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Uitgeest - Zaterdavond 23.30 
uur vond op de Kleis een aanrij-
ding plaats tussen een snorfiets 
en een auto. De 15-jarige snor-
fietser verloor de macht over zijn 
stuur en kwam op het deel voor 
auto’s terecht. Een automobi-
list reed in dezelfde richting en 
raakte de snorfietser in de flank, 
waardoor deze ten val kwam. Hij 
moest voor controle naar een 
ziekenhuis. 
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Cursussen
starten 5 oktober

www.vucas.nl

Kooiplein 24a
1901 VW Castricum
Tel. 0251-670048
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STOP ROKEN onder
medische begeleiding
Kortenaerplantsoen 46
Castricum. Aanmelden 

voor 28 september
Tel. 652 289

www.makeiteasy.nl

Vondel brengt verrassend toneel

Uitgeest - Toneelvereniging 
Vondel speelt De Mandarijnen-
kamer in De Zwaan. De Manda-
rijnenkamer is een hotelkamer 
van een doodgewoon, wat mie-
zerig hotelletje bij Montmartre. 
In zes taferelen ontmoet het pu-
bliek in deze kamer uiteenlopen-
de gasten, die daar een deel-
tje van hun alledaagse leventje 
doorbrengen. Ze krijgen daar te 
maken met alledaagse gebeur-
tenissen en ontwikkelingen, rond 
geld, relaties en liefde. De schrij-
ver werkt in alle scènes toe naar 
een verrassende ontknoping, 
waarbij de toeschouwer ver-
bluft achterblijft en zich afvraagt 
waarom hij deze  afloop niet had 
zien aankomen. De voorstelling 
is te zien op donderdag 8, vrij-
dag 9 en zaterdag 10 oktober om 
20.15 uur, zondag 11 oktober be-
gint de voorstelling om 14.15 uur. 
Kaarten kan men van maandag 
tot en met zaterdag van 15.00 tot 
18.00 uur bestellen op de reser-
veerlijn: 06-27001288.

Een van de spelers in actie; Bob Blinkhof. Te zien in De Zwaan in het toneelstuk De Mandarijnenkamer. Op 
17 oktober staat Bob daar weer op de planken met een presentatie over zijn verblijf in Indonesië waar hij 
zich inzette als begeleider bij een ontwikkelingsproject. 

Aanrijding

Een sluitende begroting 
zonder verzwaring lasten
Uitgeest - Het college van Uit-
geest presenteert een program-
mabegroting voor 2010 die on-
danks de kredietcrisis sluit met 
een, bescheiden, positief saldo. 
Het college is daarin geslaagd 
zonder de belastingdruk voor de 
burgers te verhogen. Ook wor-
den er geen incidentele inkom-
sten geraamd of aanvullend ge-
bruik gemaakt van reserves. 

De begroting sluit met een po-
sitief saldo van 4.437 euro. Geen 
geringe prestatie gezien de uit-
gangspunten om onder ande-
re het huidige voorzieningenni-
veau en de sociale voorzieningen 
te handhaven en de gemeente-
lijke lastendruk voor de inwo-
ners  niet te verhogen. Boven-
dien moet de financiële positie 

zo zijn dat de gewenste zelfstan-
digheid van de gemeente over-
eind blijft. Tevens blijft het inves-
teringsniveau op peil en wordt er 
zelfs meer begroot voor onder-
houd aan gemeentelijke bezittin-
gen, zoals bijvoorbeeld wegen en 
stoepen. 

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

tot ziens bij

 

	van e9,25 voor € 7,95
Caramelslof
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Van Amsterdam Garantiemakelaars 
viert gouden jubileum!

Castricum - “Alweer 50 jaar 
geleden opende Van Amsterdam 
Garantiemakelaars haar deu-
ren in Castricum. De afgelopen 
jaren hebben wij door eerlijk-
heid, hard werken en vakman-
schap een toonaangevende po-
sitie op de woningmarkt, in Cas-
tricum en omgeving verworven.” 
Aan het woord is Dick van Am-
sterdam, directeur van Van Am-
sterdam Garantiemakelaars. 
Hij vervolgt: “Door deze jarenlan-
ge ervaring hebben wij een soli-
de basis opgebouwd en lukt het 

ons om uitstekend staande te 
blijven in deze, voor de woning-
markt en makelaardij, moeilijke 
tijd.” Tijdens dit jubileumjaar viert 
Van Amsterdam het gehele jaar 
feest! Er kan onder andere een 
ballonvaart gewonnen worden.

Wie jarig is trakteert!
“Om ons jubileum samen te vie-
ren is het feest op ons kantoor! 
De komende tijd delen wij leu-
ke presentjes uit en maakt u bo-
vendien kans op een fantastisch 
cadeau, een spectaculaire bal-

lonvaart. Maar dat is niet alles. 
Het hele jaar staat in het teken 
van ons gouden jubileum! Wist u 
bijvoorbeeld dat u bij ons Gou-
den Servicepunten kunt spa-
ren?”  Wanneer mensen hun wo-
ning bij dit kantoor in de verkoop 
geven of het kantoor inschake-
len bij het kopen van een ande-
re woning, ontvangen zij Gouden 
Servicepunten. 
“Ook wanneer men vrienden of 
bekenden de gouden tip geeft 
om te kiezen voor Van Amster-
dam Garantiemakelaars, worden 
er Gouden Servicepunten uitge-
deeld.” 
De Gouden Servicepunten zijn 
heel 2009 inwisselbaar voor on-
der andere verkoopstylingadvies, 
een abonnement op een woon-
blad of diverse andere manieren 
om een woning onder de aan-
dacht van potentiële kopers te 
brengen.” 

Garantiemakelaars
Van Amsterdam Garantiemake-
laars is aangesloten bij het lan-
delijke samenwerkingsverband 
van Garantiemakelaars. Momen-
teel maken zo’n 75 kantoren deel 
uit van dit samenwerkingsver-
band. Alle kantoren zijn lid van 

de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars (NVM). 
Door jarenlange ervaring en uit-
gebreide kennis garandeert Ga-
rantiemakelaars een uitsteken-
de dienstverlening met een zo 

hoog mogelijk rendement voor 
de klant. Het kantoor is te vinden 
op de Dorpsstraat 64 in Castri-
cum. Kijk voor meer informatie 
op www.vanamsterdam.nl of bel 
0251-650850.
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

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

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in 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.

Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten.
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.

‘t Dierenduintje in de prijzen
Castricum - Coöperatie Uni-
vé Regio+ is een vereniging die 
werkt zonder winstoogmerk. Uit-
gangspunt is dat de winst ten 
goede komt aan de leden. Kort-
geleden is besloten dat een deel 
van de winst aangewend zal wor-
den voor enkele goede doelen.
Als maatschappelijk verzekeraar 
en instelling zonder winstoog-
merk wil Univé Regio+ drie be-
dragen, te weten 15.000, 10.000 
en 5.000 euro gaan uitkeren aan 
een instelling of vereniging die 
volgens het publiek een steuntje 
in de rug verdient.
Kinderboerderij ’t Dierenduintje 
is door de ledenraad van Univé 
Regio+ genomineerd en kan met 
een stem op plaats een, twee of 
drie eindigen. In september zal 
er via de e-mailnieuwsbrief aan 
ieder lid van Univé Regio+ ge-
vraagd worden om te stemmen 
op één van de drie geselecteer-
de doelen.
’t Dierenduintje te Castricum is 
ontstaan uit een particulier ini-
tiatief en sinds 2001 een stich-

ting. Het is afhankelijk van do-
naties, wordt gerund door vrij-
willigers en ontvangt geen sub-
sidies. De doelstelling van ’t Die-
renduintje is: Natuureducatie: le-
ren omgaan met flora en fauna. 
Het houden van allerlei soorten 
dieren: geiten, schapen, varkens, 
kippen, duiven, eenden en bijen.  
Bloemen en planten in stand 
houden die aan het verdwij-
nen zijn of zeldzaam in de na-
tuur voorkomen in de vlinder-
tuin, boomgaard en de moestuin. 
Door middel van het tentoonstel-
len van een verzameling van ou-
de boerenwerktuigen en gereed-
schappen het leven op een boer-
derij uitleggen. De geldprijs, die 
door de stem van het publiek 
naar ’t Dierenduintje zal gaan, 
zal worden gebruikt voor het 
plaatsen van een nieuw toiletge-
bouwtje, dat ook voor rolstoelen 
toegankelijk zal zijn.
De prijsuitreiking vindt plaats, op 
een binnenkort bekend te ma-
ken datum, op ’t Dierenduintje. 
Zie ook www.dierenduintje.nl.

Joods/Palestijnse dialoog in 
het Iskra monumentconcert

Castricum - Het eerste Iskra 
Monumentconcert van dit sei-
zoen op zaterdag 3 oktober, in de 
sfeervolle, intieme ambiance van 
de eeuwenoude Dorpskerk, aan-
vang 20.15 uur, belooft verras-
send en indrukwekkend te zijn. 
In het buitengewoon fascineren-
de concertprogramma Dialoog 
versmelten Arabische en Jood-
se klanken op magische wij-

ze met elkaar. Met de prachtige 
stem van de klassiek geschool-
de Sarah Elias, de warme klas-
sieke gitaarklanken van Izhars 
Elias vanuit beider Joodse ach-
tergrond én de geheimzinnige 
klanken van de Arabische U’d en 
de zang van Haytham Safia (Ga-
lilea) met de Arabische percus-
sie-instrumenten van Osama Mi-
leegi, waant men zich in de we-
reld van het Heilige Land. 

Kaartvoorverkoop Iskra Monu-
mentconcerten op www.iskra.nl 
of tel. 0251-674379. Entree 11,00 
euro, voor Iskra-donateurs en 
CJP 9,00 euro en kinderen t/m 12 
jaar 6,00 euro. Er is ook groeps-
korting mogelijk vanaf 10 perso-
nen.

Castricum - Het is steeds het-
zelfde principe, maar dan met 
een iets andere uitvoering. Op-
lichters. En ook steeds zijn het 
de gemakkelijke slachtoffers die 
hun geld kwijtraken, meestal ou-
deren. In Castricum was het dit-
maal een vrouw die zich uitgaf 
voor medewerkster van het Ro-
de Kruis en die op bezoek kwam 
bij een oudere dame. Omdat bij 
de vrouw regelmatig bloed wordt 
geprikt, werd de medewerkster 
binnengelaten. Na een leuk ge-
sprek verliet het slachtoffer even 
de kamer om een glas water voor 

Oplichters zijn actief
haar bezoekster te halen. Toen zij 
terug in de kamer kwam, bleek 
de oplichtster te zijn verdwenen, 
met medeneming van de hand-
tas van het slachtoffer.

De politie adviseert om geen 
vreemden binnen te laten. Bo-
vendien kan men medewerkers 
van instellingen zoals het Rode 
Kruis altijd vragen om hun legiti-
matie. Ook slachtoffer geworden 
van een oplichter? Bel dan met 
de plaatselijke politie via tele-
foonnummer 0900-8844 (lokaal 
tarief) om aangifte te doen.

Totem organiseert activiteiten 
voor jongeren van 12-15 jaar
Castricum - Totem, de jonge-
renclub van de raad van kerken, 
organiseert het komende ker-
kelijk jaar weer vier activiteiten. 
Jongeren tussen 12 en 15 jaar 
worden uitgenodigd om aan de-
ze activiteiten deel te nemen.
Het programma ziet er als volgt 
uit: 25 september: film over ge-

weldloosheid. 28 november: be-
zoek aan Boeddhistische Tempel 
in Amsterdam. 29 januari: schil-
deren naar aanleiding van een 
verhaal. 19 maart: donkere dui-
nen avond in de boshutten in het 
duin. De kosten voor de vier acti-
viteiten zijn 15 euro. Opgeven bij 
Rvk.castricum@casema.nl.
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Nieuwe cd op komst

Twintigste jaargang 
Jazz in Bakkum start
Bakkum - Hotel Borst, zondag 
rond de klok van vieren en vrij 
entree. Jazz in Bakkum start een 
nieuw seizoen. Het is de twintig-
ste jaargang. 
Het begon allemaal in de herfst 
van 1989, toen Lia de Ruiter pia-
nist Jos van Beest benaderde om 
met zijn gelijknamige trio een 
optreden te verzorgen in Bak-
kum. Jazz in Bakkum werd ge-
boren. Met steun van regionale  
en lokale bedrijven werd er een 
maandelijks terugkerende jazz-
middag gerealiseerd met  als 
simpele doelstelling; live-jazz-
muziek in een gezellige ambi-
ance en toegankelijk voor ie-
dereen. Zangeres Mariëlle Koe-
man kwam midden negentiger 
jaren bij de organisatie. Jazz in 
Bakkum kent inmiddels een rij-
ke muzikale geschiedenis, waar-
bij vele nationale en internatio-
nale muziekgezelschappen én 
jong aanstormend talent de re-
vue passeerden. 
Op zondagmiddag 27 septem-
ber, opent niemand minder dan 

orkestleider Jan Molenaar het 
nieuwe seizoen. Een prolonga-
tieconcert op verzoek, vanwege 
het succesvolle optreden van dit 
orkest tijdens het afgelopen sei-
zoen. Jan Molenaar Big Band 
presenteerden begin van dit jaar 
een nieuwe cd/dvd en zal veel 
repertoire van deze nieuwe op-
namen uitvoeren. 

Vooruitblikkend op Jazz in Bak-
kum; 25 oktober: Julian du Per-
ron Trio, 29 november: Jos van 
Beest Trio met Fred Berkeme-
ijer, 27 december: cd-presen-
tatie nieuwste album Marielle 
Koeman en Jos van Beest. In op-
dracht van hun Japanse platen-
maatschappij namen Marielle en 
Jos hun nieuwste album op, bij 
opnameleider en producer Frans 
Hendriks in zijn studio Gemengd 
Bedrijf in Limmen. Dit achtste al-
bum zal op 20 november worden 
uitgebracht in Japan en in de 
vorm van een gelimiteerde op-
lage op 27 december bij Jazz in 
Bakkum worden gepresenteerd.

Kim van der Linden Vooren van 100% Huid:

‘Ik geniet enorm van dit vak’
September Paardrijmaand
Open dag Schimmelkroft
Heemskerk - September is 
paardrijmaand. De FNRS (Fe-
deraties Nederlandse Rij Scho-
len) houdt zaterdag 26 septem-
ber van 13.00 tot 17.00 uur een 
open dag bij Ruitersportcentrum 
De Schimmelkroft aan de Sport-
boulevard (Kerkweg) in Heems-
kerk. Bezoekers kunnen kennis-
maken met de diverse takken 
van de paardensport. 
Er worden rondleidingen ver-
zorgd door het bedrijf en er 
wordt informatie gegeven over 
de lessen en activiteiten. Op stal 
is er uitleg over de verzorging 
van paard en pony. Kinderen 
kunnen onder begeleiding een 
ritje maken op een pony.
Er zijn demonstraties in de nieu-
we binnenmanege o.a. Volti-
ge, Freestyle en Horseball, Frie-
se Carrousel en nieuw: Men-
nen voor de jeugd. Er is ook een 
paardenspullenbeurs. De Histo-
rische Kring Heemskerk verzorgt 
tijdens de open dag op 26 sep-

tember een expositie over  Paar-
den in de 20e eeuw.
Ter gelegenheid van 40 jaar 
Schimmelkroft wordt begon-
nen met een sportarchief van 
De Schimmelkroft. Wie mate-
riaal of een goed verhaal heeft, 
is van harte welkom op de open 
dag. Er hangt al een kleine se-
lectie van 40 jaar Schimmel-
kroft. Tijdens de open dag wor-
den actiebonnen uitgedeeld aan 
mensen die zich nieuw aanmel-
den en aan onervaren ruiters en 
amazones. Met de actiebon kun-
nen twee manegelessen voor de 
prijs van één gevolgd worden. 
Stuur de bon op naar de FNRS 
en maak kans op een jaar lang 
gratis paardrijden. 

Ruitersportcentrum de Schim-
melkroft is te vinden aan  de 
Sportboulevard (Kerkweg) in  
Heemskerk. Voor meer infor-
matie programma en tijden zie 
www.schimmelkroft.nl.

Heemskerk - Praktijk 100% 
Huid wordt gerund door Kim van 
der Linden Vooren (34). Zoals 
de naam al doet vermoeden is 
zij specialiste op het gebied van 
huid. Na gewerkt te hebben in 
het buitenland en in de grafische 
vormgeving besloot ze een car-
rièreswitch te maken. Na de 3-
jarige MBO-opleiding Uiterlijke 
verzorging, werkte zij enige tijd 
bij een mooie salon in Amster-
dam-Zuid. Om de honger naar 
kennis te stillen, startte zij de 4- 
jarige HBO-studie Huidtherapie 
in Utrecht. Tijdens deze studie 
deed zij ervaring op bij een gro-
te laser & huidtherapiepraktijk in 
Amsterdam. Vorig jaar was de tijd 
rijp om zelf een bedrijf te begin-
nen. Kim vond een fijne praktijk 
in het centrum van Heemskerk. 
Sinds afgelopen mei combineert 
ze daar huidtherapie en schoon-
heid. ,,Veel mensen weten niet 
goed wat huidtherapie inhoudt’’, 
zegt Kim. ,,Schoonheidsbehan-
delingen helpen een mooie huid 
mooi en vitaal te blijven. Huid-
therapie pakt vooral huidproble-
men aan. Ik zie veel jonge men-
sen die last hebben van puist-
jes. Die kun je heel goed helpen. 

Dat is dankbaar werk. Ook geef 
ik chemische peelings bij litte-
kens. Overbeharing of coupero-
se en pigment pak ik aan met 
laser. Je kunt er zeer nauwkeu-
rig, efficiënt en in de diepte mee 
werken.’’ Kim ziet cliënten met èn 
zonder verwijzing van huisarts/
dermatoloog. Opgenomen in de 
wet Big wordt huidtherapie vaak 
vergoed. En dat is weer mooi 

meegenomen. Meer weten over 
huidtherapie? Zaterdag 24 okto-
ber organiseert 100% Huid van 
10.00 tot 15.00 uur een open dag 
met demonstraties, om 14.00 uur 
is er een presentatie over laser 
en huidverbetering. 

100% Huid is te vinden aan de 
Maerten van Heemskerckstraat 
27 in Heemskerk, 0251-245138.

Programma 24 sept t/m  30 sept 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur

zondag 16.30 & 20.00 uur 
maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 

“De Storm”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 13.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
“G-Force 3D” (NL)

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 20.00 uur 

maandag & woensdag 20.00 uur 
“Inglourious Basterds”(16JR)

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 18.30 uur 

zaterdag 14.00 & 18.30 uur 
zondag 13.30 & 16.30 uur 

dinsdag 20.00 uur 
woensdag 14.00 uur 
“Lover of Loser”

vanaf 7 oktober in Corso Bioscoop
“UP 3D (NL)”

vanaf 8 oktober in Corso Bioscoop
“FAME”

Lover of Loser; naar 
boek van Carry Slee
Het zit de 15-jarige Eva niet mee. 
Met haar nieuwe stiefvader kan 
ze absoluut niet opschieten. 
Waarom doet hij altijd zo klef 
tegen haar? Haar moeder vindt 
echter dat Eva niet zo moet zeu-
ren. 
Als bijverdienste ontwerpt Eva 
T-shirts, die ze zaterdags in de 
printshop drukt. Ze is verliefd 
op Mees de leuke jongen die 
daar werkt. Maar door een mis-
verstand denkt ze dat hij al een 
vriendin heeft. Ze komt steeds 
meer alleen te staan, helemaal 

als haar beste vriendin (het te 
druk heeft met haar nieuwe 
vriendje en steeds minder met 
Eva wil afspreken. Als bij een op-
treden van een muziekband de 
vlotte knappe Ricardo aandacht 
aan Eva besteedt, is ze al snel 
verloren. Hij pakt haar helemaal 
in met leuke kleren en wil haar 
meenemen naar een beroemde 
modeontwerper in Parijs. Maar 
Mees vertrouwt het niet. Hij 
komt erachter dat Ricardo hele-
maal niet naar Parijs zal gaan. 

De Storm, nu in Corso
De Storm gaat over Julia,  een 
18-jarige Zeeuwse boerendoch-
ter, die haar zoontje kwijtraakt 
tijdens de verschrikkelijke febru-
aristorm in 1953. Julia wordt uit 
het water gered door de jonge 
luchtmachtsergeant Aldo haar 
baby achterlatend. Ze is on-

troostbaar, hult zich in stilzwij-
gen en weigert met haar redder 
te praten. Aldo besluit uiteinde-
lijk om haar te helpen haar zoon 
te vinden. 
Een deel van de film is opgeno-
men in Breehorn, een van de ge-
bouwen van Dijk en Duin. 
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Nieuwe producten 
in de Wereldwinkel 
Castricum - De uitverkoop is 
voorbij, oude producten zjn de 
deur uit, tijd voor wat nieuws. De 
Wereldwinkel Castricum heeft 
allerlei nieuwe producten inge-
kocht voor haar klanten. 
Vooral nieuw servies siert op dit 
moment de etalage. Kleurrijke 
schaaltjes, schoteltjes en bak-
jes, allemaal uit Zuid-Afrika. Een 
blikvanger in de etalage is toch 
wel de grote schaal. Een schaal 
van keramiek met een rand van 
gevlochten sisalgras, een bijzon-
der ontwerp. Al deze produc-
ten zijn van Siyabonga. Siyabon-
ga, houdt zich bezig met de im-
port van artikelen uit Zuid-Afri-
ka. Sinds kort koopt Wereldwin-
kel Castricum producten bij hen 
in. Het aanbod varieert van ex-
clusieve interieuraccessoires als 
handgemaakte houten schalen, 
prachtig servies tot schattige fo-
tolijstjes en kinderbestekjes. Nu 
verkrijgbaar in de Wereldwinkel. 
Ook de voedselafdeling heeft er 
nieuwe producten bij. Traditio-
nele couscous uit Palestina, in-

gekocht bij een landbouworga-
nisatie die bijdraagt aan werkge-
legenheid voor vrouwen in Ga-
za. Quinoa, een traditioneel en 
zeer voedzaam gewas uit Boli-
via en paarse rijst uit Laos. De-
ze unieke rijst is een selectie van 
witte rijst, kleefrijst en authentie-
ke paarse rijst. Tijdens het koken 
kleurt de rijst prachtig paars; een 
lust voor het oog. 
Voor het lichaam is er ook een 
nieuwe lijn producten ingekocht. 
Van het merk ‘Soap ’n scent’ is 
er onder andere badzout, scrub- 
en bodycream verkrijgbaar. Elk 
uniek stukje zeep wordt met de 
hand gemaakt en gesneden. Be-
langrijk is dat er geen dierlijke 
vetten worden gebruikt voor het 
maken van de zeep, alles wordt 
van pure plantaardige oliën ge-
maakt. Soap-n-Scent streeft er-
naar mooie, van hoge kwaliteit 
en unieke producten te maken 
met de fijnste ingrediënten die 
er zijn. Het is tijd om weer even 
langs te gaan bij de Wereldwin-
kel aan de Smeetslaan. 

Booming Piano’s in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 26 septem-
ber is Booming Piano’s in Live 
Café De Balken, dus dat wordt 
feest! Op het podium staan twee 
grote vleugels en een drumstel. 
Vervolgens wordt het publiek ge-
trakteerd op heel veel entertain-
ment. Boomings Piano’s spe-
len en zingen een variatie van 
danceclassics tot Nederpop en 
de huidige top 40. Alles kan ge-
speeld worden. De verzoekjes 
kunnen gedaan worden met de 
aanvraagflyers die op de vleu-
gels liggen. Meezingen en mee-
dansen is niet verplicht maar 
wordt zo wel heel aanlokkelijk
De twee pianisten, Marco en 
Sven, zijn echte rasartiesten en 
dat geldt ook voor de zangeres-
sen. Ze staan, liggen en sprin-
gen op hun vleugels en brengen 
zo een vermakelijk programma. 
Booming Pianos is op dit mo-
ment een van de meest succes-

volle pianoshows. Zaterdag is 
Café de Apotheker open en viert 
een groot Hollands feest. Erwin 

de Wit die afgelopen  zaterdag 
ziek was, komt op zaterdag 3 ok-
tober naar De Apotheker. 

Drukke week brandweer
Castricum - Maandag 14 sep-
tember werd de brandweer vlak 
voor middernacht gealarmeerd 
voor een brandje op Dijk en Duin. 
De rookmelders waren geacti-
veerd door een stapeltje bran-
dend wasgoed. Het dienstdoen-
de personeel kon het brandje 
snel blussen echter de rookont-
wikkeling was enorm. Met be-
hulp van een grote motorisch 
aangedreven ventilator die stan-
daard op het blusvoertuig aan-
wezig is heeft de brandweer de 
diverse ruimtes geventileerd.
Woensdagmiddag rond 15.00 uur 
werd de brandweer gevraagd te 
assisteren bij een koe in de sloot. 
Een passerende automobilist 
had bij het fietstunneltje aan de 
Provincialeweg een koe in nood 
gesignaleerd. De koe was volle-

dig uitgeput en zat met vier po-
ten vast in de prut. Met behulp 
van een kraan en speciale daar-
voor gemaakt klemmen werd de 
onfortuinlijke koe uit de sloot ge-
tild. 
Aan het eind van woensdagmid-
dag 16 september is het vierwiel 
aangedreven bos- en strand-
voertuig  met bosbrandaanhan-
ger uitgerukt naar de bosbrand 
in Bergen. Daar is tot 1.00 uur 
gewerkt met schoppen en zwe-
pen. Hierna werden zij afgelost 
door collega’s uit de regio Ken-
nemerland.
Woensdagavond  16 september 
ontstond er door sluiting in de  
verlichting een brandje in de de-
pendance van het gemeentehuis 
aan de Zonnedauw in Limmen. 
Conform het uitrukprotocol wer-

den de korpsen van Limmen en 
Castricum gealarmeerd. Nadat 
de oorzaak van de brand na enig 
zoekwerk was gevonden, kon-
den de ruimtes worden geven-
tileerd. Een elektricien heeft de 
volgende morgen de betreffende 
armaturen vervangen. 

Vrijdagmiddag tegen half vijf is 
de brandweer van Castricum en 
Limmen met drie voertuigen uit-
gerukt voor een duinbrand ach-
ter de Papenberg, vlakbij de 
sportvelden van Vitesse. Me-
de door de snelle inzet van veel 
mensen, de geringe wind en de 
bekendheid in het gebied, was 
het vuur snel geblust. Evenals al-
le voorgaande keren denkt dat 
de brand is ontstaan door on-
voorzichtigheid met vuur door 
spelende jeugd. Er is een stuk 
duin verloren gegaan ter groot-
te van een voetbalveld. 

Verdachte aangehouden 
bij poging bankoverval
Castricum - Een 20-jarige man 
uit Almere werd donderdagmid-
dag 17 september rond 17.10 uur 
aangehouden op de Burgemees-
ter Mooijstraat nadat hij een po-
ging had gedaan een bank te 
overvallen. 

De politie kreeg een overval-
melding vanuit de bank. Agen-
ten zagen ter plaatse de man in 
bank. Hij probeerde via de ach-
terzijde van het pand weg te ko-
men. Dit lukte echter niet. Hij 
kon worden aangehouden. Ten 

tijde van de overval waren twee 
medewerksters in de bank. Eén 
van hen liep letsel op, doordat zij 
door de overvaller op haar hoofd 
werd geslagen met het vuurwa-
pen waarmee de man dreigde.
De verdachte wordt vrijdag voor-
geleid aan de rechter-commis-
saris. Er werden donderdag-
middag nog twee mannen aan-
gehouden die zich verdacht op-
hielden in een auto die vlakbij de 
bank geparkeerd stond. Zij wer-
den verhoord en vrijdagochtend 
weer heengezonden. 

Piraten veroveren het strand
Bakkum - Er heerste vrijdag 
een dreigende stemming op het 
strand bij Castricum aan Zee. De 
zon stond aan een strak blauwe 
lucht en er was weinig wind. Een 
ideale dag voor een invasie: het 
strand was bezet door piraten. 
Basisschool De Toermalijn orga-
niseerde voor de groepen zes tot 
en met acht een stranddag. Veel 
leerlingen, ouders en docenten 

waren verkleed als piraat. Op 
het strand werden spelletjes ge-
daan: dekschrobben, zeemans-
dobbelen, kanonschieten; voor-
al het krablopen bleek erg moei-
lijk. Menige ´krab´ belandde in 
de zee. En natuurlijk het zoeken 
van een schat - gelukkig was het 
strand rijk bezaaid met schatten. 
Naar twee schatten – een brood-
rooster en een computermuis – 

wordt nog steeds gezocht. Af en 
toe doken drie zeehonden op om 
even te inspecteren wat er op 
het strand gebeurde. Een groep 
piraten tuurde lang naar een 
zeehond die weigerde om weer 
onder water te duiken. Zelfs ge-
schreeuw kon de zeehond niet 
vermurwen, totdat … de zee-
hond bleek een zwarte ballon te 
zijn.

Regio - Op dinsdagavond 6 ok-
tober is er  weer een gespreks-
groepavond voor familieleden 
van iemand met een psychiatri-
sche ziekte. Er is ook een speci-
ale groep voor de volwassen kin-

Gespreksgroep deren. Ervaringen worden uitge-
wisseld, men kan elkaar tips en 
ondersteuning geven. De bijeen-
komst vindt plaats in Alkmaar 
vanaf 19.30 uur en de toegang 
is gratis. Aanmelden of verde-
re informatie:  M. Vellekoop van 
GGZ NHN, 072-5270340 of via 
M.Vellekoop@ggz-nhn.nl. 
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De tassen van een ondernemende rat 
Castricum - Haar passie voor 
tassen bestond al erg lang. Toen 
zij klein was, spaarde zij tasjes; 
boodschappentassen, plastic 
tassen, chique papieren tassen. 
“Mijn moeder werd er helemaal 
gek van, maar ik had echt een 
tassentik! En ze mochten ook 
niet worden weggegooid. Ken-
nissen, vriendinnen en familie 
spaarden allemaal verschillende 
tasjes voor mijn collectie. 

Aan het woord is Joan Tjitra die 
een webwinkel met zelfontwor-
pen tassen heeft geopend. 
Het begon allemaal toen Joan 
tijdens haar Masterstudie Busi-
ness Administration aan de Vrije 
Universiteit stage ging lopen in 
Jakarta in Indonesië. “Ik zou on-
derzoek gaan doen naar de in-
ternationale ondernemer. Het 
was mijn eerste echte avontuur 
en ik was ontzettend enthousi-
ast om te gaan, maar ook een 
beetje bang. Eenmaal aangeko-
men beviel het me eigenlijk met-
een goed.”
Maar Joan wilde meer. “Ik wil-
de wel iets extra’s, iets avontuur-

lijks. Naast mijn onderzoek be-
gon ik gewoon rond te bellen 
en te vragen waar ik fabrieken 
en leveranciers van leder en imi-
tatieleder kon vinden. Na diver-
se afspraken vond ik een fabriek 
die wel echt iets leek te zijn. Om 
dat uit te proberen moest ik een 
tas laten maken en dat deed ik. 
Het was mijn eerste sample en 
het zag er goed uit, ik was con-
tent en wist dat ik hiermee ver-
der wilde gaan.” 

Na de stage vloog Joan terug 
naar Nederland en studeerde af. 
“Daarna wilde ik weer naar Indo-
nesië om nu echt een collectie te 
maken. Ik wilde twaalf verschil-
lende modellen maken binnen 
vijf weken. Ik vertrok in febru-
ari 2008 en toen ik aankmwam 
werd het Chinese Nieuwjaar ge-
vierd. Het zou het jaar van de rat 
worden, dat wist ik, want ik ben 
ook geboren in het jaar van de 
rat. Er stond mij dus veel voor-
spoed te wachten en ik gebruik-
te een afbeelding van een ratje 
als logo.”
Joan deed op grote schaal inko-

pen voor de tassen en zij bruis-
te van de ideeën. “Terug in de fa-
briek besprak ik met de ontwer-
pers en naaisters hoe ik het al-
lemaal wilde hebben en hoe ik 
de materialen met elkaar wilde 
combineren. Dag na dag kwam 
ik terug in de fabrieken om de 
vorderingen goed in de gaten 
te houden, en ik zag echt hoe er 
van mijn materialen tassen wer-
den gemaakt!” 
“Ondertussen heb ik de afge-
lopen maanden verschillende 
monsterverkopen gedaan. Nu 
heb ik mijn eigen webwinkel 
www.noraq-fashion.com. Daar-
naast staan er inmiddels een 
aantal kleine tasjes bij Bakkums 
Breekgoed.  Naast NoraQ Fa-
shion heb ik een fulltime baan 
als AiO, maar door de flexibili-
teit kan ik nog genoeg tijd in No-
raQ investeren.” Met kleine rat-
tenstapjes gaat NoraQ Fashion 
verder. 

“Het gaat gelukkig allemaal 
goed. Dit is pas het begin van 
het avontuur van de onderne-
mende rat.” 

Aandacht voor fair trade-producten

Eet- en muziekfeest in 
hartje van Castricum
Castricum - Op zaterdag 26 sep-
tember is het van 15.00 tot 20.00 
uur groot feest zijn op het plein-
tje tegenover café de Balustrade 
in de Dorpsstraat. Er vinden ver-
schillende optredens plaats en 
er is  een heus ‘preuvenement’ 
waarbij koks van verschillen-
de lokale restaurants kleine ge-
rechtjes bereiden met fair trade 
producten. De deelnemende 
restaurants zijn: Berger’s, ’t Eet-
huisje, Jasmin Garden en  Mez-
za Luna. Daarnaast wordt er fair 
trade chocola van Tony’s Choco-
lonely verkocht en komt de We-
reldwinkel hippe fair trade spul-
len verkopen. 
Het idee is van een aantal leer-
lingen uit 6 vwo van het Jac. P. 
Thijsse College, Stèphanie de 
Boer, Danique Rietveld en Li-
sanne de Witte. Het evenement 
is tevens hun profielwerkstuk 
en kreeg de naam ‘Change the 
World, shopping fair’ mee. Het 
gebeuren staat geheel in het te-
ken van fair trade. 
De meisjes zijn winnaar van een 
wedstrijd die is georganiseerd 
door het Internationaal Platform 
van de gemeente Castricum. Het 
Platform brengt dit jaar het mil-
lenniumdoel ‘in 2015 zijn ex-
treme armoede en honger uit-
gebannen’ onder de aandacht. 
In het kader daarvan werd een 
wedstrijd uitgeschreven voor 
scholieren in het voortgezet on-
derwijs. Het beste plan voor een 
evenement kreeg de mogelijk-
heid dit plan ook echt te realise-

ren. De meisjes zijn met behulp 
van conrector René Vermeer 
van het JPT en het Platform, en-
thousiast aan de gang gegaan. 
Doel van hun evenement is pu-
bliek bewuster maken van het 
bestaan en de kwaliteit van fair 
trade producten. Op het Jac. P. 
Thijsse College zullen Stepha-
nie, Danique en Lisanne in een 
aantal presentaties de leerlingen 
proberen te overtuigen. 
Bijzonder is ook de kick-off van 
de publiciteitscampagne van de 
Stichting WOL uit Limmen door 
Yvonne Zomerdijk-Vermeer die 
door het Noordhollands Dagblad 
is genomineerd voor de verkie-
zing van de Millenniumdoelen 
Award die het dagblad organi-
seert. Zij hoopt natuurlijk dat 
zoveel mogelijk mensen op de 
Stichting gaan stemmen. Er is 
een springkussen voor de klein-
tjes en men kan een ‘mondiale 
voetafdruk’ laten maken.  
Met medewerking van Sjoerd 
Teerenstra van café de Balustra-
de wordt er een podium neerge-
zet voor live-muziek. Sabor Lati-
no speelt om 16.15 uur, percus-
siegroep AfriCulture om 17.15 
uur, Sabor Latino featuring tro-
pical dancer om 18.30 uur, een 
‘special beats guest dj’ van-
af 19.00 uur en de prijsuitrei-
king van de gehouden quiz door 
burgemeester A. Emmens-Knol 
is om 19.10 uur. De kick off van 
de Millennium Award door de 
Stichting WOL vindt plaats om 
20.00 uur. 

Castricum - De leden van D66 
Castricum hebben in de alge-
mene ledenvergadering na een 
spannende interne verkiezing 
Marcel Steeman gekozen als 
lijsttrekker voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 3 maart 
2010. D66 wil na de verkiezingen 
van volgend jaar met een sterke 
ploeg terugkeren in de Castri-
cumse gemeenteraad, na de af-
gelopen periode niet vertegen-
woordigd te zijn geweest. Stee-
man is sinds 2005 actief in de 
plaatselijke politiek en heeft in 
2006 eerder kandidaat gestaan 
voor de raadsverkiezingen. Cas-
tricummer Steeman (30) is jurist 
bij de Raad van State en heeft de 
afgelopen jaren ruime werkerva-
ring opgedaan bij verschillende 
gemeenten. 
De rest van de kandidatenlijst 
wordt binnenkort vastgesteld, 
maar D66 is voor de komen-
de verkiezingscampagne nog 
op zoek naar mensen die willen 
meehelpen bij de terugkeer van 
D66 in de raad. Voor meer in-
formatie kan men contact opne-
men met Mariska El Ouni, voor-
zitter D66 Castricum op 0251-
317655/06-57134712 en via se-
cretariaatd66castricum@hot-
mail.com. 

Steeman lijst-
trekker D66

Limmen ontbijt samen 
vanwege jubileum LOV 
Limmen - Op zondag 4 oktober 
organiseert de Limmer Onderne-
mers Veringing (LOV) een feeste-
lijk ontbijt in de sporthal De En-
terij vanwege het 75-jarige jubi-
leum. Dit ontbijt is bedoeld voor 
alle bewoners van Limmen.
Vooraf is er voor de belangstel-
lige een viering in de Cornelius-
kerk. Om 11.00 uur begint het 
feestelijke ontbijt. Voor kinderen 
zijn er speelgoed en buiten staan 

twee springkussens. Na afloop is 
er een kleine verassing voor de 
aanwezigen. 
De kosten bedragen 3,00 euro 
en de kaartjes zij tot en met 1 ok-
tober te koop bij de verswinkels 
van Limmen: de groentenboers 
Siem Kuijper  en  Rene, bakke-
rij Bakker, Commandeur en Put-
ter, slagerij Snel en Krom, Albert 
Heijn, Ecomel  en in Sporthal De 
Enterij. 

Bakkerij in café Me Tante 
met Songwriters Sunday
Castricum - De maandelijk-
se Songwriters Sundays in café 
Me Tante die De Bakkerij organi-
seert gaan na het zomerseizoen 
weer van start. Daan Hofman en 
band en Suus de Groot met John 
Doe’s Revenge komen naar Cas-
tricum.
Daan Hofman is duidelijk beïn-
vloed door Jacques Brel, Tom 
Waits en Bob Dylan, grote ar-
tiesten, die een persoonlijk uni-
versum scheppen met hun mu-

ziek. Maar ook dichter bij huis, 
vindt hij geestverwanten in Spin-
vis, Herman van Veen en Nyn-
ke Laverman. Suus de Groot met 
haar band John Doe’s Revenge 
won niet voor niks de Rob Ac-
da Award;  levendige, rauwe, en 
vooral pakkende pop die rockt. 
Deze Songwriters Sunday vindt 
plaats op zondag 27 september 
in café Me Tante aan de Dorps-
straat 30 in Castricum. Aanvang 
20.30 uur, de toegang is gratis. 

Castricum - Voor wie iets meer 
zou willen weten van het Boed-
dhisme is er gedurende vier don-
derdagavonden gelegenheid om 
nader kennis te maken onder 
de deskundige leiding van onze 
plaatsgenoot Jan Duin. De bij-
eenkomsten beginnen om 20.00 

Boeddhisme uur in de Maranathakerk op 1, 
15, 29 oktober en 12 november.  
De kosten zijn 8,- euro. 

De cursus wordt gehouden on-
der de vlag van de Raad van 
Kerken en is dus oecumenisch. 
Aanmelden via email: rvk.castri-
cum@casema.nl of telefonisch: 
0251 656019. 
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“Op de tekeningen zag 
het er zo mooi uit”
Deze opmerking over het Bakkersplein maakte iemand op een terras 
aan een tafel naast mij. En ze vervolgde “en nu staat daar een knots van 
een gebouw en van dat mooi getekende plein is niets te zien.” Ik luis-
terde al een tijdje naar het gezelschap, omdat zij een gesprek voerden 
over een onderwerp, waar wij ons lange tijd druk over hebben gemaakt. 
De teleurstelling over het aangezicht van het in aanbouw zijnde Bak-
kersplein ging over in commentaar op de misstanden rond de Gouden 
Stulp, waarvan de helft nog niet verkocht is, de soap rond de vernieuw-
bouw van het gemeentehuis en de plannen voor Geesterhage kwamen 
ook over tafel. Gelukkig zat ik daar niet als burgemeester, wethouder of 
gemeenteraadslid, want dan zou ik heel snel uit schaamte onder tafel 
gekropen zijn of stilletjes weggeslopen. Ik luisterde verder en voelde 
me heel opstandig worden waarom gebeurt dit allemaal,  terwijl zoveel 
Castricummers dit niet willen. De meeste misstanden zijn te herleiden 
naar een arrogante houding van de gemeente die bestemmingsplan-
nen wijzigt of aanpast zonder goed op de hoogte te zijn van de gevol-
gen. Om mij heen hoor ik veel kritiek op de gemeente. Ik verwacht ook 
niet dat een burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden alles 
weten, maar ze kunnen zich goed laten informeren door onafhanke-
lijke deskundigen en belanghebbende burgers. Vanaf 2005  hebben wij 
hevig geprotesteerd tegen de huidige bebouwing op het Bakkersplein. 
Met name tegen de hoogte van het plan en het schaduwrijke plein dat 
geen prachtig centrum  van Castricum kon gaan worden: te hoog en 
te donker. De gemeente keurde in tegenspraak tot hun eigen gestelde 
eisen 15 meter hoog toch goed. De eis: ‘sluit aan bij de omgeving’ werd 
ook losgelaten, zoals te zien is aan de galerijflats die nu verschijnen en 
van een gedegen waterhuishoudingplan hebben we tot nu toe nog niets 
gehoord. Ondanks al onze gesprekken, alternatieve plannen, goede sug-
gesties, protesten, hebben de gemeente, de architect en de projectont-
wikkelaar Biesterbos dit plan toch doorgezet. Gewone burgers trekken 
in dit soort procedures door gebrek aan tijd, financiën en kennis meestal 
aan het kortste eind. Gemiste kans voor de gemeente Castricum om een 
echt dorpshart te creëren en een toeristisch punt te vormen, maar als 
bewoners houdt het vechten tegen de bierkaai op een gegeven moment 
op. In september 2007 hebben we officieel gehoord dat de gevraagde 
verklaring van geen bezwaar was verleend. De bouw kon beginnen stond 
er, alhoewel in mei 2007 het startsein daarvoor al gegeven was. En dan 
ineens dit weekend zo’n opmerking: ”Op de tekeningen  zag het er zo 
mooi uit”. Het is niet meer terug te draaien. Het had zo mooi kunnen zijn: 
ietsje lager, ietsje meer variatie en een open, toegankelijk  plein richting 
de Dorpsstraat. Een plein waar iedereen graag zou komen, zowel be-
woners als bezoekers van Castricum. Tonnen beton zijn er gestort en nu 
maar hopen dat er in gewoond en gewerkt gaat worden. Als we kijken 
naar de huidige situatie in het oude centrum van Castricum, dan staan 
er nog appartementen te koop en winkelruimte leeg. De bouw  is helaas 
niet meer terug te draaien daarom hopen wij dat het een bewoond plein 
gaat worden, want leegstand is achteruitgang!
Namens de omwonenden, M. van de Klundert en C. Schuijtemaker.

Rood met witte stippen
Van het weekend gesignaleerd aan de Visweg in Limmen. Ieder jaar 
weer, zij het heel kort, een terugkerend ritueel. 
Gertjan Vleugel.

Bouwen als Pavlovreac-
tie in de raadscarrousel
De komende jaren zal de bevolking van Castricum afnemen. Dit is een 
verschijnsel wat in vele regio’s in Nederland plaatsvindt door vergrijzing 
en ontgroening (meer eenpersoonshuishoudens). De verwachting is dat 
daarmee ‘het voorzieningenniveau’ in Castricum ook achteruit zal gaan. 
De oplossing die de Castricumse politiek denkt te vinden is bijbouwen 
van 1.800 nieuwe woningen. Het anderhalve uur dat was ingeruimd voor 
de bespreking werd geheel in beslaggenomen door de lokale woonvisie. 
Belangrijkste punt van bespreking was de verhouding tussen huur- en 
koopwoningen en de prijscategorieën. De vraag of er nog wel gebouwd 
moet worden kwam niet ter sprake omdat dit (blijkbaar) in 2005 is afge-
sproken. Nieuwe invloeden, zoals bijvoorbeeld de kredietcrisis en moge-
lijk afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, bleven buiten beeld. Slechts 
één keer werd geopperd dat versobering misschien niet slecht is. De 
vraag of er ook een rapport is waarin de mening van de Castricummers 
is gevraagd naar de keus, voor dicht bouwen van ons dorp of een sober-
der voorzieningenniveau, werd niet beantwoord. Ook de waardedaling 
van bestaande woningen zal in een versteend dorp aanzienlijk zijn en is 
niet besproken. Wat is een soberder voorzieningenniveau? Is dat erg? 
Een kleiner gemeentehuis of beperktere openingstijden? Een wethouder 

Bakkerij
Al ruim twee jaar organiseren de 
jonge vrijwilligers van de Bakkerij 
fantastische live-muziekavonden 
en festivals in en rondom Castri-
cum. Deze groep jongeren is in 
augustus 2007 het pand aan het 
Bakkerspleintje 1 uitgeknikkerd en 
is sindsdien aangewezen op kroe-
gen, poppodia en jongerencentra 
in de regio. Bijna wekelijks staan 
er persberichten in de regionale 
kranten over live muziekavonden 
en festivals die de Bakkerijers or-
ganiseren. Als je dat leest kun je 
al gauw de neiging krijgen om te 
zeggen dat de Bakkerij het zo ook
wel redt, geen podium en toch 
overal leuke muziekavonden blij-
ven organiseren. Als de Bakkerij 
een avond organiseert dient er 
eerst een geschikte locatie te wor-
den gevonden. Als dat is gelukt 
gaat de werkgroep BuitenBak-
seActiviteiten aan de slag. 
Afwisselend wordt er om en om 
bij de vrijwilligers thuis vergaderd. 
Op zo’n avond worden de bands 
besproken, de ToDo’s uitgedeeld 
en wordt er een kostenraming ge-
maakt. Hierna worden de overige 
vrijwilligers per mail ingelicht over 
de komende activiteit(en) en kan 
het inplannen van de jongens en 
meiden beginnen. Op de dag zelf 
halen twee tot vier vrijwilligers met 
een oude brandweerwagen uit 
1968, liefkozend de Bakbus ge-
noemd, de benodigde spullen op 
uit een door de Bakkerij gehuur-
de onverlichte en onverwarmde 
opslagruimte. Het drumstel, de 
mengtafels, de lichtinstallaties, de 
versterkers, de mega zware boxen, 
snoeren, backline, merchandise 
etc. worden achterin de bus ge-
laden en met een overvolle bus 
worden in twee ritten de goede-
ren naar de locatie gereden. Daar 
aangekomen wordt de bus leeg-
gehaald door de vrijwilligers. Jon-
gens en meiden van 17 tot 23 jaar 
sjouwen zonder morren boxen van 
ruim 60kg de steile trap op met de 
wetenschap dat de volgende dag 
alles weer terug moet naar de op-
slagruimte. 
De techniekwerkgroep sluit alles in 
een paar uur aan en doet een eer-
ste soundcheck met de band(s). 
Terwijl de techneuten de puntjes 
op de i zetten gaan de bands eten. 
Vroeger gebeurde dat koken en 
eten met de bands en de inge-
roosterde vrijwilligers in de Bak-
kerij zelf, nu gebeurt het eten met 
de band bij een vrijwilliger thuis. 
Na de optredens moet alles weer 
terug naar de opslagplaats. 
Ongelooflijk wat een doorzettings-
vermogen, wat een respect heb ik 
voor die jonge gasten. Jongens en 
meiden van de Bakkerij: jullie po-
sitieve energie en onverzettelijk-
heid geven mij en de rest van het 
bestuur de kracht die nodig is om 
de toekomstplannen uitvoerbaar 
te maken. Dat eigen pand met 
podium gaat er komen! Castricum 
mag trots zijn op hen. Ik maak in 
ieder geval een diepe buiging voor 
deze jonge helden! 
Eelco Zwikker, trotse voorzitter 
van de Vereniging Vrienden van de 
Bakkerij. 
(Ingekort door de redactie).

Grapjes bij De Kruisberg
Elke zondag wandel ik met mijn vrouw, vriendin en hond vanuit Castri-
cum naar De Kruisberg om wat te eten en te drinken en elke keer als je 
daar komt heeft de eigenaar weer een leuke spreuk met humor bij de 
ingang staan. Dit keer waarschuwde hij voor vallende kastanjes en hij 
had valhelmen bij de ingang neergelegd. Of voor de brutale koolmezen 
en krielkippen wordt gewaarschuwd. (De gebruikte Nederlandse taal 
kan overigens beter). Frank Zandbergen, Castricum. 

minder? Minder raadszetels (25 bij meer dan 35.000 inwoners en 2 min-
der daaronder)? Geen aansluiting op de A9 (zoals de VVD aangaf van 
de duurdere woningen te willen betalen)? Minder makelaarskantoren 
(zeker 5 woningen)? Minder winkels? Geen zwembad? En krijgen we 
de harde garantie dat deze voorzieningen wel blijven als er wel gebouwd 
gaat worden? Ik hoop dat de lokale woonvisie en het masterplan inbrei-
dingen over de verkiezingen heen worden getild. De partijen hebben 
dan de tijd om, op basis van actuele inzichten, alternatieven voor het 
grootschalig bouwen te onderzoeken en te kijken wat Castricummers 
willen. Een groen dorp met ruimte en adequate voorzieningen of een 
dichtgebouwde steenmassa met ??? voorzieningen. In plaats van meer 
nieuwe plannen kan dit college dan eerst goed uitvoeren waar men nu al 
mee bezig is. Het gemeentehuis en de Dorpstraat zijn al moeilijk genoeg. 
Ook corrigeren van de bestemmingsplannen, om mistige trucs als bij de 
Gouden Stulp te voorkomen, kunnen dan behoorlijk worden uitgevoerd. 
Als men daarna nog tijd over heeft kan eventueel gewerkt worden aan 
goedkope woningen op “pasklare” locaties zoals het postkantoor. Bou-
wen begint met een goed fundament. Dat lijkt op dit moment te ontbre-
ken. Arie Meijboom.
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Spelers FC Castricum 
voeren een show op
Castricum - Natuurlijk trok-
ken al die oorverdovende stunt-
vliegtuigen de meeste aandacht. 
Maar de enige echte show werd 
afgelopen zaterdag niet in het 
luchtruim boven Den Helder, 
maar op de mat van de plaatse-
lijke trots HCSC opgevoerd. Met 
een wervelend spektakel liet FC 
Castricum de Heldenaren naar 
lucht happen. Toen HCSC na drie 
kwartier aan het zuurstof moest, 
was de ploeg van trainer Yamal 
Jahiaoui al vleugellam gespeeld 
en stond 1-5 op het scorebord. 

Waarmee de tweede helft in het 
teken van inpakken en wegwe-
zen kwam te staan. 
“Natuurlijk had ik nog een paar 
doelpunten extra willen zien”, 
keek coach Mark Kranendonk 
terug, “maar dat is het enige 
puntje van kritiek. Ik heb van-
daag genoten. De ene goal was 
nog mooier dan de ander. FC 
Castricum draait lekker mee in 
de tweede klasse en daar gaat 
het om. Wij staan mooi aan de 
bovenkant van het linkerrijtje. 
Dat is het belangrijkst.”

Het Helderse Christelijke Sport 
College kon al na twee minu-
ten een kaars opsteken. Maar-
ten van Duivenvoorde sneed als 
een straaljager over links door 
de Helderse defensie en werd 
licht aangetikt. Scheidsrechter 
Karakaya uit Utrecht, die uitste-
kend floot, maakte de enige juis-
te keuze: strafschop. Van elf me-
ter schoot Niels Popping (foto) 
FC Castricum op 0-1. Dat was 
tevens het startschot voor 45 on-
vergetelijke minuten. Alle rem-
men gingen los. Met name bij 
Duco de Koning die met een da-
verend afstandsschot door de 
geluidsbarrière ging: 0-2. Dat 
was in de 24e minuut. Even la-
ter scoorde Niels Popping 0-3 en 
stifte Machiel Karzijn in de 33e 
minuut de 0-4 achter HCSC-
sluitpost Marcel Bruul. 
Met een kanonskogel van Rem-
sey Carmelia maakte HCSC nog 
wel 1-4. Hoewel dit tegendoel-
punt op de broeierige en onrus-
tige tribune werd gevierd als het 
behalen van het wereldkampi-
oenschap werd het alweer snel 
stil op sportpark de Dogger toen 
Niels Popping op slag van rust 
de eindstand op 1-5 bepaalde. 
Met twee overwinningen en één 
nederlaag is FC Castricum uit-
stekend afgetrapt in de tweede 
klasse. 

Volgende week speelt de pro-
movendus thuis tegen CSW. 
Een ideale gelegenheid om deze 
hoogvliegers van dichtbij in actie 
te zien. (Foto: Han de Swart)

16e editie Zwem4daagse in 
zwembad De Witte Brug
Castricum - Op maandag 19 ok-
tober start in zwembad De Witte 
Brug voor de 16e keer de Natio-
nale Zwem4daagse. 

Tijdens de herfstvakantie zwem-
men de deelnemers op vijf avon-
den van maandag tot en met vrij-
dag dagelijks 250 of 500 meter. 
Het doel van deze week is het 
bemachtigen van een Zwem-
4daagse-medaille. Wie voor het 
eerst komt, ontvangt een bron-
zen medaille. Deelnemers die va-
ker hebben meegedaan, ontvan-
gen een zilveren of zelfs gouden 
medaille.
Naast het banenzwemmen wor-
den er iedere middag tijdens 
vrijzwemmen verschillende acti-
viteiten georganiseerd. Deelne-
mers aan de Zwem4daagse kun-
nen een 3-rittenkaartje voor vrij-
zwemmen kopen voor 3,50 euro.

Alle basisschoolleerlingen in 
Castricum, Limmen en Akersloot 
ontvangen in de komende week 
een uitnodiging via school om 
deel te nemen.
De Zwem4daagse is toegankelijk 
voor iedereen, jong en oud, met 
een zwemdiploma. Dagelijks kan 
er gestart worden van 17.30 uur 
tot 18.30 uur. Inschrijven kan tot 
en met zaterdag 17 oktober via 
www.dewittebrug.com of maan-
dag vanaf 17.30 uur bij de recep-
tie van het zwembad. Deelname 
kost 8,75 euro.
De week wordt op vrijdagavond 
feestelijk afgesloten met muziek 
en koek en zopie.
Voor meer informatie kijk op 
www.dewittebrug.com. 
Tip! Gebruik deze zwem4daagse 
om alvast warm te zwemmen 
voor de komende Sanex Uur-
challenge op 1 november!

Nieuw jongensteam bij MHCC
Castricum - Bij de MHCC is 
een nieuw team samengesteld 
uit een mix van E6 jongens uit 
het vorig seizoen: de jongens 
E8-1. Het nieuwe hockeyseizoen 
is al weer enkele weken aan de 
gang. Er is al flink getraind, er 
zijn enkele oefenwedstrijden ge-
speeld en de jongens hebben in-
middels de eerste twee compe-
titiewedstrijden gewonnen. Een 
veelbelovend team dat  enthou-
siast wordt begeleid door Ro-

gier. Wie nieuwsgierig is gewor-
den, wordt uitgenodigd om het 
team te komen aanmoedigen. 
Het wedstrijdschema is te vin-
den op www.MHCC.nl. Op de fo-
to staand van links naar rechts: 
Rikkert Honing, Rogier de Brou-
wers, trainer en coach, Bruno 
Bakker, Justin Baars, Thom van 
Alphen, Yvo Lagerwaard. Zit-
tend: Zier Mensch, Lucas Vorst-
man, Stijn van Schaik en Thomas 
v.d. Heide. 

Slotrit Tourclub Limmen
Limmen - Op zondag 27 sep-
tember sluit Tourclub Limmen 
het seizoen af met de traditionele 
Triangeltocht over 150 km welke 
richting Hilversum zal gaan. De 
start is vanaf café De Lantaarn, 
waar om 8.00 uur wordt vertrok-
ken. De snelheid zal om en nabij 
de 30 km/uur bedragen. Omdat 
deze slotrit nagenoeg dezelfde 
zal zijn als vorig jaar is deze dit 
jaar niet voorgereden. De moge-
lijkheid bestaat dus dat men wel 
eens verkeerd kan fietsen, maar 
dat maakt het des te avontuur-
lijker. 
Via de Wijkerpolder fietst men 
richting pontje Buitenhuizen. 
Vervolgens langs het Olympisch 

stadion via de Amstelveense-
weg en de groene route naar de 
Amstel en zo verder naar Oude-
kerk aan de Amstel richting Hil-
versum. Halverwege de tocht 
wordt er een koffiepauze gehou-
den, waarbij de koffie met ge-
bak wordt aangeboden door de 
sponsor van deze tocht. De te-
rugtocht gaat via Muiden over 
de Schellinkwouderbrug weer 
terug naar Limmen.   
De deelname aan deze tocht is 
gratis voor leden en aankomen-
de leden van Tourclub Limmen.
Voor meer informatie:  www.tour-
clublimmen.nl, Gerard Kuijs, tel. 
0251-656779 of gerard.kuijs@
casema.nl. 

Rugbyers verliezen weer na veelbelovende start

CAS RC gooit opnieuw eigen glazen in
Castricum - Het had een prach-
tige zondagmiddag kunnen zijn, 
maar de mooi nazomerse dag 
verloor zijn glans door een nieu-
we onnodige nederlaag van de 
Castricumse Rugby Club. Het 
Driede (96-7), de Ladies (61-0) 
en de Shadows (41-0) boekten 
mooie overwinningen op Wou-
terland, voordat de hoofdmacht 
in actie kwam. Hilversum werd 
vanaf de start onder druk gezet 
en ditmaal volgde zelfs een snel-
le score. Toch kon RCH nog voor 
rust op gelijke hoogt komen en 
in de tweede helft dankbaar ge-
bruik maken van twee enorme 
blunders in de Castricumse de-
fensie. Er was voldoende kans om 
alsnog de zege te pakken, maar 
opnieuw kwam CAS RC niet tot 
scoren. Een schamel bonuspunt 
voor een verlies met minder dan 
6 punten verschil, het werd 18–
22) viel de thuisploeg ten slot-
te ten deel. De ontluistering was 
groot, maar gelukkig ziet de be-
geleiding genoeg positieve pun-
ten om nog steeds vertrouwen 
te hebben in een plaats voor de 
play-offs.

Op een zonovergoten sportpark 
Wouterland trok de voormalig 
kampioen stevig van leer tegen 
de verliezend finalist van de vori-
ge twee seizoenen. Na een mis-
lukte poging op de palen van 

captain Storm Carroll was het de 
snelheid van Sven Berg die de 
gasten verraste. Van dichtbij ver-
zilverde Carroll de conversie voor 
de 7–0. Er volgden nog meer 
kansen voor CAS RC, waarvan er 
een paar in tries omgezet hadden 
moeten worden, maar er werd te 
aarzelend mee omgesprongen, 
waardoor er geen punten bijge-
teld konden worden. Na tien mi-
nuten kregen beide ploegen een 
penalty. Zowel Andrews (RCH) 
als Carroll benutten de driepun-
ters. Hilversum kon slechts ver-
re kicks in het verweer brengen 
en hopen dat er balbezit uit de 
line-out zou komen. Dat lukte 
op slag van rust na een slechte 
Castricumse scrum en Andrews 
schoot raak voor 10–10. 

Na de veldwissel gaf de open en 
faire partij hetzelfde spelbeeld. 
Een aanvallend CAS RC dat wan-
hopig op zoekt gaat naar de try-
lijn en een op uitbraken loerend 
Hilversum. De gastheren namen 
het voortouw via een onmoge-
lijke combinatie tussen Berg en 
Maxim Picauly, die effectief werd 
afgerond door Daniel McCorkin-
dale. Misschien was het missen 
van de conversie tekenend voor 
het volgende kwartier. Castricum 
liep tegen een regen van ge-
le kaarten op en speelde vrijwel 
de hele tweede helft in onder-

tal. Geen kwade overtredingen, 
maar dom en onnadenkend spe-
len bracht de voorsprong uitein-
delijk in de problemen. Binnen 
drie minuten hadden de bezoe-
kers zo maar een vrije doorgang 
met een bedenkelijke rol voor de 
defensie van CAS RC. Heinsen 
en Lingsma scoorden, Andrews 
schoot eenmaal raak en haalde 
daarmee de voorsprong naar de 
kant van RCH. 

Er volgde nog een stortvloed aan 
aanvallen van de thuisploeg met 
liefst 4 strafschoppen als gevolg. 
Helaas kon Carroll er maar één 
verzilveren, de laatste werd door 
een aanhoudende windvlaag van 
richting veranderd. Met 18–22 
op het scorebord gingen de Cas-
tricummers met verve de laat-
ste minuten in om in de ultieme 
kans alsnog de winst te pakken. 
Die lag voor het grijpen, maar tot 
driemaal toe bleef een score en 
daarmee de zege uit. 

Komende zondag mag CAS RC 
op voor driemaal is scheeps-
recht. Alweer op eigen grond 
ontvangen de hoofdmacht én 
de Shadows AAC uit Amster-
dam. De wedstrijden beginnen 
om 12.30 en 14.30 uur. De Colts 
en Ladies zijn vrij en het Driede 
speelt op zaterdag om 15.00 uur 
in en tegen Spakenburg.
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Playerz met dj’s in Uitgeest
Uitgeest - Zaterdag 26 septem-
ber komt Playez naar Bobs.  Ver-
deeld over Bobs en Club Planet 
draaien vele grote dj’s de house-

beats van het moment. O.a. Eric 
van Kleef, dj Jean, dj Glenn B, 
Dolce and Alex Muller en the 
Horny Crew zijn van de partij. 

Entertainment in en 
rond de de ring in Bobs
Uitgeest - Op vrijdag 2 okto-
ber organiseert Vegas Entertain-
ment in samenwerking met Team 
Schreiber een avond vol vermaak 
in Bobs. Naast thaibokswedstrij-
den zullen er optredens van ver-
schillende artiesten zijn, waaron-
der Frans Duijts die in Nederland 
gezien wordt als de nieuwe An-
dre Hazes. 
De hoofdpartij van de avond is 
tussen Michael Knaap (Golden 
Glory) en Goce Gadovski (Mikes 

Gym). Beide vechters zijn er op 
gebrand er in deze rematch met 
de winst vandoor te gaan. Vori-
ge keer trok Goce Gadovski aan 
het langste eind. Knaap heeft 
beloofd er alles aan te doen dit 
recht te zetten. Wie zal er dit keer 
als winnaar uit de strijd komen? 

Deur open om 20.00 uur. mini-
mum leeftijd 16 jaar. Tickets ver-
krijgbaar bij Primera, www.bobs.
nl,  receptie Bob’s Party Palace. 

Verkoop van 24 zolder- 
en schuuropruimingen
Uitgeest - In het kader van de 
landelijke Burendag op zaterdag 
26 september hebben een aantal 
bewoonsters van de Benesser-
laan, beter bekend als de ‘Zaag-
tandwoningen’, het idee opgevat 
om een voortuinverkoop te hou-
den. 
Om ‘schoon schip’ te maken in 
hun hofje ruimen zij alles op te-
gen een leuke prijs. Ook zul-

len er een aantal bewoners met 
hun hobby/verzameling naar 
buiten komen. De voortuinver-
koop  begint om 10.00 uur en zal 
om 16.00 uur eindigen. Voor de 
kinderen van 2 tot 8 jaar staat 
er een springkussen. Iedereen 
wordt vriendelijk zoveel mogelijk 
lopend of op de fiets te komen 
om eventuele parkeerproblemen 
in de buurt te voorkomen. 

Stormvogels viert 45 jarig bestaan
Uitgeest - Op 19 juni 2009 be-
stond korfbalvereniging Storm-
vogels 45 jaar. Op zaterdag 19 
september werd dit overdag met 
de jeugd van K.V. Stormvogels 
groots gevierd. ‘s Avonds was 
het de beurt aan de oudere le-
den en de voormalige leden om 
dit heuglijke feit te vieren.

Voor de jeugd van Stormvogels 
was er een spannende speur-
tocht, op zoek naar de verdwe-
nen taart. Door middel van dit 
levend Cluedospel was het mo-

gelijk om de taart te vinden. In 
plaats van met een dobbelsteen 
te dobbelen moest een schietop-
dracht bij de korfbalpaal vervuld 
worden, waarbij voor iedere ver-
dachte een unieke opdracht uit-
gevoerd moest worden. 

Fanatiek, met veel spanning en 
vooral ook heel veel gelach gin-
gen de kinderen op zoek naar 
de dader. Na heel veel vragen 
gesteld te hebben kwamen de 
kinderen erachter dat Meneer 
Zwartkijker de dader was, hij 

Uitgeest - - Het wedstrijdover-
zicht van Voluit ziet er als volgt 
uit. 
Donderdag 24 september: Odin 
DS 4 - Voluit DS 2 om 19.30 uur, 
Bevok DS 2 - Voluit DS 3 om 
20.00 uur, Bevok HS 6 - Voluit 
HS 2 om 21.30 uur. 
Vrijdag 25 september: Phoenix 
DS 2 - Voluit DS 6 om 19.30 uur, 
Phoenix HS 3 - Voluit HS 1 om 
21.00 uur, Phoenix DS 3 - Voluit 
DS 5 om 21.00 uur, Phoenix DS 1 
- Voluit DS 1 om 21.00 uur.
Zaterdag 26 september VCC’92 
DS 3 - Voluit DS 4 om 18.00 uur.

Vollyebal Voluit

Uitgeest - Vrijdag 25 september 
is er weer een klaverjasdrive in 
de kantine van korfbalvereniging 
Stormvogels. De aanvang van is 
om 20.00 uur. Er zijn weer leuke 
prijzen te winnen en de koffie is 
gratis. 
De kantine van Stormvogels is te 
vinden aan de Niesvenstraat in 
Uitgeest. De ingang is tegenover 
tennisvereniging De Dog. 

Klaverjassen

was de taart vergeten, en de-
ze was nog op de parkeerplaats. 
Nadat Meneer Zwartkijker door 
de politie in de boeien was ge-
slagen, konden de kinderen toch 
nog gaan genieten van een wel-
verdiend stukje taart.
Wie jarig is krijgt cadeautjes, 
maar in dit geval waren het de 
kinderen die nog een cadeau-
tje kregen. Ieder kind is namelijk 
bij de eerstvolgende wedstrijd te 
bewonderen in de nieuwe rode 
sweater van Tiebies Landbouw-
mechanisatie. 

Workshop bloemschikken 
Uitgeest - Op woensdag 14 ok-
tober wordt onder leiding van 
Margret de Reus een herfst-
schikking gemaakt bij Stichting 
De Nieuwe Kuil. 

Er wordt een bol bekleed met 
mos met hierin een schikking 

met herfstmaterialen en groen. 
Hieromheen worden takken ge-
drapeerd met hierin lampionne-
tjes. De les wordt gegeven van 
19.30 tot 21.30 uur.
Voor meer informatie en cursus-
sen ga naar de website www.
bloemsierkunst.webs.com. 

	 	
APPELTJE BIJ DE KOFFIE.....??
Ook bij uw Echte Bakkerij Putter is een appel lekker én gezond, 
dus maken wij er een appelweek van.....

Van woensdag 23 tot woensdag 30 september a.s.:
DIv. APPELgEBAKJEs
bv. carrees, pencees, flappen etc...... 2 stuks 2, 50 !!
DIT WEEKEND: NIEUW !!!!!

APPELsLOF
lekker apart.... nu ter kennismaking  6, 95 !!

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 154a, tel. 075-6285579
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 

Putter’s Specialiteiten Bakkerij
Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker
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KortWeg

Castricum - Bij voldoende deel-
name start voor de 12e keer een 
gespreksgroep voor mannen en 
vrouwen die hun partner meer 
dan een half jaar geleden, ver-
loren hebben. Deze gespreks-
groep bestaat uit tien thema-bij-
eenkomsten, die een keer per 
veertien dagen gehouden wor-
den op de woensdagmorgen van 
10.00 tot 12.15 uur. Deelname-
kosten bedragen 35 euro.
Voor nadere informatie of een 
folder kan men contact opne-
men met: Marri Huisman-van 
Santen, therapeute, tel. 0251-
657160 of Nel Groen-Coumans, 
maatschappelijk werkster, tel. 
0251-657956.

Gespreksgroep rouw 
bij partnerverlies

Castricum - Op zaterdag 26 
september vindt in Castricum 
de najaarsinzamelingsactie van 
Sam’s Kledingactie voor Mensen 
in Nood plaats. Men kan goede, 
nog draagbare kleding, schoei-
sel, huishoudtextiel en dekens in 
gesloten plastic zakken afgeven 
bij de onderstaande adressen:
Bij de familie De Zeeuw, Heere-
weg 29 van 10.00-12.30 uur. Op 
dit adres kan men het hele jaar 
terecht, omdat zij een vast kle-
dingdepot zijn. Bij de Pancratius-
kerk op de Dorpsstraat 113 van 
10.00-12.30 uur. Bij de Mara-
nathakerk, hoek Kleibroek/Prin-
ses Beatrixstraat van 10.00-12.30 
uur. Voor meer informatie: www.
samskledingactie.nl of 073-
6871060. 

Kleding 
inzamelingsactie

Regio - Club Leuke plannen 
(voor gezellige mensen vanaf 35 
jaar) gaat op zaterdag 3 oktober 
Alkmaars ontzet vieren. Dat doen 
ze op een rondvaartboot in Alk-
maar met een bord zuurkool en 
rookworst. Wie mee wil varen en 
eten of meer informatie over de 
club wil hebben kijkt op: www.
leukeplannen.hyves.nl.

Zuurkooltocht

Start cursus patch-
work/quilten
Castricum - Op de donderdag-
ochtend gaat er bij ‘Mode maken 
doe je zelf’ aan De Loet 186 een 
cursus patchwork/quilten van 
start. Bij deze cursus staat het 
gezellig samen werken op num-
mer een en het lesgeven op een 
lager pitje. Voor verdere infor-
matie: modemakendoejezelf@
xs4all.nl, 06-18875382 of kijk op 
de webpagina van www.mode-
makendoejezelf.nl.

Limmen - De huidige coördi-
nator van de ploeg EHBO’ers 
in Limmen zoekt een opvolger. 
Na 24 jaar voor het Rode Kruis 
werkzaam te zijn geweest, wil hij 
zijn taken graag overdragen.
Mensen met belangstelling voor 
dit werk zullen een passende op-
leiding krijgen. Voor meer infor-
matie kan men contact opnemen 
met Nico Frijn, tel. 072-5052087.

Nieuwe EHBO-co-
ordinator gezocht

Vollemaan 
meditatie-concert
Bakkum - Op vrijdag 2 okto-
ber is er een vollemaan medi-
tatie-concert in het Witte Kerk-
je in Bakkum. Het concert is van 
20.00 tot ongeveer 22.00 uur. 
Gast is Martine Nijenhuis, con-
certvioliste. De toegangsprijs be-
draagt 20,00 euro. Men dient 
zelf een matje mee te nemen en 
eventueel een kussentje.
Voor meer informatie en opgave: 
sakagaweea@hotmail.com of tel. 
06-36155637.

Uilen kijken
op Geversduin
Castricum - Op zaterdag 26 
september vindt er een uilen-
show plaats op Kennemer Duin-
camping Geversduin. Van 14.00 
tot 16.00 uur zijn er verschillende 
uilen te bewonderen en sommi-
ge zullen een kleine demonstra-
tie geven. 
Op de foto is een Bengaalse Oe-
hoe te zien.

Beverwijk - Op zaterdag 10 ok-
tober zal voor de vijfde keer in 
Nederland de internationale dag 
van de palliatieve zorg worden 
georganiseerd. Het thema is dit 
jaar: ‘Discovering your voice’.
Afhankelijk van de wensen en 
mogelijkheden kan palliatie-
ve zorg op verschillende plaat-
sen geboden worden. Dit kan 
thuis of in speciale voorzienin-
gen, bijvoorbeeld in een hospice 
huis, ook wel genoemd een bij-
na-(zoals)thuis-huis. 
Het doel van deze internatio-
nale dag is om méér bekend-
heid te geven aan de palliatieve 
zorg, zodat mensen die hiermee 
in aanraking komen, op tijd keu-
zes kunnen maken en hun laat-
ste levensfase kunnen invullen 
zoals zíj dat willen.
De deur van het hospicehuis 
aan de Zeestraat 92 te Beverwijk 
staat voor alle belangstellenden 
open op zaterdag 10 oktober van 
12.00 tot 16.00 uur.
De vrijwilligers staan klaar om 
bezoekers rond te leiden en vra-
gen te beantwoorden.

Open huis hospice

Regio - De Hospice Groep Mid-
den-Kennemerland ondersteunt 
mensen in de laatste fase van 
hun leven, zowel bij hen thuis als 
in het hospicehuis aan de Zee-
straat in Beverwijk. De Hospice 
Groep wil hier de helpende hand 
bieden. De bedoeling is dat de 
zorg, die gegeven wordt door fa-
milie, vrienden, buren, gezinsver-
zorgenden, zo nodig wordt on-
dersteund door hulp van de vrij-
willigers van de Hospice Groep. 
Zij worden daarvoor speciaal ge-
traind en worden begeleid door 
de coördinator, die tevens de 
zorgverlening organiseert. Uiter-
aard is er professionele onder-
steuning. Het werkgebied van 
de stichting is Beverwijk, Castri-
cum/Bakkum, Heemskerk, Uit-
geest en Wijk aan Zee.
Er is plaats voor enkele nieuwe 
vrijwilligers. De Hospice Groep 
zoekt betrokken mensen, die sa-
men met de professionele zorg-
verleners deze zorg op zich wil-
len nemen. Men kan er voor kie-
zen om bij de mensen thuis hulp 
te verlenen of in het hospice huis 
in Beverwijk. Wie dit aanpsreekt 
kan contact opnemen met de co-
ordinator, tel. 06-51174089. Zie 
ook www.hospice-beverwijk.nl.

Hospice Groep 
zoekt vrijwilligers

Heiloo - Op 6 oktober wordt 
weer een middag georgani-
seerd voor de lotgenoten con-
tactgroep. De duur van de wan-
deling bepaalt men in overleg 
met elkaar. Aansluitend wordt er 
thee of koffie in Johanna’s Hof in 
Bakkum gedronken. Het vertrek 
is om 13.30 uur vanuit het Tref-
punt in Heiloo. Wie zich hiervoor 
aanmeldt, kan gelijk doorgeven 
of men met eigen vervoer komt.
Deelnamekosten bedragen 5,00 
euro. Voor aanmelding of infor-
matie: Ida Zoet, Stichting Welzijn 
Heiloo, telefoon 072-5331297 of 
e-mail i.zoet@ouderenwerkhei-
loo.nl.

Herfstwandeling 
met lotgenoten

Castricum - Vanaf afgelopen 
weekend heeft Radio Castri-
cum105 een nieuwe etherzender 
in gebruik genomen. Door werk-
zaamheden van derden raak-
te de oude zender dermate be-
schadigd dat deze moest wor-
den vervangen. “In die perio-
de heeft de omroep haar nood-
zender moeten inzetten, wat he-
laas de geluidskwaliteit niet ten 
goede kwam. We zijn blij dat we 
een gloednieuwe zender in ge-
bruik hebben kunnen nemen”, 
aldus hoofdtechnicus Joris Sin-
nige. “Deze zender beschikt over 
de laatste technieken en voldoet 
daarmee aan al onze wensen en 
eisen.
Castricum105 is nu via de ether 
op 105.0FM weer tot ver in de re-
gio uitstekend te beluisteren”, al-
dus Sinnige. Meer informatie op 
www.castricum105.nl.

Nieuwe etherzender 
voor Castricum 105

Limmen - Donderdag 1 oktober 
wordt ook in Limmen aandacht 
geschonken aan de Nationale 
Ouderendag. De Stichting Wel-
zijn Ouderen Limmen nodigt 55 
plussers woonachtig in de kern 
Limmen uit om in ‘Vredeburg’ 
hieraan deel te nemen.
Het programma begint om 11.00 
uur met koffie/thee en dergelij-
ke. Er zal muziek zijn en ook ge-
legenheid voor een goed ge-
sprek met elkaar.
Om 12.30 uur wordt er een snert-
maaltijd, met roggebrood en 
spek geserveerd. Het einde zal 
om ongeveer 13.30 uur zijn.
Aanmelden: telefonisch bij 
Els Snijder 5051677, Suze Nij-
man 5052190 en Kees Kroone 
5051701. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.

Nationale 
Ouderendag 

Castricum - In de volgende af-
levering van de 100 van Castri-
cum is Hans Mol uit Castricum te 
gast. De uitzending is op 24 sep-
tember van 21.00 uur tot 22.00 
uur op Radio Castricum 105. Een 
herhaling van het programma 
volgt op zondag 27 september 
van 12.00 tot 13.00 uur. Hans is 
een sportman in hart en nieren. 
Bij het oude CSV aan de Zeeweg 
maakte hij furore. Daarna speel-
de hij tussen 1970 en 1978 voet-
bal als semiprof bij AZ en bij Vo-
lendam. Tijdens zijn sportcarrière 
werkte hij al die tijd in de verze-
kerings- en assurantiebranche. 
Bekend in Castricum is hij vooral 
van zijn kantoor Weel & Mol. 
Wie zelf iemand in de omgeving 
heeft die het zeker verdient om 
een keer te gast in het program-
ma te zijn kan contact opnemen 
met de redactie: 100@castri-
cum105.nl.

De uitzendingen van Radio Cas-
tricum 105 zijn live te volgen 
via de kabel. Ga in Bakkum en 
Castricum naar 104.5 FM. In 
Akersloot, Limmen en De Woude 
is de frequentie 89.0 FM. Ook via 
de ether is Radio Castricum 105 
tot ver buiten de regio te beluis-
teren via 105.0 FM.

Hans Mol te gast 
bij Castricum105

Bijeenkomst 
voor vrijwilligers
Castricum - Als waardering 
voor het vele werk dat vrijwil-
ligers in Castricum, Bakkum, 
Akersloot, Limmen en op De 
Woude verrichten wordt op 30 
oktober in Johanna’s Hof een 
onderhoudende en informatieve 
bijeenkomst geboden aan vrij-
willigers met als titel ‘Vrijwilli-
gerswerk onder de loep’. De bij-
eenkomst wordt georganiseerd 
door de gemeente Castricum en 
de Stichting Welzijn Castricum in 
samenwerking met het Lokaal 
Comité Vrijwilligerswerk.
Dit jaar staat de bijeenkomst in 
het teken van ondersteuning van 
het vrijwilligerswerk, een diner 
en een muzikaal optreden van 
de populaire band Kilshannig. 
De formatie brengt instrumen-
tale en vocale Ierse muziek ten 
gehore. Vier workshops maken 
deel uit van het middagprogram-
ma en gaan in op actuele ont-
wikkelingen, vragen en knelpun-
ten in het vrijwilligerswerk. Deze 
workshops zijn: ‘Publiciteit voor 
verenigingen en vrijwilligersor-
ganisaties’; ‘Zicht op werven én 
behouden van vrijwilligers’; ‘Om-
gaan met ongewenst gedrag/
conflictbeheersing’; ‘Aansprake-
lijkheid goed geregeld voor be-
stuurders en vrijwilligers’. De 
vrijwilligersbijeenkomst start om 
16.00 uur en is rond 21.00 uur 
afgelopen. Vrijwilligersorganisa-
ties en verenigingen ontvangen 
binnenkort een uitnodiging, een 
programma en aanmeldkaarten 
voor de bijeenkomst. Voor meer 
informatie: Irene Zijlstra van de 
Stichting Welzijn Castricum, tele-
foon 0251-65-6562. 
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Zondag 1 Meervogels 
wint met grote cijfers
Akersloot - De zondag 1 van 
Meervogels heeft de uitwedstrijd 
tegen PSCK met 0-4 gewonnen. 
Het team van trainer Han Visser 
liet een uitstekende indruk ach-
ter.
Het publiek zag een fris opere-
rend Meervogels dat met een 
aantal fraaie aanvallen de toon 
zette. De eerste goal viel welis-
waar uit een kluts en de schutter 

was Bekel. De daarop volgende 
twee werden nog voor rust ge-
scoord. Eerst wist Jan Willem 
Kramer het net te raken daar-
na was Mick Kerssens trefzeker. 
Met rust was het duel dan ook 
al beslist. 
De scheidsrechter hield het du-
el strak en floot goed, alleen niet 
in de ogen van de leider van de 
thuisclub die hem uitschold. Ge-

VV Limmen verliest geflatteerd
Limmen - De vrouwen van vv 
Limmen zijn tegen Roda ‘46 met 
1-4 onderuit gegaan. Het team 
kreeg daarmee te weinig voor 
haar harde werk. Het eerste 
kwartier ging het spel gelijk op. 
Er werd goed gespeeld door bei-
de teams en Limmen had zelfs 
het betere van het spel. Het was 
dan ook Limmen die als eerste 
een grote kans kreeg om te sco-
ren, maar Marije faalde jammer-
lijk oog in oog met de keepster 
na een goede steekpass van Ta-
mara. Waar Limmen de kans(en) 
niet wist te benutten was het Ro-
da die hier wel raad mee wist. Na 
twintig minuten spelen wist de 
kleine spits van Roda binnen vijf 
minuten twee fouten in de Lim-
mer defensie af te straffen. 
Zo stond na 25 minuten 0-2 op 
het scorebord. Vlak voor rust 

werd het zelfs nog 0-3 toen de 
bal van de zijkant gemakkelijk 
voorgegeven kon worden en een 
roodhemd van Roda de 0-3 bin-
nen kon tikken. Gezien het ver-
toonde spel een onterechte rust-
stand, maar het gaat niet om het 
aardige veldspel maar om het 
benutten van kansen. 

De tweede helft was het begin 
weer voor Limmen. De mees-
te duels werden gewonnen door 
een speelster in het bekende 
oranje wit. Hierdoor werd Ro-
da wat teruggedrongen en ont-
stonden er enkele mooie kansen. 
Een van die kansen werd benut 
door invalster Nikki. Zij rondde 
een voorzet van Laura beheerst 
af. Later waren Linda, Tamara 
en Nathalie minder gelukkig in 
de afronding. De tijd liep ech-

ter door en doordat het niet lukte 
om de aansluitingstreffer aan te 
laten tekenen, nam het geloof op 
een gelijkspel af. Hierdoor lukte 
het de dames van Roda nog om 
de 1-4 binnen te schieten. Na af-
loop was er een dubbel gevoel. 
Hollenberg: “Enerzijds was het 
vertoonde veldspel lang niet 
slecht, anderzijds moeten de 
foutjes eruit die direct voor een 
tegentreffer zorgen. De tegen-
stander had zelf ook het gevoel 
dat 1-4 de verhoudingen in het 
veld niet helemaal juist weergaf. 
Dit geeft hoop voor de komen-
de wedstrijden. Komende zon-
dag staat de uitwedstrijd tegen 
het nog puntloze Velsen op het 
programma. Deze tegenstander 
is ongeveer even sterk, dus het 
belooft een spannende wedstrijd 
te worden. Maar ik geloof in een 
goede afloop. We nemen die drie 
punten gewoon mee terug naar 
Limmen.”

Mike van Kruchten 
loopt snel in Shanghai
Castricum - De Castricumse 
hordenloper Mike van Kruch-
ten heeft op zondag 20 septem-
ber met succes deelgenomen 
aan de Golden Grand Prix atle-
tiekwedstrijd in de Chinese we-
reldstad Shanghai. Op de 110 
meter horden werd hij weliswaar 
9e en laatste, maar hij liep er wel 
zijn 2e tijd ooit, namelijk 13.98 
seconden. Temidden van absolu-
te wereldtoppers een uitsteken-
de prestatie.
Deze wedstrijd stond volledig in 
het teken van de come-back van 
de Chinees Xiang Liu, voormalig 
wereldrecordhouder en Olym-
pisch kampioen in 2004. Liu viel 
op dramatische wijze uit bij de 
Olympische Spelen van 2008 in 
Beijing. Mike beschreef de wed-

strijd als een enorm kippenvel 
moment, omdat het stadion op 
zijn grondvesten stond te tril-
len op het moment dat de lopers 
voor de 110 mh het stadion be-
traden. De wedstrijd was live op 
de Chinese tv en werd door mil-
joenen Chinezen bekeken. Liu 
had een daverende rentree na 
zijn langdurige blessure en ope-
ratie en werd 2e in 13.15 secon-
den, vlak achter de Amerikaan-
se vice-wereldkampioen Terren-
ce Trammell.
Voor Mike was deze wedstrijd, 
die hij te danken had aan zijn 
goede prestaties eerder deze zo-
mer, een ervaring die hem onge-
twijfeld zal helpen de progressie 
volgend jaar door te zetten. Foto: 
Karel Delvoye Sportfotografie.

Podiumplaatsen voor 
Klaassen en Schoonebeek
Castricum - Bij het Nederlands 
Kampioenschap meerkamp in 
Enschede heeft Lentine Klaassen 
van AV Castricum bij de C-juni-
oren een derde plaats behaald. 
Lisanne Schoonebeek veroverde 
bij de regionale finale van de at-
letiekcompetitie voor pupillen in 
Heerhugowaard zelfs de gouden 
medaille. 
In totaal 18 C-junioren hadden 
zich geplaatst voor de nationa-
le titelstrijd in de meerkamp. De 
1e dag startte met de 80 me-
ter horden, die Lentine Klaassen 
voltooide in een persoonlijk re-

cord van 12.97 seconden. Bij het 
hoogspringen sprong de AVC-ju-
niore met 1.60 meter haar twee-
de persoonlijke record. De kogel 
van drie kilo stootte zij naar 10.18 
meter. Het laatste onderdeel van 
de eerste dag was de 150 meter. 
Deze volbracht de Castricum-
se eveneens in een persoon-
lijk record van 20.39 seconde. 
In het tussenklassement na de 
eerste dag stond Lentine op de 
vijfde plaats. Op de tweede dag 
sprong de AVC-atlete een goe-
de 5.02 meter ver. De speer ging 
naar 27.53. Het beslissende slot-

nummer, de 600 meter, voltooide 
ze in 1.48.71 minuut. Deze zeven 
resultaten maakten dat Lenti-
ne een nieuw clubrecord haalde 
met 4053 punten. De AVC-junio-
re was als achtste geplaatst voor 
dit NK en kwam er als derde uit. 
Een fantastische prestatie als af-
sluiting van het outdoor seizoen. 
Eerder was ze ook al vijfde van 
Nederland geworden op het NK 
bij het hoogspringen en zeven-
de bij het verspringen. Bij de fi-
nale van de pupillencompetitie 
werd Lisanne Schoonebeek bij 
de B-pupillen afgetekend eerste 
van de in totaal 41 geselecteer-
de deelneemsters. Lisanne won 
maar liefst twee van de drie on-
derdelen van deze meerkamp. 
Alleen op de 40 m sprint werd ze, 
op 1/100 seconde afstand, twee-
de in 6.65 seconden. Bij het ver-
springen (4.06 m) en kogelstoten 
(6.54 m) zette ze de concurren-
tes op achterstand. De presta-
tie bij het kogelstoten betekende 
tevens een verbetering van het 
clubrecord met ruim een halve 
meter. De winst was voor haar de 
kroon op een seizoen waarin ze 
vier clubrecords op haar naam 
bracht. Bij de meisjes pupillen 
A2 leverde clubgenote Salomé 
Beekers goede strijd en kwam 
uiteindelijk op een 6e plaats te-
recht. Daarvoor sprong ze 1.20 m 
hoog, sprintte ze de 60m in 9.21 
seconden (4e plaats) en stootte 
zij de kogel naar 7.42 m. Op de 
foto Lisanne. (Foto AVC).

Goede overwinning 
Vitesse ‘22 bij DWS
Castricum – In de derde com-
petitiewedstrijd moest Vites-
se ’22 het opnemen tegen DWS. 
Een grote naam in het Neder-
landse voetbal, die de laatste ja-
ren is afgegleden naar de twee-
de klasse. De strijd was er één in 
een verschroeiend tempo, waar-
bij uiteindelijk de bezoekers de 
volle buit mee naar Castricum 
namen.
Het begin van de wedstrijd zag 
twee aftastende ploegen die al-
lebei van achteruit diepte zoch-
ten bij hun gevaarlijke voorste li-
nie. Het zorgde voor een op en 
neer golvend spelbeeld met Vi-
tesse dat als eerst dreigend kon 
worden uit een vrije trap. Robin 
Bakker haalde uit en zag spijtig 
genoeg zijn inzet op de lat be-
landen. De openingstreffer viel 
kort daarna alsnog. Het was Milo 
Cremers die met een fraaie pass 
Lennert Beentjes wegstuurde, 
waarna hij onreglementair werd 
gevloerd toen hij de keeper om-
speelde. Een duidelijke penalty, 
waarbij de thuisploeg geluk had 
dat er geen rode kaart werd ge-
trokken. Beentjes verzilverde de 
strafschop zelf: 0-1.
Daarna werd er druk gezet door 
DWS, dat met combinatievoetbal 

hun flanken probeerde te berei-
ken. Dat resulteerde in een schot 
op de lat en een gevaarlijk mo-
ment alleen voor keeper Koek-
koek, ware het niet dat de rech-
teraanvaller zijn actie te ver door-
dreef en de verdediging alsnog 
kordaat kon ingrijpen. Zo ging 
men rusten met een 0-1 stand.

Na rust bleef DWS aandrin-
gen zonder dat het echt gevaar-
lijk kon worden. De acties wer-
den te ver doorgedreven, waar-
door ze strandden in schoon-
heid. Aan de andere kant werd 
het gevaarlijker toen Beentjes uit 
een vrije trap van Cremers de bal 
op de kruising kopte. Zo bleef 
het spannend met een thuis-
ploeg die erin geloofde. Invaller 
Roger Duijn besliste echter de 
wedstrijd kort daarna. Na goed 
doorzetten van Beentjes, gaf hij 
Duijn een niet te missen kans: 
0-2. DWS perste er nog wel een 
wanhoopsoffensief uit, maar ver-
der dan een schot op de bui-
tenkant van de paal kwamen de 
Amsterdammers niet. Een knap-
pe overwinning dus voor de Cas-
tricummers, die de aansluiting 
bij de top van de Tweede klasse 
A hebben gevonden.

lukkg reageerde de man in het 
zwart verstandig. 

Na de ruime ruststand wou de 
tegenstander wel maar kon niet 
en Meervogels hield gemakke-
lijk stand. De ploeg van Visser 
verzuimde echter de score op te 
voeren tot grote hoogte. Wel wist 
Kerssens nog een keer doeltref-
fend te zijn. Hij knalde de bal 
vanaf een metertje of twintig in 
de kruising. En ook daarna was 
de Akersloter nog goed op dreef 
maar wist niet meer te scoren. 
Meervogels kon met een goed 
gevoel terug naar huis gaan.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
11-09-2009: Isabella Sophie, 
dochter van P.J. van Duin en 
M.M. Weijers, geboren te Lim-
men. 11-09-2009: Sep A.C., zoon 
van C.B.A. Swart en C.U. den He-
ijer, geboren te Alkmaar.   
Wonende te Castricum:
08-09-2009: Symen Frans Anto-
ny, zoon van J.J. Klein Ikink en 
J. Overmars, geboren te Cas-
tricum. 09-09-2009: Pelle, zoon 
van R.W.J. Kiebert en C.A. Tesse-
laar, geboren te Castricum. 12-
09-2009: Enzo Alexander, zoon 
van I.A.A. Figelet en E.E. Brou-
wenstijn, geboren te Castricum. 
12-09-2009: Daan, zoon van S.P. 
Admiraal en S.A.M. van Beek, 
geboren te Castricum. 12-09-
2009: Fien Sarah, dochter van 
P.G.W. Stoutenbeek en E. Zijlstra, 
geboren te Bakkum. 15-09-2009: 
Kees, zoon van R.G. van Velzen 

en M.E. Westerweel, geboren te 
Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
12-09-2009: Thom Cornelis Ma-
ria, zoon van R.J.C. Schouten en 
M.Th. Schouten, geboren te Be-
verwijk.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
10-09-2009: Bont, Marcel en 
Kist, Johanna G., beiden wonen-
de te Bakkum. 14-09-2009: Ven-
selaar, Robin M.I.M. en Wiegers, 
Babette A.M., beiden wonende 
te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
11-09-2009: Beets, Marcel en 
de Waal, Maria Johanna, beiden 
wonende te Akersloot. 15-09-
2009: Pel, Christopher Michael 
Joseph en de Groot, Alexander 
Florentius Maria, beiden wonen-

de te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
09-09-2009: Schumacher, Gijs-
berdina P.J., oud 52 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd met 
M.W. Schoonderwoerd. 12-09-
2009: van Spanje, Theresia M., 
oud 82 jaar, overleden te Heems-
kerk, gehuwd met H.A. Rutte. 14-
09-2009: Blanken, Hendrika J.M., 
oud 87 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met J.A. 
Wolthuis.

Wonende te Limmen:
11-09-2009: Bruinenberg, Ali-
da M., oud 80 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd met C.J. Groot. 
13-09-2009: de Vos, Pieter J., 
oud 75 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met E.Y. Piso.
Wonende te Akersloot:
16-09-2009: Krom, Jaco-
ba M., oud 65 jaar, overleden 
te Akersloot, gehuwd met B.J. 
Schagen. 

Jubileumfeest Cunera
Bakkum - De Cunera basisschool in Bakkum heeft met veel plezier 
het 60-jarig bestaan gevierd! Dit feest startte op 16 september met 
een gezamenlijke wandeling naar theater de Dansende duinen voor de 
voorstelling ‘Alle hens aan dek’, gespeeld door leerkrachten en enkele 
ouders. ‘s Middags werd er een fancy fair gehouden met een rommel-
markt, loterij, een terras met hapjes en drankjes, een karaoke en een 
straat en grasveld vol met speelattributen! 17 september startten alle 
groepen hun tweede feestdag op het strandplateau, waar ze werden 
opgewacht door een aangespoelde piraat, die hen uitnodigde allerlei 
piratenspelletjes te oefenen op het strand om echte piraten te worden!  
De overige 31 aangespoelde piraten zorgden ervoor dat iedereen in 
groepjes aan de slag kon met hun piratenspellen. Dankzij veel hulp van 
ouders en vrijwilligers werd dit een grandioos jubileumfeest!

Castricum - Op de Beverwijker-
straatweg in Castricum staat een 
verkeersbord met daarop een 
dwangpijl (verplichte rijrichting). 
Bij de politie zijn klachten binnen 
gekomen dat, met name als de 
spoorbomen ter plaatse geslo-

Dwangpijl

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-

Gevonden en
vermiste dieren

tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 
Vermist:
Oudeweg Limmen: klein wit ko-
nijntje met blauwe ogen.

ten zijn, het verkeer de verkeer-
de kant op rijdt. Een controle vo-
rige week dinsdagmiddag lever-
de dan ook acht bekeuringen op 
voor bestuurders die tegen de 
verplichte rijrichting in reden. Dit 
resultaat geeft aanleiding om de 
controle de komende tijd te her-
halen.

Calvijn op bezoek
Castricum - 2009 is het Calvijn-
jaar. In de media wordt ruim aan-
dacht besteed aan het leven en 
werk van deze reformator die an-
no nu, 500 jaar na zijn geboorte, 
nog altijd wordt beschouwd als 
invloedrijk. Zijn naam wordt vaak 
in verband gebracht met ‘typisch 
Nederlandse’ eigenschappen 
als zuinig, hard werken en ‘doe 
maar gewoon’.
Meer weten wie Calvijn was, wat 

hem dreef en wat zijn gedachte-
goed te vertellen heeft? De Raad 
van Kerken Castricum nodigt be-
langstellenden uit voor de thea-
tervoorstelling: ‘Calvijn op be-
zoek’ op vrijdag 2 oktober om 
20.00 uur in de Maranathakerk. 
Men maakt kennis met Calvijn 
op belangrijke momenten in zijn 
leven, met gedachten en over-
wegingen die hem bezig houden 
en die vaak verrassend actu-

eel blijken. Ook voor wie minder 
vertrouwd is met geloof en kerk, 
is de voorstelling interessant. Als 
inleiding en achtergrond bij de 
theatervoorstelling is er op vrij-
dag 25 september, 15.00 uur in 
het Parochiecentrum, Dorps-
straat 113 een bijeenkomst waar 
dr. W. de Greef veel zal vertellen 
over de persoon en het werk van 
Johannes Calvijn. 
Entree voorstelling 5,00 euro, in-
fomiddag 3,00 euro. Reserveren 
via rvk.castricum@casema.nl of 
tel. 0251-654428.

Puzzel mee aan grootste 
puzzel ter wereld bij AH 
Castricum - Albert Heijn in win-
kelcentrum Geesterduin nodigt 
alle klanten uit op woensdag 30 
september mee te puzzelen aan 
de grootste puzzel ter wereld. 
Van 14.00 tot 18.00 uur is de win-
kel het decor van een sfeervolle 
puzzelmiddag. 
De duizenden puzzelstukjes die 
aan elkaar worden gepuzzeld, 
zijn onderdeel van de levensgro-
te puzzel die op woensdag 7 ok-
tober wordt gelegd in het Olym-
pisch Stadion in Amsterdam. Fa-
natieke puzzelaars die meedoen 
aan de puzzelmiddag kunnen 
prachtige prijzen winnen. Deze 
middag wordt door Albert Heijn 
georganiseerd in het kader van 
de nieuwe winkelactie waarbij 
klanten puzzelstukjes kunnen 
sparen.
De Eredivisie, die in het seizoen 

1956-1957 is begonnen, is de 
grote inspiratiebron voor de Ere-
divisiepuzzel van Albert Heijn. Ie-
dereen die bij Albert Heijn voor 
10,00 euro aan boodschappen 
doet, krijgt één van de 24 gra-
tis kaartjes met zes puzzelstuk-
jes mee naar huis. 
Klanten sparen zo voor de com-
plete Eredivisiepuzzel, die uit 144 
puzzelstukjes bestaat. Zodra al-
le puzzelstukjes zijn gelegd, zijn 
de afbeeldingen te zien van spe-
lers van alle achttien clubs uit de 
huidige Eredivisie, één speler per 
club, gehuld in voetbalkleding uit 
de jaren vijftig. Een tijd van gro-
te broeken, hoge lederen kick-
sen en geveterde voetbalshirts. 
Albert Heijn, Official Partner van 
de Eredivisie, wil met dit eerbe-
toon alle Eredivisieclubs dit voet-
balseizoen veel succes wensen.

“Albert Heijn wil heel Nederland 
weer gezellig aan het puzze-
len krijgen, net als vroeger. Een 
bijzonder initiatief waarmee we 
op een nostalgische manier eer 
bewijzen aan het Nederlandse 
voetbal door de jaren heen”, ver-
telt Tim Verbeek, supermarktma-
nager van de Albert Heijn-winkel 
in winkelcentrum Geesterduin in 
Castricum. 

“Er is geen mooier huldeblijk aan 
de Eredivisie denkbaar dan een 
levensgrote puzzel waarop onze 
voetbalhelden van vandaag, ge-
huld in voetbalkleding van toen, 
te zien zijn. Vandaar dat wij al 
onze klanten oproepen mee te 
doen aan de ultieme uitdaging 
en met vereende krachten het 
wereldrecord puzzelen te ver-
breken.”

Fietskaart voor Pontjes-
route nog week gratis
Regio - Vanwege de Groene 
Maand is de fietskaart van de 
Pontjesroute in de maand sep-
tember gratis verkrijgbaar bij het 
Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer. 
De Pontjesroute is een fiets-
route van 44 km lang door een 
groen landschap rond om het 

Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 
In de kaart staan de routekaart 
en een beschrijving van beziens- 
en wetenswaardigheden langs 
de route. 
Onderweg wordt langs het Alk-
maarder- en Uitgeestermeer 
en over de ringdijken van die 
pe droogmakerijen gefietst. De 

fietskaart is verkrijgbaar bij Re-
creatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer, Lagendijk 33 
in  Uitgeest (op werkdagen van 
9.00 tot 12.00 uur). Of stuur een 
e-mail naar jhageman@recrea-
tienoordholland.nl. 
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Gratis deelname voor alle atleten

AMAK helemaal klaar 
voor de jubileumloop
Akersloot - Zondag 27 septem-
ber wordt de 25e editie van de 
AMAK loop georganiseerd, een 
jubileum dus. 
Het organiserend comité is er 
klaar voor. Alle ingrediënten om 
Akersloot tot één van de mooiste 
lopen van Noord-Holland te ma-
ken zijn ruimschoots aanwezig: 
het prachtige parcours door het 
rustieke dorp Akersloot, langs de 
rietkragen van het Alkmaarder-
meer en door het natuurgebied 
van de Klaas Hoorn en Kijfpol-

der, de gratis deelname in ver-
band met het jubileum en voor 
zowel de dames als de heren vijf 
geldprijzen en vijf prijzen in natu-
ra op elke afstand. Ook is er een 
prijs voor elke 25e doorkomende 
loper en een veelvoud daarvan. 
De vereniging rekent dan ook op 
veel deelnemers, zowel de scho-
lieren als de volwassenen.
Naast de bekende afstanden als 
de 500 meter, 1 en 2 km voor de 
jeugd tot en met 13 jaar, is er 
voor de volwassenen een 5, 10 

Tafeltennissers Castricum 
verliezen ook tweede wedstrijd
Castricum - Het 1e team van 
tafeltennisvereniging Castricum 
trof ook in de tweede wedstrijd 
van het seizoen een kandidaat 
voor het kampioenschap, name-
lijk Nieuw Vennep 2. En net als 
vorige week kwamen de Castri-
cummers er nauwelijks aan te 
pas. 
Victor Tchernov wist in zijn drie 
partijen slechts twee games te 
winnen. Als excuus kon gelden 
dat Tchernov vooral in zijn laat-
ste partij beperkt werd in zijn 
loopvermogen. Maar ook zon-
der blessure zou hij zeker te-
gen de ster van Nieuw Vennep, 
Ka Chun Lai, nog een speler met 
een jeugdlicentie, kansloos zijn 
geweest.
Ook Paul Walbeek won geen en-
kele partij, maar hij was er soms 
wel dichtbij. In zijn tweede par-
tij tegen Allert Bolhuis droop de 
spanning er vanaf. Beide spe-
lers joegen elkaars spel op tot 
een hoog niveau. Nadat ze om 
beurten games gepakt hadden, 
moest de vijfde game de beslis-
sing brengen. Helaas voor Wal-

beek ging deze met 12-10 naar 
zijn tegenstander.
Martijn Zentveld, die de hele zo-
merstop geen batje aangeraakt 
had, zorgde voor de enige pun-
ten voor Castricum. Hij won zijn 
eerste twee partijen en vooral de 
tweede, tegen Sjors Alderlieste, 
was zeer spannend en van een 
hoog niveau. Evenals in zijn eer-
ste partij tegen Bolhuis moest 
hier de beslissing in de vijfde 
game vallen. Zentveld wist zijn 
tegenstander, met slimme ser-
vices en knappe spinballen, uit-
eindelijk met 11-8 te kloppen.
Ook de dubbel, voor Castricum 
gespeeld door Walbeek en Zent-
veld, ging in drie games naar 
Nieuw Vennep. 
Met deze 8-2 nederlaag lijkt 
de start voor Castricum in de-
ze najaarscompetitie desastreus. 
Daarbij dient wel aangetekend 
te worden dat het team nu de 
sterkste twee tegenstanders in 
de poel gehad heeft. De hoop 
van Castricum wordt nu gericht 
op de komende drie wedstrij-
den.

en 15 km. Voor de 5 km dient de 
ronde éénmaal gelopen te wor-
den, de 10 km tweemaal en de 
15 km driemaal. 
De start voor de jeugd is vanaf 
10.00 uur en voor de volwasse-
nen 11.00 uur.
Inschrijving vanaf 9.00 uur in 
Grand Sports Café De Lelie aan 
de Rembrandtsingel 3, alwaar 
ook de start is. Bij de inschrij-
ving ontvangt elke loper een T-
shirt van de jubilerende vereni-
ging. De organisatie rekent er op 
dat alle atleten hun wedstrijd in 
dit jubileumshirt lopen.
Na afloop, bij de prijsuitreiking, 
is er een optreden van ‘Heeren 
17’ en er worden beelden ver-
toond van 25 jaar AMAK.

Voor meer informatie: Gerda 
Smit, tel. 0251-313738.

Medailleregen voor AVC-atleten
Castricum - Niet minder dan 46 
jeugdatleten van AV Castricum 
verschenen vorige week zondag 
aan de start van de atletiekwed-
strijd voor pupillen en CD-junio-
ren op het eigen terrein aan de 
Zeeweg. 
Bij de junioren was de deelname 
minder massaal dan bij de pu-
pillen, maar vielen diverse pres-
taties duidelijk op. Bij de oudste 
deelnemers, junioren C, sprong 
Lentine Klaassen naar een nieuw 
verspringclubrecord: 5.20 m. Bij 
de 80 m kwam ze met 11.12 op 
een tweede plaats terecht. Leef-
tijdgenote Carlijn van Esch be-
haalde de winst bij het discus-
werpen, 21.07 m en kwam bij de 
600 m als tweede over de finish, 
1.50.00. 
Ryan Clarke, junioren D, 12/13 
jaar, kwam met maar liefst vier 
medailles thuis. Hij won in een 

ontspannen race de 1000 meter 
in 3.24.04, kwam op een twee-
de plaats in de uitslagenlijsten 
bij het discuswerpen en – na een 
close finish – de 80 meter sprint 
in 11.54. Het brons veroverde hij 
bij het hoogspringen. Ook Renée 
Koopman en Marijn v.d. Graaf 
werden derde.
Grootverdiener in het goud was 
Lisanne Schoonebeek bij de 
meisjes pupillen B. Zij won zo-
wel de driekamp als de 1000 me-
ter vóór de andere 26 deelneem-
sters. Haar 1.10 m bij het hoog-
springen kan ze bijschrijven als 
nieuw persoonlijk record. Kas-
per Vrolijk zag zijn wedstrijd bij 
de pupillen C - in dezelfde disci-
plines - beloond met twee zilve-
ren medailles. Zijn jongere broer 
Tobias ging als derde over de 
meet bij de 600 meter voor mi-
nipupillen.

Ludo van Kruistum liep op een 
haar na het goud mis. Hij moest 
op de 1000 meter pupillen A1 
genoegen nemen met een twee-
de plaats, zij het in een zeer ver-
dienstelijke 3.26.46, bovendien 
een persoonlijk record. Salomé 
Beekers leverde een pittige strijd 
bij de meisjes pupillen A2 en ging 
met het zilver naar huis. Zij kon 
vooral trots zijn op de 6.62 m bij 
het kogelstoten. Paulien Verhaar 
(pupillen A1) kreeg het zilver en 
het brons omgehangen voor res-
pectievelijk de 1000 meter en de 
driekamp. Tot slot was er nog 
brons bij de driekamp voor Bru-
no Braas, in een veld van 10 mi-
nipupillen, en voor Devi Vrijburg 
bij de driekamp voor de pupillen 
A2. Hij won het kogelstoten met 
niet minder dan 9.48 m en deel-
de bij het hoogspringen een eer-
ste plaats met 1.25 m. 

‘WhoZnext’ bij TV Castricum
Castricum - WhoZnext is een 
landelijke campagne vanuit de 
KNLTB, die jongeren stimuleert 
actief te worden als vrijwilliger 
binnen de vereniging. Met Who-
Znext worden jongeren tussen 
de 14 en 21 jaar gemotiveerd om 
naast het deelnemen aan spor-
tieve activiteiten ook actief be-
trokken te worden bij de opzet 
en uitvoering ervan. Zo krijgen 
jongeren meer invloed op het 
sportaanbod en sluit het beter 
aan bij hun wensen. De KNLTB 
subsidieert deze activiteiten.
Bij tennisvereniging Castricum is 
sinds dit seizoen het ‘WhoZnext-
team’ van start gegaan. Onder 
de naam TVC Youngsters vormen 

zes jeugdleden samen met twee 
leden van de jeugdcommissie dit 
team. Gezamenlijk organiseren 
ze diverse activiteiten voor de 
jeugd binnen de vereniging. Op 
zondag 13 september stond er 
een zeskamp op het programma. 
Verschillende teams, samenge-
steld uit jeugdleden van jong tot 
oud, streden op sportieve manier 
om de eer van de dag én om de 
overheerlijke slagroomtaart. Het 
enthousiasme was groot en het 
was dan ook een zeer geslaag-
de dag. 
En wat de toekomst betreft: er 
zijn alweer diverse nieuwe idee-
en voor het komende winter- en 
zomerseizoen.

Jeugdschaatsen weer van start
Castricum - Voor wie weer op 
de gladde ijzers wil staan, opge-
let! 10 oktober begint het nieuwe 
schaatsseizoen (tot half maart) 
van het jeugdschaatsen van 
de ijsclub van Castricum op de 
Meent in Alkmaar.
Elke zaterdagmorgen van 10.00-
11.00 uur staan er enthousias-

te trainers klaar om de kneepjes 
van het schaatsen bij te brengen. 
Wie tussen de zes en twaalf jaar 
is en het leuk lijkt vindt om mee 
te doen is welkom. 
Voor meer informatie of aanmel-
den: Annemiek Kos, tel: 0251-
675250 of Kosroelen@gmail.
com. 

Atleten van AVC snelste 
Nederlanders in Damloop
Castricum - Hilda Kibet en Hu-
go van den Broek waren zondag 
de eerste Nederlanders die bij de 
Van Dam tot Damloop de meet 
passeerden. Kibet zette bij de-
ze klassieke wedstrijd over 16,1 
kilometer tussen Amsterdam en 

Zaandam een razendsnelle tijd 
van 51.21 op de klokken en be-
haalde daarmee een tweede 
plaats in het internationale veld. 
Met zijn tijd van 48.20 liep Hugo 
van den Broek naar een uitste-
kende 13e stek. 

Hilda Kibet werd tweede in Damloop. (Foto: Karel Delvoye).

De twee AV Castricumatleten, 
speciaal voor deze wedstrijd te-
ruggekomen uit hun trainings-
kamp in Kenia, waren duide-
lijk content met hun prestaties. 
Beiden zijn volop in voorberei-
ding op de Marathon van Am-
sterdam die op 18 oktober op 
het programma staat. Hun tij-
den tijdens de Damloop gaven 
hen de bevestiging dat ze duide-
lijk op de goede weg zijn. Bij de 
Damloop waren er meer sterke 
prestatie van Castricumatleten. 
Zo liep Michel Butter naar een 
gedegen 49.16 minuten. Moni-
que Arkenbout werd in haar ca-
tegorie tweede in een sterke tijd 
van 1.05.47 minuten, terwijl Pe-
ter Burger in zijn categorie in 
1.00.20 minuten als vijfde de fi-
nish passeerde. Ria Stam en Nel 
Grootjen behaalden in hun cate-
gorie de vijfde en zesde plaats in 
respectievelijk 1.14.04 en 1.14.32 
minuten.

De 25e editie van de Van Dam 
tot Damloop kende als vanouds 
weer een massale deelname.
De algehele winst ging naar 
broer en zus Masai, die een tijd 
van 45.16 en 50.39 minuten op 
de klokken zetten. 
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Goede resultaten MHCU
Uitgeest - De meeste teams van 
MHCU hebben afgelopen week-
end goed gepresteerd. Na de 6-
1 overwinning vorige week bij 
Overbos was het een verrassing 
wat de meisjes 8D1 deze week 
tegen Castricum zouden doen. 
Het leek erop dat ze behoorlijk 
overwicht hadden, maar Castri-
cum opende de score. Uitgeest 
maakte vrij snel de gelijkmaker: 
1-1. In de tweede helft ging Cas-
tricum vol in de aanval en kwam 
wederom op voorsprong: 1-2. 
Vanaf dat moment gingen de 
meiden van Uitgeest er tegen-
aan. Castricum deed er eveneens 
een schepje bovenop en kon nog 
een derde keer scoren. Gelukkig 
klonk toen het eindsignaal. Uit-
geest had de tweede overwin-
ning te pakken: 4-3.
Uitgeest meisjes D1 speel-
de afgelopen zaterdag een pri-
ma wedstrijd tegen de Reigers. 
Bij rust had Uitgeest een ruime 
voorsprong van 3 tegen 0. Na 
een tegendoelpunt van de Rei-
gers ging de knop bij de meiden 
van Uitgeest weer om en werd 
de aanval opgezocht. Een ver-
diende 4-1 overwinning was het 
resultaat.
Na de monsterscore van vori-
ge week begon de nieuwe wed-

strijd voor de meiden C2 gewoon 
weer met 0-0 op het natuurgras-
veld van HBS. Binnen twee mi-
nuten stonden de meiden na een 
prachtige aanval met 0-1 voor. 
Kort voor rust scoorde HBS de 
gelijkmaker. De tweede helft be-
gon net als de eerste: Uitgeest 
kwam weer snel op voorsprong. 
De gelijkmaker liet echter ook 
niet lang op zich wachten. Door 
een curieus doelpunt, waar-
bij de legguard van de Uitgees-
ter keepster een belangrijke rol 
speelde, was het 2-2. Uitgeest 
bleef met hard werken de tegen-
stander flink onder druk zetten 
wat uiteindelijk zo’n acht minu-
ten voor tijd resulteerde in een 
prachtig doelpunt: 2-3 en deze 
verdiende voorsprong werd niet 
meer uit handen gegeven.

De jongens C moesten voor hun 
wedstrijd naar Kraaien in Wijde-
wormer. Kraaien kwam al heel 
snel op een 2-0 voorsprong en 
het leek erop dat de jongens 
van Uitgeest hun tweede neder-
laag van dit prille seizoen zouden 
moeten incasseren. Bij rust ke-
ken ze al tegen een 3-0 achter-
stand aan. De jongens slaagden 
erin om in de tweede helft drie 
doelpunten te maken: 3-3.

Jambokoor zingt Afrikaanse klanken  
Uitgeest - Kerk in Beweging 
heeft de afgelopen maanden niet 
stilgezeten. Het heeft, bij de start 
van het nieuwe seizoen, een 
koor van groot formaat, het tach-
tig leden tellende Jambokoor uit 
Westfriesland, weten vast te leg-
gen voor Uitgeest.  Dit koor pro-
beert  de blijde sfeer, die binnen 
de kerk in Afrika zo essentieel is, 
over te brengen. Daarnaast en 
daardoor brengt het de  ontwik-
kelingsproblematiek onder de 
aandacht. Onder leiding van diri-
gent Teun Steur en begeleid door 

een professioneel combo zingt 
dit koor ongeveer zes tot acht 
keer per jaar in West-Friesland, 
maar ook daarbuiten. De naam 
Jambo betekent  hee of hallo,  
een Afrikaanse  begroeting. Be-
grijpelijk dat  tijdens de door het 
koor verzorgde diensten Afrika 
centraal staat. Dit wordt uitge-
drukt in muziek, zang, dans en 
kleding en zo wordt er gezorgd 
voor een unieke sfeer, bruisend 
en soms ook ontroerend. De tek-
sten en melodieën komen uit 
verschillende Afrikaanse landen 

en bevatten meerdere Afrikaan-
se talen/dialecten.

Het thema van de avond op za-
terdag 26 september is ‘Samen 
Kerk, Samen Sterk’. Kapelaan 
Petrus Berga uit Ethiopië zal in 
de viering, die om 19.00 uur in 
de kerk aan de Langebuurt in 
Uitgeest begint,  voorgaan. Om 
de onkosten van deze avond en 
de andere vieringen enigszins 
te kunnen dekken is er aan het 
eind van de viering een buiten-
deurcollecte. 

Stormvogels pakt volle winst
Uitgeest - Korfbalvereniging 
Stormvogels heeft de uitwed-
strijd tegen HBC met 8-11 ge-
wonnen. En die overwinning was 
volkomen terecht. Vooraf was de 
ploeg in vorm. Aanvoerder Ge-
rard Valkering: “Afgelopen zon-
dag stond de eerste derby tegen 
fusieclub HBC op het program-
ma, een fusie van Heemskerk 
en Watervliet. We misten Michel 
Wessels en Eva de Vries door 
blessures. Binnen 9 minuten 
stonden we met 0-2 voor door 
een wegtrekbal en een door-
loopbal van Mark Spillekom.” 
Na 17 minuten was het echter 

weer 2-2 door twee kansen op 
korte afstand van HBC. De zeer 
sterk spelende Mark Spilekom 
wist  echter met 2 afstandscho-
ten het verschil weer uit te bou-
wen naar 2-4. Valkering; “Na de 
3-4 zijn we uitgelopen naar 3-
5 en 3-6. Vlak voor rust kwam 
HBC weer gevaarlijk terug tot 5-
6. Maar Ingeborg Laanbroek wist 
vanaf afstand de ruststand op 5-
7 te bepalen. In de 1e en 3e mi-
nuut na rust was Mark weer tref-
zeker zodat een gat hadden van 
4 punten. Laanbroek wist zelfs 
de stand nog tot 5-10 te vergro-
ten.” Opvallend was het wel dat 

Stormvogels tussen de 11e en 
de 30e minuut niet meer scoor-
de, waardoor HBC terugkwam 
van 6-11 naar 8-11. Valkering; 
“Maar vanaf de 19e minuut werd 
er door HBC niet meer gescoord 
zodat wij uit konden lopen naar 
de eindstand van 8-13. Het laat-
ste half uur in de tweede helft is 
het verschil continu 3-4-5 pun-
ten geweest, zodat de wedstrijd 
redelijk soepel uitgespeeld kon 
worden. Opvallend was de pro-
ductie van  Spillekom die 7x tref-
zeker was. Deze winst geeft weer 
extra zelfvertrouwen voor de ko-
mende duels.” 

Groot spektakel rond en 
op het Uitgeestermeer
Uitgeest - Het Uitgeestermeer 
is de afgelopen dagen het toneel 
geweest van een grootschalige 
rampenoefening. 
Uniek was dat de internationale 
bijstand werd getest door deel-
name van meer dan tweehon-
derd hulpverleners uit Groot-
Brittannië, Duitland, Estland en 

Uitgeest nog ongeslagen
Uitgeest - Fc uitgeest heeft de 
uitwedstrid tegen Sv De Rijp met 
1-2 gewonnen. Fc Uitgeest is 
nog ongeslagen maar toch heeft 
de ploeg ‘het’ nog niet. Niets 
gaat vanzelf. Fc Uitgeest trok di-
rect na het beginsignaal ten aan-
val en dat leidde al snel tot en-
kele kansjes die vooralsnog niet 
benut werden. In de 7e minuut 
was het wel raak. Een half mis-
lukte voorzet van Jasper de Gans 
werd door verdediger Stoop ver-
keerd geraakt met het hoofd 
en belandde daardoor pardoes 
op het voorhoofd van Maarten 
Tromp die niet aarzelde en de 0-
1 binnen schoot.
In de tweede helft bleven de ver-
houdingen lang gelijk aan die 
van de eerste. Een onmachtig De 
Rijp tegen een welwillend maar 
matig spelend FC Uitgeest. Pas 
met een driedubbele wissel van 
trainer Bosman in de 72e minuut 

kwam er nieuw elan. Gabe van 
Wijk, Stefan Winter en Bart Jans-
sen waren de invallers. Het was 
vooral van Wijk die zich onder-
scheidde met een gedreven in-
valbeurt. Hij was het dan ook die 
in de 89e minuut, na aangeven 
van Sebastiaan Admiraal, met 
een fraaie actie de 0-2 op het 
scorebord bracht en daarmee 
de wedstrijd op slot leek te gooi-
en. Schijn bedroog echter. Kee-
per Alders besloot daar onge-
wild geen medewerking aan te 
verlenen. 
Bij een hoge voorzet van De Rijp 
greep hij faliekant mis waardoor 
Rollman zijn ploeg terug bracht 
in de wedstrijd. Bijna ging het 
daarna nog helemaal fout voor 
Uitgeest toen ver in de blessu-
retijd Wormmeester zijn ploeg 
met een vrije trap op de paal zijn 
ploeg nog bijna op gelijke hoog-
te bracht. 

Polen. De hulpverleners kregen 
een scenario voorgeschoteld 
waarbij de dijken waren doorge-
broken, en het westen van Ne-
derland onder water stond. 

De ramp was zogenaamd zo 
groot dat de autoriteiten inter-
nationale bijstand moesten vra-

gen. Binnen- en buitenland-
se hulpverleners zochten naar 
slachtoffers en pompten water 
weg. De rampenoefening Flood-
Ex telde op beide oefendagen 
achthonderd deeldemers. Niet 
eerder werd in Nederland een 
meerdaagse oefening van deze 
schaalgrootte gehouden. 

Behalve hulpverleners deden 
ook zo’n driehonderd acteurs en 
figuranten mee. De hulpverle-
ners maakten gebruik van heli-
kopters, vaar- en voertuigen. 

Gratis creatief in groep
Uitgeest - Op zaterdag 3 ok-
tober organiseert stichting De 
Nieuwe Kuil de eerste Kuilart-in-
loopdag van het seizoen. 
Zoals iedere eerste zaterdag 
van de maand worden alle vol-
wassen inwoners van Uitgeest 

en omstreken in de gelegen-
heid gesteld om in het Culturele 
Centrum aan de Hogeweg 8,  in 
groepsverband creatief bezig te 
zijn van 10.00 tot 13.00 uur. Deel-
name is gratis. 
Onder creatief bezig zijn wordt 

Sport en Tenniscentrum
Uitgeest - Het programma van 
Sport- en Tenniscentrum Uit-
geest Donderdag 24 septem-
ber: 10.30 uur damesgym. Vrij-
dag 25 september: 17.30 uur 
jeugdbasketbal, 20.00 uur Lek-
ker belangrijk, RZVV CVB-Bank 
competitie, 19.30 uur TD-Sup-
port-Vlaggenkoning, 20.10 uur 
Piet Putter Bouw-Sport Sportief 
Castricum, 20.50 Snijder Stoffe-
ring- Rotho Houten Vloer, 21.30 
uur Autoschade Zonneveld-Tes-
selaar, 22.10 uur WEA accoun-
tants-Autobedrijf Uitgeest, 22.50 

uur Bellus Bouwkosten-Unibet.
com. Zaterdag 26 september: 
9.00 uur Jeugdvolleybal Compe-
titie. Zondag 27 april: 10.00 uur 
jeugddarten. Maandag 28 sep-
tember: 9.00 uur ouderkindgym, 
19.00 uur volleybaltraining, 20.30 
KNVB zaalvoetbal De Zien. Dins-
dag 22 september: 9.00– 11.00 
uur damesgym, 18.00  uurjeugd-
basketbal, Woensdag 27 sep-
tember: 9.00 uur ouderkindgym. 
17.30 uur jeugd en circuletievol-
leybal, 20.00 uur recreatie bad-
minton en volleybal. 

in dit verband verstaan, alle cre-
atieve activiteiten die tijdens de 
cursussen bij stichting De Nieu-
we Kuil kunnen worden beoe-
fend. Men dient zelf materiaal 
mee te brengen. Even komen kij-
ken kan ook. 
Voor inlichtingen kan men te-
recht bij Anneke Heijne, tel.: 
0251 311776. 



G  E M E E N T E  U I T G E E S T

I n f o b u l l e t i n
23 september 2009

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 woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

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

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

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

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

Burgerlijke stand
OndertrOuw
Michael Robert van Rennes
en Simone van Veen 

huwelIjk
A.J. van der Vlugt en E.M. Slond

geBOOrte
Bo René Petrus, zoon van W.P.G. 
Putter en J. Krom 

Overleden
H.J. Peters (67 jaar)

Sluitende begroting
zonder verzwaring lasten
Het college van Uitgeest presenteert een programmabegroting 
voor 2010 die ondanks de kredietcrisis sluit met een – bescheiden 
- positief saldo. Het college is daarin geslaagd zonder de belas-
tingdruk voor de burgers te verhogen. Ook worden er geen inci-
dentele inkomsten geraamd of aanvullend gebruik gemaakt van 
reserves. De meerjarenraming tot en met 2014 laat nog even op 
zich wachten; het college kiest ervoor die op te stellen op basis 
van actuele cijfers van het rijk.

De begroting voor 2010 is de twee-
de en tegelijk de laatste die het hui-
dige college in deze raadsperiode 
heeft opgesteld. De begroting sluit 
met een positief saldo van 4.437 
euro. Geen geringe prestatie gezien 
de uitgangspunten:

• het huidige voorzieningen-
niveau blijft gehandhaafd;
• de gemeente voert alle – in 
aantal toenemende – wettelijke ta-
ken tijdig en naar behoren uit;
• de gemeentelijke lasten-
druk voor de inwoners gaat niet 
omhoog;
• de financiële positie van de 
gemeente blijft gezond en daarmee 
blijft de eerste voorwaarde voor de 
gewenste zelfstandigheid van de 
gemeente overeind.

Deze uitgangspunten zijn in deze 
begroting vertaald naar een aantal 
keuzes dat het college ter goedkeu-
ring aan de gemeenteraad voorlegt. 
Niet alleen het huidige voorzienin-
genniveau blijft gehandhaafd, dat 
geldt ook voor de sociale voorzie-
ningen voor de Uitgeesters. Daarbij 
is zelfs rekening gehouden met een 

toenemend beroep op deze voorzie-
ningen, ten gevolge van de krediet-
crisis.
Tevens blijft het investeringsniveau 
op peil en wordt er zelfs meer be-
groot voor onderhoud aan gemeen-
telijke bezittingen zoals bij voor-
beeld wegen en trottoirs.

Het college maakt voor het sluitend 
maken van de begroting geen aan-
vullend gebruik van bestemmings-
reserves. In overeenstemming met 
de wensen van de raad wordt ook 
de algemene reserve niet aange-
sproken. De bijdrage van de inwo-
ners van Uitgeest (de gemeentelijke 
belastingen) kan daarnaast op het 
niveau blijven van vorig jaar, uit-
gaande van een (verwachte) inflatie 
van 0%.

De nieuwe begroting bevat geen 
meerjarenperspectief. Op advies 
van de provincie wil het college 
de meerjarenbegroting 2011-2014 
mede baseren op gegevens uit de 
komende septembercirculaire. Tot 
het moment van afronden van deze 
programmabegroting 2010 kon het 
daarover nog niet beschikken. 

Fietstunnel 
niet voor 
auto’s
Bij herstelwerk aan de roosters 
van een goot in fietstunnel De 
Zien is gebleken dat de schade 
onder meer is ontstaan doordat 
ook auto’s gebruikmaken van 
de tunnel. Bij de constructie van 
de tunnel en de keuze van de 
materialen voor het fietspad is 
uiteraard geen rekening gehou-
den met zwaar verkeer.
Automobilisten die het inrijdverbod 
aan hun laars lappen, moeten er 
rekening mee houden dat zij tegen 
een forse boete aanlopen als de po-
litie de overtreding constateert. De 
tunnel is overigens ook taboe voor 
bromfietsers en scooters. 

Parkeren
op woonerf
Op woonerven gelden naast 
een snelheidsbeperking ook 
strikte regels voor het parke-
ren. Het is binnen woonerven 
alleen toegestaan te parkeren 
op parkeerplaatsen waar een 
‘P’ in het wegdek dit duidelijk 
aangeeft. Afwijken van deze 
regel levert niet alleen hinder 
op voor omwonenden maar kan 
ook hulpdiensten als ambulance 
of brandweer juist als het erop 
aankomt belemmeren bij hun 
werkzaamheden.
Bij de gemeente komen met enige 
regelmaat klachten binnen over het 
kriskras parkeren op woonerven. De 
politie houdt uiteraard ook een oogje 
in het zeil, maar veel problemen 
kunnen worden voorkomen als men 
zich eenvoudig aan de regels houdt.

Bewonerspanel
Stappersoverlast
Het bewonerspanel Stappersoverlast is vorige week in de raadzaal 
van het gemeentehuis van Uitgeest voor de tweede keer bijeen ge-
weest. Het panel werd door de politie Kennemerland ingesteld na 
een enquête onder inwoners van Uitgeest die in de buurt wonen 
van horecabedrijven en de routes daarheen.

Onder leiding van politiespecialisten 
en medewerkers van de gemeente 
en de horeca hebben inwoners van 
onder meer De Koog en De Kleis 
problemen geïnventariseerd en mo-
gelijke oplossingen aangedragen. 

Ook is het inzetten van de nachtcoa-
ches besproken.
In een volgende bijeenkomst wordt 
de haalbaarheid bekeken van een 
aantal door de inwoners aangedra-
gen oplossingen.



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
AfsluItING MEIDOORNstRAAt
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat vergun-
ning is verleend aan OBS De Molenhoek voor het geven van verkeers-
lessen op 3 november 2009 van 07.45 tot 12.00 uur en het op dat 
tijdstip afsluiten van het lange gedeelte van de Meidoornstraat, dat 
evenwijdig loopt aan de Geesterweg, over een lengte van ongeveer 
120 meter. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden.

BEvOlKINGsONDERzOEK
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat vergun-
ning is verleend aan Systolé Mobile Medical Services te Zeist voor het 
plaatsen van een mobiele onderzoekswagen voor het bevolkingson-
derzoek naar borstkanker op het grasveld aan de oostzijde van sport-
hal De Meet voor de periode van half december 2009 tot eind januari 
2010.

BEzwAARMOGElIjKhEDEN:
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift tegen verleende vergunningen zijn verkrijgbaar bij het Stafbu-
reau. Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten een bezwaar-
schrift indienen binnen zes weken na de bekendmaking ervan.

ONthEffING REGulIER sluItINGsuuR
De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat ontheffing van het 
reguliere sluitingsuur is verleend aan Tennisvereniging De Dog, ten 
behoeve van de horeca-inrichting (sportkantine) aan de Niesvenstraat 
18 te Uitgeest, voor de nacht van 2 op 3 oktober 2009 van 23.00 uur 
tot 07.00 uur, dit in verband met een 24 uurs tennismarathon ten bate 
van de Stichting RETT Syndroom. Aan deze ontheffing is de bijzondere 
voorwaarde verbonden dat het schenken van alcoholhoudende drank 
daarbij niet is toegestaan van 24.00 tot 07.00 uur.
Aan deze ontheffing zijn voorts algemene voorwaarden verbonden.
  
BEzwAARMOGElIjKhEDEN:
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift zijn verkrijgbaar bij het stafbureau. Een bezwaarschrift dient 
binnen zes weken na verzenddatum ontheffing te worden ingediend 
en gericht te worden aan de burgemeester.

ONtvANGEN BOuwAANvRAGEN

BR 2009-051   Prinses Beatrixlaan 25-33 Het wij-
zigen van de gevels
BR 2009-052   Zienlaan 2   
Herinrichting sportpark F.C. Uitgeest 
BR 2009-053   Melis Stokelaan 1-3  
Gevelwijziging

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook wordt ver-
leend.

AfGEGEvEN BOuwvERGuNNING

      Verzenddatum
Provincialeweg 3  Het plaatsen van een silo 23-09-2009

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 be-
kendmaking van het besluit te worden ingediend en gericht te worden 
aan het college van Burgemeester en Wethouders. 

tERINzAGElEGGING, vERzOEK OM vRIjstEllING

Met ingang van vrijdag 25 september 2009 ligt in verband met een 
voorgenomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de 
afdeling Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage.

BL 2009-049   Koningin Julianastraat 8
Het bouwen van een uitbouw aan de achterzijde, een erker aan de 
voorzijde en een dakkapel aan de voor- en achterzijde 

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van zienswijzen 
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Zienswijzen dienen 
binnen de periode van de terinzagelegging vrijstelling te worden in-
gediend en gericht te worden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders.

Vingerafdruk in paspoort
sinds afgelopen maandag (21 
september) worden bij het aan-
vragen van een paspoort of iden-
titeitskaart de vingerafdrukken 
van de aanvrager geregistreerd. 
Dat gebeurt om te waarborgen 
dat degene die het document 
aanvraagt ook de rechtmatige 
houder daarvan is. Bij de twee 
loketten van Burgerzaken kan 
het opnemen van de vingeraf-
drukken tijdens piekuren voor 
enige vertraging zorgen.

De opgenomen vingerafdrukken 

worden opgeslagen in de reisdocu-
mentenadministratie. Ze mogen uit-
sluitend worden gebruikt voor het 
doel waarvoor ze zijn verkregen.

Bijschrijven kinderen
Bijschrijvingen van kinderen in het 
paspoort van hun ouders blijven 
geldig tot juni 2012. Daarna moeten 
kinderen als gevolg van een Europe-
se verordening een eigen reisdocu-
ment hebben. Het paspoort van de 
ouder waarin ze staan bijgeschre-
ven blijft daarna gewoon geldig. 

Wijkschouw De Koog 
Op woensdag 30 september 
a.s. is er een wijkschouw in De 
Koog. tijdens de schouw wordt 
in uw buurt een rondwandeling 
gemaakt. Er wordt dan gekeken 
naar verschillende aspecten zo-
als de kwaliteit van de openbare 
ruimte, speelplaatsen, openbaar 
groen en overige voorzienin-
gen.
U kunt, als bewoner van De Koog, 
een bijdrage leveren aan de schouw 
door u aan te sluiten en voorstellen 
te doen ter verbetering van de kwa-
liteit van de woonomgeving. Bewo-
ners zijn van harte welkom om mee 
te lopen met wijkwethouder A. Sely. 
Het schema van het bezoek van de 

wethouder is als volgt:

13.00 – 14.30 uur  
Venstraten/Vrijburglaan en omge-
ving, verzamelpunt: Vrijburgschool 
(Niesvenstraat)

15.00 – 16.30 uur  
Koog-Midden/Koog-Noord, verza-
melpunt: basisschool De Paltrok 
(Wiekenlaan)

Als u van plan bent aan de wijk-
schouw deel te nemen, dan wordt 
u verzocht dat door te geven aan 
de coördinator wijkbeheer, mevr. 
M. Kortekaas, tel. 361185, e-mail: 
m.kortekaas@uitgeest.nl


