikingwed-
strijd gehouden.
Na afloop werden in de kantine 
van voetbalvereniging Uitgeest 
de prijswinnaars van deze wed-
strijd en van de viscompetitie 
2008 bekend gemaakt. 
Van de slechts zes deelnemers 
aan de afsluitende wedstrijd 
wisten maar drie deelnemers 
een visje te verschalken. Joop 
de Beer won de wedstrijd met 81 
punten, tweede en derde wer-
den respectievelijk Dirk Zonne-
veld met 39 punten en Jan Blee-
ker met 13 punten. 

Wekelijks is er op de dinsdagoch-
tend, vanaf begin mei tot begin 
september, gevist. Het wedstrijd-
resultaat werd bepaald door de 
som van het aantal punten wat 
te verkrijgen was via het aantal 
en het gewicht van de gevan-
gen vis. Van de in totaal achttien 
wedstrijden mochten zes slechts 
behaalde resultaten worden af-
getrokken, om tot het eindresul-
taat van de competitie te komen.
Op de eerste plaats, met 20 com-
petitiepunten, eindigde het dit 
jaar toegetreden lid, Rien Faas-
se uit Castricum. Vijf maal bleek 
hij dit jaar het beste wedstrijdre-
sultaat behaald te hebben, ter-
wijl Rien zes keer tweede werd. 
Joop de Beer wist zich vijf keer 

als eerste te plaatsen en vier 
keer tweede .
Joop moest uiteindelijk het on-
derspit delven en werd uiteinde-
lijk tweede met 23 punten. 
Pico, de gedoodverfde kampioen 
van de laatste jaren, kon dit jaar 
het huzarenstukje niet herhalen. 
Hij behaalde met 35 punten de 
derde plaats.
Ton Pleijster bleek overduidelijk 
de runner-up van de competitie 
van 2008 te zijn. Met extra trai-
ningsarbeid vooraf, wist hij zich 
tot de vierde plaats op te werken. 
Op de vijfde plaats eindigde Piet 
Feenstra. Tijdens het bespreken 
van de competitieomstandighe-
den voor het seizoen 2009 werd 
duidelijk dat viswater de Zien, 
om redenen van te veel overhan-
gende takken van de wilgen, als 
wedstrijdwater wordt afgevoerd.
In een viertal voorgestelde nieu-
we viswatertjes, in de regio 
Zaandam, zal worden proef ge-
vist, zodat wellicht de keuze in 
het wedstrijdwater kan worden 
uitgebreid.
Met een totaal aantal gevangen 
vissen van 2816 stuks en een  to-
taal gewicht van 228,5  kg ble-
ken de resultaten beduidend be-
ter dan in 2007 met respectieve-
lijk 1888 stuks en 195,6  kg. 

Voor volgend jaar zijn er nog 
nieuwe leden welkom. Ervaring 
met wedstrijdvissen is niet no-
dig. Voor meer informatie: Joop 
de Beer (0251-311348), Pico Pil-
kes (0251- 310275) of Teun Vis-
ser (025-1 310584).

FC Uitgeest doet goede zaken
Uitgeest - FC Uitgeest heeft de 
uitwedstrijd tegen Berdos met 0-
5 gewonnen. 
Het team van trainer Jurg Bos-
man speelde zeer sterk. Na de 
valse start van vorige week te-
gen FC Den Helder boekte de 
ploeg een prima overwinning op 
het zwakke Berdos. 
Geruststellend was vooral het 
optreden van de verdediging die 
in de periode dat FC Uitgeest 
verzuimde de wedstrijd op slot te 
gooien, fier overeind bleef. 
De meegereisde supporters van 
FC Uitgeest hadden het na af-
loop vooral over het veel te lange 
gras. Voor een vlot combineren-
de ploeg als Uitgeest is lang gras 
een handicap. De bal blijft ach-
ter je hangen en passes komen 
niet aan. Vooral aanvallers mer-
ken dat. FC Uitgeest begon in 
dezelfde opstelling als tegen FC 
Den Helder met voorin Ramon 
den Nijs, Gabe van Wijk en Yec-
chi Wijk. Vooral de laatste ont-
popt zich bij FC Uitgeest als een 
echte aanvalsleider. Hij is door 
zijn beweeglijkheid een voortdu-
rende plaag voor de verdediging 
van de tegenstander, kaatst slim 
en is goed aanspeelbaar. 
In de 13e minuut kwam Uitgeest 
op voorsprong door Ramon den 
Nijs. Hij scoorde na aangeven 

van de sterke Van Wijk met een 
fraai afstandsschot. In de 27e 
minuut was het wederom Den 
Nijs die na een mooie steekpass 
Van Wijk beheerst afrondde. In 
de periode die volgde waren er 
mogelijkheden genoeg voor FC 
Uitgeest om verder uit te lopen 
maar door het lange gras misluk-
te dat bij voortduring. Met John 
den Nijs in de ploeg voor Jesper 
Roodenburg en Rick Veldt voor 
Wijk duurde het uiteindelijk tot 
de 70e minuut voordat Veldt de 
wedstrijd besliste. Aan het doel-
punt lag een prachtige actie van 
Den Nijs ten grondslag die nadat 
hij op het middenveld de bal ver-
overde op fraaie wijze een man 
uitspeelde en Veldt een niet te 
missen kans bood. Daarmee was 
het verzet van Berdos voorgoed 
gebroken. In het nog resteren-
de kwartier zetten  Veldt en Van 
Wijk de definitieve eindstand van 
0-5 op het scorebord. 
Trainer Bosman was na afloop 
natuurlijk tevreden over de uit-
slag. Hij roemde vooral de orga-
nisatie van achteruit. De meege-
reisde supporters waren in ieder 
geval opgelucht want zij willen 
wel weer eens een kampioen-
schap meemaken. Door de over-
winning blijft FC Uitgeest in het 
spoor van de koplopers.

MHCU begint goed
Uitgeest - De kop is eraf, het 
eerste competitieweekeinde zit 
erop en MHCU kan hier met een 
goed gevoel op terugkijken. Vele 
wedstrijden werden gewonnen. 
Als je echter zoveel teams hebt 
deelnemen aan de hockeycom-
petitie, kun je niet alles winnen 
en zo waren er dus ook teams 
die jammer genoeg hun wed-
strijd verloren. 
Het meisjes D1 team dat vorige 
week nog succesvol een tweede 
plaats behaalde op een toernooi, 
kon de zegereeks niet voortzet-
ten. Zij verloren hun eerste uit-
wedstrijd bij Alliance in Heem-
stede. De beide jongenselftallen 
echter boekten gigantische over-
winningen. Het jongens D1 elf-
tal mocht als eerste van de beide 
ploegen het veld op om aan te 
treden tegen Hurley. Al rap ston-
den zij met 1-0 voor. Deze voor-
sprong hebben zij niet meer uit 
handen gegeven. Zij domineer-

den de hele wedstrijd. De eind-
stand was uiteindelijk 8-0 in het 
voordeel van Uitgeest.
Vervolgens was het de beurt aan 
de jongens C1. Voor het eerst 
sinds lange tijd neemt er weer 
een jongens C-team van MH-
CU deel aan de competitie en 
het was dus erg spannend hoe 
het verloop van de wedstrijd zou 
zijn. Zij maakten er een nog gro-
ter feest van dan de jongens D. 
Al snel troffen de jongens van 
Uitgeest het doel en dat ble-
ven zij doen gedurende de he-
le wedstrijd. De keeper van Hi-
salis kreeg de ene na de andere 
bal om zijn oren. Zij werden met 
15-0 de pan in gehakt. Een leu-
ke opsteker voor de beide jon-
genselftallen. 
Wie hockey een leuke sport vindt 
kan eens kijken op de website 
www.mhcu.nl. Een kijkje nemen 
bij een training of tijdens een 
wedstrijd is uiteraard ook goed.

FC Uitgeest krijgt te weinig
Uitgeest - De vrouwen van FC 
Uitgeest hebben de bekerwed-
strijd tegen SV Hoofddorp met 
3-1 verloren. Het team werd ge-
confronteerd met een zeer on-
sportieve tegenstander, en ook 
de rol van de arbiter was zeer 
omstreden.
Het eerste kwartier was Uitgeest 
beduidend sterker. Na een half 
uur kon Kristine Sival de ope-
ningstreffer scoren. Dat zou te-
vens de ruststand worden. Uit-
geest had  goed gespeeld in het 
eerste bedrijf maar werd gedu-

peerd door enkele wonderlijke 
beslissingen van de arbiter. 
Dat zou na rust weer gebeuren. 
Hoofddorp kon uitlopen naar 2-
0 en 3-0. In de slotfase kon Uit-
geest via een strafschop einde-
lijk scoren. Keeper Shari Breet-
veld wilde de wedstrijd het liefst 
zou snel mogelijk vergeten. “Dit 
was geen leuke middag. We be-
ginnen zondag voor de compe-
tite tegen WSV’30 (Wormer). We 
gaan dan voor een goed resul-
taat.” Het duel begint om 12.00 
uur. 

Stormvogels te-
vreden met punt
Uitgeest - KV Stormvogels heeft 
de thuiswedstrijd tegen Aurora 
met 10-10 afgesloten. Het werd 
een leuke wedstrijd van twee 
teams die gelijkwaardig waren.
Aurora kon de score openen. De 
thuisploeg kon even later alweer 
gelijk komen. Daarna was het de 
beurt aan de Haarlemmers om te 
scoren. Stormvogels kon daarna 
goed terugkomen en vlak voor 
rust werd het door de goed spe-
lende Michel Wessels 5-4. In de 
laatste minuut werd het toch nog 
gelijk. Na de pauze zag het pu-
bliek wederom twee teams die 
de spanning er in hielden. Au-
rora opende iets sterker en liep 
uit naar 5-7. Daarna was het 
weer de beurt aan het team van 
aanvoerder Gerard Valkering en 
het stond al snel 8-8. Stormvo-
gels kwam vlak voor tijd op voor-
sprong. Maar een halve minuut 
voor het laatste fluitsignaal werd 
het toch weer gelijk. 
Valkering was na afloop toch te-
vreden. “Jammer dat we dat ene 
puntje voorsprong niet hebben 
vastgehouden. Eigenlijk had de 
arbiter deze gelijkmaker niet mo-
gen goedkeuren maar daar doe 
je toch niets tegen. Het bleef na 
de wedstrijd ook nog lang gezel-
lig op ons complex.” Stormvogels 
speelt zondag wederom thuis, 
dan is de tegenstander Ooster-
kwartier. Valkering: “Hopelijk zijn 
de weersomstandigheden dan 
weer zo goed en trekken we veel 
publiek. Dat brengt extra gezel-
ligheid en dan is het extra leuk 
om te spelen.”

Gratis breakdance-
les in Mill House
Uitgeest - Wie tussen de tien en 
vijftien jaar oud is en de ‘moves’ 
uit de nieuwste videoclips ook 
helemaal te gek vindt komt op 
woensdagavond 17 septem-
ber naar jongerencentrum Mill 
House en volgt daar een gra-
tis breakdance-les! Dit is vrijblij-
vend en men hoeft zich hier niet 
voor aan te melden. 
Van 19:30 tot 20:30 uur zullen 
drie enthousiaste breakdancers 
laten zien wat deze hippe dans-
stijl allemaal inhoudt. Op deze 
avond kan men zich ook inschrij-
ven voor de breakdance-cursus 
die start op woensdag 24 sep-
tember en acht lessen beslaat. 
De breakdance-cursus wordt 
gegeven in jongerencentrum Mill 
House, Molenwerf 6 in Uitgeest. 
Voor aanmelden of informatie: 
Daniëlle van de Brug, tel. 06-
13421719 of via jongerenwerk@
jonguitgeest.nl.

Snelheidscontrole
Uitgeest - Op woensdag 10 
september hield de politie een 
snelheidscontrole van 18.00 tot 
19.30 uur op de Provincialeweg. 
Van de 1563 passanten zijn er 73 
bekeurd.

Workshop bij ‘t Stokpaardje
Uitgeest - Het seizoen voor 
workshops en arrangementen is 
weer geopend. De zon gaat zich 
wat minder laten zien en dat be-
tekent voor velen dat ze weer 
eens iets creatiefs willen doen.
Deze mogelijkheid bieden Lin-
da de Wit en Carola Wilshaus u. 
Zij verzorgen arrangementen bij 
‘t Stokpaardje in het zelf maken 
van sieraden. 
De deelnemers maken in vier 

uur tijd onder begeleiding een 
ketting. De tijden zijn van 12.00 
tot 16.00. 
Er is ook een mogelijkheid om 
voor de workshop een wande-
ling te maken door oud Uitgeest 
onder begeleiding van Christine 
van Ingen. In dat geval wordt er 
om 11.00 uur gestart. Voor meer 
informatie: Linda de Wit, tel. 
0251-312446 of Carola Wilshaus, 
tel. 0251-310295.



‘Het vierkant’ was vorige week op 
een mooie nazomerdag het enige 
dat nog restte van de historische 
stolpboerderij Waardenburg.

Onder de naam ‘Tuin van Waarden-
burg’ gaat hier een appartementen-
complex verrijzen, waarin de oude 
vormen herkenbaar zullen zijn.
Burgemeester Baltus, met achter 

haar nog juist zichtbaar wethou-
der Sely en rechts van haar de wet-
houders Van der Hoek en Linnartz 
stonden vorige week letterlijk even 
stil bij het afscheid van een stukje 
Uitgeester geschiedenis en het aan-
breken van nieuwe tijden voor de-
ze locatie. Fotograaf Jacques Der-
sjant was toevallig ter plekke en 
legde het tafereel vast.
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

- Afdeling Burgerzaken:
maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 
uur en daarnaast ook op woens-
dagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur 
en donderdagavond van 18.30 tot 
20.00 uur.

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

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

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

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

De Regenboog
Waldijk ‘echt’ open
De locatie Waldijk van kinderdag-
verblijf De Regenboog draait al-
weer negen maanden, maar af-
gelopen woensdag vierden be-
stuur, directie, personeel, ouders 
en kinderen dan toch de officiële 
opening. Wethouder Jack van der 
Hoek kwam de felicitaties over-
brengen van het gemeentebe-
stuur. Samen met een van de jong-
ste peuters verrichte hij de ope-
ningshandeling door een slinger 
door te knippen.
Directeur mw. M. van Kalmthout van 
De Regenboog noemde in haar toe-
spraak het verlate openingsfeest type-
rend voor de moeizame aanloop van 
de locatie aan de Benningskamplaan. 
In 2003 maakte De Regenboog al plan-
nen om kinderopvang te gaan organi-
seren voor de jonge gezinnen van de 
nieuwe woonwijk Waldijk. Eind van 

dat jaar vonden de eerste gesprekken 
met de gemeente plaats. In het voor-
jaar van 2004 werd een bouwteam ge-
formeerd met onder anderen de initi-
atiefnemers, De Wonerij en een archi-
tect.
Vervolgens duurde het tot oktober 
2006 voor de toenmalige wethouder 
de eerste paal kon slaan. De bouw vol-
trok zich gelukkig in een recordtempo. 
Dat was volgens directeur Kalmthout 
vooral te danken aan de goede samen-
werking tussen bouwer Ouwehand, 
architect Aantjes en De Wonerij. Eind 
2007 werd het prachtige pand opgele-
verd en op 2 januari 2008 konden de 
twee dagopvanggroepen er voor het 
eerst terecht.
Met de fraaie inrichting en de al even 
fraaie (speel)tuin buiten heeft Waldijk 
een kinderdagverblijf om trots op te 
zijn.

Burgerlijke Stand
GEBOREN
Stan Tigo Bakker, zoon van
S. Bakker en S.T.F. Bakker
Tom Frederik Gerardus Minnebo, 
zoon van E.G.P.M. Minnebo en 
A.E.M. Sondorp

GEHUWD
G.J. Peijs en M. Fakkeldij
D.J. van Wijk en E.J. Vonk
E. Bosman en A.M. Kloes

OVERLEDEN
D. Hakkenbroek, 84 jaar

Kijk op Uitgeest 

Boeiend
Al bladerend door mijn agen-

da, realiseer ik me dat mijn werk 
boeiend en afwisselend is. Uit-
geesters ontmoeten, vergade-
ringen leiden, regionale bijeen-
komsten, en scholing. En dan 
heb ik nog maar enkele dingen 
genoemd. Deze week was ook 
weer zo’n week. Ik ben bijvoor-
beeld op bezoek geweest bij 
scouting De Bogaerd. Wat doen 
deze vrijwilligers een fantastisch 
werk voor grote groepen kinde-
ren. 

Maar ook telde deze week weer 
een dag opleiding. In deze co-
lumn heb ik al eens wat verteld 
over de nieuw opgerichte veilig-
heidsregio.

De brandweer en de GGD zijn ge-
regionaliseerd en samengegaan 
in de zogenaamde Veiligheidsre-
gio Kennemerland (VRK).
Met enige regelmaat heb ik een 
training, cursus of oefening in 
het kader van de rampenbestrij-
ding.

Afgelopen donderdag was ik bij 
een oefening op Schiphol. Laat ik 
vooropstellen dat het luchtver-
keer de meest veilige vorm van 
transporteren is. Dus de kans op 
een luchtvaartongeval is en blijft 
zeer klein.

Maar ik kan u geruststellen, dat 
mocht er wat gebeuren, we met 
zijn allen goed voorbereid zijn. 
Alles ligt vast in draaiboeken en 
iedereen weet wat er dan van 
hem of haar verwacht wordt.

Natuurlijk kun je niet alles tot in 
detail voorbereiden, want in de 
praktijk gaat het vaak net iets 
anders dan verwacht. Toch is het 
goed dat je dan blind kunt varen 
op de vaste routines die door re-
gelmatige oefening en training 
bij allen bekend zijn.

En vrijdag waren we met het he-
le college bij de IJmond-bijeen-
komst ‘Politiek ontmoet bedrijfs-
leven’.
Ook enkele raadsleden waren 
aanwezig. Ik heb weer veel men-
sen gesproken en nieuwe afspra-
ken gemaakt. En zo is de cirkel 
rond en was ik weer terug bij 
mijn agenda.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

  

Wethouder opent 
expositie
Wethouder Arnold Sely heeft 
woensdagavond 10 september on-
der grote publieke belangstelling 
in de hal van het gemeentehuis 
een overzichtstentoonstelling ge-
opend van de aquarellen van Joop 
de Beer. De Uitgeester kunstschil-
der dankt zijn grote bekendheid 
ook aan zijn werk als docent Teke-
nen en Aquarelleren bij De Nieu-
we Kuil.

De in het gemeentehuis tentoongestel-

de werken zijn voor het grootste deel 
gewijd aan heel herkenbare locaties in 
Uitgeest. Het overgrote deel is particu-
lier bezit en is daarom vrijwel nooit te 
bezichtigen: een bijzondere gelegen-
heid voor liefhebbers van mooi Uit-
geest. De openingsuren van het ge-
meentehuis zijn: maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur. Maan-
dag tot en met donderdag van 13.30 
tot 17.00 uur en donderdagavond van 
18.30 tot 20.00 uur. De expositie blijft 
te zien tot en met 31 oktober.

Afscheid van een 
stukje historie



Nieuwe onderneming in Uitgeest:
BaLie, training en coaching
Uitgeest - Uitgeest is een on-
derneming rijker. Twee onder-
nemende vrouwen: Baukje Uil-
kema en Liesbeth van Breemen 
zijn onder de naam BaLie hun ei-
gen bedrijf (VOF) in training en 
coaching op het gebied van per-
soonlijke groei en ontwikkeling 
gestart.
Na hun eigen paden te heb-
ben bewandeld in diverse com-
municatie-,  interim- en leiding-
gevende functies bij uiteenlo-
pende werkgevers voltooiden 
ze hun opleidingen op het ge-
bied van NLP (neuro linguïstisch 
programmeren). Met deze NLP-
technieken als basis ontwikke-
len ze trainingen voor particu-
lieren en bedrijven.  BaLie be-

geleidt in het ontdekken van de 
juiste koers bij vragen als:
- doe ik wel de dingen die ik wil;
- hoe verbeter ik de relatie met 
mijn partner, kinderen of baas;
- hoe krijg ik meer balans in de 
dingen die ik doe;
- doe ik het werk dat ik echt leuk 
vind.
BaLie werkt in de vorm van 
workshops voor groepen en 
biedt daarnaast individuele be-
geleiding en coaching. De work-
shops zijn in Uitgeest, maar kun-
nen ook op locatie gegeven wor-
den. Trainingen voor bedrijven 
worden op locatie of incompa-
ny verzorgd. 
Het is ook mogelijk in groepjes 
van zes vrouwen, onder school-

Twee nieuwe Uitgeester-ondernemers: Baukje Uilkema (r) en Liesbeth 
van Breemen (l) van BaLie (VOF).

tijd, te werken aan thema’s als 
‘hoe combineer ik werk & privé, 
‘wat kost me energie’, ‘waar haal 
ik het uit’ en ‘wat kan ik leren en 
gebruiken van de successen van 
anderen’.  
Belangstellenden kunnen zich 
nu inschrijven voor de workshop 
‘Op Reis’ op zaterdag 11 oktober, 
zaterdag 1 november, zaterdag 8 
november, zaterdag 15 novem-
ber en zaterdag 13 december. 
Kijk op de website: www.ba-lie.
nl  en schrijf in via info@bal-lie.
nl. Wie meer meer informatie wil 
kan altijd bellen met Baukje Uil-
kema  (06-51510519) of Liesbeth 
van Breemen (06-53593452).

Open-kookdag bij Martens 
Keukens & Haarden Alkmaar
Alkmaar - Op zaterdag 20 sep-
tember organiseert Martens 
Keukens & Haarden Alkmaar 
een informatieve open-kookdag. 
Deze zaterdag zal geheel in het 
teken staan van de passie voor 
koken. Zo zal men de bezoekers 
verrassen met de lekkerste tap-
as en andere gerechten die men 
maakt in de volledig ingerichte 
demokeuken. Uiteraard zal men 
bij deze gelegenheid de diverse 
in de showroom aanwezige in-
bouwapparatuur demonstreren.
In het hedendaagse gebruik van 
de keuken staan bij Martens 
Keukens & Haarden gezelligheid 
en gebruiksvriendelijkheid cen-
traal. Steeds meer mensen ont-
dekken de passie voor koken, al-

leen of met vrienden. Martens 
Keukens & Haarden is tevens 
‘hét clubhuis’ van diverse kook-
clubjes die het gezellig en leer-
zaam vinden om in de demokeu-
ken te komen koken. Belang-
stellenden zijn welkom om ook 
een keer deel te nemen aan zo’n 
kookavond en kunnen zelf erva-
ren hoe bijvoorbeeld het koken 
met stoom is. Hiervoor kan men 
vooraf een afspraak maken bij 
één van de adviseurs.
De open-kookdag is op zater-
dag 20 september in de show-
room aan de Rijnstraat 117a te 
Alkmaar van 10:00 uur tot 17:00 
uur. Voor meer informatie, aan-
biedingen en routebeschrijving 
zie www.martenskeukens.nl.

Optreden Jan en Monique 
Smit in Bobs Uitgeest
Uitgeest - Vrijdag 19 septem-
ber staat Jan Smit samen met 
zijn zus Monique op het podium 
van Bobs Uitgeest om daar een 
optreden te verzorgen.  Jan Smit, 
die zo’n twaalf jaar geleden aan 
zijn zangcarrière begon, is in-
middels uitgegroeid tot een en-
tertainer pur sang en schrijft veel 
van zijn liedjes tegenwoordig zelf 
of samen met zijn beste vrien-
den. Jan leidt een veelomvattend 
professioneel bestaan als artiest 
en toert door heel Nederland en 
Duitsland. nthousiast publiek.
Nadat Jan geopereerd was in 

verband met stemproblemen 
stond hij in mei van dit jaar na 
een fiks aantal maanden van 
rust voor een uitverkochte zaal 
in Bobs Uitgeest om meer dan 
2000 uitzinnige fans de avond 
van hun leven te bezorgen. De 
deuren gaan open om 21:00 uur 
en sluiten om 3:00 uur. De mini-
mum leeftijd is zestien jaar!
Tickets à 17,50 euro zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij 
Bob’s Party Palace Uitgeest, Pri-
mera winkels en online via www.
bobs.nl. Tickets aan de zaal kos-
ten 22,50 euro.

Vrijmarkt in hofje 
van Benesserlaan
Uitgeest -  Op zaterdag 20 sep-
tember is het landelijke buren-
dag. Dit hebben ze in het hofje 
aan de Benesserlaan in Uitgeest 
wel heel serieus opgepakt.
Het betreft de zaagtandwoningen 
nummer 340 tot en met 384. On-
der het motto ‘de Benesserlaan 
ruimt op’ organiseren ze een vrij-
markt in eigen tuin en onder ei-
gen carport. Het is de bedoeling 
dat men op deze dag wat voor de 
buren doet. Dit doen zij door al-
les op te ruimen en te verkopen. 
Verkocht wordt er onder ande-
re kleding, keukenspullen, hob-
byartikelen, tuin- en schuurheb-
bedingen en uiteraard zolderop-
ruimhandel. Ook zijn er mensen 
die zelf dingen hebben gemaakt. 
De verkoop start om 10.00 uur 
en sluit om 16.00 uur.
De bewoners hebben aanslui-
tend een barbeque om deze dag 
gezellig als buren af te sluiten. 

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN

BR 2008-031 Broekpolderweg 5 Oprichten stal
BL 2008-086 Kleis 67    Wijzigen garage

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook wor-
den verleend.

AFGEGEVEN BOUWVERGUNNINGEN
Verzenddatum
17-09-2008 Lagendijk 4 Plaatsen dakopbouw  

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift tegen afgegeven of geweigerde vergunningen of voorgenomen 
vrijstellingen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Een be-
zwaarschrift dient binnen zes weken met ingang van de dag na bekend-
making van het besluit te worden ingediend en gericht te worden aan 
Burgemeester en wethouders. 

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE

De Welstandscommissie behandelt op maandag 22 september om 
14.00 uur een aantal bouwplannen voor de gemeente Heemskerk, Ber-
gen en Uitgeest. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in 
het gemeentehuis van Uitgeest. De agenda van de bouwplannen van de 
gemeente Uitgeest kan vanaf donderdag 18 september worden inge-
zien bij de balie van Publiekszaken in het gemeentehuis van Uitgeest of 
u kunt contact opnemen met mevr. K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

Geven aan 
een goed

doel?
Let op dit
keurmerk 

www.cbf.nl


