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GevulDe
SpeculaaS Staaf

 3,75

Vondel speelt komedie 
zoals in Engelse traditie 
Uitgeest - Toneelvereniging 
Vondel is al maanden bezig met 
een traditionele Engelse kome-
die. Het stuk ‘De grote Versier-
der!’ voert het publiek naar een 
doorsnee Engels kantoor waar 
de strikte scheiding van ma-
nagement, middenkader en het 
gewone voetvolk tot in de per-
fectie is doorgevoerd. De ko-
mische verwikkelingen worden 
versterkt door de gespannen 

man-vrouw-verhouding in het 
Engelse establishment. Vondel 
het stuk op donderdag 9 oktober 
om 20.15 uur, vrijdag 10 oktober 
om 20.15 uur, zaterdag 11 okto-
ber om 20.15 uur, zondag 12 ok-
tober om 14.15 uur in Dorpshuis 
De Zwaan. Kaarten à 10,00 euro 
kan men maandag tot en met za-
terdag tussen 15.00 en 18.00 uur 
bestellen bij Vondels reserveer-
lijn: 0251-315597.

Jongen beroofd
Uitgeest – Een 16-jarige jon-
geman uit Castricum werd za-
terdag rond 1.30 uur op de T-
kruising Geesterweg-Uitgees-
terweg van zijn fiets getrokken 
door twee onbekend gebleven 
jongens. Een van hen beweerde 
dat de jongen niet op zijn eigen 
fiets reed en dat de fiets van hen 
was. De Castricummer kreeg van 
hen enkele klappen en werd in 
de sloot geduwd. De jongens na-
men zijn fiets af en vertrokken in 
de richting van de Provinciale-
weg. De politie heeft een onder-
zoek ingesteld en is op zoek naar 
mogelijke getuigen. De daders 
zijn twee jongens met Noord-
Afrikaans uiterlijk, tussen de 15 
en 18 jaar en beiden hadden half 
lang haar. Ze waren beiden ge-
kleed in een donker t-shirt en 
een spijkerbroek. De zoekac-
tie door meerdere politie-een-
heden in de omgeving leverde 
geen resultaat op. De gestolen 
fiets is een blauwe Gazelle da-
mesfiets, klein model. Getuigen 
worden vriendelijk verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
van basisteam IJmond-Noord, 
via 0900-8844. 
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Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
spreekuur algemeen maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
sociaal raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Pancratiuskerk Castricum
Za. 4 oktober 18.30 uur: Eucha-
ristieviering met samenzang. 
Voorganger pastor B. van Oploo.
Zo. 5 oktober 9.30 uur: Gezins-
viering m.m.v. de Sterretjes. Voor-
ganger pastor G. Huisman.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 4 oktober 19.00 uur: Woord- 
en communiedienst m.m.v. de 
cantorij. Voorganger pastor G. 
Huisman.
Zo. 5 oktober 11.00 uur: Woord- 
en communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man. Door de week is de viering 
op woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 5 oktober Dorpskerk 10.00 
uur: Ds. D. van Arkel. Tijdens 
dienst kindernevendienst en 
crèche. Uitgezonden door radio 
Castricum (kabel 104,5 m/ether 
105 m). Liturgie beschikbaar via 
www.pgcastricum.nl.
Maranathakerk 10.00 uur: Ge-
sloten.

evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 5 oktober10.00 uur: Wim 
Nieuwenhuis uit St. Maartens-
brug. H.A. Ontmoetingscentrum 
Geesterhage. Tijdens de dienst 
is er kinderopvang: crèche voor 
babies en peuters. Verschillende 
kinderdiensten voor alle groepen 
van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 5 oktober 10.00 uur: Geen 
dienst.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Zo. 5 oktober 10.00 uur: Ds. Hen-
geveld.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Vrij. 3 oktober 9.30 uur: Woord- 
en communieviering. Voorgan-
ger pastor J. Olling. Koffiedrin-
ken.
Za. 4 oktober 19.00 uur: Gezins 
woord- en communieviering met 
kinderkoor. Voorganger pastor J. 
Olling.
Zo. 5 oktober 10.00 uur: Eucha-
ristieviering met gemengd koor. 
Jubileumviering. Voorganger 
pastor W. Bakker.

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 4 oktober 19.00 uur: Geen 
viering.
Zo. 5 oktober 10.00 uur: Eucha-
ristieviering met cantor. Voor-
gangerspastor H. Helsloot.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte uitgeest
Do. 2 oktober 19.00 uur: Sacra-
mentslof.
Vrij. 3 oktober 19.00 uur: Eucha-
ristieviering in Geesterheem.
Za. 4 oktober 19.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. Sound of 
Life.
Zo. 5 oktober 9.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. de cantorij en 
koffiedrinken in de Klop.
19.00 uur: Marialof met rozen-
kransgebed.
Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

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

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

Concertseizoen bij 
Toonbeeld geopend
Castricum - Het openingsconcert van het nieuwe seizoen van Con-
cert op Zondag van Toonbeeld was een doorslaand succes. De zaal 
was uitverkocht, waarbij Rapalje zowel muzikaal als verbaal de vele be-
zoekers bespeelden. Wat bijzonder was dat er na tien jaar weer eens 
akoestisch werd opgetreden. Na afloop werden de bezoekers uitge-
leide gedaan door de groep, met de doedelzakspeler voorop, naar het 
plein. Het was een ware happening. Foto: Jolanda Out.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
18-09-2008: Jolijn, dochter van 
M. Kronenberg en S. Schermer, 
geboren te Castricum. 19-09-
2008: Sara, dochter van J. Veen 
en E.G. Kaandorp, geboren te 
Beverwijk. 21-09-2008: Doutzen 
Isabel, dochter van M.E. van der 
Veen en V.I. Massee, geboren te 
Beverwijk. 22-09-2008: Pim Xan-
der, zoon van X.S. Houtenbos en 
W.I. van der Maarel, geboren te 
Castricum.

Wonende te Limmen:
20-09-2008: Linde Maria, doch-
ter van A.M. van den Bosch en 
R.W.M. Korse, geboren te Lim-
men. 18-09-2008: Adrie Simon 
Gerardus, zoon van S.J.C. Admi-
raal en T.C. Beentjes, geboren te 
Alkmaar. 19-09-2008: Gabriele 
Ayrton, zoon van W.J. Sassu en 
M. Friggia, geboren te Alkmaar. 
23-09-2008: Nick Liym, zoon van 
A.J. Hunnekink en J.M.C. Hes, 
geboren te Beverwijk.

Wonende te Akersloot:
19-09-2008: Nikita, dochter van 
F.H. Duinmaijer en B.R.A. Hens-

bergen, geboren te Beverwijk. 
19-09-2008: Kay, zoon van L. 
Zoon en Ö. Oktay, geboren te 
Alkmaar.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
19-09-2008: Reurings, Johan-
nes W. en Konijn, Renate, beiden 
wonende te Krommenie. 20-09-
2008: Schoon, Marcellinus C. en 
Hoekstra, Walter J., beiden wo-
nende te Akersloot.

Overleden:
Wonende te Akersloot:
19-09-2008: Vonk, Willem, oud 
82 jaar, overleden te Beverwijk, 
gehuwd geweest met H. Kuipers. 
25-09-2008: Klaver, Pieter, oud 
73 jaar, overleden te Akersloot, 
gehuwd met J.T. van Wees.

Wonende te Castricum:
21-09-2008: Zonneveld, Rumol-
dus P., oud 48 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met D.H. van 
Broekhuizen.

Wonende te de Woude:
21-09-2008: Los, Pieter W., oud 
61 jaar, overleden te de Woude.
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“Het is nu de juiste 
tijd om te ontharen”
Castricum - Het najaar is de 
ideale tijd om te starten met ont-
haren met IPL.
IPL, ofwel intense pulse light, 
onthaart door middel van licht-
flitsen. De behandeling neemt 
niet veel tijd in beslag en is na-
genoeg pijnloos. Eens in de vier 
weken gaat men naar Salon 
Mystique, die deze behandeling 
sinds twee jaar succesvol aan-
biedt. 
Er zijn meerdere behandelingen 
nodig voor een goed eindresul-
taat. Ongewenste haargroei kan 
dankzij IPL voorgoed tot het ver-
leden behoren. In sommige ge-
vallen vergoedt de  ziektekos-
tenverzekering de behandeling. 
Bel voor een afspraak of meer 

Programma 2 okt t/m 8 okt 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 19.00 uur
zondag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

“Mamma Mia!”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
maandag 20.00 uur 

“Mongol”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag & dinsdag 20.00 uur 

“Wanted”
woensdag 14.00 & 20.00 uur 

“Het Huis Anubis   
Het pad der 7 zonden”

zaterdag 14.00 uur
zondag 14.30 uur 

“Wall E” (NL)
donderdag 20.00 uur

vrijdag 19.00 uur
zaterdag 14.00 & 19.00 uur 

zondag 14.30 uur
maandag 20.00 uur 
woensdag 14.00 uur 

“Radeloos”

Mongol; een legende
Mongolië, 1172. Het trotse stam-
hoofd Esugei waagt zich aan een 
tocht door de winderige toendra 
om zijn 9-jarige zoon Temudgin 
een bruid te helpen kiezen. Zijn 
keuze valt op Borte, een jong en 
guitig meisje. Op de terugweg 
wordt Esugei vergiftigd door de 
jaloerse krijger Targutei die ook 
Temudjin liever dood wil zodat hij 
zijn plaats als leider van de stam 
kan innemen. Temudjin’s enige 
uitweg is vluchten, maar hij zal 
des te sterker terugkeren. Zo be-
gint er voor Temudjin een leven 
vol avonturen en beproevingen. 
Hij zal niet rusten voor hij diege-
ne vindt die hem zal helpen om 

de grote Djengis Khan te wor-
den. 
Temudzhin groeide uit tot leider 
van alle Mongoolse stammen: 
Genghis Khan. Onder zijn leiding 
beleefde het Mongoolse imperi-
um zijn hoogtepunt, een perio-
de waarin hij rond het jaar 1200 
maar liefst de helft van de be-
kende wereld wist te veroveren. 
Djengis Khan staat bekend als 
de schrikwekkendste en mach-
tigste krijgsheer aller tijden. Zijn 
naam doet meteen denken aan 
bloedige veldslagen en absolu-
te macht, maar slechts weinigen 
kennen het verhaal van de man 
achter de legende. 

Radeloos, naar het 
boek van Carry Slee 

Als er plotseling iets verschrik-
kelijks gebeurt met zijn vader, 
staat Paco’s leven op zijn kop. 
Paco (18 jaar) klust niet meer 
aan zijn bus, hij stopt met zijn dj-
werkzaamheden en zijn vriendin 
maakt het uit.
Zelfs de website die hij samen 
met zijn vrienden maakt, kan 
hem niks schelen. Zijn schuldge-
voel wordt steeds erger en alleen 

Kunst-buitenschoolse opvang 
van Forte Kinderopvang start
Castricum - Met ingang van 1 
oktober aanstaande start in Cas-
tricum een Kunst-buitenschool-
se opvang, gericht op kinderen 
van groep 1 tot en met 3. Zo-
als de naam al zegt, ligt hierbij 
het accent op creatieve activitei-
ten, zoals knutselen, schilderen 
en kleien. De ‘Kunst-BSO’ is een 
dependance van de bestaande 
BSO De Boomhut en zal worden 
gehuisvest  op het terrein van de 
Paulusschool in Castricum.
Vestigingsmanager Marion 
Sprenkeling is enthousiast over 
deze nieuwe vorm van buiten-
schoolse opvang: “Op onze ves-
tigingen voor naschoolse op-
vang bieden wij – naast alle an-
dere activiteiten – al diverse cre-
atieve activiteiten aan. Uit een 
tevredenheidonderzoek dat For-
te Kinderopvang onlangs onder 

haar kinderen heeft gehouden is 
echter gebleken dat bij een aan-
tal kinderen de behoefte bestaat 
nog creatiever bezig te zijn. Bij 
de Kunst-BSO gaan we daarom 
een stap verder en kunnen de 
kinderen hun creativiteit nog be-
ter kwijt”. 
De Kunst-BSO is op maan-
dag, dinsdag en donderdag ge-
opend tijdens schoolweken. Op 
woensdag, vrijdag en tijdens de 
schoolvakanties worden de kin-
deren van de Kunst-BSO op de 
BSO De Boomhut opgevangen. 
Combinaties met de bestaan-
de opvangmogelijkheid is mo-
gelijk. Vanaf groep 4 stromen de 
kinderen vanuit de Kunst-BSO 
automatisch door naar BSO De 
Boomhut. Voor meer informatie 
kan men kijken op www.fortebv.
nl of bellen met 0251–658058.

met een paar biertjes kan hij het 
even van zich af zetten. Hierdoor 
komt hij net zo in de problemen 

als Yara (17 jaar), zijn klasgeno-
te. Zij probeert steeds dunner te 
worden om haar onzekerheid te 
verbergen. Daar gaat ze zo ver 
in, dat ze uiteindelijk geen uit-
weg meer ziet... 

Carry Slee is fulltime auteur, er 
verschenen al meer dan tachtig 
titels van haar hand en er zijn al 
drie boeken van haar verfilmd: 
Afblijven, Timboektoe en nu dus 
ook Radeloos. 

Danspaar is kampioen!
Castricum - Tijdens de eerste 
Nederlandse danswedstrijd van 
het nieuwe seizoen was ook het 
Castricumse danspaar Maurice 
Philipoom en Marieke van Lon-
den actief. Waren ze nog in ju-
li in Luxemburg Benelux Kampi-
oen geworden en in augustus in 
Stuttgart het beste Nederland-
se danspaar; nu stond in Hilver-
sum de NDO danscup 2008 op 

informatie schoonheidsspecia-
liste Trudy Veldt: 0251-650240. 
Salon Mystique is gevestigd op 
de Geelvinckstraat  54 in Castri-
cum. 

Zin in nieuwe contacten?
Castricum - Wie graag actief wil 
zijn, maar dan samen met ande-
ren wordt uitgenodigd deel te 
nemen aan een speciaal hiertoe 
georganiseerde ontmoetingsbij-
eenkomst op woensdag 8 okto-
ber in Geesterhage. 

De  ontmoetingsbijeenkomst is 
van 14.00 tot 16.00 uur. De en-
tree is kosteloos. De bijeenkomst 

biedt mensen de gelegenheid 
contacten op te doen. Zangeres 
Irene Oonk verzorgt de muzikale 
omlijsting, begeleid door pianist 
Jan van der Schaaf. 

Voor informatie en opgave kan 
contact op worden genomen 
met de Stichting Welzijn Castri-
cum, Opbouwwerk, tel.: 0251-
656562. 

Zwerfafval 
Bakkum - De aftrap van het 
Plusproject zwerfafval vindt 
plaats op donderdag 9 oktober 
om 16.00 uur bij de Gemeente-
werken in Bakkum. Door mid-
del van het Plusproject Zwerfaf-
val wil de gemeente Castricum 
het zwerfafval beter aanpakken 
waardoor een schonere leefom-
geving wordt bereikt. Het Plus-
project is het vervolg op het Ba-
sisproject Zwerfafval in 2005.

Alzheimercafé
Castricum - In de Bibliotheek 
wordt op dinsdag 14 oktober van 
19.30 uur tot 21.00 uur Alzhei-
mercafé gehouden. De bezoe-
kers krijgen informatie van hulp-
verleners en van ervaringdes-
kundigen. Tijdens deze avond 
draait het vooral om de vraag 
hoe dementie wordt vastgesteld. 

het programma, Nadat Mauri-
ce en Marieke een zeer sterke 
voorronde en halve finale had-
den gedanst, wisten zij uitein-
delijk de grote finale te behalen. 
Hierbij behaalden zij een gewel-
dige kampioensplek. 

Voor de Castricumse trainers 
Luut Griffioen en Mariska Tauber 
een geweldig resultaat. 
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Omleiding en 30 km-zone
Sinds een aantal maanden is de Albert Schweitzerlaan in Castricum ver-
anderd in een drukke provinciale weg. Je kunt met moeite oversteken, er 
is stankoverlast van het vele vrachtverkeer en er wordt te hard gereden. 
Aan de 30 km zone heeft bijna iedereen lak. Geparkeerde auto’s van 
bewoners fungeerden in eerste instantie als verkeersremmende maatre-
gelen, maar na diverse schades - dader onbekend - hebben wij de auto 
elders geparkeerd. 
Op 18 juni is er door ons een klacht ingediend bij de gemeente. Behalve 
een ontvangstbevestiging, hebben wij tot op heden – 25 september- 
daar geen enkele reactie op gehad. Blijkbaar past het in het beleid van 
de gemeente om niet te reageren op ingediende zienswijzes en klachten 
van haar bewoners. Het zou de gemeente hebben gesierd om, voordat  
de omleiding een feit was, een brief met aankondiging over de omleiding 
en de te verwachte tijdsduur te hebben gestuurd naar de bewoners op 
het betreffende stuk Albert Schweitzerlaan. 

Tien brieven, is dat een te hoge kostenpost voor de gemeente? Zoals wij 
in onze brief van 18 juni reeds opmerkten; kunnen wij deze langdurige 
omleiding zien als een verkeersdrukteproef? Zodat straks de plannen 
van de eventuele afsluiting Geesterduinweg makkelijker doorgedrukt 
kunnen worden? Door het nalaten van enig bericht naar de bewoners 
toe, geeft u als gemeente voor de zoveelste keer blijk van onnadenkend 
en respectloos gedrag naar uw burgers toe. We voelen ons als bewoners 
in de stank en in de steek gelaten!
Ariejan en Ineke Hoep, Albert Schweitzerlaan 23, Castricum.

Open dag op 18 oktober
Strandlopers zijn 60 jaar!
Bakkum - Op zaterdag 18 okto-
ber bestaan de Strandlopers 60 
jaar en houden zij van 11.00 tot 
18.00 uur een open dag. De Cas-
tricums Reddingsbrigade nodigt 
iedereen uit, maar vooral ook 
oud leden worden opgeroepen 
vanaf 14.00 uur aanwezig te zijn 
om samen met een hapje en een 
drankje herinneringen op te ha-
len en kennis te nemen van de 
nieuwste ontwikkelingen bij de 
reddingsbrigade. 

Op de foto de eerste boot van de 
Castricumse Reddingsbrigade, 
was vanaf de vijftiger jaren in ge-
bruik. Met het reddingsmaterieel 
was het nog behelpen. De roei-

boot was ooit eens aangespoeld 
en het onderstel was door de 
vrijwilligers gemaakt met de alu-
minium wielen van een maaima-
chine. De eerste buitenboordmo-
tor veroorzaakte een bestuurs-
crisis binnen de vereniging. Bij 
de eerste vaart viel deze van de 
spiegel en verdween in zee. Tot 
op de dag van vandaag is deze 
niet  meer teruggevonden. Op de 
achtergrond,  paviljoen Zeezicht 
van Thijs en wijlen Niek Bakker, 
CRB-leden van het eerste uur. 
De nieuwste boot van de red-
dingsbrigade, een  brandingred-
dinboot van het type Rescue 2, 
draagt de naam van de Gebroe-
ders Bakker. 

Meerderheid raad steunt 
bewoners van Hoogevoort
Castricum - Verleden week 
werd tijdens de raadscarrousel 
van de gemeenteraad duidelijk 
dat een kleine meerderheid (14 
van de 25 zetels) tegen de sloop 
van de woningen op de Hoo-
gevoort zijn. Na de PvdA heeft 
GroenLinks een motie opgesteld 
om de sloopvergunning tegen te 
houden. PvdA heeft zich nu bij 
de motie van GroenLinks aange-
sloten met de toevoeging om de 
woningen de status ‘Beschermd 
dorpsgezicht’. te verlenen. 
Woningbouwcoöperatie De Wo-
nerij wil de woningen slopen en 
er nieuwe huurwoningen neer-
zetten, omdat de huisjes niet 
meer aan de eisen van de tijd 
voldoen. De meeste bewoners 
verzetten zich hier tegen. Pe-
tra Nordholt van de PvdA: “Het 
betreft een complex van soci-
ale huurwoningen waar in de 
gemeente een groot tekort aan 
ontstaat. Nieuwbouw zal geen 
extra woningen toevoegen en 
bovendien zal de huurprijs om-
hoog gaan.” 
Ook CKenG en GDB schaarden 
zich achter de bewoners. Ge-
tracht wordt nu om de veertien 
woningen een monumentensta-
tus te verlenen. 

GroenLinks wil dat de gemeente-
raad zich uitspreekt over de be-
zwaren van de bewoners. Corrie 

Hermans van GroenLinks: “Als 
eigenaar heeft de Wonerij wel-
iswaar het recht om de wonin-
gen te vervangen, maar Groen-
Links tilt er zwaar aan dat de be-
woners unaniem vragen om in 
de bestaande huizen te mogen 
blijven wonen. De dertien uit 
begin 20e eeuw daterende hui-
zen zijn in redelijke staat, de be-
woners hebben vaak zelf keu-
ken of douche gemoderniseerd, 
de tuintjes zien er verzorgd uit, 
kortom, je kunt zien dat men hier 
met plezier en in goede harmo-
nie woont. Het blokje als geheel 
vormt een karakteristiek onder-
deel van het Castricum van voor 
de Tweede Wereldoorlog.” 

Aanvankelijk gaf de Wonerij aan 
in samenspraak met de gemeen-
te een onderzoek naar de ont-
wikkeling van de woningen in 
te willen stellen. “Daarna bleek 
echter dat het alleen om sloop 
en nieuwbouw ging. Het college 
van burgemeester en wethou-
ders heeft op de bezwaren van 
de bewoners alleen toegezegd 
nieuwbouwplannen zorgvuldig 
te beoordelen. GroenLinks vindt 
dat echter onvoldoende, want: 
“alle nieuwbouwplannen moeten 
toch zorgvuldig beoordeeld wor-
den?” Het is nu aan de gemeen-
teraad hoe de toekomst van Hoo-
gevoort zich zal ontwikkelen.  

Muziekquiz bij 
De Soos 
Castricum - Op zondag 5 okto-
ber wordt een muziekquiz geor-
ganiseerd door dj Cismo in Dis-
covery. Iedereen kan meedoen! 
De winnaars van de quiz maken 
kans op een prijs. Voor De Soos 
worden mensen met én zonder 
beperking uit de verschillende 
kernen van Castricum uitgeno-
digd. De Soos wordt gehouden  
van 14.00 tot 17.00 uur. Discovery 
is te vinden in de Dorpsstraat 2a 
in Castricum.

Paul Tang en 
de kredietcrisis
Heiloo - Donderdagavond 9 ok-
tober spreekt PvdA-Tweede-Ka-
merlid dr. Paul Tang in het Tref-
punt in Heiloo over de interna-
tionale kredietcrisis en gevol-
gen die Nederland hiervan kan 
ondervinden. Hij zal ook spre-
ken over het tegengaan van ex-
cessieve beloningen. Paul Tang 
houdt zich als woordvoerder fi-
nanciën van de Tweede-Kamer-
fractie van de PvdA dagelijks met 
deze onderwerpen bezig. Het 
adres van Het Trefpunt is Abra-
ham du Bois-hof 2. De spreek-
beurt begint om 20.30 uur, duurt 
tot ongeveer 22.00 uur en is toe-
gankelijk voor ieder die in deze 
onderwerpen is geïnteresseerd.

Meewerken in 
de Abdijtuin?
Egmond- Zaterdag 1 novem-
ber wordt in héél Nederland tij-
dens de Landelijke Natuurwerk-
dag gewerkt op diverse plekken 
in de natuur, ook in de tuin van 
de Abdij in Egmond-Binnen. On-
der deskundige leiding voeren 
vrijwilligers snoeiwerkzaamhe-
den uit in de Abdijtuin. Men kan  
meedoen, er is nog plek voor 
twintig vrijwilligers. Aanmelden 
via www.natuurwerkdag.nl of via 
a.schaafsma@landschapnoord-
holland.nl. 

Politiek Castricum dwaalt 
Een enorm sympathiek maar net zo enorm slecht idee van politiek Cas-
tricum: de huisjes op het Hoogervoortje een monumentale status geven 
of zelfs als beschermd dorpsgezicht aanwijzen. Als het aankomt op be-
stuur op detailniveau en het misbruiken van machtsbevoegdheid heeft 
de gemeenteraad nu een nieuw dieptepunt bereikt. Het aanwijzen als 
monument heeft slechts tot doel de Wonerij te dwarsbomen in haar 
nieuwbouwplannen, net nu er eindelijk in Castricum eens een ingetogen 
inbreidingsplan wordt gepresenteerd. 
Aanwijzen als monument of aanwijzen als beschermd dorpsgezicht 
houdt totaal geen verband met het doel van de monumentenwet of de 
wet op het beschermde stads- en dorpsgezicht. Wonerijpesterij of in ie-
der geval een loepzuiver geval van ‘détournement de pouvoir’, hoe goed 
bedoeld ook, waarmee de bewoners van het Hoogevoortje valse hoop 
krijgen voorgeschoteld. 
Marcel Steeman, Castricum.

Schoonste gemeente?
Onze gemeente Castricum wil meedingen naar de schoonste gemeente 
van Nederland. Het lijkt haast dat we er in slagen, een schande! Als wij 
ons afval maar kwijt zijn. Of een ander er last van heeft, interesseert ons 
totaal niet. Wat een mentaliteit.
Ruud Hogeveen, Castricum.

Alcoholcontrole
Limmen – Zaterdag tussen 21.30 
en 23.50 uur is op de Rijksweg in 
Limmen een grote alcoholcon-
trole gehouden. Van de 448 ge-
controleerde bestuurders bleken 
drie personen teveel te hebben 
gedronken. Een persoon had zo-
veel gedronken dat hij zijn rijbe-
wijs moest inleveren.  
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In sporthal Beverwijk op zaterdag 11 oktober 

Wijkerpop wordt jaarlijks 
terugkerend evenement
Beverwijk - Peter van den Berg en Robert Welp hebben samen sportcafé De Walvis in sporthal 
Beverwijk overgenomen. Beiden hebben hun sporen in de horeca al verdiend. Peter van den 
Berg is ook eigenaar van restaurant De Waterakkers en Robert Welp werkt al jaren in het sport-
café, waarvan hij nu mede-eigenaar is. 

jaar komt er een bekende artiest. 
De onderhandelingen hierover jn 
nog gaande. 
Op zaterdag 11 oktober treden er 
regionale bands op. Paper Plane 
uit Heemskerk, Mindfield uit Uit-
geest, Rolls Noise uit Beverwijk 
en Royal Flush uit Castricum. 
Royal Flush gaat om 19.30 uur 
van start. Switchback, muziek, 
kroegen, vrienden en zo zijn er 
nog wat ingrediënten die Royal 
Flush maken tot wat het is. 
Rolls Noise speelt om 20.45 uur; 
een oude bekende naam maar 
een nieuwe band. Een 7-mans 

formatie die is ontstaan uit ver-
schillende jamsessies in de re-
gio. Met veel passie en vuur 
brengt deze band muziek voor 
een breed publiek, van Anouk 
tot Het Goede Doel, van Melissa 
Etheridge tot Tina Turner. 
Mindfield staat om 22.00 uur 
op het podium. Mindfield staat 
garant voor vermaak. De band 
stond in de finale van de Clash 
of the Coverbands en trad in veel 
bekende zalen op.
Tot slot speelt Paper Plane om 
23.15 uur. De homprockers van 
Paper Plane verzorgen sinds jaar 
en dag spetterende optredens. 
Het loopt altijd op een feest, 
waarbij het publiek luidkeels met 
de hits van de afgelopen 40 jaar 
meezingt. 
Een toegangskaartje kost 8,00 
euro aan de zaal, in de voorver-
koop 6,00 euro verkrijgbaar in 
Beverwijk, BMM Games, Begij-
nenstraat 9B en Sportcafé De 
Walvis, Van Loenenlaan 1. In 
Heemskerk, café Lokaal, A. Ver-
herentstraat 5; Bekker Tabaks-
speciaalzaak, Deutzstraat 33 en 
sportcafé de Waterakkers, Kerk-
weg 217. Castricum, Free Re-
cord Shop, Geesterduin 41 en 
in Uitgeest, Movie Max, Prinses 
Beatrixlaan 1E. 

Het ondernemende koppel heeft 
grote plannen voor evenemen-
ten in de sporthal. Te beginnen 
met Wijkerpop op zaterdag 11 
oktober om 19.30 uur. De betere, 
beginnende en ook al wat langer 
bestaande bandjes uit de regio 
krijgen een unieke kans om voor 
een groot publiek te spelen. Het 
moet een jaarlijks terugkerend 
evenement worden. Maar er zijn 
meer plannen. 
Zo staat er een kickboksgala op 
stapel op 26 oktober, een con-
cert van Golden Earring op 28 
november en in april volgend 

Kunst voor het goede doel
Castricum - De kunstveiling die donderdag gehouden werd op initiatief van twee leerlingen van het Jac. P. 
Thijsse College voor SOS-Kinderdorpen, Kim Gaarthuis en Daan Tesselaar, is een groot succes geworden. 
Door de verkoop van werken van onder andere Ans Markus en Rob Scholte is 12.665 euro bijeengebracht 
voor het goede doel. Kim en Daan organiseerden het project voor hun profielwerkstuk VWO.

Von der Meer: “onaanvaardbaar” 

Voorzitter bewoners-
platforms stapt op 
Castricum - Voorzitter Erwin von 
der Meer van de Vereniging Ge-
zamenlijke Platform (VGP) stapt 
uit het overleg. Hij noemt het on-
aanvaardbaar dat de wettelijke 
maxima voor vliegtuiglawaai in 
de woongebieden bij Schiphol 
worden afgeschaft. 

In plaats daarvan komen globale 
afspraken en toezeggingen om 
de geluidhinder te beperken. Dat 
is volgens Von der Meer de kern 
van het advies van Alders aan de 
ministers van VROM en V&W. 
“Het advies heeft tot gevolg dat 
de bewoners geen enkele zeker-
heid meer hebben over de hoe-
veelheid vliegtuiglawaai die zij 
maximaal in hun wijk te verdu-
ren kunnen krijgen. Het huidige 
stelsel van handhavingspunten 

en bijbehorende geluidsnormen 
werkt. Dat verbeteringen niet-
temin nodig zijn wordt door al-
le partijen onderschreven. Con-
crete voorstellen van de bewo-
ners om het huidige stelsel aan 
te passen, zijn door de partij-
en aan de Alderstafel niet seri-
eus onderzocht. De afspraken en 
toezeggingen om de geluidhin-
der vanwege het vliegverkeer te 
beperken vormen bovendien op 
geen enkele wijze een randvoor-
waarde voor de groei van het 
vliegverkeer. Dit nieuwe stelsel 
verplicht de sector nergens toe; 
en dus zal de geluidhinder niet 
worden beheerst en niet worden 
beperkt. Aan een stelsel dat de 
bewoners volstrekt aan de sector 
overlevert ga ik mijn naam niet 
verbinden. Onaanvaardbaar.”

Jazz met Ruben Hein Trio
Castricum - Iskra heeft in het 
Jazz & Wereldmuziek Festival in 
jazzmaand oktober, twee maal 
jazz op de 4e en 11e, in Stayokay 
Bakkum-Noord. Relaxte jazz met 
vernieuwende elementen door 
jonge jazzmusici in wat tegen-
woordig zo passend chamberjazz 
heet. Pianist Rembrandt Frerichs 
kiest voor een mix van jazz met 
klassieke en oosterse klanken. In 
het tweede jazzconcert staat de 
jazz-zang centraal.  Met zijn trio 

schuwt de jonge jazzzanger en 
pianist Ruben Hein de verrassin-
gen niet in jazz-standards en ei-
gen werk met een eigen stijl van 
groovy improvisaties. Met zijn trio 
vertolkt hij een mix van eigen en 
bestaand werk samen met Joost 
Patocka – drums en Jeroen Vier-
dag – bas. Entree 10,00/8,00,6,00 
euro. Aanvang 20.00 uur in Stay-
okay Bakkum-Noord, Heereweg 
84. Kaarten bestellen bij Iskra op 
www.iskra.nl of tel. 0251 674379. 

Wordt slaapverbod opgeheven?
Castricum - Zal het slaapverbod 
op het strand volgend jaar nog 
van kracht zijn? Dat is de grote 
vraag voor de eigenaren van de 
huisjes op het strand van Bak-
kum, nu een meerderheid van 
de raad zich tegen het huidige 
slaapverbod keert. Alleen GDB 
en GroenLinks willen het verbod 
handhaven. PvdA, CDA en VVD 
zijn bereid om over de felomstre-
den kwestie te praten, zo bleek 
vorige week tijdens een debat in 
de raadszaal. 
Het slaapverbod op het strand 
leidde tot veel negatieve aan-
dacht in de pers, vooral toen 
controleurs in opdracht van de 
gemeente Castricum de eige-
naars ’s nacht controleerden. 

jes. Dat deden zij op brute wij-
ze. Burgemeester A. Emmens-
Knol besloot vervolgens dat de-
ze controles moesten worden af-
gezwakt. Schrijfster Annejet van 
der Zijl, zelf eigenaar van een 
strandhuisje, was naar de raads-
zaal gekomen om een pleidooi te 
houden. 
Maar de hoop was vooral geves-
tigd op een motie van CKenG. 
Daarin werd gepleit voor een op-
heffing van het slaapverbod. Zo-
ver kwam het niet. De overige 
partijen willen eerst alle zaken 
eens goed op een rij zetten die 
te maken hebben met het hand-
havings- en veiligheidsbeleid op 
het strand en daarna verder pra-
ten.
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Dierendag op kinder- 
boerderij ‘t Dierenduintje
Castricum - Breng op zaterdag 
4 oktober eens een bezoek aan 
Kinderboerderij ’t Dierenduin-
tje in Castricum. Een mooie ge-
legenheid om juist op deze dag 
eens tussen de dieren te lopen 
en ze te verwennen met een ex-
tra knuffel. Bij ’t Dierenduintje 
krijgen de dieren alle aandacht 
die ze verdienen, men komt jon-
ge en oude dieren tegen. De 
hangbuikzwijnen Mickey en 
Tommie, de ganzen Knobbel en 
Bobbel, het schaap Roos en nog 

vele andere dieren heten bezoe-
kers welkom. In de maand okto-
ber zal, afhankelijk van het weer, 
de rommelmarkt gehouden wor-
den. De definitieve datum zal 
een week van te voren bekend 
gemaakt worden. Wie nog spul-
len heeft voor de markt kan dit 
op iedere zaterdag tot de rom-
melmarkt meenemen. ’t Dieren-
duintje bevindt zich achter het 
NS-station van Castricum aan de 
Duinenboschweg. Kijk ook eens 
op  www.dierenduintje.nl. Gezinsviering 

in het teken 
van dierendag
Castricum - Op zondag 5 okto-
ber om 9.30 uur is er een gezins-
viering in de Pancratiuskerk in 
Castricum. Deze viering staat in 
het teken van dierendag. Tijdens 
de viering zal men het hebben 
over het leven van Sint Francis-
cus en zijn band met de dieren. 
Alle kinderen die naar de viering 
komen mogen een knuffelbeest 
meenemen.

Kinderworkshop dierendag
Castricum - In bezoekerscen-
trum De Hoep is op zaterdag 4 
oktober (Dierendag) van 13.00 
tot 15.00 uur een schilderwork-
shop voor kinderen: ‘Beeld je fa-
voriete dier uit!’ Docente is An-
nelies Vessies. Aanmelden kan 
via www.pwn.nl/activiteiten of 
0251-661066. Er wordt gewerkt 
met collage en acrylverf. 
In De Hoep zijn diverse duindie-
ren te zien zoals een konijn, vos, 
uilen en diverse vogels, die als 
voorbeeld kunnen dienen. Men 
kan ook zelf foto’s of afbeeldin-
gen van het eigen favoriete dier 
meenemen.

Internationale vogelkijkdag
Regio - Op zaterdag 4 oktober 
gaan leden van vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland op stap 
om vogels te kijken en te tellen. 
Zij doen dit samen met meer dan 
100 andere vogelwerkgroepen in 
het land. Op alle plaatsen waar 
vogels voorkomen, maar speci-
aal daar waar vogeltrek zich ma-
nifesteert, tellen de vogelaars al-
le verschillende soorten en hun 
aantallen. De vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland zal daar-
voor twee telposten inrichten die 

voor belangstellenden toegan-
kelijk zijn. Een bij de strandop-
gang camping Bakkum (aan het 
eind van de Grote Veldweg) en 
een bij de parkeerplaats aan de 
R. Aertsz-weg te Wijk aan Zee 
(nabij hotel ‘Hoge Duin’). Er zal 
geteld worden van zonsopgang 
tot circa twee uur. Men hoeft 
zich niet aan te melden, iedereen 
is welkom. Aan het einde van de 
middag verzamelt Vogelbescher-
ming Nederland de vogelgege-
vens uit eigen land.  

Lezing in 
de Dorpskerk
Akersloot - Op zondag 5 okto-
ber wordt in de Dorpskerk aan 
het Dielofslaantje in Akersloot 
weer een levensbeschouwelijke 
lezing gehouden. Aanvang 14.30 
uur. Toegang 7,50 euro inclusief 
koffie of thee.
Reserveren: tel. 0251-312598 of 
per mail: koosje.wiegman@het-
net.nl.
Gerhard Brüggeman, zenleraar  
spreekt over ‘Etty Hillesum, een 
vrouw van Zen’.
Op deze middag komt een syn-
these tot stand: het gedachte-
goed van Boeddhistisch- en Ta-
oistisch Zen en de denk- en 
leefwereld van Etty Hillesum, via 
haar dagboeken en brieven. 
Thema’s die onder andere aan 
de orde komen zijn: liefde als ul-
tieme vorm van deugdelijk han-
delen; liefde voor het noodlot; je-
zelf kennen is jezelf vergeten.
Hoewel elk van deze thema’s 
zich leent voor een aparte le-
zing wordt duidelijk hoeveel Zen 
en Etty Hillesum gemeen heb-
ben, maar bovenal hoe zij beide 
de actieve deelnemer aan deze 
lezing inspireren op zijn of haar 
pad. 

Franciscus in de Dorpskerk

Castricum - Op 4 oktober is het 
Dierendag en de feestdag van de 
heilige Franciscus. Met deze hei-
lige als thema start in de Dorps-
kerk een serie vespers onder de 
vlag van de raad van kerken. Op 
4 oktober van 17.00 tot 17.45 zal 

er een meditatieve dienst zijn 
met een korte overdenking van 
Wim Nieuwenhuis. Het thema is: 
‘Bouw mijn vervallen huis weer 
op.’ De muzikale omlijsting zal 
verzorgd worden door het litur-
giekoor onder leiding van J.J. 
Klinkert. Ook zal een plaats in-
geruimd worden voor de beel-
dende kunst. 
Dit is de eerste vesper van een 
serie van zes vespers over oude 
en moderne heiligen. Deze ves-
pers worden georganiseerd door 
het liturgiekoor en zijn onderdeel 
van het programma van de Raad 
van Kerken. Twee vespers wor-
den voorafgegaan door een lied-
dag. Op deze lieddagen is ieder-
een die graag zingt welkom om 
met het liturgiekoor mee te zin-
gen. Voor meer informatie zie 
hylkema-bakker@kpnplanet.nl. 

Ansichtkaarten- 
beurs in motel
Akersloot - Zaterdag 4 oktober 
organiseert de Nederlandse Ver-
eniging van Prentbriefkaarten-
verzamelaars voor de 32e keer 
een ansichtkaartenbeurs in Mo-
tel Akersloot van 10.00 tot 14.30 
uur.
Vele honderdduizenden ou-
de ansichtkaarten, waaronder 
stads- en dorpsgezichten, buurt-
schappen van voor 1900 tot 
1960, waarvan die van voor 1906 
met de hand ingekleurd zijn, kan 
men bij de standhouders aan-
treffen. Het betreft niet alleen 
de Nederlandse, maar ook bui-
tenlandse ansichten van de he-
le wereld. Er zullen zo’n zeven-
honderd verschillende onder-
werpen zijn.
Bezoekers kunnen de door hun 
zelf meegebrachte ansichten 
gratis laten taxeren. 
Voor meer informatie over de 
beurs zie www.ansichtkaarten-
vereniging.nl.

Lezing dwangstoornissen
Castricum - In het kader van 
de Landelijke Dag van de Psy-
chische Gezondheid organiseert 
bibliotheek Castricum in samen-
werking met GGZ Dijk en Duin 
een informatiebijeenkomst over 
dwangstoornissen op maandag 

6 oktober. De lezing vindt plaats 
in de activiteitenruimte van de 
bibliotheek, Geesterduinweg 1 
en start om 19.30 uur. Gastspre-
ker is Arno Wiederspahn, gz psy-
choloog GGZ Dijk en Duin. 
De toegang is gratis.

Expositie van Maudy Brussel
Akersloot - Bibliotheek 
Akersloot opent haar deuren 
voor kunstenaar Maudy Brus-
sel, oorspronkelijk afkomstig uit 

Castricum. .Zij exposeert tot 31 
december. Bij Maudy Brussel zijn 
mensen vaak het onderwerp van 
de schilderijen en tekeningen.  

Dj’s in Storey Club
Akersloot - Tijdens de tweede 
editie van het Storey Club Dance 
Event op vrijdag 3 oktober treden 
vanaf 21.00 uur de in de hard-
corewereld gerenommeerde dj’s 
Korsakoff, Outblast op in het jon-

gerencentrum de Storey Club. In 
het voorprogramma staan dj’s 
Steampitt en Snakeshit.. Toe-
gangskaarten kosten 10,00 eu-
ro, te koop bij de Storey Club 
(op vrijdagavond), en bij No-
vy Velzeboer, Julianaweg 40 in 
Akersloot.



Ecomlease® levert gezonde lucht
“Goede ventilatie op scholen ver-
betert leerprestaties aanzienlijk”
Regio - Wetenschappelijk on-
derzoek heeft aangetoond dat 
op scholen waar een goed ven-
tilatiesysteem in gebruik wordt 
genomen, de leerprestatie van 
de kinderen stijgt met minmaal 
15%. Bovendien loopt het ziek-
teverzuim bij zowel leerlingen als 
leerkrachten drastisch terug. “Ik 
snap niet dat scholen in Neder-
land niets doen met de uitkom-
sten van dit onderzoek. Ouders 
zouden bij directies van scho-
len veel meer aandacht moe-
ten vragen voor deze belangrij-
ke materie.” Dat zegt Kees Hol-
lenberg van Ecomlease®/Smit 
& Hollenberg Installatietechniek 
bv, het bedrijf dat zich al tien jaar 
gespecialiseerd heeft in het op 
leasebasis aanbieden van cv-ke-
tels, luchtverwarmers en warm-
watervoorzieningen. “En wat 
voor scholen geldt, geldt zeker 
voor woningen die door de al-
maar toenemende isolatie-eisen 
potdicht zitten.” Gezonde lucht 
in huis betekent voldoende aan-
voer van schone, voorverwarm-
de buitenlucht én het afvoeren 
van de, onder andere met CO2 
vervuilde, binnenlucht. “Met een 

mechanisch systeem hoef je je 
daar geen zorgen meer over te 
maken. Mits het goed geïnstal-
leerd, onderhouden en gebruikt 
wordt. En dáár zorgen wij voor, 
dat is onze missie.” Het HR-WTW 
ventilatiesysteem van Ecom-
lease® heeft een rendement van 
98%. De warmtewisselaar in de 
WTW-unit warmt de verse lucht 
op met de warmte die in de af-
gezogen lucht zit, voordat die 
de woning ingeblazen wordt. 
Warmte dus, die al is opgewekt 
met dure energie en anders zo-
maar naar buiten zal worden af-
gevoerd. Er zijn in de media veel 
negatieve artikelen gepubli-
ceerd over WTW-units in wonin-
gen. Een van de verhalen is dat 
de bewoners geen ramen open 
mogen zetten. “Volslagen onzin”, 
aldus Hollenberg. “Een WTW-
unit zorg ervoor dat, bij juist ge-
bruik, ventilatie te allen tijde is 
gewaarborgd. Ook, of liever ge-
zegd, júist wanneer de ramen en 
deuren gesloten zijn. Ook tijdens 
vakanties gaat de ventilatie ge-
woon door en krijgen vocht en 
schimmels geen kans.” Ook zijn 
er veel geluidsklachten over de 

WTW-unit gemeld. Hollenberg is 
daar kort over: “Met gebruik van 
de juiste materialen en een goe-
de montage hoeven er geen ge-
luidsklachten op te treden.” 
Door te leasen spreidt men de 
kosten, zijn service en onder-
houd perfect geregeld en ge-
niet de klant van een fors fis-
caal voordeel. Eventuele storin-
gen worden door de eigen ser-
vicedienst van Ecomlease® bin-
nen korte tijd verholpen. “Aan 
het einde van het contract is 
de installatie eigendom van de 
klant en is het mogelijk om het 
systeem gewoon bij ons in on-
derhoud te houden. Onze for-
mule biedt alleen maar voordeel 
en dat merken wij aan het voort-
durend groeiend aantal nieuwe 
klanten die ons benadert dankzij 
de website en mond-tot-mond-
reclame.” 
Kijk voor meer informatie over 
deze comfortabele en energie-
zuinige ventilatiemethode op 
www.lekkerwarm.nl of bel 0251-
310758. Wie meer wil weten over 
het onderzoek op scholen kijkt 
op www.tno.nl/downloads/pres-
tatie-eisen.pdf. 

Meubels en Makers
Oorspronkelijke meubels 
en ontwerpen in Akersloot 
Akersloot - Meubels en Ma-
kers is een samenwerkings-
verband van twee zelfstan-
dige bedrijven op één loca-
tie. Hier vindt men onder één 
dak nog echte meubelmakers 
en ontwerpers met oog voor 
kwaliteit en aandacht voor de 
klant. 

Op de Fielkerweg 2b kan men 
terecht voor ieder interieurad-
vies en voor meubel- of keuken-
ontwerp. Hier werken de bedrij-
ven ‘Jantien Ranzijn & Vader’ en 
‘Van Diepen Maatwerk’ aan de 
ontwerpen en uitvoering van de 
projecten. Daarnaast werken zij 
samen met een aantal branche-
gelijke bedrijven zoals stoffeer-
ders, interieurbouwers, interieur-
winkels en aannemers. Opdrach-
ten worden met vakmanschap 
en creativiteit zelfstandig of als 
gezamenlijk project uitgevoerd. 
Dochter Jantien gaf na haar op-
leiding aan het Hout- en Meubi-
leringscollege in Amsterdam de 

voorkeur aan het zelfstandig on-
dernemen. Vader Jan had een 
half jaar eerder van zijn hobby 
zijn werk gemaakt als meubel-
maker in een bestaande werk-
plaats. Rob van Diepen houdt 
zich al jarenlang met vormge-
ving bezig. 
Na veertien jaar op een archi-
tectenbureau gewerkt te heb-
ben, heeft hij in 2003 besloten 
zich definitief te richten op het 
ontwerpen en vervaardigen van 
maatwerkmeubels, keukens en 
zelfs complete interieurs. De ont-
werpen van zijn hand kenmer-
ken zich door het gebruik van 
pure, natuurlijke materialen. 

Bel of mail voor meer informa-
tie de werkplaats: 0251-320071 
of kijk op de website www.meu-
belsenmakers.nl. Openingstij-
den: maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 - 17.00 uur, zater-
dag op afspraak. Het bedrijf is 
gevestigd op De Fielkerweg 2b 
in Akersloot. 

Laatste trends en noviteiten 
nu in collectie Smitskeukens
Uitgeest - Nog maar net terug 
van de keukenbeurs uit Duits-
land en Smitskeukens Uitgeest 
lanceert direct het nieuwe keu-
kenprogamma. Met leuke no-
viteiten waaronder de electri-
ce klepkasten en ladesystemen, 
nieuwe materialen en kleuren, 
kranen met verlichting; rood is 
warm en blauw is koud, de com-
biquooker; een boiler die kokend 
water met een aparte kraan op 
het werkblad geeft en door mid-
del van een reduceerventiel ook 
warmwater aan de keuken-
mengkraan geeft. Voorheen had 
men dan twee verschillende boi-
lers nodig. 
Bij Smitskeukens in Uitgeest aan 
de Westerwerf, naast Bob’s, kan 
men zorgeloos en snel genieten 
van een nieuwe droomkeuken. 
Het vakkundig personeel neemt 
alle zorgen uit handen en ver-
zorgt alle werkzaamheden die bij 
een nieuwe keuken om de hoek 
komen kijken. Denk dan aan slo-
pen en afvoeren van de oude 
keuken, loodgieters- en elektra-
werk, tegel- en stukadoorswerk 
en timmerwerk. Het hele proces 
dat tot een droomkeuken leidt en 

een eventuele verbouwing waar-
bij een strakke planning wordt 
gehanteerd, geschiedt in eigen 
beheer. René Schellevis vertelt: 
“Wij beschikken over een ruim 
aanbod Duitse en Nederlandse 
kwaliteitskeukens ,van prachtige 
landhuis-style tot superstrakke 
designkeukens. Daarnaast bie-
den wij alle kwaliteitsmerken in-
bouwapparatuur.” Smitskeukens 
heeft 43 jaar ervaring in de keu-
kenbranche, en is uitgeroepen 
tot beste keukenzaak van Noord-
Holland door het opinieweekblad 
Elsevier. René: “Wij bieden een 

gedegen advies om samen met 
de klant tot de beste keuze te 
komen.” Er wordt met de compu-
ter een 3D-tekening van het ont-
werp gemaakt waarmee de keu-
ken geheel naar wens kan wor-
den ingericht. Belangstellenden 
kunnen vrijblijvend een tekening 
en offerte laten maken. “Zorge-
loos genieten van kwaliteit en 
service. Dat is Smitskeukens in 
Uitgeest en Haarlem.” Smits-
keukens Westerwerf 7a Uitgeest 
Tel 0251-311880/ Smitskeukens 
Haarlem Rijksstraatweg 586 Tel 
023-5372181. 
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Rotho Houten Vloeren, voor 
elk budget een mooie vloer
Uitgeest - Het bedrijf Rotho 
Houten Vloeren heeft zijn naam 
en faam in de regio al aardig be-
wezen. Zo ligt er al zo’n 3000m² 
hout en laminaat in plan Wal-
dijk. Duidelijke afspraken, goe-
de kwaliteit en een goede garan-
tie, dat is waar Rotho voor staat. 
Bezoek de fraaie showroom 
en proef de sfeer van de onge-
dwongen verkoop. 
“Want een houten vloer uitzoe-
ken doe je niet zomaar. Daar 
moet je de tijd voor nemen en wij 
van Rotho gunnen onze klanten 
die tijd”, aldus een van vriendelij-
ke medewerkers. De keuze is bij 
Rotho Houten Vloerenzeer uitge-
breid. 
“Wij hebben bijvoorbeeld al vijf-
tig verschillende eiken vloeren 
en presenteren een breed as-
sortiment laminaat vloeren van 
diverse leveranciers. Bovendien 

zijn wij gespecialiseerd in het re-
noveren en of aanhelen van een 
bestaande vloer. Klanten kun-
nen bij ons rekenen op een des-
kundig advies, ook als het gaat 
om de kleuren.” Het is momen-
teel een mode om een vloer niet 
blank of donker te hebben maar, 
juist whitewash, castle grey, ge-
rookt, wit geolied of een vloer 
met een verouderd effect. En 
voor elke smaak en elk budget is 
er hier een vloer voorhanden. 
Bezoek  de showroom op zater-
dag van 10.00 tot 15.00 uur of 
maak een afspraak op een tijd-
stip dat beter uitkomt. Ook kan 
men de website bezoeken www.
rothohoutenvloeren.nl en daar 
alvast een indruk krijgen van 
dit succesvolle bedrijf. Bel voor 
meer informatie 0251-321174. 
De showroom is te vinden op de 
Westerwerf 52 in Uitgeest.

Herfstgeur en -kleur bij 
Tuincentrum Frits Janssen
Akersloot - Met de herfst 
voor de deur, begint het bij 
menig tuinliefhebber weer 
te kriebelen. Het is weer tijd 
voor het planten van bomen 
en struiken, het planten en 
scheuren van vaste planten, 
bemesten, snoeien en herin-
richten van de border.

Verrassende en sfeervolle 
collectie in ‘t Winkeltje
Akersloot - Het is maar goed 
dat Akersloot ’t Winkeltje heeft, 
want waar zou je anders zo een-
voudig een mooi cadeau kun-
nen vinden? Eigenaresse Ca-
rin Beukers zoekt zelf de leuk-
ste voorwerpen bijeen om daar 
een creatief ingepakt present-
je van te maken, voor een leuk 
prijsje. “Een gastendoekje met 
een stukje zeep bijvoorbeeld, 
op kleur uitgezocht, of mooie 
servetten met een kaars”, zegt 
zij. In de drie jaar dat ’t Winkel-
tje bestaat, zit de loop er goed 
in en dat is vooral te danken aan 
het uitgebreide assortiment dat 
hier te koop is en de vriendelij-
ke wijze waarop de klanten ge-
holpen worden. Carin heeft zich 
omringd met allerlei smaakvol-
le woonaccessoires, onder an-
dere van het merk Riverdale. 
Van dit exclusieve merk heeft zij 
niet alleen glaswerk en servies-
goed, maar ook alle onderdelen 
die de inrichting van het woon-
huis sfeervoller kunnen maken. 
Ook het prestigieuze merk Brax-
ton Interiors ontbreekt niet. Ca-

twintig verschillende soorten. 
De populaire felgekleurde tas-
sen zijn er om mee naar school 
te nemen, er zijn tassen voor 
boodschappen, een weekendje 
weg of om te gaan sporten. Klei-
ne meisjes zullen heel blij wor-
den als zij de collectie van Lillifee 
zien. “’t Winkeltje is gewoon het 
leukste winkeltje van Akersloot 
en omgeving voor  jong tot oud”, 
besluit Carin lachend. Het adres 
is Churchillplein 2C in Akersloot, 
tel.: 06-18194753.

rin: “Een tafel kan prachtig wor-
den aangekleed met de tafel-
loper, de servetringen, de gla-
zen, waxinelichtjes van dit merk. 
Braxton Interiors werkt veel met 
oud zilver en dat creëert een chi-
que, nostalgische sfeer. De com-
plete kerstcollectie zal ook niet 
lang meer op zich laten wach-
ten. Ik heb een prachtige sorte-
ring ingekocht.”
En dan heeft de winkel nog veel 
vrolijks te bieden. Tafelzeil van 
KitschKitchen bijvoorbeeld in 

Voor het gazon geldt: slechte 
plekken bijzaaien en zolang het 
niet vriest kan men nog graszo-
den leggen. Om verzuring van 
de grond en mosgroei tegen te 
gaan, kan kalk gestrooid wor-
den. Kalk wordt langzaam in 
de bodem opgenomen en daar 
heeft men in het voorjaar weer 
plezier van. Nu is ook de tijd om 
bolletjes in het gazon te planten, 
sneeuwklokjes, krokussen, nar-
cissen, die volgend jaar zullen 
bloeien. Hark regelmatig blad 
van het gras af. Als afgewaaid 
herfstblad er te lang op blijft lig-
gen, kan het gras eronder gaan 
schimmelen.

Potten en bakken met zomer-
bloemen uitgebloeid? Beplant ze 
met winterbloeiende of bontbla-
dige planten bijvoorbeeld win-
terbloeiende heide, violen, hebe, 
kleine coniferen, skimmia, eu-

onymus of parelbessen; zo kan 
men het gehele jaar genieten 
van tuin en balkon. 
Voor de vijver geldt: stop bij kou-
der weer met voeren, geef al-
leen wat wintervoer. Knip rotte 
bladdelen weg en verwijder in-
gewaaid blad. Doe bij vriezend 
weer bovendien een ijsvrijhouder 
in de vijver. Buiten het arsenaal 
aan bomen, struiken en planten 
vindt men in de grote kas nog al-
lerlei op tuingebied zoals potte-
rie, woon en tuinaccessoires en 
cadeauartikelen en bij de die-
renafdeling ook grootverpak-
kingen diervoer en allerlei dier-

artikelen. Het tuincentrum en de 
tuinaanleg. Het zijn de twee pij-
lers van de onderneming en ze 
beïnvloeden elkaar. Zin in een 
nieuwe tuin? Loop rustig rond bij 
Frits Janssen om de bestrating of 
beplanting te bekijken. 
Tuinonderhoud uitbesteden of 
een onderhoudscontract? Neem 
dan contact met het tuincen-
trum. De vakmensen van dit be-
drijf staan voor de klanten klaar. 
Kijk ook eens op www.tuincen-
trumfritsjanssen.nl voor meer in-
formatie. Het bedrijf is geves-
tigd op Klein Dorregeest 3a in 
Akersloot. 

Investeren in tweede huis
Regio - Het ContinuVakantie-
Onderzoek (CVO) uit 2004 geeft 
aan dat  één op de twintig Ne-
derlandse huishoudens de koop 
van een tweede huis overweegt. 
Ruim de helft van deze groep 
(55%) geeft de voorkeur aan een 
tweede huis in Nederland. Het 
ontvluchten van de stadse hec-
tiek en de goede bereikbaar-
heid zijn de voornaamste rede-
nen die genoemd worden bij de 
keuze voor een tweede verblijf 
in eigen land. Van donderdag 2 
tot en met zondag 5 oktober or-
ganiseert House Vision, bekend 
van het RTL 4 programma over 
vakantiehuizen, de House Vision 
Expo in de Brabanthallen ’s Her-
togenbosch. Een beurs gericht 
op de markt voor tweede wonin-
gen.  
Potentiële kopers met interesse 
voor investeren in een recreatie-
woning in binnen- of buitenland 
kunnen zich van donderdag tot 

en met zondag vrijblijvend laten 
informeren tijdens de House Vi-
sion Expo. In de eerste plaats is 
er een ruim aanbod van recrea-
tiewoningen, waarbij er voor de 
landen Spanje, Frankrijk, Turkije 
en Nederland aparte paviljoens 
zijn ingericht. 
In de raming van het CBS wordt 
uitgegaan van een stijging van de 
huizenprijs die dit jaar ongeveer 
gelijke tred houdt met de inflatie 
en die daar volgend jaar wat bij 
achter blijft. Als daar het positie-
ve bericht ten aanzien van koop-
krachtbehoud tijdens Prinsjes-
dag bij opgeteld wordt, kan aller-
minst gesteld worden dat er re-
den is tot pessimisme. Een twee-
de huis in Nederland zal echter 
op korte termijn geen spectacu-
laire winst opleveren, maar het 
biedt zekerheid en bovendien is 
er het comfortabele gevoel van 
een tweede huis op een rustge-
vende plek. 
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De mooiste siergrindvloeren 
te zien in showroom SaRoBé
Akersloot - SaRoBé heeft zich 
gespecialiseerd in siergrindvloe-
ren, wandafwerking, gietvloeren, 
tegelvloeren, cementdekvloe-
ren, vloerverwarming en gas-
haarden. Het bedrijf met show-
room is gevestigd op de Molen-
lei 1a in Akersloot. In de show-
room is een zeer groot aantal 
mooie voorbeelden te zien. Wie 
denkt dat een siergrindvloer kil 
aandoet heeft het mis. Henk van 
der Eng, eigenaar van het be-
drijf vertelt: “Een siergrindvloer is 
oersterk, praktisch in het onder-
houd, geluidsabsorberend, hygi-
enisch en heeft een fraaie strak-
ke uitstraling. De vloer bestaat 
uit naturel of gekleurde grind-
korrels die met een kunsthars 
tot een geheel wordt verbonden.” 
Siergrind wordt als een naad-
loos geheel gelegd en is ver-
krijgbaar in heel veel verschillen-
de kleuren. De vloer neemt snel 
de omgevingstemperatuur op en 
houdt deze langdurig vast. Hier-
door voelt een siergrindvloer, in 
tegenstelling met andere harde 
vloerbedekkingen, relatief warm 
en behaaglijk aan. Ook is een 
siergrindvloer uitermate geschikt 
in combinatie met een vloerver-
warming, wat bijzonder woon-
comfort oplevert.
Geen enkele vloer is te groot of 
te klein voor SaRoBé. Het bedrijf 

bestaat ruim twaalf jaar en Henk 
houdt alle ontwikkelingen in zijn 
vakgebied in de gaten. Henk: 
“Het product vernieuwt zich 
voortdurend waardoor de nor-
men voor duurzaamheid, kwali-
teit en onderhoudsgemak steeds 
bijgesteld worden.” 
Ook voor professioneel gelegde 
tegelvloeren, al dan niet in com-
binatie met vloerverwarming kan 
men hier terecht. “Vloerverwar-
ming groeit in populariteit, voor 
woning- en industrietoepassin-
gen. De voordelen van vloerver-
warming zijn dan ook velerlei: 
energiezuinig, een behaaglijke 
vorm van warmte, gezonder en 
100% onderhoudsvrij.” SaRobé 
verkoopt bovendien verschillen-
de soorten haarden, van modern 
tot klassiek. De keuze haarden 
zonder afvoer, zoals elektra of 
gel, is inmiddels uitgebreid met 
een gas-katalysator haard.” Sa-
RoBé staat voor Sanne, Rosalie 
en Bénthe de drie dochters van 
Henk van der Eng.
Het adres is Molenlei 1a in 
Akersloot. Bel voor meer infor-
matie: tel.: 072-5323282 of 06-53 
405797. Kijk ook eens op www.
sarobe.nl. De showroom is ge-
opend van woensdag tot en met 
vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur en 
zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 
uur. 

Laminaat nu in de aanbieding

Zoek de warmte op 
bij Gerton in Limmen
Limmen - De zomer neemt af-
scheid, en dat is goed te merken: 
de dagen worden korter en kou-
der. Het is een drukte van belang 
bij Ton en Janny Otte van interi-
eurspeciaalzaak Gerton Limmen. 
De winkel wordt warm aange-
kleed en de kachel gaat om-
hoog. “De donkere winterdagen 
zijn op komst en dat is voor veel 
mensen een reden om uit te kij-
ken naar een nieuw, warm tapijt 
of kleed” legt Janny uit. Bij Ger-
ton hebben ze de komende tijd 
daarom mooie karpetten in de 
aanbieding zowel in wol als syn-
thetisch. 
En voor wie wat anders wil, heb-
ben ze ook een klapper van een 
laminaataanbieding met 30 pro-
cent korting deze periode. On-
danks het feit dat de winter 
eraan komt krijgt in deze periode 
de zonweringen veel aandacht. 
“Binnenkort valt onze fraaie fol-

der met hoge kortingen bij ieder-
een op de mat en dat is smullen 
geblazen”, lacht Ton.
“Bij ons hebben de klanten de 
mogelijkheid om alle interieur-
stoffen op elkaar af te stemmen. 
We hopen de mensen goed van 
dienst te kunnen zijn door een 
ruim gesorteerd pakket aan te 
bieden. De spulletjes voor in de 
kinderkamer is een extra ser-
vice die we aanbieden.” Naast 
het bekende assortiment voor in 
huis kunnen de mensen tot hun 
verrassing ook terrecht voor een 
vrolijk behangetje, gordijntjes en 
noem maar op voor in de kinder-
kamer. 

De etalage is met zorg ingericht 
en ondersteunt de komende kou-
de maanden op een sfeervolle 
manier. “Onze winkel ligt precies 
op een drukke doorgaande rou-
te dus we willen aan de etalage 

altijd wat extra aandacht beste-
den’, vervolgt Ton. “De wintertijd 
is toch de tijd van warme kleu-
ren en comfortabele karpetten. 
En kijk nou eens wat sfeervol en 
warm en ook nog eens perfect 
op elkaar afgestemd. Niet alleen 
omdat het nu winter wordt hoor; 
we hebben voor elke kamer in 
huis een passende oplossing. Of 
je nu wat klassieks zoekt of juist 
de laatste trends, zoals de elek-
trische gordijnrails, wij hebben 
een groot assortiment èn veel op 
voorraad, dat is iets wat veel van 
onze collega’s niet kunnen zeg-
gen. En we hebben een eigen 
ervaren team van installateurs 
in dienst, en dat maakt ons hele-
maal uniek” voegt Ton er voor de 
duidelijkheid aan toe. 
Het adres is Rijksweg 127, Lim-
men. tel.: 072 5051602 en kijk 
ook eens op www.gertontapij-
ten.nl.

Danny Teerenstra beschikt over 
kwaliteitskeurmerk BouwGarant
Castricum - Om de kwaliteit binnen het aannemersbedrijf aan de Castricummerwerf te verbe-
teren, heeft Danny Teerenstra recent het keurmerk BouwGarant verkregen. BouwGarant is het 
grootste keurmerk in de bouw. Het bedrijf voldoet hiermee aan de strengste eisen op het ge-
bied van kwaliteit en betrouwbaarheid en wordt hierop periodiek getoetst. Met een BouwGa-
rant-aannemer is de klant ervan verzekerd dat er een vakman inschakeld wordt die alle wen-
sen optimaal verwezenlijkt. 

een bestaande woning. Comfor-
tabel wonen, kwaliteit en duur-
zaamheid en aandacht voor de 
klant staan bij ons centraal. Op-
drachten worden door vakkun-
dig en gemotiveerd personeel 
uitgevoerd.” 

“Ervaring heeft ons geleerd dat 
er in eerste instantie behoefte is 
aan een goed advies. Een goede 

voorbereidingsfase is bij een ver-
bouwing een belangrijk onder-
deel met betrekking tot het reali-
seren van de woonwensen. Onze 
adviseur komt eerst bij de klant 
langs om ideeën en wensen te 
bespreken en deze daarna uit te 
werken in een overzichtelijke of-
ferte. Deze offerte is geheel vrij-
blijvend en verplicht de klant tot 
niets. Wanneer de opdracht ons 
wordt gegund gaan wij over tot 
uitvoering. Een planning wordt 
opgezet, materialen besteld en 
op de afgesproken datum wordt 
gestart met aanvang van de 
werkzaamheden. Tijdens de uit-
voering blijft onze klant op de 
hoogte van de vorderingen en 
trachten wij overlast zoveel mo-
gelijk te beperken. Binnen de 
gestelde termijn, en binnen het 

“Wij opereren in toenemen-
de mate in de particuliere sec-
tor. Een certificaat als BouwGa-
rant geeft opdrachtgevers meer 
zekerheid over kwaliteit en be-
trouwbaarheid met betrekking 
tot de uitgevoerde werkzaam-
heden”, aldus Danny Teerenstra. 
“Wij verrichten voor klanten alle 
voorkomende werkzaamheden 
in en aan de woning. Wij verzor-
gen nieuwbouw, verbouw, on-
derhoud en renovatie. Van deu-
ren, kozijnen, plafonds, keu-
kens, badkamers en dakkapel-
len tot en met het geheel strip-
pen en opnieuw opbouwen van 

gestelde budget, wordt het pro-
ject afgerond en opgeleverd. Ui-
teraard zijn wij onze klanten, in-
dien gewenst, ook van dienst 
met tekenwerk, constructiebere-
keningen en het aanvragen van 

de benodigde vergunning. Aan-
nemersbedrijf Danny Teerenstra 
is VCA gecertificeerd en werkt 
volgens het Bouwbesluit en gel-
dende NEN-normen. 

“Binnen ons bedrijf omarmen wij 
trefwoorden als: helder, concreet 
en realistisch. In het bijzonder 
werken wij continue aan het voor 
onze opdrachtgevers belangrijke 
argument: betrouwbaarheid. Het 
certificaat BouwGarant is wat dit 
betreft een welkome aanvulling”. 
Bel voor meer informatie  0251-
670 037 of bezoek de website: 
www.dannyteerenstra.nl. 
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Assendelft - Intra-Parket is 
klaar voor de traditionele ok-
tober-woonmaand. Van 30 
september tot en met 5 ok-
tober staan zij weer op de 
Woonbeurs in de RAI Am-
sterdam. Daar tonen zij een 
mooie eiken plankenlamel, 
geschikt voor vloerverwar-
ming, die nu voor de specia-
le prijs van 49,95 euro (vraag 
naar de voorwaarden en zo-
lang de voorraad strekt) te 

Ook te vinden op de Woonbeurs 2008 
Intra-Parket beschikt over geheel 
nieuwe design meubelcollectie

Martin Twaalfhoveniers voor 
aanleg, onderhoud en advies
Uitgeest - Hoe ziet een droom-
tuin eruit? Voor de een is dat een 
luxe buitenruimte met groot ter-
ras om met gasten van mooie 
zomeravonden te genieten. Een 
ander geeft de voorkeur aan een 
gezellige leefruimte waar de kin-
deren kunnen ravotten. Hoe dan 
ook, de ervaren hoveniers van 
Martin Twaalfhoveniers verrich-
ten alle werkzaamheden voor 
het aanleggen én het onderhou-
den van de tuin die steeds va-
ker als verlengstuk van de huis-
kamer wordt gezien. Bij de aan-
leg kan worden uitgegaan van 
een eigen plan of een ontwerp 
van het bedrijf, dat gezamenlijk 
wordt samengesteld. Het hove-

Paul Dijkstra met eigen ontwerp naar beurs 

“Nu is de juiste tijd 
voor scheepsstoffering”
Uitgeest - Als de boot in de win-
terstalling ligt, is de tijd aange-
broken om hem op te knappen, 
te schilderen en af te timme-
ren. En vervolgens is het voor-
jaar voordat er gedacht wordt 
aan de stoffering. “Dan komt dus 
iedereen bij ons en hebben wij 
het heel druk om alle bootjes op 
tijd af te krijgen.” Aan het woord 
is Fred Dijkstra van Meubelstof-
feerderij Dijkstra die sinds 1999 
is gevestigd op de Hoorne 8a in 
Uitgeest. Er is een grote collec-
tie buiten- en binnenstoffen spe-
ciaal voor de scheepsstoffering. 
Die zijn natuurlijk waterafstotend 
en bestand tegen vocht. 
Paul heeft ondertussen een 
nieuw model poef ofwel voeten-
bank ontworpen, die vanaf 18 ok-
tober op de internationale beurs 
in Kortrijk is te bezichtigen. Alle 

ingestuurde resultaten worden 
tien dagen tentoongesteld. De 
beurs vindt plaats van 17 tot 26 
oktober in Kortrijk Expo.” 
Wie de beurs wil bezoeken kan 
kijken op www.interieur.be voor 
mee informatie. Wie de poef/voe-
tenbank nu vast wil zien bezoekt 
de showroom van maandag tot 
vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur 
of kijkt op de website www.meu-
belstoffeerderijdijkstra.nl.
Bij Fred en Paul Dijkstra wordt, 
naast scheepsstoffering, van 
antiek tot modern gestoffeerd. 
Fred: “Ook voor reparatiewerk-
zaamheden kan iedereen hier 
goed terecht.” In de naastgele-
gen showroom wordt een groot 
assortiment aan stoffen gepre-
senteerd, net zoals nieuwe fau-
teuils en sfeerhaarden op bio-
brandstof.

bestaat. Kwaliteit, eigen vakkun-
dige parketteurs en service zijn 
kernbegrippen in de dienstverle-
ning van Intra-Parket. Intra-Par-
ket is het adres voor exclusie-
ve planken vloeren en systeem 
vloeren. Daarnaast kan men bij 
Intra-Parket ook terecht voor la-
minaat, karpetten, spiegels, meu-
bels, haarden en accessoires.
Intra-Parket is sinds kort dea-
ler van Eleonoara Meubel (www.
eleonora.nl) Zij beschikken over 
een zeer uitgebreide collectie 
meubels en accessoires. Enkele 
meubels vindt men in de show-
room van Intra-Parket. 

Het is ook mogelijk om op de si-
te van Eleonoara de uitgebrei-
de collectie aanschouwen. Zij 
verkopen niet aan particulieren, 
maar met een, speciaal bij In-
tra-Parket te verkrijgen pas, is de 
collectie te zien. 

Ga naar de stand (standnummer 
11.024 in hal 11) op de Woon-
beurs of naar de ruim 1000 m2 
grote showroom van Intra-Par-
ket in Assendelft. Intra Parket 
Assendelft is gevestigd op de 

verkrijgen is. 

Maar men hoeft niet naar Am-
sterdam. In de showroom in As-
sendelft ligt maar liefst 100 m2 
van deze prachtige vloer in acht 
dessins klaar om bekeken te 
worden. Tel daarbij een compleet 
nieuwe collectie design meubels 
op en het is duidelijk; Intra-Par-
ket is er klaar voor! 
Intra-Parket is een CBW-erken-
de parketspeciaalzaak gevestigd 
aan de Dorpsstraat 1070 in As-
sendelft, die al meer dan tien jaar 

niersbedrijf heeft vakbekwame 
mannen in dienst met een passie 
voor groen. Martin: “Een mooie 
tuin is gebaseerd op vier uit-
gangspunten en dat de wensen 
van de klant, de natuurlijke mo-
gelijkheden, de situatie ter plaat-
se en de afstemming op de om-
geving.” Martin Twaalfhoveniers 
zorgt voor een tuin op maat, aan-
gepast aan leef- en onderhoud-
seisen. Een eenmalige aanleg of 
regelmatig onderhoud: het be-
drijf biedt een ruim pakket aan 
mogelijkheden, inclusief grond-
werk, beregening, bestrating en 
waterpartijen. Het bedrijf is be-
reikbaar voor informatie op tel.: 
0251-310128. 

Alkmaar - Siersmederij  
Beentjes heeft in Alkmaar haar 
deuren geopend. Barry Beentjes  
is de eigenaar van onderneming  
die op ambachtelijke wijze 
siersmeedwerk maakt voor in en 
om het huis. “Mooi siersmeed-
werk geeft een woning een ver-
zorgde uitstraling en verhoogt de 
waarde van het bezit.’’ 

De siersmederij is lid van Het 
Nederlandse Gilde van Kunst-
smeden en biedt een gevarieerd 
en omvangrijk assortiment aan. 
“Het mooie is dat mensen dit 
ook thuis, vanuit hun luie stoel, 
kunnen bekijken en bestellen via  
www.smederijhageman.nl’’, laat 
Beentjes weten.  

Bij de smederij maken ze on-
der andere brievenbussen, bron-
zen beelden, buitenverlichting, 
muurankers en gietijzeren ra-
men. Maar ook tuinmeubilair en 
zonnewijzers. “Klanten kunnen 
echter ook met eigen ontwerp 
naar ons toekomen. Dan kijken 
wij wat de mogelijkheden zijn 
om dit te realiseren.’’ 
Het bedrijf richt zich ook op het 
maken van sierhekwerken. “Een 
fraaie manier van bescherming’’, 
meent Beentjes. “Functionali-
teit en exclusiviteit gaan in on-

Beentjes voor ambachtelijk siersmeedwerk 

ze ogen op die manier hand in 
hand.’’ Op het gebied van hek-
werken is het aanbod eveneens 
uitgebreid. Zo kan er worden 
gekozen voor een handmatige 
of een automatische toegangs-
poort, steegpoorten en diverse 
Art Deco hekwerken. 

“Ons siersmeedwerk wordt altijd 
thermisch verzinkt. Dat wil zeg-
gen dat de hekwerken in een 
bad met vloeibaar zink worden 
gedompeld. Dit geeft een prima 
conservering en voorkomt roest’’, 
legt Beentjes uit. “Een nadeel kan 

zijn dat de zilverkleur die hier-
door ontstaat niet altijd past bij 
het huis. Hier hebben wij door-
middel van poeder-coating een 
oplossing voor. Daarmee kan het 
smeedwerk op kleur worden ge-
bracht.’’ 

Siersmederij Beentjes is geves-
tigd aan de Fluorietweg 25b in 
Alkmaar. Tel. 072-5051202. E-
mail: info@smederijhageman.nl. 

Voor meer informatie kan geke-
ken worden op de website: www.
smederijhageman.nl. 
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Bakkum - Een ex-werknemer 
van GGZ Dijk en Duin heeft in 
het programma Goedemorgen 
Nederland op Radio 1 gesugge-
reerd dat er in het verleden vier 
psychiatrische cliënten onnodig 
zijn overleden door gebrekkige 
kwaliteit van zorg. De psychiater 
hekelde de managementcultuur 
in de kliniek. 
“Het ligt niet aan het verplegend 
personeel, er zitten te veel men-
sen achter een bureau. Patiënten 
kunnen zelfmoord plegen om-
dat er te weinig verplegend per-
soneel is om de patiënt hierte-
gen te beschermen. Deze suïci-
des hadden voorkomen kunnen 
worden.” In verband met de pri-
vacy geeft Dijk en Duin geen in-

formatie over individuele patiën-
ten. De Raad van Bestuur: “Ca-
lamiteiten, waaronder suïcides, 
worden door GGZ Dijk en Duin 
onderzocht en conform de wet- 
en regelgeving altijd gemeld bij 
de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg. Indien nodig worden 
er maatregelen getroffen. Hier-
over zijn wij transparant naar 
de Inspectie toe en er wordt al-
tijd overleg gepleegd met de In-
spectie over de eventueel te tref-
fen maatregelen naar aanleiding 
van calamiteiten. Wij betreuren 
de gang van zaken voor de fa-
milie en relaties van betrokken 
patiënten, voor wie het pijnlijke 
herinneringen zou kunnen op-
roepen.” 

Dijk en Duin betreurt uit-
latingen van ex-werknemer  

Jongen beroofd
Uitgeest – Een 16-jarige jon-
geman uit Castricum werd za-
terdag rond 1.30 uur op de T-
kruising Geesterweg-Uitgees-
terweg van zijn fiets getrokken 
door twee onbekend gebleven 
jongens. Een van hen beweerde 
dat de jongen niet op zijn eigen 

Paul Vens in de kerk
Alkmaar - De concerten van 
Paul Vens en Herman Verheijen, 
die zij in binnen- en buitenland 
geven, zijn hartverwarmend. Hun 
muziek was onder andere te be-
luisteren op de Concertzender 
Ohm, Ikon. De stilte, die in zijn 
albums Promise, Aquarius en 
Daughters of Light doorklinkt, 
wordt tijdens de concerten sub-
tiel vormgegeven door de sfeer 
van Tibetaanse klankschalen.
Zijn verfijnde muziek is een di-
recte liefdesverklaring aan de 

natuur in al haar vormen. Tijdens 
een concert in de Remonstrant-
se kerk in Alkmaar kan men zich 
laten meevoeren in een sfeer van 
licht en rust. 
Dit concert vindt plaats op 11 
oktober om 20.00 uur. De Re-
monstrantse Kerk is te vinden-
op de Fnidsen 33-37 in  Alkmaar. 
Entree: 17.50 euro. Voor reserve-
ringen: www.quo-trainingen.nl 
of bij Speelhofje, Hekelstraat 18, 
Alkmaar. Kijk voor meer informa-
tie op www.paulvens.nl. 

ViVa! herkent zich niet 
in standpunt van NMa
Regio - De Nederlandse Me-
dedingingsautoriteit (NMa) stelt 
dat ViVa! Zorggroep afspraken 
heeft gemaakt met Zorgbalans 
over geografische verdeling van 
de markt voor thuiszorg, en dat 
zij hiermee in strijd heeft ge-
handeld met de Mededingings-
wet. Daarom heeft de NMa een 
boete opgelegd aan ViVa! Zorg-
groep en Zorgbalans. “Wij zijn 
geschrokken van de toonzetting 
van de NMa. Wij herkennen ons 
niet in hun standpunten en ar-
gumentatie en zijn het niet eens 
met de conclusies”, aldus een 
woordvoerder van ViVa! Zorg-
groep. “Om goede zorg te kun-
nen verlenen, moeten wij kun-

nen samenwerken met andere 
zorgpartijen. Dat betekent dat je 
ook afspraken met elkaar moet 
kunnen maken.” 
“Wij zijn geen commerciële on-
derneming, maar een non-pro-
fit organisatie. Wij hebben geen 
winstoogmerk. De afspraken die 
wij maken, zijn in het belang van 
onze cliënten en van de mede-
werkers in de zorgsector. 
De samenwerking tussen ViVa! 
Zorggroep en Zorgbalans belet 
ons op geen enkele wijze om in 
elkaars werkgebied actief te zijn. 
In de praktijk zijn we dat ook. 
Daarom vechten we de conclu-
sies en het besluit van de NMa 
aan.” 

fiets reed en dat de fiets van hen 
was. De Castricummer kreeg van 
hen enkele klappen en werd in 
de sloot geduwd. 
De jongens namen zijn fiets af 
en vertrokken richting van de 
Provincialeweg. De politie is op 
zoek naar mogelijke getuigen. 
De daders zijn twee jongens met 
Noord-Afrikaans uiterlijk, tus-

sen de 15 en 18 jaar en beiden 
hadden half lang haar. Ze waren 
beiden gekleed in een donker t-
shirt en een spijkerbroek. 
De zoekactie leverde geen resul-
taat op. De gestolen fiets is een 
blauwe Gazelle damesfiets, klein 
model. Getuigen worden ver-
zocht zich te melden via 0900-
8844. 

Nieuwe Univé-winkel in 
Heemskerk houdt open dag
Heemskerk - Univé Regio+ 
opent per 1 oktober een nieu-
we winkel aan de Maerelaan 6 
in Heemskerk. Om haar klanten 
in Noord-Kennemerland opti-
maal te kunnen bedienen, heeft 
Univé naast de bestaande win-
kels in Limmen en Castricum, er-
voor gekozen om ook een winkel 
in Heemskerk te openen. 

Voor alle belangstellenden houdt 
Univé in Heemskerk op zaterdag 
4 oktober een open dag. Tus-
sen 11.00 en 16.00 uur kan men 
met een hapje en een drank-

je een kijkje nemen in de nieu-
we winkel. Ook zal Univé zorgen 
voor een spectaculaire activiteit. 
Voor de jongste bezoekers is er 
de mogelijkheid om geschminkt 
te worden. Men krijgt een leuke 
attentie mee en Carglass is tus-
sen 12.00 en 14.00 uur aanwezig 
om kosteloos een sterretje in de 
autoruit te repareren. 
Via www.univeregioplus.nl kan 
men zich aanmelden voor de-
ze open dag en men maakt kans 
op twee gratis kaarten voor het 
concert van Marco Borsato op 
vrijdag 10 oktober in het Gelre-

dome. Ter gelegenheid van de 
opening, kan iedereen in Noord-
Kennemerland profiteren van 
unieke aanbiedingen die tot 
15 november geldig zijn. Men 
krijgt een jaar lang 15% korting 
op een nieuwe autoverzekering 
(ingangsdatum vóór 1 oktober 
2009) én een gratis pechhulp-
dekking, een jaar lang een gra-
tis inboedel en/of opstalverzeke-
ring en 25,00 euro retour bij het 
afsluiten van een Dier&Zorg Ver-
zekering, Voorwaarde is dat men 
deze verzekeringen bij de Univé 
winkel in Heemskerk afsluit.

V.l.n.r. Jaap de Vries (bedrijvenadviseur), Richard Bloedjes (Vestigingsmanager), Ruben van Hamburg, Ha-
kan Bor, Dimitri Gerritsma, Angela Koster (adviseurs). Vooraan: Jorgo Kossen (regionaal hypotheekadvi-
seur), David Welboren (adviseur) en Paul Kochx (financieel adviseur). 

Concert in Strammerzoom 
Akersloot – Op dinsdag 14 ok-
tober om 15.00 uur, vindt in 
Strammerzoom, Mozartlaan 1B 
te Akersloot een klassiek ka-
mermuziekconcert plaats, dat in 
nauwe samenwerking met Stich-
ting Muziek In Huis wordt geor-
ganiseerd. 
Het ensemble Duo Artica, be-
staande uit Bauwien van der 
Meer - sopraan, Annedee Jaeger 
- gitaar, zal een gevarieerd klas-
siek programma brengen met 
werken van onder andere Schu-
bert, Dowland, Rodrigo en Ma-
nuel de Falla. Het programma 
duurt twee maal 30 minuten.

Stichting Muziek In Huis (SMIH) 
verzorgt al ruim tien jaar klassie-
ke kamermuziekconcerten met 

ambitieuze, veelal jonge profes-
sionele kamermusici op de po-
dia van zorgcentra. In samen-
werking met het personeel en de 
vrijwilligers op de locaties brengt 
SMIH met een groot aantal ka-
mermuziekensembles de sfeer 
van de concertzaal naar de men-
sen, die zelf niet meer zo mobiel 
zijn, toe. De stichting is de af-
gelopen tien jaar zeer actief ge-
weest: komende winter vindt het 
3.750-ste concert plaats. In 2008 
organiseert SMIH ruim 600 con-
certen, die plaatsvinden in zo’n 
125 zorgcentra verspreid over de 
hele Randstad, Zeeland, Gelder-
land en Overijssel. 
Meer informatie over SMIH is te 
vinden op www.stichtingmuziek-
inhuis.nl of www.smih.nl.

Cursus aquarium- 
houden bij Vivaria
Akersloot - De cursus aquari-
umhouden, die in oktober weer 
van start gaat, bestaat uit twee 
delen. In het eerste deel wordt 
de elementaire kennis van het 
aquariumhouden bijgebracht en 
in het tweede deel wordt dieper 
op de verschillende aspecten in-
gegaan. De cursusavonden zijn 
op de dinsdagavond. Ook niet-
leden kunnen aan deze cursus 
deelnemen, zij betalen 25,00 eu-
ro per cursusdeel. Opgeven voor 
deze cursus kan door inschrij-
ving op het formulier in het club-
huis, van Nimal farm, Willem 
Alexanderplantsoen in Beverwijk 
of bij P. Knikman, Wagnerlaan 26,  
Akersloot, tel. 0251-3123307. 
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Kampioenswedstrijd in alle 
opzichten voor Red Stars
Castricum - Red Stars Vitesse 
kan komende zondag, een week 
eerder dan verwacht, kampioen 
worden. De reden hiervan is het 
terugtrekken van nummerlaatst 
Flying Petrels, waardoor de wed-
strijd van zondag 12 oktober te-
gen dit team vervalt. Alle wed-
strijden, zowel de gespeelde als 
de toekomstige, zijn van het pro-
gramma geschrapt, waardoor 
ook de uitslagen van dit team 
niet meer van toepassing zijn. 
Dat heeft op de stand geen in-
vloed want Petrels verloor dit sei-
zoen alles. Red Stars staat exact 
gelijk met Onze Gezellen, het 
team dat komende zondag naar 
de Puikman komt voor de laat-
ste wedstrijd van het seizoen. De 
winnaar van deze wedstrijd stapt 

sowieso als kampioen van het 
veld, een kampioenswedstrijd in 
zijn puurste vorm dus. Ander-
halve week geleden stonden de 
concurrenten ook al tegenover 
elkaar in Haarlem, met een 3-14 
overwinning voor Red Stars tot 
gevolg. Hierdoor nestelden de 
Castricummers zich in de stand 
naast Onze Gezellen, dat het he-
le seizoen ongenaakbaar leek 
maar de laatste weekjes steken 
laat vallen. De voorbereiding van 
Red Stars bestond afgelopen 
weekend uit een vriendschappe-
lijk toernooi in Bergen op Zoom, 
waar het als vierde eindigde in 
een deelnemersveld van vijf. 
Red Stars Vitesse – Onze Gezel-
len begint zondag 5 oktober om 
15.00 uur op de Puikman. 

Vitesse’22 houdt de 
punten in Castricum
Castricum - Na de winst van 
vorige week op het Haarlem-
se EDO werd ook zondag de 
volle pond gepakt. Op de Puik-
man werd na vooral na een goe-
de tweede helft Stormvogels met 
4-0 verslagen. Stormvogels ging 
vlammend van start, wat resul-
teerde in een doelpunt. Storm-
vogels stond te juichen, maar 
kreeg later door dat het doelpunt 
niet geldig was. De scheidsrech-
ter stond met zijn arm in de lucht, 
dus de genomen vrije trap, strak 
in de kruising buiten het bereik 
van keeper Koekkoek, moest in 
tweeën. Vitesse’22 kwam in de 
eerste helft nog eenmaal goed 
weg toen ook een tweede doel-
punt van de IJmuidenaren werd 
afgekeurd, na een overtreding 

op Milo Cremers. Vitesse’22 kon 
in de eerste helft weinig terug-
doen, tot Matthew Altena goud-
haantje Lennert Beentjes weg-
stuurde. De lepe spits kwam al-
leen voor de keeper en scoorde 
de 1-0. 
In de tweede helft flitsend aan-
valspel en snelle uitvallen door 
Vitesse ‘22. De ruimte bij Storm-
vogels achterin was groot en 
daar maakte vooral Robin Bak-
ker prima gebruik van. Een die-
pe bal schatte op juiste waarde 
en ging op het doel af, alwaar hij 
met een fraaie kapbeweging de 
IJmuidense doelman volstrekt 
kansloos liet. Na deze 2-0 ging 
Vitesse’22 verder met waar het 
was gebleven. Vanuit een solide 
verdediging, waar vooral de rust 

Lennert Beentjes in hevig duel vlak voor het doel van de Stormvogels.

die Altena in het team bracht 
vertrouwen wekte voor het ver-
volg van het seizoen, werd snel 
de aanval gezocht. Vele kansen 
werden gecreëerd, maar de 3-
0 bleef uit. Totdat Sander Blan-
kendaal met een prachtige bal 
Beentjes 1-op-1 zette met de 
doelman. Na een goede pas-
seerbeweging was het doel open 
en kon hij zijn tweede doelpunt 
van de dag maken.
Stormvogels eindigde de wed-
strijd ook nog eens met tien man. 
Een verdediger van Stormvogels 
was in de eerste helft al beboet 
na een grove charge op Bak-
ker, en kon ook na rust niet an-
ders dan aan de handrem trek-
ken toen opnieuw Bakker hem te 
snel af was. Tegen tien man was 
het feest compleet toen Been-
tjes ook zijn derde goal verzilver-
de. Wilco van Pinxteren gaf goed 
voor, Beentjes maakte af, 4-0.

Na een aantal discutabele bui-
tenspelsituaties waar nog meer 
doelpunten uit zouden kunnen 
volgen, werd de tweede helft 
een helft vol hoogtepunten. Het 
grootste hoogtepunt was ech-
ter niet één van de vier doelpun-
ten, maar een actie om de vin-
gers bij af te likken. Aanvoer-
der Mike van Vliet werd belaagd 
door drie spelers van Stormvo-
gels, maar met een wonderbaar-
lijke voetbeweging zette hij de-
zelfde drie spelers op het ver-
keerde been, waarbij een speler 
de bal vernederend door zijn be-
nen zag rollen. 

CRC bezoekt Istanbul 
ter promotie van sport
Castricum - De Castricumse 
Rugby Club gaat op zaterdag 25 
oktober met haar ‘Driede’ team 
aantreden tegen de oudste rug-
by club van Turkije: het negen 
jaar oude Istanbul Ottomans 
R.F.C. Het bezoek van de Castri-
cumse Rugby Club aan Istanbul 
moet bijdragen aan de promo-
tie van de sport in Turkije, omdat 
zij daar met moeite één van de 
grootste sporten ter wereld kun-
nen beoefenen.
De voornaamste reden is dat de 
sport nog veelal als onvolwassen 
wordt gezien en daardoor we-
reldwijd al weinig aandacht krijgt 
van de internationale media. Ook 
op universiteiten heeft de sport 
een redelijke moeite om van de 

grond te komen, omdat het po-
tentiële rugbyspelers veelal al 
boksen, worstelen, voetballen, of 
American Football spelen. Rugby 
begint op de universiteiten ech-
ter wel meer en meer terrein te 
winnen van American Football. 
Een ander probleem waar het 
Turkse rugby tegen oploopt is 
het feit dat er geen eigen rug-
bybond bestaat. Hierdoor kun-
nen de clubs geen subsidie krij-
gen van de International Rug-
by Board (IRB). Hasan Akman, 
in Nederland geboren en van 
Turkse komaf, is betrokken bij de 
rugbyclubs in beide landen. Zo-
wel voor de Cas RC is hij bezig 
met een ambitieus plan, als voor 
de Istanbul Ottomans om niet al-

leen als club, maar ook als sport 
te kunnen groeien naar een vol-
gend niveau. Voortvloeiend uit 
het feit dat de rugbytrip van de 
hoofdmacht van Cas RC naar 
Zuid-Afrika moest worden gean-
nuleerd vanwege een tekort aan 
financiële middelen, zijn vijf spe-
lers, waaronder ook teamcap-
tain van het ‘Driede’ Jelte Berg-
man, bijeengekomen om tóch 
een succesvol rugbytrip neer te 
zetten. 
Dit zal worden gedaan door op 
zaterdag 25 oktober om 15.00 
uur in het Erdoğan Demirören 
Stadion in Kurtköy, Istanbul een 
vriendschappelijke wedstrijd te 
spelen tegen de Istanbul Otto-
mans. 

Voetballen voor 
het goede doel
Castricum – Instanties die zich 
inzetten voor het goede doel 
kunnen zich aanmelden bij Vi-
tesse’22 en zo in aanmerking 
komen voor een geldbedrag. Zo 
wordt er voor elk behaald punt 
50 cent afgestaan door elke se-
lectiespeler en wordt dit bedrag 
verdubbeld door de hoofdspon-
sor (de Triangelgroep). De inza-
melingsactie zal tot het eind van 
het voetbalseizoen duren. 

Meer informatie en/of aanmel-
den via spelers-raad@vitesse.nl. 

Miraculeuze zege FCC
Castricum - Het gaat FC Cas-
tricum nog steeds voor de wind. 
De ploeg van trainer Mark Kra-
nendonk won ook haar der-
de competitiewedstrijd en nam 
daarmee de koppositie in de 3e 
Klasse over van tegenstander 
Blauw Wit. 
De topper tussen Castricum en 
Blauw Wit had van alles te bie-
den. Goed voetbal, veel goals, 
uitblinkende spelers, opstootjes 
met gele en rode kaarten, veel-
besproken beslissingen van de 
scheidsrechter en een verras-
sende ontknoping. In de slotfa-
se boog Castricum namelijk de 
0-2 achterstand om in een 3-
2 overwinning. Daarmee kreeg 

de thuisploeg meer dan het ver-
diende. Voor Blauw Wit waren 
de druiven zuur en aanvoerder 
Jeffrey Steding spuwde na af-
loop zijn gal: “Castricum heeft 
een goede ploeg, zeker. Maar wij 
hebben niet verloren van Cas-
tricum, wij hebben verloren van 
de scheidsrechter. Die man heeft 
veel te lang laten doorspelen.” 

De woede van Blauw Wit was be-
grijpelijk. De ploeg uit Wormer-
veer kreeg in de slotfase bittere 
pillen te verwerken. In de laatste 
minuten viel de gelijkmaker van 
Castricum en ver in blessuretijd 
zorgde Vincent Opheikens voor 
de winnende treffer. Tussen die 
twee tegengoals kregen de be-
zoekers ook nog 2 rode kaarten 
te verwerken. Dat ging het incas-
seringsvermogen van Blauw Wit 
te boven en de frustratie vierde 
hoogtij. Op de beslissingen van 
Van Dijk was echter weinig aan 
te merken. Bij de 3- 2 protesteer-
de Blauw Wit ten onrechte voor 
buitenspel en ook de rode kaar-
ten voor Van Heuten en doel-
man Martijn de Vries waren te-
rechte beslissingen van Van Dijk. 
Van Heuten deelde een kopstoot 
uit en De Vries kegelde zonder 
oog voor de bal de doorgebro-
ken Niels Popping omver. En nog 
nooit is een wedstrijd te laat af-
gefloten als je de zuivere speel-
tijd beschouwt. Die is altijd min-
der dan 90 minuten. 

Groots paardenspektakel
Egmond-Binnen - Zondag 12 
oktober organiseert pension- en 
dressuurstal De Duinrand in Eg-
mond-Binnen het Noord-Hol-
lands Paardenfestival. Op deze 
dag zullen verschillende onder-
delen van de paardensport wor-
den gedemonstreerd en zijn bij-

zondere paardenrassen verte-
genwoordigd. Er is een show-
blok met Andalusiërs en Lusi-
tano’s, een twaalftal Friezen en 
een demonstratie met IJsland-
se paarden. Topattractie van de 
dag is een demonstratie van top-
amazone Dominique Filion. Do-

minique rijdt op Grand Prix ni-
veau is een leerling van Anky van 
Grunsven. Ze maakt ook deel uit 
van het Rabobank Talententeam. 
Tussen de shows door is er tijd 
om langs de kraampjes van het 
‘Strodorp’ te struinen. De dag 
wordt afgesloten met een wed-
strijd ‘Kür op muziek’ vanaf M-
niveau. Aanvang 10.00 uur. Kijk 
voor meer informatie op www.
deduinrand.nl. .
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Castricum - De eerstvolgen-
de open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum op zondag 5 ok-
tober staat nog in het teken van 
de geschiedenis van de fanfares 
in Bakkum en Castricum. In sa-
menwerking met muziekvereni-
ging Emergo, die dit jaar 100 jaar 
bestaat, is er een tijdelijke ten-
toonstelling ingericht. Deze be-
staat uit een groot aantal foto’s 
en attributen als instrumenten en 
kostuums. Daarnaast is er door-
lopend een powerpointpresenta-
tie over dit onderwerp te zien. 

Zoals gebruikelijk wordt de open 
dag in de Duynkant aan de Ge-
versweg gehouden van 11.00 tot 
16.00 uur. 
Leden van de werkgroep zijn 
weer aanwezig om vragen te be-
antwoorden over de geschiede-
nis van Castricum en Bakkum 
of over familieleden. Daarvoor is 
echter meer gelegenheid op elke 
maandag- en woensdagavond 
van 19.30-21.30 uur. Ook dan is 
de tentoonstelling nog te bezich-
tigen.  Meer informatie is te vin-
den op www.oudcastricum.com.

Open dag Werkgroep Oud-Castricum

Expositie ‘100 jaar fanfare’

EHBO start nieuwe cursus
Castricum - Uit onderzoek is 
gebleken dat de meeste Neder-
landers niet weten wat zij moe-
ten doen bij een ongeval of als 
iemand op straat onwel wordt. 
Veel mensen durven daarom 
niet te helpen. Daarom start de 
EHBO Vereniging Castricum 
weer met de cursus Eerste Hulp 
(het EHBO diploma).
De cursus wordt door een daar-
toe opgeleide kaderinstructeur 
en arts gegeven in het EHBO-
lescentrum aan de Koekoeks-
bloem 55 te Castricum. 
Men leert hoe te handelen bij 
onder andere levensbedreigen-
de situaties, ongevallen, vergif-
tiging, (brand)wonden en reani-
matie, maar ook de ongelukjes in 
en om het huis worden behan-

deld. Ook leert men de AED (Au-
tomatische Externe Defibrillator) 
te gebruiken. De cursus Eerste 
Hulp wordt afgesloten met een 
examen, waarna men zich ge-
diplomeerd Eerste Hulpverlener 
mag noemen. De lessen worden 
gegeven op de maandagavond 
in de periode van november tot 
februari. Bij voldoende belang-
stelling wordt er ook een korte 
en intensieve cursus op de za-
terdagochtend gegeven. 
Voor meer informatie of aan-
melding kan men contact opne-
men met het secretariaat van de 
EHBO Vereniging Castricum op 
telf. 0251-651060 (bij voorkeur 
tussen 19.30 uur en 21.00 uur) of 
per e-mail naar ehbocastricum@
wanadoo.nl.

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden dieren: 
0251-658504. Kantoor: 072-
5150071. 
Knaagdierencentrum: 072-
5090234. Inspectie: 0900-
2021210. Vogelasiel: 075-
6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Bakkummerstraat/dr. Jacobilaan 
Bakkum: poes met grijscyperse 
kop, rug en staart, witte onder-
kant en wit staartpuntje, 4 mnd, 
Welpie. 
Laan van Albert’s Hoeve Castri-
cum: zwarte gecastreerde kater, 
kop als Felix, witte borst en 4 wit-
te kniekousen, zwart vlekje ach-
ter op rechtervoorpoot, mogelijk 
op zoek naar Const. Huygens-
straat, 12 jr, Lizzy. 
Geelvinckstraat Castricum: flin-
ke grijscyperse gecastreerde ka-
ter, witte bef en buik, 1 grijze en 
1 witte voorpoot, 2 jr, Gijs. 
Gobatstraat Castricum: chocola-
debruine Burmees, gecastreerde 
kater, mager, gechipt, 1 jr, Bruz. 
Kortenaerplantsoen Castricum: 
beigecyperse ongecastreerde 
kater, klein wit befje, rode vlooi-
enband, 1 jr, Tommy.

Gevonden en
vermiste dieren

Zes leerlingen van het Jac. P. 
Thijsse College naar Tsjechië
Castricum - Zes leerlingen van 
het Jac. P. Thijsse College zijn tot 
en met 4 oktober op reis naar 
Breclav, Tsjechië in het kader van 
een uitwisseling onder auspici-
en van de Rotary Clubs Noord-
Holland. 
De zes, Koen Besteman, Xafie-
ra Strijder, Renske van der Laan, 
Romée Veldhuis, Laura Gronsfelt 
en Silvia van der Wurf logeren bij 
de zes Tsjechische leerlingen van 
het gymnasium in Breclav die in 
augustus Castricum hebben be-
zocht. Ze worden vergezeld door 
Jan Hormann, teamleider 4 en 
5h aan het JPTC. In Breclav krij-
gen zij een programma voorge-
schoteld dat is samengesteld 
door Geeke Kostková-Boers, do-
cente aan het gymnasium in de 
stad, en de Rotary Club Valtice/
Breclav.

Op donderdag 25 september 
vlogen ze naar Wenen en wer-
den daar door de gastgezinnen 
opgehaald. Midden in de nacht 

was de aankomst in Valtice en 
de volgende morgen brachten zij 
een eerste bezoek aan het gym-
nasium van Breclav, waar ze een 
week lang kennis maakten met 
het dagelijkse leven op een Tsje-
chische middelbare school.
Vanaf maandag volgden zij een 
aantal lessen en workshops. Een 
groep leerlingen uit het Italiaan-
se Tolmezzo nam ook deel aan 
dit programma. De voertaal is 
Engels en in die taal stelden zij 
zich in de loop van de week voor 
aan de leden van de Rotary Club 
met een korte speech en een 
film over Castricum, het JPTC en 
de omgeving. 

Verder staan op het programma 
bezoeken aan een folkloristisch 
feest, een kasteel, de stad Brno 
en andere bezienswaardigheden 
in de omgeving. Op zaterdag 4 
oktober wordt de uitwisseling af-
gesloten met een rondwandeling 
door Wenen en vliegt de groep 
terug naar Nederland.

Natuurklussen 
in het duin
Castricum - PWN Waterleiding-
bedrijf Noord-Holland is óók na-
tuurbeheerder en organiseert 
werkdagen voor mensen die als 
vrijwilliger willen meewerken in 
het duin. 
Het Greenteam van PWN zorgt 
voor de begeleiding. Zaterdag 4 

Chirurgen van het 
MCA en RKZ star-
ten regiodienst 
Regio - De chirurgen van het 
Medisch Centrum Alkmaar 
(MCA) en Rode Kruis Ziekenhuis 
(RKZ) in Beverwijk zijn een regi-
odienst gestart. Dit betekent dat 
de patiënt nu ook in acute ge-
vallen behandeld wordt door een 
gespecialiseerd chirurg. Boven-
dien komen de chirurgen naar 
het ziekenhuis toe waar de pa-
tiënt ligt. De chirurgen uit beide 

oktober is er een werkdag in het 
Noordhollands Duinreservaat. Er 
wordt verzameld op de parkeer-
plaats Noorderstraat te Bakkum 
noord. 
Er wordt om 10.00 uur begonnen 
met koffie of thee en rond 16.00 
uur eindigen de werkzaamheden. 
Aanmelden via 023-5413289 of 
www.pwn.nl/vrijwilligers. 
Kinderen onder begeleiding zijn 
ook welkom. 

Najaarsconcert Harmonie 
en slagwerkgroep Excelsior
Limmen – Op zaterdag 4 okto-
ber staan de deuren van Party-
centrum de Vredeburg open voor 
een ieder die wil komen luiste-
ren naar de muzikaliteit van Mu-
ziekvereniging Excelsior Lim-
men. Deze avond staat geboekt 
voor het najaarsconcert van de-
ze vereniging.
Om 20:00 uur zal de slagwerk-
groep het spits afbijten met me-
lodisch slagwerk en andere per-
cussie onder leiding van Floris 
van Tol. Op hun programma staat 
onder andere het bekende ‘Dro-
men zijn Bedrog’,  ‘Western Mo-
vie’, ‘The Japanese Drummers’ en 
de ‘Bongo Solero’.
Het harmonieorkest onder lei-
ding van Liesbeth Zonneveld zal 

het concert vervolgen met een 
zeer uiteenlopend programma. 
Men kan luisteren naar hoog-
tepunten uit de musical ‘Chess’, 
het thema van de film ‘Schind-
ler’s List’ en ook het werk ‘Qua-
tre jours à Paris’, bestaande uit 
vier delen die de sfeer uit de 
stad Parijs goed weergeven. Dit 
laatste muziekstuk heeft de Har-
monie voor het laatst uitgevoerd 
in 1994, tijdens de Nederland-
se kampioenschappen in Doe-
tinchem. Toen nog onder leiding 
van dirigent Cock van der Mo-
len.
Op 4 oktober is de zaal open om 
19:30 uur, en zal het concert om 
20:00 uur aanvangen. De toe-
gang is gratis. 

Open ochtend 
bij ’t Drempeltje
Castricum - Op woensdag 14 
oktober van 10.15 tot 11.15 uur 
organiseert Forte Kinderopvang 
een open ochtend op peuter-
speelzaal ’t Drempeltje, Asser-
laan 1 in Castricum. 

Tijdens de bijeenkomst krijgt 
men de gelegenheid om vra-
gen te stellen en de speelruim-
tes te zien. Ook wordt een video 
vertoond, waardoor men een in-
druk krijgt van een ochtend peu-
terspeelzaal.

De open ochtend duurt van 10.15 
tot 11.15 uur en wordt verzorgd 
door Jacqueline Appelman van 
Forte Kinderopvang.

Wie vragen heeft, kan bellen met 
Jacqueline Appelman, telefoon-
nummer 06-15 88 71 96, of haar 
een bericht sturen via e-mail 
j.appelman@fortebv.nl. 

ziekenhuizen zijn door de regio-
dienst flexibel inzetbaar en daar 
aanwezig waar hun expertise 
gewenst is, 24 uur per dag, ze-
ven dagen per week. 

De chirurgen, die zijn verenigd in 
de nieuw gevormde chirurgen-
maatschap Chirurgen Noord-
west.nl, werken al nauw samen 
bij operaties die op afspraak 
worden uitgevoerd. Dankzij de 
regiodienst krijgen patiënten 
met een acute aandoening ook 
de meest gespecialiseerde chi-
rurg voor de behandeling. 
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Rugbyers hopen op snelle versterking

Jeugdig CAS RC nog niet 
opgewassen tegen Dukes
Castricum - Dat er veel ta-
lentvolle jeugd rondloopt bij 
de Castricumse Rugby Club 
is algemeen bekend. Helaas 
duurt het altijd even voordat 
deze talenten op het hoog-
ste niveau ook daadwerke-
lijk doorbreken. Dat werd in 
de uitwedstrijd tegen lands-
kampioen de Dukes (46 – 5) 
nog maar eens pijnlijk duide-
lijk bij de meervoudige titel-
houder. Ook de Ladies en de 
Shadows konden hun uitwed-
strijden niet winnen, Utrecht 
en Groningen waren op eigen 
veld te sterk. 

Het Driede bezorgde CAS RC 
toch nog de overwinning van de 
dag. Op Wouterland werd het 
25–10 tegen Eemland uit Amers-
foort. De hoofdmacht van CAS 
RC moet het nog steeds stellen 
zonder Lammert Ruiter en Pie-
ter Bob Wierenga. Beiden liepen 
in de openingswedstrijd in Den 
Haag een rugblessure op. Henk 
Jan Hogewerf was met de onder 
19 selectie naar Polen en Joe Hu-
tana was deze zondag niet be-
schikbaar. Matthijs Beentjes was 
voldoende hersteld en speel-
de de hele wedstrijd. Coltspelers 

Robert Penris en Sven Berg de-
buteerden in de basis tegen een 
gretige thuisploeg in Den Bosch. 
Zij misten Gerard Viguurs, die als 
marinier in Amerika op oefening 
was, maar hadden de ploeg ver-
sterkt met Scott de Graaf (Nieuw 
Zeeland) en Bob Motazed (een 
Canadese Duitser). Met vaan-
deldrager Bart Viguurs gaven de 
Bossche driekwarten zondag-
middag een sprankelende voor-
stelling. Bij de voorwaartsen viel 
de goede Castricumse scrum op 
en hadden beide ploegen moeite 
met de line-out.

Viguurs weet de bal met verre 
trappen altijd goed te plaatsen 
en met dit wapen was het bin-
nen een kwartier al 15–0. Hal-
verwege de eerste helft moest 
scrumhalf Maxim Picauly met 
een fikse hersenschudding wor-
den afgevoerd. Zelfs slordig ge-
plaatste kicks vielen daarna nog 
goed en zo kon nog voor rust de 
marge naar 27–0 worden opge-
schroefd.
Na de hervatting herpakten de 
Castricummers zich en openden 
met een stevig offensief. Dat had 
al na drie minuten resultaat met 
een try van Rob Dirkson. Het ver-

volg liet echter op zich wachten 
en Viguurs prikte nog maar eens 
door de Castricumse defensie. 
Na nog een periode van pres-
sie door de gasten hield de Bos-
sche defensie goed stand, mede 
door een uiterste redding van Vi-
guurs na een uitval van Berg. Het 
boegbeeld van de Dukes scoor-
de vervolgens zelf nog maar 
eens, doch stuitte bij de volgen-
de actie nogmaals op de weer-
barstige Berg. Wilco Kunnen en 
De Graaf maakten er uiteindelijk 
46–5 van, voordat Berg vlak voor 
tijd nog weer een laatste score 
wist te voorkomen en vele com-
plimenten toebedeeld kreeg voor 
zijn uitstekende prestatie deze 
middag. 

Zondag mag de ploeg van coach 

Knap gelijkspel MHCC
Castricum - Alphen, een ploeg met vijftien doelpunten voor en 
slechts eentje tegen. En dat na twee wedstrijden. De hockey-
dames van Castricum waren gewaarschuwd! Na het slechte 
spel tegen Alkmaar is er hard getraind om de puntjes weer op 
de spreekwoordelijke i te zetten. En dat is gelukt.

Des Tuiavii proberen zich te-
gen AAC te herstellen. De Am-
sterdammers hebben weliswaar 
twee overwinningen, maar be-
haalden die tegen de twee laagst 
geklasseerde ploegen van de 
Ereklasse. 
De thuiswedstrijd van CAS RC 
op Wouterland (14.30 uur) wordt 
voorafgegaan door de partijen 
tussen de Colts tegen Noord-
Hollandse combinatie en de 
Shadows tegen Haarlem (12.30 
uur). De Ladies zijn vrij en het 
Driede speelt uit tegen Nieuwe-
gein. Zaterdag spelen de TBM 
vanaf 10.00 uur thuis en zijn er 
ook competitiewedstrijden van 
de Cubs (11.00 uur) en Juniors 
(12.00 uur) tegen Eemland. 

ADO ’20 De vervelende nasmaak die ADO had 
overgehouden na de confrontatie met 
VUC, een onverdiende 1-0 nederlaag op 
eigen veld, werd afgelopen zondag met-
een weer weggespoeld. DWV moest het 
bezuren dat zijn opponent revanche wil-
de nemen op zichzelf. Een hattrick van 
Patrick Krop en een late treffer van Dion 
Glumac, maakten er samen vier. Omdat 
de verdediging achter de nul vasthield 
stond er na zo’n 95 minuten 0-4 op het 
scorebord. Het duel in Amsterdam Noord 
maakte wel duidelijk dat ADO het accent 
blijft leggen op zijn offensieve kracht en 
waar dan ook zijn eigen spel zal spelen, 
gericht op de aanval. Daarmee maakte 
eerder al Elinkwijk kennis, nu was DWV 
aan de beurt als slachtoffer. Twee thuis-
nederlagen werden telkens in de daar-
opvolgende uitwedstrijd ‘hersteld’ met 
een winstpartij. Na de 3-0 in Utrecht 
kon ADO in Amsterdam nog eens vier 
doelpunten aan het saldo toevoegen. De 
zes punten die deze twee zeges hebben 
opgeleverd brengen ADO terug in het 
linkerrijtje, een vertrouwde omgeving. 
Intussen wacht het thuispubliek nog op 
de eerste overwinning op de Vlotter. Het 
kijkt zelfs uit naar het eerste competitie-
doelpunt van de hoofdmacht op eigen 
veld. Die zal gescoord moeten worden in 
de eerstvolgende thuiswedstrijd, zo wil-
len we graag veronderstellen. De tegen-
stander die voor die goal in aanmerking 
komt is VVSB. Niet bepaald een ploeg 
die daaraan zonder meer zijn medewer-

king zal verlenen. De amateurclub uit 
Noordwijkerhout – de enige zondag-
hoofdklasser uit de bollenstreek met zo 
vele sterke zaterdagamateurs - heeft in 
de eerste vier wedstrijden van de com-
petitie zijn visitekaartje al afgegeven. De 
opening was al sterk: de kampioen van 
het vorige seizoen Hollandia werd op 
eigen terrein met 1-0 verslagen. Daarna 
werd Haaglandia – vrijwel jaarlijks door 
voetbaldeskundigen getipt als kampioen 
– met lege handen naar Rijswijk terug-
gestuurd (2-0). Argon, een andere titel-
pretendent, kreeg vervolgens te maken 
met een bekeken spelend VVSB, dat 
zijn tegenstander nauwelijks kansen gaf 
maar zelf wel twee keer scoorde. Afge-
lopen zondag leed VVSB voor het eerst 
puntverlies. Omniworld schoot na een 
half uur de eerste bres in de verdediging 
van de fysiek sterke Zuid-Hollanders. 
Daarmee werd een 1-0 achterstand te-
nietgedaan die al na 8 minuten op het 
scorebord stond. In de tweede helft 
scoorden beide ploegen nog eens in die 
volgorde, 2-2 was ook de eindstand. Bei-
de trainers vonden dat er voor hun elftal 
meer in had gezeten. Kortom, de clubs 
hadden beide twee punten verloren.
Nu komt voetbalvereniging Sint Bavo 
met zijn supporters naar de Vlotter om 
de sterke reeks zo goed mogelijk te ver-
volgen.

ADO-VVSB, zondag 5 oktober 14.30 uur, 
sportpark De Vlotter.

Zorgt ADO voor verder 
puntverlies koploper VVSB

zondag a.s. 14.00 uur

ADO ‘20
tegen

türkiyemspOr

Bouw- en 
aannemingsBedrijf B.v.

ADO ‘20
tegen

VVsB

zondag 5 oktober
14.30 uur

VOOR
HEEMSKERK
06-51236499

Tegen Alphen werd het op eigen 
veld 2-2. Castricum kwam goed 
terug na een 2-0 achterstand. 
Toch had er meer ingezeten, 
want de Castricumsen hadden 
het grootste deel van de wed-
strijd het beste van het spel. 
Totaal tegen het spelbeeld in 
scoorde Alphen in de eerste 
helft 2-0. In de tweede helft had-
den de Castricumse dames Al-
phen in de tang. Door een mooi 
opgezette aanval van de oranje-
hemden kwam Marlous Bonnes 
vrij voor het doel. Door een har-

de hak op haar stick kreeg Cas-
tricum een terechte strafbal toe-
gewezen. Aanvoerder Sophie 
Hendrix rondde koel en gecon-
centreerd af: 1-2. 
Vijf minuten voor tijd werd er 
prachtig gescoord uit een straf-
corner door de altijd fanatieke 
Marloes van den Berg: 2-2. 

Aankomende zondag staat HBS 
op het programma, ook een ou-
de bekende uit poule B. De wed-
strijd begint om 12.45 uur aan de 
Bergweg 1a in Bloemendaal. 
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Akersloot -  Zondag 28 septem-
ber stond voor koploper Meervo-
gels een lastige uitwedstrijd op 
het programma in Grootebroek 
tegen de nummer twee Excelsior 
53. Van meet af aan werd duide-
lijk dat het dit keer een spannen-
de wedstrijd kon worden.

De fysiek sterkere tegenstander 
bleek te beschikken over veel 
schotkracht uit de tweede lijn en 
een zeer gevaarlijke hoekspe-
ler. Dankzij het beweeglijke spel 
nam Meervogels echter van-
af het begin de touwtjes in han-
den en bouwde rustig aan een 
stabiele drie punten voorsprong 

op. Onder de lat had doelman 
Cees Wevers echter zijn handen 
vol aan de vele vrij doorkomende 
hoekspelers van de tegenstan-
der. Vooral vanuit de hoek was 
de ploeg uit Grootebroek doel-
treffend en kon daardoor goed 
bijblijven.
Het bij tijd en wijle snelle aan-
valsspel van de Akersloters 
bleek hen toch te machtig. Voor-
al William Kerssens en Jelle Put-
ter waren gevaarlijk en vanuit de 
machtige 4-2 aanval Marco Buur 
en Duncan Burger.
Meervogels was geregeld non-
chalant met verdedigen waar-
door de voorsprong bij rust, 13-

Belangrijke overwinning voor 
heren senioren 1 Meervogels

Jelle Putter scoort tegen concurrent Excelsior.

16 niet overdreven groot was.
Dat was voor de sportieve tegen-
stander een oppepper. Nog meer 
op kracht zetten ze hun spel in en 
Meervogels bleek geïmponeerd. 
Meervogels kon geen overwicht 
meer bouwen en dankzij kee-
per Rik Sander bleven de Aker-
sloters overeind. Daarna was de 
concentratie weer terug en met 
Cees Wevers als gevaarlijke af-
standschutter namen de geel-
zwarten weer een ruimere voor-
sprong. 

Wederom bleek de verdediging 
kwetsbaar waardoor de achter-
stand voor de groen-witten te 
overbruggen leek. Ze kwamen 
tot op een punt, waarna de op-
bouwrij van Meervogels weer 
gevaarlijker en doeltreffender 
werd. Dankzij het missen van 
veel kansen door Meervogels en 
de gevaarlijke hoekspeler van 
Excelsior bleef het spannend tot-
dat in de laatste fase de tegen-
stander werd overrompeld met 
slim spel, waarin Richard Krom 
zich liet gelden.
De lastige uitwedstrijd leverde 
uiteindelijk een 33-28 overwin-
ning op en weer is een concur-
rent op afstand gezet. Twee pun-
ten zonder echt goed te spelen, 
dat zijn belangrijke overwinnin-
gen met de nodige aspecten om 
verder aan te werken op de trai-
ningen.

Zaterdagavond spelen de koplo-
pers weer aan de Boschweg in 
Akersloot om 19.30 uur tegen 
Celeritas 2 uit Bunnik.

FCC D1 haalt punt tegen AZ
Castricum - Zaterdag was het 
een drukte van belang op Sport-
park Noordend bij een jeugd-
wedstrijd. FC Castricum D1 
kreeg de leeftijdgenoten van AZ 
op bezoek en velen wilden getui-
ge zijn van dit spektakel. Zij zijn 
niet voor niets gekomen, want de 
jongens lieten het beste van hun 
kunnen zien. AZ was in de eer-
ste helft sterker, maar aanvoer-
der Thom Heling was een rots in 
de branding, en als er dan toch 
een gevaarlijk afstandsschot van 
AZ kwam, was er telkens keeper 
Devlin Papot die met de vinger-
toppen de bal tegen de lat tik-
te. Niettemin werd het toch 0-1 

voor de gasten. In de rust heb-
ben de begeleiders van FC Cas-
tricum goed werk verricht, want 
het team kwam fel uit de kleed-
kamers en scoorde direct via een 
prachtig schot van Auke Geerts 
de gelijkmaker. Het sterke AZ 
werd een tijdlang goed onder 
druk gehouden, maar er kon niet 
voorkomen worden dat de Alk-
maarse club, waarvan de spe-
lers overigens uit heel Noord-
Holland komen, steeds meer de 
overhand kreeg. Door hard wer-
ken hielden de Castricumse jon-
gens echter stand en konden ze 
met een gelijkspel en een terecht 
applaus van het veld af. 

De voetbalmeiden van Argentinië
Castricum - Voetbal is niet alleen voor jongens, dat bewijzen deze 
drie meiden van het team Argentinië, van de mini’s van FC Castricum. 
Isa, Jessie en Emma voetballen elke zondag bij het WK voor mini’s bij 
FC Castricum. De komende weken vertegenwoordigen ze Argentinië. 
Het WK voor mini’s is een groot succes. Bijna 60 kinderen spelen in 
twaalf teams elke zondag in landenteams tegen elkaar. Het enthousi-
asme en plezier straalt er elke keer weer vanaf, want of je nu wint of 
verliest, voetballen bij het WK mini’s is een geweldige belevenis.

Peter van Splunter benoemd 
tot erelid van FC Castricum

Castricum - Peter van Splun-
ter is benoemd tot erelid van FC 
Castricum. 
Op de algemene ledenvergade-
ring werd Van Splunter (op de 
foto links) door voorzitter Martin 
Vaalburg (rechts) onderschei-
den. “Als gewezen voorzitter en 
in diverse commissies heb je 
voor deze club enorm veel werk 
verzet,” prees Vaalburg. “Wan-
neer er iets bij FCC moet gebeu-
ren, ben jij daar altijd bij betrok-
ken. Daarom heeft het bestuur 
jou tot erelid benoemd.”
Nadat hij jarenlang voorzitter 
was van FC Castricum manifes-

teerde Van Splunter zich de af-
gelopen jaren als de drijvende 
kracht in de kunstgrasveldcom-
missie. Mede dankzij zijn inspan-
ningen beschikt FCC sinds het 
begin van dit seizoen over een 
kunstgrasveld. Ook Jan Drost 
werd vanwege zijn enorme in-
spanningen voor de club onder-
scheiden en tot Lid van Verdien-
ste benoemd. 
Op de ledenvergadering schets-
te voorzitter Vaalburg een roos-
kleurig beeld van FCC. “Aan de 
top streven wij met ons zater-
dagteam naar promotie naar de 
tweede klasse. De 65 mini’s zijn 
de parels van onze club. Ik nodig 
iedereen uit om op zondagoch-
tend om kwart over negen een 
keer te komen kijken. Je weet 
niet wat je ziet. Met 42 jeugd-
teams en meer dan 500 jeugd-
leden groeit en bloeit FC Castri-
cum. Dat schept ook verplichtin-
gen en daar zijn wij ons van be-
wust.” Foto: Bert Schaap.

Zondagteam Meervogels 
tevreden met gelijkspel
Akersloot - Het zondagteam 
van Meervogels heeft thuis tegen 
De Rijp 1-1 gespeeld. Gezien de 
krachtsverhoudingen kregen de 
Akersloters iets te weinig.
In de eerste helft begon Meervo-
gels te afwachtend. Daarna werd 
er meer power getoond. Door 
Stekelenbosch werd het onver-
wacht 0-1. Trainer Han Visser 
liet zijn spelers nog aanvallender 
spelen maar de doelman van De 
Rijp was in grote vorm. 
In de tweede helft bleef het spel 
van de thuisploeg leuk om naar 
te kijken. Acht minuten voor tijd 

kreeg Meervogels eindelijk haar 
beloning. Dave van der Eng kon 
op fraaie wijze 1-1 scoren. Vis-
ser was na afloop niet ontevre-
den. “Ons spel was goed maar 
we hadden eigenlijk meer ver-
diend. Maar de keeper van De 
Rijp was zeer op dreef.”
Meervogels moet het zondag 
opnemen tegen Sporting Krom-
menie. Visser verwacht een boei-
end duel. “Ze staan onderaan 
maar het is absoluut geen slech-
te ploeg. Het wordt nog een pit-
tige klus om punten tegen ze te 
pakken.”

Vriendschap drie- 
bandentoernooi
Akersloot - Aankomend week-
end zal voor de negentiende 
keer het Vriendschap drieban-
den invitatietoernooi worden ge-
houden. Een sterk deelnemers-
veld met daarin spelers die veer-
tig en vijftig caramboles moe-
ten maken. De spelers komen 
uit geheel Noord-Holland en 
spelen met moyennes dat vari-
eert van 0.50 tot 1.00 Helaas kan 
Rob Koning uit Alkmaar zijn titel 
niet verdedigen. Door privéom-
standigheden moest hij noodge-
dwongen afhaken.
De start van dit toernooi is vrij-
dag 3 oktober om 19.00 uur, za-
terdag 4 oktober is de start om 
13.00 uur en deze dag wordt zo-
wel ‘s middags als ‘s avonds ge-
speeld. De finale is zondag 5 ok-
tober en dan is de start om 13.00 
uur. Dit alles geschiedt in biljart-
centrum De Vriendschap aan de 
Kerklaan in Akersloot.

AMAK wandelt
Akersloot - Donderdag 9 okto-
ber is er weer een doordeweek-
se wandeling. 
Het vertrek is om 9.30 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg. Belangstellenden 
zijn welkom. Voor inlichtingen: 
Tinie Leijen 0251315137 of Cock 
Snijder 0251313956.
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Thom Heling speler van de 
maand september bij FCC

den. Een voorbeeld voor zijn 
teamgenoten is Thom, in en bui-
ten het veld. Hij kan druk doen, 
sfeer maken, maar op de juiste 
momenten rustig en aandachtig 
zijn. Hij is altijd aanwezig op de 
trainingen en is het verlengstuk 

Castricum - Voetballen kan ie 
als de beste, dat zag men in de 
wedstrijd van FC Castricum D1 
tegen AZ. Een rots in de bran-
ding in het centrum van de ver-
dediging. Maar dat is niet vol-
doende om jeugdspeler van de 
maand bij FC Castricum te wor-

VV Limmen al elf duels ongeslagen
Limmen - Het blijven schitte-
rende tijden voor VV Limmen. 
Het team won met 5-3 van Al-
ways Forward en dat is de elfde 
officiële gewonnen wedstrijd op 
rij. De wijze waarop dat gebeur-
de was indrukwekkend.
Limmen domineerde het eenzij-
dige duel vanaf het begin en in-
casseerde daar in de zeventien-
de minuut de beloning voor. Re-
né Hof hield in een onoverzich-
telijke situatie het hoofd koel 
en kopte de bal precies voor de 
voeten van Rik Seignette. Tegen 
diens goed geplaatste schuiver 
had de doelman van Always For-
ward geen verweer: 1-0. 
Diezelfde keeper verslikte zich 
vijf minuten later in de fel storen-
de aanvallers van Limmen. Seig-
nette schatte de situatie prima 
in en met een waarlijk prachti-
ge boogbal van buiten het straf-
schopgebied strafte hij slordig 
uitverdedigen op gepaste wijze 
af: 2-0. Na een scherp genomen 
hoekschop kopte een speler van 
Always Forward knap raak. Ge-
lukkig voor de fans langs de kant 
wist Ron van Stralen een minuut 
voor het rustsignaal van de kun-
dige scheidsrechter Kloosterman 
uit Amsterdam met een fraaie di-

agonale schuiver - op aangeven 
van Hof - de voordelige mar-
ge weer op twee te brengen: 3-
1. Tussen de 45e en 60e minuut 
rolde de ene na de andere aan-
val op het doel van Always For-
ward, maar het schortte bij Lim-
men aan de afwerking. Alleen 
Hof wist in die periode te scoren: 
4-1. Toen Hof op aangeven van 
Jeroen Veldt Limmen op 5-1 zet-
te leek een monsterscore in het 
verschiet te liggen, maar helaas 
sloeg de gemakzucht toe.
Dat lag zeker niet aan de achter-
hoede waar vooral Sjoerd l’Abée 
(foutloos als rechtsback) kon te-
rugblikken op een prima wed-
strijd. Uit twee ‘dode’ spelmo-
menten kon Always Forward te-
rugkomen tot 5-3, waarbij voor-
al het tweede doelpunt van de 
Hoornse tegenstander bewon-
dering van het weer talrijk aan-
wezige Limmen-publiek oogstte. 
Niettemin kwam de zege geen 
moment in gevaar. 
Toch waren de twee tegentref-
fers na de 5-1 voorsprong een 
welkome waarschuwing voor de 
streekderby tegen HSV. Eind vo-
rige eeuw stond deze wedstrijd 
voor het laatst op de wedstrijd-
rol. 

Helios-coach Van Halderen 
met de handen in het haar
Castricum - Coach Michiel van 
Halderen had aanvankelijk zo’n 
hoge verwachting van zijn ploeg, 
maar na de wedstrijd van afge-
lopen zondag tegen Zaandam 
Zuid zit hij met zijn handen in 
het haar. 
Opponent Zaandam Zuid kon 
zijn geluk afgelopen zondag niet 
op. Na het eindsignaal werden 
de shirtjes over de hoofden ge-
trokken en scheerden de spe-
lers luid juichend over het veld. 
Ook coach Michael Fritzen van 
de ploeg uit Zaandam stond te 
dansen. Helios vertrok daarente-
gen met stille trom.
“Het is een mentale kwestie’’, 
zuchtte Van Halderen na af-
loop van het duel met Zaan-
dam Zuid. “Door een slappe eer-

ste helft bleven we achter de fei-
ten aanlopen. Wat er precies aan 
de hand is weet ik niet. Het kan 
zijn dat er toch de nodige span-
ning was, omdat we tegen het 
team van Fritzen moesten spe-
len.’’ Fritzen is een oude beken-
de van Helios. Hij zwaaide twee 
jaar geleden de scepter over de 
hoofdmacht uit Castricum.
Helios keek in een mum van tijd 
tegen een achterstand van zes 
doelpunten aan, terwijl de ploeg 
van Van Halderen zowel qua spel 
als op papier de betere partij 
was. Voornamelijk de aanval van 
Helios liet het in eerste instan-
tie afweten. “Er wilde geen schot 
in en de kansen die werden ge-
creëerd waren ook niet echt om 
over naar huis te schrijven.’’ De 

Kooiman slaat eindelijk toe
Castricum - In de vierde ron-
de interne competitie van de 
Schaakvereniging Castricum, 
doorbrak Egbert Kooiman de 
reeks van drie nederlagen en 
versloeg met zwart Peter Smit.
Het spel ging lange tijd ge-
lijk op totdat er een flinke afruil 
plaatsvond en er een toreneind-
spel resteerde. Egbert speelde 
dit netter uit en won een pion. 
Daarna kwam Peter er niet meer 
aan te pas en verzilverde Eg-
bert zijn pluspion. Rikus Tiesin-
ga hield knap stand tegen een in 
vorm komende Gerard Kuijs. Ge-
rard kwam in een Hollandse par-
tij met zwart wel beter te staan, 
maar na een flinke stukkenruil 
was er niet meer te halen dan 
een remise. Gerard Blees keer-
de na lange tijd weer achter het 
schaakbord terug en wilde zijn 
partij tegen Peter Hoek met wit 
rustig opzetten. Gerard koos de 
Caro Kann opening. Zijn opzet 

werd echter scherp bestreden 
door Peter en voor beide partijen 
waren er aanvalskansen. De ko-
ning van Gerard stond niet lek-
ker maar hij won drie pionnen 
voor een stuk. Toen de partij wat 
remiseachtig aandeed, overzag 
Gerard een vervelende wending 
die hem een toren kostte, waar-
op hij teleurgesteld opgaf. Hel-
een van Arkel-de Greef speelde 
met wit weer de Van Geet ope-
ning tegen theoriegoeroe Jo Cla-
rijs. Jo kreeg een zwarte pion op 
e4, maar deze bleek kwetsbaar 
en Heleen kon na rokade rus-
tig op verovering van de pion 
spelen. Jo werd geruisloos op-
gebracht, alleen een paardvork 
zorgde met torenverlies voor tu-
mult en Jo streek de vlag.
Op kop na vier ronden staat He-
leen met vlak achter zich een 
ontketende Han Kemperink die 
Evert Schmit met zwart zeer 
knap versloeg.   

van de trainer in en buiten het 
veld, zoals een goed aanvoer-
der betaamt. Verleden jaar, toen 
Thom nog niet in de brugklas zat 
was hij vrijwel elke woensdag-
middag op het veld om training 
te geven aan de mini pupillen. En 
goed voorbeeld doet goed vol-
gen: tegenwoordig staat er een 
trouwe club van D-pupillen die 
nog wel in groep 8 zitten die in 
navolging van Thom helpt bij die 
training. Thom is een sociale jon-
gen en daarom weet men zeker 
dat de bal die hij als jeugdspeler 

van de maand heeft ontvangen 
door vele team- en buurtgeno-
ten gebruikt zal gaan worden. 

opgelopen achterstand werd 
vlak voor rust  tot 4-7 verkleind.
In de tweede fase van het duel 
pakte de aanval het ineens re-
delijk op. Helios kwam terug tot 
10-11. “Op dat moment hadden 
we moeten doorstoten, maar het 
zat er toch niet in.’’ De eindstand 
werd 11-14.

Het lijkt erop dat Helios weer last 
krijgt van zijn oude kwaal. “Te-
gen de wat zwakkere teams kun-
nen we het spel niet meer ma-
ken. We trekken ons op aan de 
betere teams en dat is een slech-
te ontwikkeling. Je moet tegen 
alle soorten ploegen je eigen 
spel kunnen maken. Dat is ons 
een tijdje gelukt, maar nu lijken 
we weer terug bij af.’’

Succes bij Hacquebardloop
Akersloot - Afgelopen zondag 
is onder zeer goede omstandig-
heden, soms zelfs erg warm, de 
24e AMAK Hacquebardloop ge-
houden en de organisatie kan 
terugkijken op een succes volle 
loop. Het parcours loopt door het 
dorp, door de polder en langs 
het Alkmaardermeer. Om 10.00 
uur was het de jeugd die het 
eerst van start ging, daarna om 
11.00 uur waren de senioren aan 
de beurt.
De uitslag is alsvolgt:
Dames 5 km: 1. Meike Lub-
bers 24.51, 2. Simone Verhoeven 
25.17, 3. Mirjan v.d. Pal 25.18. Da-
mes 10 km: 1. Kim Modder 41.59, 
2. Diana Simon 47.17, 3.  Susanne 
Prins-Tamis 51.37. 
Dames 15 km: 1. Monique Ar-
kenbout 1.02.00.
Heren 5 km: 1. Kevin v.d. Stroom    
16.56, 2. M. van Harlingen 17.07, 
3. Stefan Poel 19.07. 
Heren 10 km: 1. Ronald Poel 
34.25, 2. Raymond Blok 35.11, 3. 

Arie Hendrik Visser 35.31, 4. Rob 
Berger 36.45, 5. Bram van Baar 
37.35. 
Heren 15 km: 1. Harald van Doorn 
51.51, 2. Willem van ’t Veer 53.03, 
3. Gerrit v.d. Berg 58.38, 4. Siem 
Meijne 59.48, 5. Marco Havelaar 
1.02.45. 
Meisjes 500 meter: 1. Lianne Stel 
3.02, 2. Nova Dekker 3.04, 3.  De-
nise Schouten 3.06. 
Jongens 500 meter: 1. Joey Met-
selaar 2.35, 2. Timo Krom 2.36, 
3.  Joep Kerssens 2.39. Meisjes 1 
km: 1. Mariska Poel 3.49, 2. Ben-
te Gooijer 4.08, 3.  Presilla Zijp 
4.10. Jongens 1 km: 1. Niek Tel 
3.38, 2. Loyd van Wees, 3. Joep 
Koomen. 
Meisjes 2 km: 1. Femke v.d. Pal 
7.25, 2. Ilona Poel 7.40, 3. Iris v.d. 
Plas 7.48. Jongens 2 km: 1. Stan 
Niesten 7.56, 2. Daan Koomen 
7.58, 3.  Guido Klaassen 8.11. Be-
ginnergroep 5 km: 1. Sasika Kok 
28.46, 2. Ans Kaptein 28.49, 3. 
Rebecca van Kampen 29.23.

Tafeltennisvereniging Castricum 
wint van concurrent ZTTC 7
Castricum - Afgelopen vrij-
dag deden de spelers van Cas-
tricum 1 goede zaken in hun ta-
feltennispoule. Door van ZTTC 7 
te winnen staan ze na drie speel-
ronden ruim aan kop.
Victor Tchernov bleef ongesla-
gen. Alleen zijn tweede partij te-
gen Richard Roersma ging wat 
moeizaam: de vierde game was 
zo spannend dat Victor uitein-
delijk pas met 16-14 wist te win-
nen. Ook Tim Visser draaide een 
goede avond. In zijn eerste partij 
tegen George Scheffer kwam hij 
langzaam op gang, na het verlies 
van de tweede game wist hij de-
ze partij toch nog met een span-
nende vierde game winnend af 
te sluiten. 
Zijn tweede partij tegen Ed Ste-
vens won Tim overtuigend in drie 

games evenals zijn laatste partij.
Paul Walbeek verging het die 
avond iets minder gunstig. Zijn 
eerste partij won hij vol zelfver-
trouwen vrij makkelijk, maar in 
de tweede, tegen George Schef-
fer, werd Paul dermate onder 
druk gezet dat hij deze partij in 
drie games verloor. In zijn laat-
ste partij tegen Ed Stevens ont-
spon zich een ware thriller. Door 
de druk die beide spelers elkaar 
over en weer oplegden, werd het 
een wedstrijd vol verrassende 
wendingen waarbij Paul uitein-
delijk in de vijfde game met 13-
11 de winst nipt wist binnen te 
halen. 
Doordat Tim Visser en Paul Wal-
beek namens Castricum ook het 
dubbel wonnen, werd de eind-
stand uiteindelijk 9-1.

Meervogels 
boekt hoge score
Akersloot - Het zaterdagteam 
van Meervogels is tegen Alcma-
ria zeer goed voor de dag geko-
men. De hekkensluiter werd met 
8-2 verslagen.
Meervogels opende sterk en kon 
al snel de score openen. Met de 
rust in zicht was het duel al be-
slist. In de tweede helft bleef de 
ploeg goed doorgaan om het 
Akerslootse publiek te verma-
ken. 
Meervogels moet het zaterdag 
5 oktober opnemen tegen Zou-
aven.

Geen krant 
ontvangen?

Bel:
(0251)
674433
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Klimop winnaar van de
schoolzwemwedstrijden
Castricum - Na een zomer met 
veel sportwedstrijden tijdens de 
EK voetbal en de Olympische 
Spelen, is in zwembad De Witte 
Brug het sportieve zomerseizoen 
afgesloten met de Castricum-
se kampioenschappen school-
zwemmen.

De groepen 5 en 6 hebben tijdens 
de schoolzwemtijd hun eigen 
wedstrijd gezwommen, waarbij 
ze elkaar steeds aanmoedigden, 
want niet het individuele, maar 
het groepsresultaat was belang-
rijk. In kleine groepjes werd zo 
snel mogelijk een baan school-
slag zwommen. Door de strenge 
jury (de zweminstructeurs) zijn 
de resultaten per groep bijge-

houden. Iedere leerling heeft één 
keer op tijd gezwommen, waar-
bij de wedstrijd voor de hele klas 
als (h)echte groep was, want per 
groep is de snelste en minder 
snelle zwemmer genoteerd en 
opgeteld en dat leverde de eind-
score per klas.

In twee weken hebben alle groe-
pen van alle scholen vol enthou-
siasme gezwommen, elkaar aan-
gemoedigd en per groep hun tijd 
neergezet met uiteindelijk twee 
winnende klassen: Klimop groep 
5a zwom het snelste van alle 
groepen 5 en Toermalijn 6b van 
de groepen 6. Als prijs mogen 
zij met de hele klas op zaterdag-
middag komen vrijzwemmen.

Afzwemmers september
Castricum - Op 3 september 
werd er weer voor de eerste keer 
na de zomervakantie afgezwom-
men voor de drie verschillende 
Snorkeldiploma’s en hebben De-
nise van Domburg, Hidde Zijp en 
Melle Zijp met goed gevolg de 
eisen voor het eerste Snorkeldi-
ploma afgelegd. Voor Snorkelen 
2 hebben Marc Edelenbos, Bon-
nie Groot, Rick Hollenberg, Jon-
na Noort, Kay Pepping en Majlen 
Welzenbagh hun prestaties laten 
zien, terwijl alle onderdelen voor 
Snorkelen 3 goed gedaan wer-
den door Rick de Jong, Sil Kuijs 
en Kaylin Stel. 
Op 10 september waren er vijf-
tien kandidaten voor het A-di-
ploma. Voor dit diploma hebben: 
Jeroen van Arkel, Juliëtte Ba-
kels, Nordin Blaauw, Mees Bur-
gering, Dulce Vita Gusdorff, Lars 
Hofma, Youri Houbaer, Lieke Ja-
cobs, Bas de Kort, Niels Kotten, 
Maaike Krom, Lucas Schram, Ti-
sha Simons, Anouk Veldmans en 

Maud de Vries  afgezwommen.
Op 17 september is er ook door 
vijftien kandidaten afgezwom-
men voor het B-diploma. De ei-
sen voor dit diploma zijn moei-
lijker, maar een vervolg op het 
A-diploma. Deze eisen werden 
goed afgelegd door: Rembrandt 
Baron, Yair Ben-Jacov, Caitlin 
Boersen, Bram Brantjes, Anna 
Gouw, Tijmen Hoedjes, Rebec-
ca Koenders, Merel van der Kolk, 
Maarten Kops, Tjerk Kuhlman, 
Sanne Maat, Ruud Molleman, 
Sem Oosthoek, Tessa Schoon en 
Max Streefkerk.

En op 24 september hebben ne-
gen kandidaten afgezwommen 
voor het C-diploma. Mees Borst, 
Sophie Broenink, Sven Brouwer, 
Jennifer Dekker, Vincent Dek-
ker, Max van Gelderen, Laura 
Hanrath, Julien Leek en Anouk 
Weerman hadden het hele bad 
voor zich en alle aandacht was 
voor hun goede prestaties.

Biljartvereniging ’t Stetje
Jeroen van de Kerkhof 
is niet te stuiten!
Castricum - Jeroen van de 
Kerkhof heeft het op zijn heu-
pen, en staat een straatlengte 
voor in punten op de rest. Vrij-
dagavond was het weer raak. Hij 
versloeg in de eerste ronde Henk 
Revers in tien beurten, wat hem 
weer veel wedstrijdpunten ople-
verde. Ook zijn tweede partij te-
gen Siem Castricum werd wel-
iswaar remise maar leverde nu 
voor beide spelers weer de nodi-
ge punten op. Siem maakte hier 
een serie van zeven caramboles. 
Siem deed het ook goed tegen 
broer Piet en versloeg hem in 25 
beurten. 
Ook Cees Rörik deed van zich 
spreken en won beide partijen. 
Hij versloeg in de eerste partij 
Jos Hes in 22 beurten, en deed 
het zelfde tegen Jan van de 
Kerkhof, wat ook voor Cees weer 
de nodige punten opleverde. 
Ook Johan van Venetiën deed 
het goed en versloeg eerst Jan 
Elting in 22 beurten en daarna 
was Piet Castricum aan de beurt 
en werd in 28 beurten ook door 
Johan verslagen. Johan staat op 

het moment op de tweede plaats. 
Wie de laatste tijd ook goed be-
zig is, is Eugene Burgzorg. Eerst 
versloeg hij Stephan Castricum 
in 18 beurten en daarna Jos Hes 
in 19 beurten wat hem doet stij-
gen naar de derde plaats. Fred 
van Haasen speelde een zeer 
goede partij tegen Jan Elting en 
versloeg hem in 16 beurten, en 
maakte een hoogste serie van 
zeven caramboles. Hij verloor 
van Siem Groentjes in 19 beur-
ten die series maakte van zeven 
en acht en een hoogste van tien 
caramboles. 
Jan van de Kerkhof versloeg in 
20 beurten Cor Sprenkeling. Ook 
Huib Moot wist van Cor te win-
nen, die geen beste avond had. 
Huib maakte in deze partij series 
van 2 x 11  en de hoogste van 
13 caramboles. Huib Moot ver-
loor op zijn beurt wel weer van 
Henk Revers, deze partij duurde 
te lang, 32 beurten. Tot slot ver-
sloeg Stephan Castricum, Siem 
Groentjes in 26 beurten, hier 
maakte Stephan een hoogste se-
rie van acht caramboles.

Oproep aan Castricumse jeugd

Balvaardigheidslessen TVC
Castricum - Ook deze winter zal TV Castricum voor de allerkleinste 
jeugd balvaardigheidslessen organiseren onder deskundige begelei-
ding. Tijdens deze lessen wordt de kinderen de grondbeginselen van 
de tennissport op luchtige en speelse wijze bijgebracht. Een ideale 
kennismaking dus met deze boeiende sport. De lessen zijn bedoeld 
voor jongens en meisjes in de leeftijd van zes en zeven jaar en worden 
wekelijks op donderdagmiddag gegeven tussen 16.00 en 17.00 uur. De 
lessen gaan van start op 6 november en de kosten bedragen 79,00 eu-
ro. Plaats van handeling is de gymzaal aan de Walingstuin en voor ten-
nismateriaal wordt ter plaatse gezorgd. Voor informatie en aanmelding: 
jeugdcommissie@tvc.nl gebruiken.

Admiraal 
verrekent zich
Limmen - Vrijdag 26 septem-
ber speelde Vredeburg ronde 1. 
In groep A verrekende Admiraal 
zich tegen B. Stolp in een afwik-
keling van stukken waardoor hij 
direct kon opgeven. L. Wellink 
was zeer tevreden nadat hij met 
zijn gebruikelijke agressieve spel 
R. Termes op de knieën kreeg. 
Pouw bouwde solide aan een 
sterke opstelling en won een 
pion tegen A. Wellink wat vol-
doende was voor een gewonnen 
eindspel. 
Krom ontsnapte aan een mat in 
twee zetten tegen Sturk die ver-
der de kluts kwijt was en zelfs 
verloor. Twaalfhoven overspeelde 
Van Vliet in de opening en kreeg 
een niet te stuiten koningsaanval 
die hij keurig met damewinst en 
mat afrondde. 
Nieuwkomer Hageman won ge-
makkelijk van F. van Zanten en 
begon hiermee aan een sterk te 
verwachten stijging op de rang-
lijst. In de B-groep nam Allard de 
Vries direct revanche van vorig 
seizoen op kampioen Ozair Da-
hi door na damewinst de partij te 
winnen. VV Limmen onderuit

Limmen - De vrouwen van VV 
Limmen zijn tegen Zaandijk on-
verdiend met 2-1 onderuit ge-
gaan. Toch speelde het team 
absoluut niet slecht. Een gelijk-
spel was een betere afspiegeling 
van de krachtsverhoudingen ge-
weest. Keeper Monique Castri-
cum ontbrak wegens een bles-
sure. Zaandijk begon fel maar 
Limmen liet niet over zich heen 
lopen. Toch was het Zaandijk 
dat de score opende. Limmen 
gaf niet op en bleef doorvechten 
voor een betere tussenstand. De 
ploeg had pech dat enkele goe-
de mogelijkheden uiteindelijk 
niet in het vijandelijke doel te-

recht kwamen. Zo werd er op de 
lat geschoten. Met rust stond het 
nog steeds 1-0. 
Na de thee begon Limmen sterk. 
Nikki Kuijs was dicht bij een tref-
fer maar haar kopbal ging net 
naast. Door een counter kon 
de thuisploeg op 2-0 komen. 
Limmen toonde daarna karak-
ter door te blijven knokken voor 
een beter resultaat. De beloning 
kwam toen Kuijs op schitteren-
de wijze scoorde. Verder kwam 
de ploeg echter niet. Limmen 
kreeg te weinig. In deze vorm zal 
de ploeg de komende weken on-
getwijfeld goede resultaten gaan 
behalen.

Handbaltoernooi

Pupillen VV 
Limmen verrast
Limmen - De pupillen van VV 
Limmen F1 werden afgelopen za-
terdag aangenaam verrast door 
sponsor ‘Baksteen Holland’ uit 
Limmen. Alle spelers kregen een 
jack en een bijbehorende sport-
tas. 

Akersloot - Handbalvereniging 
Meervogels ’60 organiseert voor 
kinderen van zeven en acht jaar 
een handbaltoernooi op 8 okto-
ber. Zowel de individuele speler 
als teams zijn welkom. Inschrij-
ving is vanaf 14.00 uur.  Informa-
tie: voorzitter@meervogels60.nl.

Jeugdtoernooi 
bij handbal 
Meervogels ‘60
Akersloot - Handbalvereniging 
Meervogels ’60 organiseert voor 
kinderen van zeven en acht8  jaar 
een handbaltoernooi op 8 okto-
ber. Zowel de individuele speler 
als teams zijn welkom. Inschrij-
ving is vanaf 14.00 uur.  Informa-
tie: voorzitter@meervogels60.nl.
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Limmen, Hogeweg 159
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342

Krommenie, Ruimtevaartlaan 154a, tel. 075-6285579
Putter’s Specialiteiten Bakkerij

Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker
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n** internet: www.bakkerijputter.nl **

Heel speltbrood
(met kans op ’n weekendje-weg-voor-2)! 
Deze week              p.st. € 2, 50 !!
WEEKEND-AANBIEDING:
4 vrucHtenpencees      € 4, 75 !!

Zaterdag bij Blanco 
Milano: Special Days!
Heemskerk - Dé modezaak 
voor jongens en mannen, Blan-
co Milano, start zaterdag met de 
Special Days: een dag vol met te 
gekke aanbiedingen, te winnen 
prijzen en niet te vergeten leu-
ke cadeaus! 

Zaterdag: Jack & Jones aan-
bieding
De actie van zaterdag betreft 
een speciale aanbieding van het 
merk Jack & Jones met echte 
special prijzen, zie voor afbeel-
ding de voorpagina van deze 
krant. Er zijn voor deze dag ar-
tikelen ingekocht die bijna voor 
inkoopprijs de deur uit gaan! 
Het gaat om een jeans: norma-
le prijs 89,95 euro, nú 59,95 eu-
ro; een hooded sweat: norma-
le prijs 49,95 euro, nú 29,95 eu-
ro en een T-shirt: normale prijs 
29,95 euro, nú 14,95 euro. Het T-
shirt en de hooded sweat zijn in 
diverse kleuren te verkrijgen in 
de maten small tot en met XXL. 
De jeans is er vanaf maat 29 tot 
en met 36 in diverse lengtema-
ten. De artikelen zijn los te koop, 
zo kunnen de klanten naar eigen 
smaak combineren.  

Cadeaus: een boxershort en 
een T-shirt
Bij aankoop van twee special 
days-artikelen en meer ont-
vangt men als klant een boxer-
short en een T-shirt. Eigenaar 
Mike de Graaf: “Dit is een extra-
tje voor onze vaste klanten. Wij 
hebben inmiddels een hoop vas-
te klanten in Heemskerk en doen 
graag iets voor ze terug als blijk 
van waardering. Er is uiteraard 
een beperkte oplage met de ca-
deaus, wees er dus op tijd bij.”

Echte vette mannenprijzen!
Bij de special days horen leuke 
prijzen. Zondag maakt elke beta-

lende klant kans op diverse prij-
zen. Blanco Milano geeft weg: 
een 32 inch lcd tv van Samsung, 
een trendy laptop van Acer en 
een Candy horloge van Adidas. 
“Ook dit keer zijn het echte man-
nenprijzen”, aldus eigenaar Jo-
rien Bakker. “We proberen elke 
keer weer leuke items te vinden 
om weg te geven. Ik denk dat 
deze gadgets wel in de smaak 
zullen vallen.”
   
Tien collecties per jaar
Voor de mensen die het nog 
niet wisten: Blanco Milano ver-
koopt inmiddels tien collecties 
per jaar! Dat houdt in dat er bij-
na wekelijks nieuwe artikelen in 
de winkel liggen. Jorien: “Niet al-
leen voor de klanten is dit leuk, 
maar ook voor ons om daar mee 
te werken. Bijna iedere week ziet 
de winkel er weer anders uit en 
daar raak je zelf ook enthousi-
ast van. Bij elke nieuwe collectie 
zorgen we ervoor dat de leukste 
artikelen en met name tegen de 
leukste prijzen bij ons in de win-
kel terechtkomen.”  
Verkochte merken bij Blanco Mi-
lano: Jack & Jones, A1A, EDC by 
Esprit, Blend, Outfitters Nation en 
LTB. Hoogtepunten van de nieu-
we collecties zijn maandelijks te 
zien op de geheel vernieuwde si-
te van Blanco Milano. 
Wie als klant op de hoogte ge-
houden wil worden, kan zichzelf 
aanmelden op de site. Men ont-
vangt dan automatisch bericht 
bij nieuwe collecties en aanbie-
dingen. 
Blanco Milano, Maerten van 
Heemskerckstraat 21A: geopend 
van dinsdag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 17.30 uur, op de 
koopavond van 18.30 tot 21.00 
uur en op zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Voor meer informatie 
ga naar www.blanco-milano.nl. 

Ook musicalkoor Time 
Square zoekt Joseph!
Uitgeest - Dat het zingen van 
musicalmuziek niet alleen voor 
vrouwen is weggelegd, blijkt wel 
uit de enthousiaste reacties op 
het televisieprogramma ‘Op zoek 
naar Joseph’ van de AVRO.
Maar niet alleen de AVRO zoekt 
mannelijk talent, ook musical-
koor Time Square uit Uitgeest 
kan wel wat extra mannenstem-
men gebruiken.

Time Square zingt behalve Jo-
seph and the Amazing Techni-
color Dreamcoat, nog veel meer 
leuke medleys uit onder ande-
re de musicals Les Misèrables, 

High School Musical, Evita en 
Chicago.
Wie op zoek is naar een nieuwe 
hobby en hier interesse in heeft 
kan de stoute schoenen aantrek-
ken en eens vrijblijvend binnen-
lopen. 
Time Square repeteert iede-
re maandagavond van 20.00 tot 
22.00 uur in dorpshuis De Zwaan 
in Uitgeest. Tijdens de school-
vakanties wordt er niet gerepe-
teerd. 

Voor aanmeldingen koor@time-
square.nl. Voor meer informatie 
www.time-square.nl.

Open dag bij de
Dierenambulance 
Heemskerk - Op zondag 5 ok-
tober is er  vanaf 12.00 uur open 
dag bij Dierenambulance Ken-
nemerland te Heemskerk. Er zul-
len diverse activiteiten en dieren 
zijn, waaronder reptielen, uilen-
presentatie, suikerspin, ballon-
nenwedstrijd, ponyrijden, grote 
loterij, schminken, jeugdbrand-
weer en knuffeldieren voor de 
kinderen. De activiteiten vinden 
plaats op de Kleine Houtweg 35. 

Grote overdekte 
rommelmarkt
Uitgeest - Op zondag 26 okto-
ber wordt er een grote overdek-
te rommelmarkt gehouden in de 
sporthal de Zien in Uitgeest. 
Het betreft een markt met meer 
dan 75 kramen. Op deze markt 
krijgt men de gelegenheid om 
overtollige spulletjes te verko-
pen.  De rommelmarkt wordt ge-
houden van 12.00 tot 16.00 uur. 
Entreeprijs bedraagt 1,00 euro, 
kinderen tot twaalf jaar gratis.
Voor meer informatie 0251-
254067, 0251-240557 of joke@
jurlam.demon.nl of anneke-
zonn@hotmail.com.

Rijbewijs 
ingevorderd
Uitgeest - De politie heeft vori-
ge week maandag het rijbewijs 
ingevorderd van een automobi-
list die te snel reed. Op de Pro-
vinciale weg, waar 80 km per uur 
de maximaal toegestane snel-
heid is, werd de automobilist ge-
klokt op 134 km per uur, 54 km 
te snel. Het rijbewijs wordt altijd 
ingevorderd wanneer er 50 km of 
sneller te hard gereden wordt.

Hard 2 Get in Bobs

Uitgeest - Zaterdag 4 oktober 
vindt het feest genaamd Hard 
2 Get plaats in de Bobs in Uit-
geest. Deze titel is afgeleid van 
de naam van de dj van deze 

avond, dj Hardwell. De Bredase 
Robbert van der Corput, oftewel 
dj Hardwell, is pas 20 jaar maar 
al een gevestigde naam in de ur-
ban- en eclecticscene. In 2006 
begon hij de Eclectic Beats cd-
serie, welke inmiddels bij deel 5 
is aangekomen. 
Dj Hardwell is een graag geziene 
deejay bij de Bobs en haar pu-
bliek. 
Discotheek Bobs aan de Wester-
werf in Uitgeest organiseert we-
kelijks feesten voor publiek van 
16 jaar en ouder. 

Dierendagdisco en klaver-
jassen bij Kindervreugd
Uitgeest - Op 4 oktober gaat 
het nieuwe kinderdiscoseizoen 
bij Kindervreugd van start met 
een speciale dierendagdisco. Al-
le muziek staat in het teken van 
dieren en de kinderen kunnen 
zelf ook als hun favoriete dier 
naar de speeltuin komen. 
Dit seizoen staan er nog zes an-
dere disco’s op het programma. 
Dit jaar beschikt ‘Kindervreugd’ 
over een splinternieuwe laser, 
waarmee nog mooiere lichteffec-
ten kunnen worden gemaakt. De 
volgende disco’s staan nog dit 
jaar op het programma: Dieren-
dagdisco, 4 oktober, Sinterklaas-
disco, 15 november en Kerstdis-
co, 20 december. 
Ook in 2009 wordt er vrolijk ge-
feest in de speeltuin en wel op 
de volgende dagen: 17 janua-
ri, 14 februari, 21 maart en 18 

maart. De thema’s van deze dis-
co’s zijn nog even een verrassing 
en zullen bekend worden ge-
maakt op de website: www.dis-
co.speeltuinuitgeest.nl.
De kinderdisco’s beginnen om 
15.00 uur en duren tot 16.30 uur. 
Leden kunnen gratis naar bin-
nen en aan niet-leden wordt een 
bijdrage gevraagd van 1,00 euro. 
Ook deze maand kan er worden 
geklaverjast in het clubgebouw 
van speeltuinvereniging ‘Kinder-
vreugd’ Uitgeest. Op 6 oktober 
om 20.00 uur staat voor een ie-
der die zin heeft om een kaartje 
te leggen de koffie klaar. Er zijn 
op deze avond prijzen te win-
nen.
Kijk voor meer informatie op 
www.speeltuinuitgeest.nl of mail 
naar speeltuinuitgeest@hotmail.
com.

Millhouse report 
Vrijdag 3 oktober: Mill Lounge 
Café, 15:00 – 17:30 uur, 11 t/m 
16 jaar. Toegang gratis.
Groep 8 disco Pirates, 19:30 – 
23:00. Alle groep 8-ers uit Uit-
geest. Toegang gratis.
Zaterdag 4 oktober: Disco Flitzz, 
19:30 – 23:00 uur, 11 t/m 16 jaar. 
Toegang gratis.
Dinsdag 7 oktober: Chilltime, 
15:00 – 17:30, 11 t/m 16 jaar. Toe-
gang gratis.
Vrijdag 10 oktober: Mill Lounge 
Café, 15:00 – 17:30 uur, 11 t/m 16 
jaar. Toegang gratis.
Vrijdag 10 oktober: Movie Night 
(film kijken op groot scherm met 
topgeluid), 20:00 – 22:30. Vanaf 
11 jaar. Toegang gratis.
Zaterdag 11 oktober: Disco Flitzz, 
19:30 – 23:00 uur, 11 t/m 16 jaar. 
Toegang gratis.
Mill House is te vinden aan de 
Molenwerf 6 in Uitgeest (begin 
van het industrieterrein). Voor 
meer informatie: Daniëlle van de 
Brug: 0613421719 of jongeren-
werk@jonguitgeest.nl.
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MHCU wint met 
dubbele cijfers
Uitgeest - De meiden 8D wa-
ren er zaterdagmorgen hele-
maal klaar voor: hun wedstrijd 
tegen Heerhugowaard. De ver-
dediging deed het erg goed. Veel 
ballen werden gestopt en netjes 
de cirkel uitgewerkt. Helaas wer-
den die direct weer ingeleverd 
bij een speelster van Heerhugo-
waard. De druk op het doel nam 
toe, evenals het aantal strafcor-
ners. Heerhugowaard slaagde er 
in op voorsprong te komen: 1-0. 
De tweede helft ging een stuk 
beter voor Uitgeest. Bijna ging de 
bal er in, maar in plaats van ge-
lijk te maken scoorde Heerhugo-
waard twee keer. De eindstand 
was dan ook 0-3. Na een goede 
wedstrijd hadden de meiden van 
Uitgeest helaas verloren.
Meisjes 11 D1 van Uitgeest 
speelde een prima wedstrijd uit 
bij HBS. Met goede combina-
ties werd direct de aanval inge-
zet. HBS kwam onder druk en 
al snel kwam Uitgeest op voor-
sprong. Keer op keer zette Uit-
geest de aanval in en alle linies 
werden betrokken in het spel. 
Bij rust stond er een 2-0 stand 
in het voordeel van Uitgeest op 
het scorebord. Na de pauze liep 
Uitgeest snel uit naar 3-0 om de 

wedstrijd uiteindelijk met maar 
liefst 10-0 winnend af te slui-
ten. Maar het mooiste was dat 
er goed werd gespeeld door het 
hele team.
De jongens D1 hebben de com-
petitie flitsend voortgezet. Door 
goed samenspel werd er een 
prima wedstrijd neergezet en de 
ruststand was dan ook 5-1. Pur-
merend kwam vlak voor en na 
rust enigszins terug, maar de 
jongens lieten zich niet gek ma-
ken. Door met elkaar goed over 
te blijven spelen en inzicht te to-
nen in het spel, hebben ze Pur-
merend verslagen met 8-2.

De jongens C1 hebben eveneens 
door goed samenspel weer ge-
zorgd voor een fantastisch resul-
taat. 7-2 was de stand toen het 
eindsignaal klonk. Er werd weer 
met veel inzet gehockeyd. Het 
nieuwe team is al goed op el-
kaar ingespeeld. De achterhoe-
de had de aanvallers van Rood 
Wit prima onder controle. Door 
goed samenspel kon vervolgens 
de aanval worden overgenomen 
en werd er veel gescoord. Inte-
resse in hockey? Meer informa-
tie is te vinden op de website: 
www.mhcu.nl.

Dubbele winst voor Oranjeboven
Uitgeest - Badmintonclub 
‘Oranjeboven’ speelt met twee 
teams in het nieuwe competitie-
seizoen 2008/2009 van de Ne-
derlandse Badmintonbond. Het 
jongensteam  bestaat uit Jel-
le Ullersma, Lars van der Graft, 
Michael Biesot en Pepijn Boter-
manl. Door twee afmedlingen 
werden Arjan Remmers en Pe-
pijn van Lieshout opgetrommeld 
om te kunnen spelen tegen Bad-
mintonclub Arcade uit Almere. 
Het jongensteam heeft zondag 
zijn eerste uitwedstrijd met 5-
3 gewonnen. Het was voor het 
Oranjejongensteam een super-
dag, want er werd met 5-3 ge-
wonnen. Het team bestaande uit 
twee reserves, wist te winnen 
van de grote vereniging uit Al-
mere. BVArcade heeft 80 jeugd-
leden en Oranjeboven zes jeugd-
leden die uitkomen voor de Ne-
derlandse badmintonbond com-
petitie. Invaller Arjan Remmers 
speelde nu voor de tweede keer 
mee en wist zijn singlepartij en 
dubbelpartij met Pepijn Boter-
man te winnen. Arjan won  zijn 
tweede singlepartij uit zijn carri-
ere en Brendan verloor zijn eer-
ste singlepartij. 
Pepijn won zijn singlepartij heel 
gemakkelijk in twee sets met 21-

2 en 21-10 en Michael Biesot 
won ook zijn singlepartij in een 
bloedstollende partij met 21-19 
en 21-18. Brendan ook voor het 
eerst spelend in deze competitie 
speelde samen met Michael een 
jongensdubbel en deze werd in 
een spannende driesetter helaas 
verloren. 
Pepijn won tenslotte ook zijn jon-
gensdubbelpartij met Michael in 
twee sets. De vereniging is nog 
op zoek naar enkele sponsors 
om de jeugd in Uitgeest te sti-
muleren om te badmintonnen. 
Met kindercampagne zal deze 
unieke overwinning gevierd wor-
den.  

Het mixteam derde klasse dis-
trict heeft zondag zijn eerste uit-
wedstrijd gespeeld tegen Bad-
mintonclub Vennewater uit Hei-
loo. De eerste dame Cindy En-
gelbaerts heeft toch haar eerste 
wedstrijd gespeeld voor Oranje-
boven. Haar knie ingezwachteld 
werd haar eerste single partij vrij 
simpel gewonnen in twee sets. 
Zij heeft vroeger hoog gespeeld 
en wil bij de club het badminton-
gevoel weer terugkrijgen. 
De tweede dame die werd op-
geroepen was Michelle Lam-
mers en zij speelde een van haar 

mooiste partijen en was voor de 
club goud waard. De single ge-
wonnen in drie sets. De laatste 
set won Michelle met 23-21.
Ilona Veldhuis en Michelle  
speelden een damesdubbelpartij 
en wonnen de wedstrijd in twee 
sets. Dick Breeuwer en Remon 
Hart speelden de herendubbel 
en wonnen deze vrij moeizaam 
in twee sets. De heren single-
partij van Remon werd in drie 
sets gewonnen, 21-14 en 16-21 
en 21-19. 
De tweede herensingle van Mar-
cel v.d. Pas werd gemakkelijk in 
twee sets beslist in het voordeel 
van Oranjeboven. De mixpar-
tij van Ilona en Remon werd in 
twee sets gewonnen, 21-13 en 
23-21. De laatste mixpartij werd 
door Marcel/Michelle ook win-
nend afgesloten in twee sets, 21-
9 en 21-6.

De vereniging zoekt nog dames 
uit Uitgeest en Akersloot. De 
thuiswedstrijden worden zon-
dagochtend om 10:00 uur in 
Sporthal de Zien gespeeld. De 
volgende thuiswedstrijd is 5 ok-
tober tegen Slotermeer.  
Voor meer info 06-42458979 
of 0251-319793 en www.
bcoranjeboven.250x.com.

FC Uitgeest komt niet 
verder dan gelijkspel
Uitgeest - FC Uitgeest is tegen 
LSVV niet verder gekomen dan 
1-1. Het gevolg is dat men nu al 
de aansluiting met de koplopers 
in de vierde klasse A begint te 
verliezen. 
FC Uitgeest begon goed aan de 
wedstrijd. Er werden in het eerste 
kwartier een paar kleine kansen 
gecreëerd maar zowel Gabe van 
Wijk en Ramon den Nijs hadden 
het vizier niet op scherp staan. 
LSVV kroop daarna wat uit zijn 
schulp en wist een paar keer ge-
vaarlijk te worden. Gelukkig was 
er keeper Alders die zich bij Uit-
geest steeds meer begint te ont-
poppen als een uiterst betrouw-
bare sluitpost. In de 22e minuut 
ging het fout. Mark Rijnsburger 
verspeelde de bal aan spits Fok-
kema van LSVV die koelbloedig 
de 0-1 scoorde. Uitgeest herstel-
de zich daarna goed. Het leid-
de in de 33e minuut tot de ver-
diende, maar vooral ook prach-
tige, gelijkmaker door Rijnsbur-
ger. Voor hem stuiterde de bal 
vreemd op, hij ving het leer eerst 
met zijn linkervoet op om vervol-
gens met rechts onbarmhartig 
hard uit te halen. 1-1. 
In de tweede helft probeerde trai-
ner Jurg Bosman het tij te keren 
door een extra aanvaller in te zet-
ten, namelijk Rick Veldt. Het be-
oogde effect bleef uit. Het duur-
de pas tot de 70e minuut voor-
dat Uitgeest weer eens gevaar-

lijk werd voor het doel van LSVV 
met een hard en strak schot van 
Veldt. Direct daarna was het wel 
bijna raak toen een fraaie solo 
van Den Nijs in het strafschop-
gebied onderbroken werd door 
LSVV-verdediger Nan. ‘Penalty’, 
brulde de toeschouwers naar de 
ietwat lui leidende scheidsrech-
ter De Heus. Maar die gebaarde: 
doorspelen. Een ander discuta-
bele minuut was de 77e. 
Na een aanval van FC Uitgeest 
kreeg John den Nijs een dot van 
een kans. Hij knalde tegen de 
keeper op en de wegspringende 
bal werd vervolgens door Frank 
Deijkers feilloos ingeschoten. 
Doelpunt zou je zeggen. Scheids-
rechter De Heus besliste echter 
anders. Als ongeveer de enige 
op het hele veld, zelfs de grens-
rechter van LSVV wees naar het 
midden, had hij buitenspel ge-
constateerd. 
Zo bleef het bij 1-1 in een wed-
strijd die FC Uitgeest eigenlijk 
naar zich toe had moeten trek-
ken. De spelers die het verschil 
hadden moeten maken, Gabe 
van Wijk, Ramon den Nijs en Ju-
an Viedma, waren deze keer niet 
goed bij de les. Zo vond ook trai-
ner Bosman die na afloop zuur 
constateerde dat de opgaan-
de lijn in het spel bij FC Uitgeest 
bruut was verstoord en dat de 
ploeg te weinig uit zichzelf had 
gehaald. 

De dames van FC Uitgeest: van links naar rechts en van boven naar be-
neden: Eline Westerink, Anouk Piso, Sandra van Egmond, Shari Breet-
veld, Esther van Hoolwerff, Sanny Kuyper en Linda van Zutphen. San-
dy Winter, Sabine Admiraal, Pauline Admiraal, Wendy Berkhout, Danien 
Out en Marjorie Tor. Liggend Anne van de Berg. 

FC Uitgeest boekt fraaie zege
Uitgeest - De vrouwen van FC 
Uitgeest hebben de thuiswed-
strijd tegen SV Kadoelen met 2-1 
gewonnen. De beslissende tref-
fer werd gemaakt door Sabine 
Admiraal.

Na de teleurstelling van vorige 
week waar de tegenpartij won 
door het gebruik van een hand 
bij het scoren, begon Uitgeest 
scherp aan de wedstrijd. Hoewel 
de duels nog niet erg fel waren 
werd er redelijk gevoetbald en 
toch stand gehouden. Erg veel 
kansen waren er niet. Admiraal: 
“We speelden veel lange ballen 

die niet altijd goed aankwamen.” 
Toen er na een verovering wel 
van achteruit werd opgebouwd 
kon Pauline Admiraal aan de lin-
kerkant door een actie doorlo-
pen, ze schoot de bal op doel, 
maar helaas voor Uitgeest kaats-
te deze door een kleine aanra-
king van de keepster terug. Da-
nien Out wist de bal direct op 
Sandy Winter te passen wel-
ke de bal binnen wist te schie-
ten. Hierdoor kwam Uitgeest op 
voorsprong. 

Daarna bleven de lange ballen 
niet aankomen en kreeg de te-

genpartij vaker de bal. Admiraal: 
“Hun spits kreeg de bal in de 
voeten en wist behendig weg te 
draaien bij onze rechtsachter en 
kreeg zo een vrije schotkans. De 
1-1 was helaas een feit. Zo gin-
gen wij dan ook de rust in. Na de 
rust bleven we gelukkig scherp 
en heeft iedereen onwijs gebik-
keld.”

Eline Westerink werd nog even 
vijf minuten aan de kant ge-
zet na een overtreding. Admi-
raal: “Haar tegenstander kreeg 
gelukkig rood voor natrappen 
waardoor we Westerink wel even 
konden missen. De voorzetten 
bleven komen maar de keepster 
was erg goed en wist alle ballen 
te veroveren.”
Tot de voorzet van Pauline Ad-
miraal ergens tussen vijf spe-
lers kwam zowel van Uitgeest 
als van Kadoelen, de bal werd 
geraakt maar kwam via de kee-
per het doel weer uit waar Sabi-
ne Admiraal stond die de bal er 
in kopte, 2-1. Grote vreugde bij 
Uitgeest maar het was nog niet 
voorbij. In de laatste vijf minuten 
kwam Kadoelen nog dicht bij de 
goal waar zij na een paar scho-
ten nog niet weg te krijgen wa-
ren. Admiraal: “Gelukkig wist 
keeper Sandra van Egmond ze 
telkens weer weg te werken.” Na 
nog twee keer een lange bal over 
de zijkanten van Uitgeest floot 
de scheidsrechter af. 
Admiraal: “De meeste kansen in 
de tweede helft kwamen duide-
lijk bij Uitgeest vandaan en ze 
hebben ervoor geknokt, een ver-
diende overwinning dus.” 
FC Uitgeest speelt zondag om 
12.00 uur tegen Duinrand.
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Afdeling Uitgeest bestaat reeds 85 jaar

Uitgeester EHBO-ers onmisbaar 
bij evenementen en ongevallen

Uitgeest - “Een goede EHBO-er 
heeft het in de vingers en is be-
reid te posten bij evenementen”. 
Dat is de mening van de voorzit-
ter van de EHBO-vereniging Uit-
geest, Jan Krom. “Er moet rust 
van je uitgaan. Geruststellen en 
troostende woorden zijn belang-
rijk. Je moet situaties kunnen in-
schatten en niet al te snel 112 
bellen.”

De EHBO speelt een belangrij-
ke rol in het gezin Krom. Jan is 
al achttien jaar EHBO-er voor 
volwassenen. Zijn vrouw Wil-
ly Krom is de coördinatrice van 
de jeugd EHBO. Er worden les-
sen gegeven aan de groepen 
acht van de vier Uitgeester ba-
sisscholen: de Binnenmeer; de 
Molenhoek; de Vrijburg en Palt-
rok door Mieke Matton, Karin 
van der Wal en Willy Krom. Jan: 
“Je hoopt natuurlijk, dat bij onge-
vallen en evenementen jouw tas 
dicht blijft, maar zijn wij betrok-
ken bij een ongeval, dan stellen 
wij aan het slachtoffer eerst al-
lerlei vragen. Hoe heet u? Waar 
woont u? Wat is er gebeurd? Wat 
was u van plan te gaan doen? Je 
houdt hem of haar bij de les en 

probeert hem of haar af te lei-
den. Je stelt je voor en zegt: “Ik 
ben EHBO-er, ik probeer u te 
helpen. Ondertussen heb je de 
situatie ingeschat. Er zijn bij-
na altijd omstanders bij een on-
geval aanwezig. Je zegt dan te-
gen één van hen, indien nodig: 
Bel onmiddellijk 112 voor een 
ambulance. Zelf bel je of geef je 
de boodschap aan iemand door 
als je wilt, dat iemand een AED 
(Automatische Externe Defibrila-
tor) brengt. Deze AED wordt ge-
bruikt bij hartstilstand. Het appa-
raat geeft via een stem aan hoe 
er moet worden gehandeld. On-
dertussen start je met de reani-
matie. Dit doe je als de adem-
haling is gestopt. Je maakt dan 
eerst de kleren los. Dan ga je af-
wisselend twee minuten ach-
ter elkaar het hart masseren en 
beadem je twee keer. Hoe je dat 
moet doen leer je op een EHBO-
cursus.”
Wie lid wil worden van de EHBO-
vereniging Uitgeest moet eerst 
een beginnerscursus volgen van 
veertien lessen. Dat kan vanaf 
zestien jaar. Kosten: 135,00 eu-
ro. Men krijgt 50 tot 70% ver-
goed van de verzekeringsmaat-

Voorzitter Jan Krom, hier met een AED en twee bijbehorende elec-
trodepads.

schappij, waarbij men verzekerd 
is. Voor de beginners komen de 
volgende punten aan de orde: 
1) Let op gevaar voor jezelf, het 
slachtoffer en anderen; 2) Stel 
het slachtoffer gerust; 3) Ga na 
wat er gebeurd is; 4) Zorg voor 
deskundige hulp (112 of huis-
arts); 5) Laat het slachtoffer op 
de plaats waar hij of zij ligt of zit 
liggen of zitten; 6) Als het slacht-
offer niet zelf kan lopen, maar 
vervoerd moet worden als hij of 
zij bijvoorbeeld op een gevaarlij-
ke plaats ligt, dan past men de 
Rautekgreep toe. Dat is een spe-
ciale vervoersgreep bij gevaarlij-
ke incidenten. Maar na zo’n be-
ginnerscursus moet je niet den-
ken, dat je het voor de rest van 
je leven wel weet. Velen weten in 
maart al niet meer wat zij in sep-
tember hebben geleerd. EHBO-
ers moeten daarom ieder jaar 
weer herhalingslessen volgen. 
De jaarlijkse contributie is: 22,50 
euro. De lessen worden eens per 
maand op twee dinsdagavonden 
en één woensdagavond gegeven 
van 20.00 tot 22.00 uur. Voor het 
seizoen september 2008 tot en 
met maart 2009 krijgen gevor-
derden te maken met de volgen-
de onderwerpen: het menselijk 
lichaam; levensreddende hande-
lingen; reanimatie en AED; ver-
bandleer; LOTUS; kleine verwon-
dingen; een shock en uitwendi-
ge wonden. Daarenboven wor-
den er drie lezingen gehouden 
over 1e) drugs en alcohol (Brij-
derstichting; 2) brandwonden 
en 3) de ambulance. LOTUS is 
een begrip in de EHBO-wereld. 
Het staat voor: Landelijke Oplei-
ding Tot Uitbeelding van Slacht-
offers. Jan Krom volgde zelf ook 
een opleiding voor LOTUS en is 
vaak slachtoffer bij oefeningen. 
Zo was hij onlangs nog LOTUS 
bij een rampenbestrijdingsoefe-
ning in het Spaarneziekenhuis in 
Haarlem.    
De EHBO Uitgeest is altijd aan-
wezig bij specifieke Uitgeester 
evenementen, zoals voetbalwed-
strijden; bij de wielerronde Uit-
geest; bij de recreatieterreinen 
Dorregeest en Zwaansmeer; tij-
dens basketbal-, turn- en volley-
balwedstrijden; de skeelerronde; 
Koninginnedag; bevrijdingsdag 
en de sportweek. Jan: “Je moet 
altijd alert blijven en vooral zor-
gen, dat er in gevaarlijke situa-
ties niet nóg meer slachtoffers 
bij komen. Als het om kinderen 
gaat, doen een troostend woord 
of een pleister vaak al wonde-
ren.” (Marga Wiersma) 

Club St. Tropez in Club Planet
Uitgeest - Zaterdag 4 oktober 
vindt het concept Club St. Tropez 
plaats in Club Planet met nie-
mand minder dan de Nederland-
se topdeejay Benny Rodrigues.
Benny Rodrigues is in no-time 
tot de Nederlandse top gaan be-
horen. Hij heeft op vrijwel elk 
succesvol feestje gedraaid zo-
wel nationaal als internationaal. 
Deze Rotterdammer met Portu-

gees bloed verstaat de kunst om 
de funk te gebruiken, de dans-
vloer vol te krijgen en de zaal aan 
zijn voeten. Zaterdag komt hij 
zijn funky sound gebruiken om 
bij Club Planet de sterren van de 
hemel te draaien.
Club Planet aan de Westerwerf 
in Uitgeest organiseert wekelijks 
trendy feesten voor publiek van 
18 jaar en ouder. 

Sluizentocht is pittoreske 
afsluiting van het fietsseizoen
Uitgeest - Op zondag 12 okto-
ber organiseert de Kennemer 
Toer Club de Sluizentocht. Deze 
laatste fietstocht van dit seizoen 
heeft een lengte van 65 kilome-
ter. Nog één keer dit jaar kan 
men genieten van een uitsteken-
de fietstocht, die over en langs 
zeker negen sluizen en sluisjes 
voert die men wellicht nog niet 
kent. Zoveel sluizen tussen Uit-
geest en Zaandam is misschien 
voor velen een onbekende ver-
rassing, waar de Kennemer TC 
de deelnemers kennis mee laat 
maken via een route door het 
Noord-Hollandse landschap. Een 
koffiestop is gepland in Zaan-
dam vlakbij de grote sluis.

Deze tocht is prima te rijden voor 
iedereen aan de hand van de 
routebeschrijving die men bij de 
inschrijving uitgereikt krijgt.

De inschrijving vindt plaats tus-
sen 10.00 en 11.00 uur in het 
clubhuis van IJsclub Kees Jon-
gert, aan de tweede zijweg van 
de Communicatieweg bij fiets-
knooppunt 36 te Heemskerk.
De administratiekosten zijn: 1,00 
euro voor NTFU-leden en 1,50 
euro voor niet NTFU-leden.
Voor verdere informatie kan men 
zich wenden tot J. Wijntjes, tel: 
0251-212339. (tussen 19.30 en 
20.30 uur) of kijk op de website  
www.kennemertc.nl.

Klaverjassen 
bij FC Uitgeest
Uitgeest - Op vrijdagavond 3 
oktober kan men weer komen 
klaverjassen in het clubhuis van Fort Veldhuis ook in oktober open

Heemskerk - Het bestuur van 
de Stichting Aircraft Recovery 
Group 1940-1945 maakt bekend 
dat het Luchtoorlogmuseum 
‘Fort Veldhuis’ ook in de maand 

oktober op zondagen van 10.00 
tot 17.00 uur geopend zal zijn.
Toegang: Volwassenen 2,50 eu-
ro, kinderen van 8 tot 12 jaar, 
1,50 euro, kinderen jonger dan 8 

jaar gratis. Houders Veteranen-
pas gratis.
Fort Veldhuis is gelegen aan de 
Genieweg 1, op de grens van 
Heemskerk en Assendelft, tel. 
0251-230670 b.g.g. 06-20298691, 
info@arg1940-1945.nl.

FC Uitgeest, welke is gelegen 
aan de Zienlaan. 
Er wordt gestart om 20.00 uur. 
De toegangsprijs bedraagt 2,50 
euro. 
Er zijn deze avond prijzen te win-
nen en er is een verloting. 

Geen krant ontvangen?
Bel 0251-674433
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Bezoekadres
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Tel.: 0251 - 361111
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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.

Raadslid
beëdigd
De heer K.H. Boer werd tijdens de 
afgelopen raadsvergadering van 
25 september beëdigd als raads-
lid voor D66. Hij neemt de plaats 
in van zijn partijgenoot J.Chr. van 
der Hoek, die op 10 juli tegelijk 
met P.K. Linnartz (VVD) werd ge-
installeerd als wethouder.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Dean Deijle, zoon van P.A. Deijle 
en M.J. Veldt

Kijk op Uitgeest
Werkt het wel?
Laatst vroeg iemand aan me hoe 
het gaat met de nieuwe samen-
stelling van het college. Na wat 
doorvragen begreep ik dat de 
vraag niet zozeer was bedoeld 
over het college. Nee, in de nieu-
we wethouders had hij zeker ver-
trouwen. Het ging er meer om of 
de gewijzigde oppositie/coalitie-
verhoudingen wel goed werkten. 
En dan letterlijk bedoeld. Werkt 
het wel? Want in de krant kon je 
lezen dat de verhoudingen nogal 
eens op scherp stonden.

Daar ga ik een stukje over schrij-
ven, dacht ik toen. Want mis-
schien lopen er wel meer Uit-
geesters met die vraag rond. 
Alles goed en wel, denken nuch-
tere Uitgeesters. Politiek moet 
er misschien soms worden be-
dreven, maar ons dorp moet wel 
bestuurd worden.

Ik kan u allen geruststellen. Het 
gaat er in het debat soms scherp 
aan toe. De raadsvergadering van 
vorige week was daar nog een 
voorbeeld van. Maar als voorzit-
ter geef ik iedereen zoveel als re-
delijk is de ruimte. En een pittig 
debat houdt iedereen ook scherp 
en dat komt de besluitvorming 
weer ten goede. Maar waarom 
ik u gerust kan stellen is het vol-
gende. Na afloop van de verga-
dering staan we nog een uurtje 
na te praten. En dan blijkt dat de 
sfeer ook nu nog prima is. Oppo-
sitie en coalitie staan door elkaar 
en met elkaar in een gezellig ge-
sprek. Dus het werkt zeker wel.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Renovatie Tolweg: bijna op schema
De renovatie van de Tolweg ligt nog vrijwel op het schema dat 
omwonenden voor aanvang van de werkzaamheden per brief van 
de gemeente kregen. De aannemer begint op 9 oktober aan fase 
2 van de renovatie, drie dagen later dan aangekondigd. Dat is het 
gedeelte van de Tolweg dat ligt tussen de kruising met Assum/
Weeg en de Anna van Renesselaan. De drie dagen vertraging is het 
gevolg van extra werk aan het omleggen van kabels en leidingen. 

In de afgelopen weken heeft aan-
nemer BAM bij de werkzaamheden 
in de eerste fase van de renovatie 
kabels en leidingen aangetroffen die 
anders lagen dan was voorzien. De 
noodzakelijke omlegging hiervan 
zorgde voor enige vertraging. Die 
kon echter worden beperkt door 
de werkzaamheden zo in te delen 
dat op andere onderdelen tijdwinst 
kon worden geboekt. In totaal is nu 
sprake van drie dagen achterstand 
op het oorspronkelijke schema; veel 
minder dan een regionaal dagblad 
berichtte.
Afhankelijk van de weersomstandig-

heden is 9 oktober de startdatum 
van fase 2.

Overlast
Omwonenden hebben geklaagd 
over de inzet van (zwaar) materieel 
door de aannemer. Dat zou overlast 
veroorzaken in de vorm van geluid 
en trillingen. De gemeente heeft 
daarover met de aannemer overlegd 
en deze opgedragen om het mate-
rieel aan te passen in de nabijheid 
van bebouwing. Enige overlast is 
echter niet te vermijden. De aanne-
mer is tijdens de werkzaamheden 
aansprakelijk voor de uitvoering.

Contract peuterspeelzaal een feit
Wethouder Van der Hoek en direc-
teur De Leur van peuterspeelzaal 
Kidsbest Kinderopvang hebben 
vrijdag 26 september een overeen-
komst ondertekend. Daarmee is het 
peuterspeelzaalwerk voor drie jaar 

gegarandeerd. Half augustus begon 
Kidsbest zijn activiteiten. De peuter-
speelzaal heeft onderdak gevonden 
in basisschool De Paltrok aan de 
Wiekenlaan.

Halt Kennemerland van start
Vrijdag 3 oktober is de officiële start van Halt Kennemerland, een 
samengaan van de vijf Halt-bureaus IJmond-Noord, Velsen, Kenne-
merland-Zuid, Haarlem en Haarlemmermeer. De nieuwe organisa-
tie tekent deze dag in het nieuwe kantoor in Heemstede overeen-
komsten met de politie en met de elf deelnemende gemeenten.

Halt Kennemerland verleent dien-
sten op het gebied van preventie 
van jeugdcriminaliteit, overlast en 
veiligheid. Het levert een bijdrage 
aan het verhogen van het normbe-
sef van jongeren van twaalf tot acht-
tien jaar en hun ouders en aan het 
verhogen van de veiligheid in de ge-
meenten in de regio Kennemerland.
Halt Kennemerland heeft gewerkt 
aan een stevige positie op repressief 
en preventief gebied. In de nieuwe 
organisatie kan deze verder uitge-
bouwd worden. De politie verwijst 

gemiddeld 900 jongeren per jaar 
naar Halt Kennemerland. Op preven-
tief gebied verzorgt de organisatie 
jaarlijks 3.000 uur aan activiteiten 
voor de elf gemeenten. Het nieuwe 
adres is: Havenstraat 87, 2102 LB 
Heemstede.

Collecte
Nierstichting
De collecte die de Nierstichting van 
14 tot en met 20 september in Uit-
geest heeft gehouden, leverde een 
opbrengst op van 4.921,39 euro.



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMIssIE sAMENlEVINGszAKEN
De commissie Samenlevingszaken houdt een openbare vergadering 
op maandag 6 oktober om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeen-
tehuis, Middelweg 28. Op de agenda staan onder meer de volgende 
onderwerpen:
- Toelichting door de Meergroep op de nieuwe Wet Sociale Werkvoor-

ziening.
- Vaststelling Jaarverslag leerplicht 2007-2008.
- Regionale beleidsnotitie Inventarisatie uitgangspunten Centrum 

voor Jeugd en Gezin.

VERGADERING WElstANDsCOMMIssIE
De welstandscommissie behandelt op maandag 6 oktober 2008 om 
14.00 uur een aantal bouwplannen voor de gemeente Heemskerk, Ber-
gen en Uitgeest. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in 
het gemeentehuis van Uitgeest. De agenda van de bouwplannen van 
de gemeente Uitgeest kan vanaf donderdag 2 oktober 2008 worden 
ingezien bij de balie van Publiekszaken in het gemeentehuis van Uit-
geest of u kunt contact opnemen met mevr. K. Dekker, tel. 0251 - 36 
11 69.

VERGADERING JEuGD- EN JONGERENRAAD
De Jeugd- en Jongerenraad houdt op maandag 6 oktober om 19.00 uur 
een openbare vergadering in het gemeentehuis, Middelweg 28. Op de 
agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Opening speelterrein Assum.
- Dorpsplan.
- Mill House.

VERGADERING COMMIssIE GRONDGEBIEDzAKEN
De commissie Grondgebiedzaken houdt een openbare vergadering op 
dinsdag 7 oktober om 20.00 in de raadzaal van het gemeentehuis, 
Middelweg 28. Op de agenda staan onder meer de volgende onder-
werpen:
- Concept Ontwikkelingsvisie Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
- Zesde wijziging Monumentenverordening.
- Aanpassing tarieventabel Legesverordening en delegatie bevoegd-

heid nemen projectbesluit.
- Plan van aanpak Structuurvisie.

PlANsChADEVERORDENING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken open-
baar bekend, dat in een openbaar register zijn opgenomen, en met in-
gang van vandaag op de gemeentesecretarie, Middelweg 28, Uitgeest, 
voor een ieder ter lezing zijn neergelegd en in afschrift tegen betaling 
der kosten voor een ieder verkrijgbaar zijn:

1. het besluit de Gemeenteraad van 25 september 2008, nummer 
R2008.108, met betrekking tot vaststelling van de Planschadever-
ordening. Deze verordening komt in de plaats van de Procedurere-
geling Planschadevergoeding. De Planschadeverordening regelt de 

beoordeling van aanvragen om planschade; de verordening is in 
werking getreden op 1 juli 2008.

2. het besluit van de Gemeenteraad van 25 september 2008, num-
mer R2008.0050, met betrekking tot de tweede wijziging van de 
Verordening Wet Inburgering. De artikelen 3 (aanwijzing van de 
doelgroep), 5 (de inning van de eigen bijdrage) en 6 (opleggen van 
verplichtingen) zijn bij deze wijziging gewijzigd. De wijziging is 
in werking getreden met ingang van 1 januari 2008, met dien ver-
stande dat artikel 3 terugwerkt tot en met 1 november 2007.

PlAAtsING CONtAINERs
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat toe-
stemming is verleend aan Inco Installatiebedrijf BV te Alkmaar voor 
plaatsing van twee containers op de parkeerplaats naast de Openbare 
Bibliotheek aan de Dokter Brugmanstraat voor de periode van 6 okto-
ber t/m 28 december 2008, dit i.v.m. renovatiewerkzaamheden. Aan 
deze toestemming zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden:
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. Belanghebbenden kunnen 
een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de bekendmaking 
van dit besluit.

ONtVANGEN BOuWAANVRAAG
BR 2008-093 Middelweg 119

Plaatsen bouwbord, containers en bouwkeet.

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

AFGEGEVEN BOuWVERGuNNINGEN
Verzenddatum
01-10-2008 Castricummerweg

Plaatsen overkapping

AFGEGEVEN slOOPVERGuNNINGEN
Verzenddatum
29-09-2008 Middelweg 113-115, Middelweg 117-119 en Ixia-

pad 1
Slopen fundering (gedeeltelijk) voormalige Rabobank, 
Middelweg 117-119.

De woning en toebehorende gebouwen aan de Middelweg 113-115 
worden in hun geheel gesloopt. Dat geldt ook voor de berging aan 
het Ixiapad. 
  
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 Burgemeester en wethouders.

uitgeest, 2 oktober 2008

Even poseren vóór het portret van de koningin. Van links naar rechts: 
burgemeester Mieke Baltus, wethouder Jack van der Hoek, wethou-
der Arnold Sely en wethouder Piet Linnaertz. Vóór: gemeentesecreta-
ris Florence van Eyck.

Over Dorpsplan wordt niet meer gepraat

Financieel gezonde situatie 
voor zelfstandig Uitgeest

Uitgeest - “Over het Dorpsplan 
praten we niet meer. In de Cas-
tricummerpolder zal niet wor-
den gebouwd.” Het plan is volle-
dig van de baan. Dat werd dui-
delijk tijdens de op 23 septem-
ber in het gemeentehuis gehou-
den persconferentie waar de 
programmabegroting 2009-2013 
werd behandeld. Door genoemd 
gegeven is er meer financiële 
ruimte. Bovendien komt er meer 
geld binnen van het Rijk, waar-
door ook het gemeentefonds 
meer financiële middelen heeft. 
Een zelfstandige gemeente, die 
haar financiën op orde heeft. 
Het is een compliment waard. 
Wethouder Piet Linnaertz: “De 
eerste paar maanden van het jaar 
waren er een paar onmiddellijke 
tegenvallers. Nu na negen maan-
den kunnen we constateren, dat 
het begrotingstekort fors terug-
loopt. Ik verwacht zelfs aan het 
eind van het jaar, dat het tekort 
tot nul is gereduceerd.” Maar na-

tuurlijk kunnen er nog onver-
wachte tegenvallers opduiken. 
Wethouder Arnold Sely (financi-
en) wil het allemaal nog beter in 
de hand gaan houden. Hij stelde 
voor niet alleen aan het eind van 
het jaar de eindsituatie te beoor-
delen. “Via rapportage per kwar-
taal kunnen we onmiddellijk zien 
waar de zaken uit de pas gaan 
lopen”, zo zei hij. “Bij knelpun-
ten kan dan met de raad bespro-
ken worden hoe we een buiging 
kunnen maken.” 
Gemeentesecretaris Florence 
van Eyck: “Wij hebben een be-
paalde organisatievisie met aan-
dacht voor kwaliteitsverbete-
ring en efficiency. Uitgeest heeft 
minder personeelskosten. In on-
ze nieuwe personeelsorganisatie 
zullen structurele zaken zo veel 
mogelijk door onze eigen men-
sen worden uitgevoerd.”
Voor de bevolking van Uitgeest 
ziet het er in vergelijking tot an-
dere gemeenten rooskleurig uit. 

De totale gemeentebelasting 
(OZB en de afvalstoffen en ri-
oolheffing) wordt weliswaar ver-
hoogd, maar is met 1.99 % lager 
dan de inflatie (3.6%). Het colle-
ge wil dat de voorzieningen de-
zelfde kwaliteit behouden. Het 
huidige niveau van de voorzie-
ningen, ook voor wat betreft de 
sociale voorzieningen blijft op 
peil. Voor instellingen en vereni-
gingen, die subsidie krijgen van 
de gemeente worden de subsi-
dies met het inflatiepercentage 
verhoogd.

Doordat de gemeente Uitgeest 
geld op de bank heeft staan pro-
fiteert men van het dit jaar snel 
gestegen rentepercentage.  Voor 
het maken van nieuwe bestem-
mingsplannen trekt het college 
90.000 euro uit. En men particu-
lier initiatief wil gaan koesteren. 
“Heb je een nieuw plan? Laat ho-
ren. Dan kijken wij wat we kun-
nen doen.” (Marga Wiersma).


