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Wisseling van de wacht 
bij het CDA in Uitgeest
uitgeest - Alex Blauw, die sinds 
februari 2012 voor het CDA in de 
gemeenteraad van Uitgeest zit, 
gaat de raad per september 2012 
verlaten.  Alex Blauw is onlangs 
verhuisd naar Westzaan. Omdat 
van een gemeenteraad alleen in-
gezetenen van de desbetreffen-
de gemeente lid kunnen zijn, kan 
de heer Blauw helaas niet langer 

deel uitmaken van de raad van 
Uitgeest. Zijn plaats zal worden 
ingenomen door Annemiek van 
de Vliet.

Annemiek van de Vliet is geen 
onbekende in het CDA. Sinds 
1987 is zij politiek actief. Als lan-
delijk vice voorzitter van de jon-
gerenorganisatie van het CDA 
en van 1995 tot 2002 lid van de 
Provinciale Staten van Noord-
Holland, waaronder 5 jaar frac-
tiesecretaris. In 2002 verliet zij de 
provinciale politiek Sinds 1984 
werkt Annemiek in het basison-
derwijs, onder andere in Bever-
wijk en de laatste 10 jaar in Uit-
geest. Momenteel is zij werk-
zaam als directeur van basis-
school de Duif in Heiloo.
Samen met Aad Wijte zal Anne-
miek van de Vliet namens het 
CDA in Uitgeest de belangen 
van de gemeente en van de kie-
zers gaan behartigen. In de Raad 
van oktober 2012 zal zij geïnstal-
leerd worden.  

Jongeren kijken uit naar zelfstandige toekomst

De Brug is ‘geslagen’!
uitgeest - Lang hebben ze er-
naar toe geleefd en in septem-
ber was het zover. De eerste 
paal werd geslagen voor jonge-
ren- en seniorenwoningen aan 
de Koningin Wilhelminastraat 
en Dokter Brugmanstraat. Met 
spanning en veel enthousias-
me wordt door toekomstige be-
woners gekeken naar de vorde-
ringen op het terrein. De 9 jon-
geren die in aanmerking komen 

voor een plek in de woongroep 
hebben veelal een laag inkomen 
maar kunnen wel zelf de huur 
en overige kosten van hun eigen 
appartement opbrengen. De eer-
ste inrichting van de gezamenlij-
ke ruimten met tuin worden me-
de mogelijk gemaakt dankzij di-
verse sponsoren. 
Want de woongroep is aangewe-
zen op doorlopende sponsoring 
en vrijwillige giften van bedrijven 

en particulieren. De Stichting 
Woongroep Uitgeest is dan ook 
voortdurend op zoek naar maat-
schappelijk betrokken bedrijven 
en particulieren, die eraan wil-
len bijdragen dat deze groep en-
thousiaste jongeren de komende 
jaren kan rekenen op een stevi-
ge financiële basis.
Voor een uitgebreid artikel over 
De Brug zie elders in deze krant. 
(Monique Teeling)

Publieksbalie dicht
uitgeest - De publieksbalie van 
het gemeentehuis is op vrijdag 5 
oktober gesloten. Een nieuw in-
formatiesysteem geïnstalleerd.

Castricum
Heerhugowaard

3.75

Eigen fabrikaat amandelspijs!

Proef het verschil!
Gevulde speculaasstaaf

Notariskantoor 
Lautenbach

Goedkoper en goed
vraag offerte

▲ Kerklaan 11 ▲ Heemskerk
▲ Telefoon (0251) 203 203
▲ www.notarislautenbach.nl

Woon-
wijzer

Deze week
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Klaverjassen 
bij FC Uitgeest
Uitgeest - Vrijdag 5 oktober is 
er weer een klaverjasavond bij 
FC Uitgeest. De avond begint 
om 20.00 uur. Er zijn weer leuke 
prijzen te winnen met het kaar-
ten en de verloting. De kantine is 
open om 19.30 uur. 

Mooie reclame!
Uitgeest - Hoogstwaarschijnlijk is dit jullie jongste lezer, Merel de 
Leeuw. Ze wordt 20 oktober 2 jaar. Tijdens de zindelijkheidstraining 
wordt jullie krantje even doorgenomen. Want ja, ook op het potje 
moet je toch op de hoogte blijven?

Groetjes, 
Familie de Leeuw, 
Uitgeest

Tafeltennisvereniging 
organiseert Scholen Cup
Uitgeest - Op zondag 4 novem-
ber wordt in de sportzaal van 
o.b.s. De Wissel voor de derde 
maal door tafeltennisvereniging 
Uitgeest het jaarlijkse Uitgees-
ter Scholentoernooi voor boven-
bouw-leerlingen georganiseerd. 
Daaraan voorafgaand is er op de 
zondagmiddagen 7, 14, 21 en 28 
oktober van 13:00 tot 15:00 voor 
deze kinderen een instuif, zodat 
zij zich onder deskundige leiding 
op het toernooi kunnen voorbe-
reiden. De entree hiervoor is gra-
tis, maar voor de deelname aan 
het US-cuptoernooi moet 5 euro 
worden betaald.
Inschrijven voor de instuif is niet 
nodig, maar voor het toernooi 
wel. Dit dient te gebeuren via de 
website van de vereniging: www.
ttvu.nl. Overigens zijn op de in-
stuifdagen ook anderen dan de 
bovenbouwers welkom, om met 
tafeltennis op sportniveau ken-
nis te maken.
Vorig jaar is de US-cup (de wis-
selbeker voor de best preste-
rende school) gewonnen door 

de afvaardiging van de o.b.s. De 
Wissel. De organisatoren ver-
wachten dat iedere school weer 
minimaal tien spelers afvaardigt 
en ook de kinderen enthousiast 
maakt naar de instuiven te gaan. 
In de kantine van de vereniging 
is het een en ander aan lekkere 
dingen te koop. 
Voor algemene informatie over 
tafeltennisvereniging Uitgeest 
zie de website: www.ttvu.nl. Voor 
specifi eke vragen kunnen de be-
stuursleden gemaild of gebeld 
worden. Zie hiervoor ook de 
website.

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Gehuwd
W. van Bemmel en Y. Admiraal

Geboren
Jasper Johannus, zoon van 
M.M.P. van Lieshout en M.K. 
van Leeuwen

Uitgeest - Deze week ontmoet-
te het eerste team van Tafelten-
nisverniging Uitgeest oude be-
kenden van ttv Oranje Zwart. Als 
verwacht werd het niet alleen 
een avond vol spanning, maar 
vooral ook een gezellige ont-
moeting. Domper op de vreugde 
was wel, dat één van de Haar-
lemmers met een zweepslag ge-
confronteerd werd, waardoor de 
Uitgeesters al direct drie punten 
cadeau kregen. Invaller Henk Pel 
kon het in zijn twee partijen niet 
bolwerken en verloor verdiend. 
Maar Henk Spoelstra en Victor 
Tchernov hebben toch dat beet-
je meer, waardoor er uiteindelijk 
een dikverdiende 8-2 op het sco-
rebord verscheen.
Henk Pel speelde eerder in de 
week ook in zijn eigen team te-
gen GTTC2. Daar won hij twee-
maal, evenals Ruud Pel, die per 
week zich beter in zijn vel gaat 
voelen. Vooral zijn partij tegen 
Bagdadi grensde aan het “per-
fecte”. Roger Schuddeboom kon 
alleen zijn tweede partij win-
nen, waarna er een terechte 5-5 
stand aan de wedstrijdsecretaris 
kon worden doorgegeven.
Een gelijke eindstand werd ook 
opgetekend bij de wedstrijd van 
Uitgeest 3 tegen Rapidity 11. Bij 
dit team was Andre Hermans de 
gebeten hond, want betrekkelijk 
kansloos was hij tegen de Be-
verwijkse tegenstanders. Dennis 
Janssen en Nico Baltus deden 
het heel goed, want zij behaal-
den ieder twee punten. Eerstge-
noemde pakte ook nog met Her-
mans het belangrijke dubbel-
punt.

Tafeltennis-
nieuws

Grote Clubactie ook 
weer in Uitgeest
Uitgeest - Verenigingen uit Uit-
geest zijn weer op pad om loten 
te verkopen voor de Grote Club-
actie. Alle clubs gebruiken deze 
actie om de clubkas te spekken; 
80% van de opbrengst van de lo-
ten gaat namelijk naar de loka-
le clubs in Uitgeest. In Uitgeest 
doen 8 clubs mee aan de actie.
De Grote Clubactie heeft in de 
afgelopen 40 jaar maar liefst 
237.585 clubs geholpen met bij-
na 220 miljoen euro. Dit maak-
te directeur Peter Smit onlangs 
bekend. “Juist in deze tijd van 
bezuiniging wordt onze loterij 
steeds belangrijker. Het is hart-
verwarmend om te zien dat de 
inwoners van Uitgeest elk jaar 
weer loten willen kopen. Heel 
veel clubs kunnen niet meer 
zonder ons. We zien dan ook elk 
jaar weer meer clubs aansluiten”.
De Grote Clubactie werd in 1972 
bedacht door Pierre Claessens, 
chef-redacteur bij het toenmali-
ge Nieuwsblad van het Zuiden. 
Tijdens de eerste Grote Clubac-
tie werden er 55.000 loten in Til-
burg verkocht. Deze eerste geld-
opbrengst werd onder politie es-
corte naar de bank gebracht. Het 
unieke van de Grote Clubactie is 
dat 80% direct naar de clubkas 
gaat, de resterende 20% gaat 
naar ondermeer prijzen en de or-
ganisatie. In 1977 brak de Grote 
Clubactie landelijk door in heel 
Nederland. Nu worden er circa 
3 miljoen loten per jaar verkocht.

Aan de Grote Clubactie ne-
men dit jaar ruim 6.000 clubs 
deel. Gemiddeld wordt per club 
1.500 euro bijeen gebracht. Dit 
geld gaat naar de clubkas, maar 
vaak worden er speciale projec-
ten mee gefi nancierd, zoals een 
kunstgrasveld, de inrichting van 
het clubhuis of de aanschaf van 
materialen en uniformen. Een 
echte uitschieter is Stichting Ju-
do Zeeland. Deze club verkocht 
in één actie maar liefst 11.000 lo-
ten. Dit leverde de vereniging § 
26.400,- op. Wellicht dat een van 
de clubs uit Uitgeest dit resultaat 
dit jaar gaat overtreffen.
Dit jaar doen in Uitgeest de vol-
gende clubs mee: 
- Fusie Club Uitgeest
- Handbalvereniging DSS
- Korfbalvereniging Stormvogels
- MHC Uitgeest
- Stg. Jeugd en Jongerencen-
trum Uitgeest
- Stichting Jeugdhuis De Boog-
aerd
- Theatergroep Time Square
- Uitgeester Harmonie.

Fietsster gewond
Uitgeest - Een 16-jarig meis-
je uit Uitgeest raakte maandag 
omstreeks 08.30 uur gewond bij 
een aanrijding met een auto op 
de Griend in Heemskerk. De au-
tomobilist sloeg op de Griend 
rechtsaf de Waddenlaan op rich-
ting Beverwijk. De fi etser reed 
op het fi etspad van de Wadden-
laan richting Beverwijk. De auto-
mobiliste, een 43-jarge vrouw uit 
Heemskerk, zag de fi etser over 
het hoofd en een aanrijding was 
het gevolg. Het meisje werd met 
beenletsel naar het ziekenhuis 
vervoerd.

Infobulletin 
Waldijk

Uitgeest - Het nieuwe ge-
meentelijke informatiebul-
letin Waldijk van de maand 
september is maar drie 
klikken ver. Ga naar www.
uitgeest.nl, Wijk & Buurt, 
Waldijk en in de derde klik 
naar: Informatiebulletin. 
Het bulletin is te lezen als 
aantrekkelijk vormgege-
ven nieuwsbrief. 

Vrouwen van Nu
Uitgeest - Met 46.000 leden en 
530 afdelingen Is de NBvP/Vrou-
wen van Nu de grootste vereni-
ging voor vrouwen in Nederland. 
De vereniging richt zich op ont-
wikkeling en ontplooiing van 
vrouwen zodat zij hun leefomge-
ving verder kunnen versterken. 
De leden zijn actief in stad en 
land met uiteenlopende activi-
teiten op het gebied van cultuur, 
(internationale) samenwerking, 
leefomgeving en maatschappij, 
reizen, literatuur, handwerk en 
sport. Kortom: een actieve ver-
eniging die open staat voor alle 
vrouwen en die garant staat voor 

ontmoeting, inspiratie en plezier. 
De afdeling Uitgeest is een ac-
tieve club en heeft een enthousi-
ast bestuur. Elke derde donder-
dagavond van de maand orga-
niseert men een afdelingsavond. 
De eerstvolgende avond is don-
derdag 18 oktober. Anneke 
Dercksen verzorgt deze avond. 
Zij is eigenaresse van Studio Ul-
tramarijn (www.studioultrama-
rijn.nl). In ieder geval staan kleur, 
stijl, stofkeuze, patroonkeuze 
etc. in ons uiterlijk centraal de-
ze avond.
Ook bezoekt men musea en be-
drijven en is er een lees- en 

fi etsclub. Ook worden er door 
het Provinciaal en Landelijk Be-
stuur veel activiteiten georga-
niseerd waarvoor men zich kan 
aanmelden. Zoals reizen, work-
shops, cursussen.

Meer weten? Ga naar www.
nbvp.nl klik op afdelingen. Zoek 
naar afdeling op naam en daar-
na op Uitgeest. U vindt daar het 
jaarprogramma. De contributie 
bedraagt jaarlijks 48,75 euro.

Voor meer informatie kunt u 
mailen of bellen met de se-
cretaris van de afdeling Uit-
geest: Wil Feenstra-Kuijs, e-
mail:wilfeenstra@casema.nl, tel. 
Tel. 0251-311421.
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. De Brink, 
Torenstraat 64, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Churchillplein, Akersloot, 
tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620. Regi-
onale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, Van 
Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uit-
geest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-
mail: cpcastricum@gmail.com of www.cpcastricum.nl.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 6.100

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Kaartverkoop Beauty 
and the Beast van start 
Castricum - Musicalgroep The 
Cast is in september weer be-
gonnen met de repetities en 
voorbereidingen voor de grote 
musical Beauty and the Beast. 
Op 31 januari 2013 gaat de be-
kende Disneyproductie in pre-
mière in het Kennemer Theater 
in Beverwijk. Het artistiek team, 
bestaande uit regisseur Marije 
Scheerder, dirigent Gerbrand 
van Kolck, choreografen Mirjam 
Spijker/Candy Gerritsen en mu-
zikaal begeleider Ruud Luttik-
huizen, heeft gezorgd voor een 
stevig fundament. De productie 
staat goed in de grondverf. De 

komende repetities en repetitie-
weekenden worden besteed aan 
het afwerken van spel, dans en 
zang. De kleding- en decorcom-
missie hebben aan deze produc-
tie een flinke kluif, maar de cre-
atievelingen zijn al een heel eind 
op de goede weg. 

Beauty and the Beast is een be-
toverend liefdesavontuur vol ro-
mantiek, schitterende kostuums 
en prachtige muziek. Kaarten 
zijn te bestellen via de websi-
te van het Kennemer Theater: 
www.kennemertheater.nl of via 
de theaterkassa: 0251 221453.

Bierglas in gezicht
Castricum - Zondagmor-
gen hield de politie een 17-ja-
rig meisje uit Castricum aan 
wegens zware mishandeling 
van een 21-jarige man uit Lim-
men in een horecabedrijf aan de 
Dorpsstraat. De verdachte en het 
slachtoffer kennen elkaar. Zij lig-
gen elkaar volgens het slachtof-
fer niet zo, en toen de verdach-
te bij het slachtoffer op zijn te-
nen ging staan, duwde hij haar 

Regio - Zaterdag hield de po-
litie tussen 10.00 en 13.45 uur 
een snelheidscontrole op de 
Geesterweg in Akersloot. Van 
de 1046 passanten reden er 206 
sneller dan de toegestane 50 
km per uur. Overtredingsper-
centage 20%. Hoogst gemeten 
snelheid: 104 km per uur. Vori-
ge week dinsdag hield de poli-

Snelheidscontrole tie tussen 09.10 en 12.10 uur een 
snelheidscontrole op de Kenne-
merstraatweg in Heiloo. Van de 
3200 passanten reden er 291 
sneller dan de toegestane 50 km 
per uur. Overtredingspercenta-
ge: 9%. Hoogst gemeten snel-
heid: 83 km per uur.
De overtredingen werden foto-
grafisch vastgelegd. Betrokken 
bestuurders krijgen een bekeu-
ring thuisgestuurd.

weg. Hierop reageerde het meis-
je door hem een klap te geven, 
waarna hij haar weer wegduw-
de. Vervolgens draaide het meis-
je zich naar hem om en sloeg het 
bierglas dat zij in haar handen 
had in zijn gezicht. Hierbij liep 
hij letsel op. Ter plaatse werd het 
slachtoffer behandeld door am-
bulancepersoneel. Later moest 
hij zich melden op de eerste hulp 
voor hechtingen. De verdachte 
werd voor verhoor overgebracht 
naar het politiebureau.

Groeten uit Limmen
Limmen - Op vrijdag 26 okto-
ber organiseert de Stichting Oud 
Limmen aan de hand van nos-
talgische prentbriefkaarten een 
reis door het heden en verleden 
van Limmen in Partycentrum De 
Burgerij aan de Dusseldorper-
weg 103. Peter Valkering heeft 
van prentbriefkaarten uit het ar-
chief van de Stichting Oud Lim-
men en prentbriefkaarten uit de 
privéverzameling van Jaap Adri-
chem en Jan Pepping een pre-
sentatie gemaakt waarin oude 
buurten weer tot leven komen. 
Er is duidelijk te zien hoe deze 
plaatsen in de loop der jaren zijn 
veranderd. Het geheel wordt van 
tekst en commentaar voorzien 
door Jaap Adrichem.
De bezoeker ziet het dorp als het 
ware van dorp met weinig be-
bouwing en volop bloemenvel-
den veranderen in een dorp zon-
der bloemenvelden en volop be-
bouwing. Elke prentbriefkaart 
vertelt een eigen verhaal zo-

wel aan de voorkant als aan de 
achterzijde, soms met prachtige 
handschriften beschreven.

Stichting Oud Limmen wil graag 
oude prentbriefkaarten aan het 
archief toevoegen. Wie deze in 
zijn of haar bezit heeft kan op 
maandagochtend/avond even 
langskomen bij de Stichting Oud 
Limmen aan de Schoolweg 1. 
Terwijl er genoten wordt van een 
kopje koffie worden de prent-
briefkaarten of foto’s gescand, 
waarna ze direct weer mee naar 
huis genomen kunnen worden. 
Alleen met de hulp van inwoners 
kan de stichting de geschiedenis 
van het dorp Limmen doorgeven 
aan de toekomstige generaties.
Kaarten zijn voor 5 euro, inclu-
sief een kopje koffie, verkrijgbaar 
vanaf maandag 8 oktober 10.00 
uur bij Stichting Oud Limmen, 
Schoolweg 1.
Zie voor verdere informatie: 
www.oudlimmen.nl. 
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Lucia Mooij had de mooiste!
Winnende foto is van het bos
Castricum - Lucia Mooij is de 
winnares geworden in de zomer-
fotowedstrijd bij Lijstenatelier 
Weda. Volgens de klanten die bij 
Lijstenatelier Weda hun stem uit-
brachten op de ingestuurde fo-
to’s, maakte zij de mooiste foto. 
Na de ‘Zee, strand en duinen’ ex-
positie die Weda dit voorjaar or-
ganiseerde, volgde een fotowed-
strijd met hetzelfde thema. 
Lucia maakte de foto in de het 
bos van Castricum tijdens een 
‘Nepalwandeling’. Voor vele Cas-
tricummers zal het beeld bekend 
zijn: de trap die vanaf de top van 
de Papenberg verder naar boven 

het bos in leidt. Tijdens de prijs-
uitreiking afgelopen zaterdag 
kreeg Lucia haar prijzen uitge-
reikt; haar foto was door André 
Weda vakkundig ingelijst met 
speciaal Mirogard glas. Daar-
naast ontving zij een gevulde 
strandtas. Ook de overige deel-
nemers ontvingen een strandtas 
en daarnaast hun foto retour met 
een mooi passe-partout erom 
heen. Een aantal van de klanten 
die hun stem uitbrachten ontvin-
gen eveneens de strandtas. Op 
de foto ontvangt Lucia haar prijs 
uit handen 
van Lijstenatelier André Weda. 

Jay-Jay Bluesband in ’t Mirakel 
Bakkum - Zondag 7 oktober 
vindt het muzikale feestje Blues 
in Bakkum plaats in ’t Mira-
kel van Bakkum. Jos Zonneveld 
heeft voor deze keer de Jay-Jay 
Bluesband uitgenodigd. 

Zij brengen de traditionele Chi-
cago Blues ten gehore en ander-
zijds, mede door de inbreng van 
zangeres Ingrid een variatie van 
nummers vanaf 1930 tot aan nu.

De muziek van de band bestaat 
uit zeer wisselende ritmes en 
bluesthema’s en is swingend en 
meeslepend. De muzikanten we-
ten door die afwisseling de aan-
dacht van het publiek voortdu-
rend vast te houden.
Er worden nummers gebracht 
van ondermeer Muddy Waters, 
Walter Jacobs, Pinetrop Perkins, 
maar ook van Nina Simone, Di-
nah Washington en Bonnie Raitt.

De band bestaat uit Jan Dors-
man harmonica en zang,  Jos 
Snertring piano, gitaar en zang, 
Ingrid Snertring zang, Rob 
Boomgaard drums en Rob v. 
Schagen bas.
De toegang is vrij en de aanvang 
is 15.30 uur. Na afloop kan men 
voor 12.50 euro genieten van 
een ‘bluessaté’ .
Kijk voor meer informatie op 
www. mirakelvanbakkum.nl. 

Première Bellicher Cel
Hoe bestrijd je iemand die jouw 
identiteit gebruikt? Michael is ‘s 
nachts getuige van een raad-
selachtig auto-ongeluk met fa-
tale afloop. Na te zijn verhoord, 
wordt hij tot zijn stomme verba-
zing aangehouden. 

Waarom is niet duidelijk, maar 
de politie is ervan overtuigd dat 
ze hem moeten hebben. Alles 

wat Michael zegt, lijkt zich tegen 
hem te keren. Hij wordt overge-
bracht naar een politiebureau in 
het Westland, waar hij te ma-
ken krijgt met een bizarre aan-
klacht, twee spijkerharde recher-
cheurs en een advocate die hem 
niet gelooft. Michael ontkomt en 
gaat koortsachtig op zoek naar 
antwoorden: wie heeft zijn iden-
titeit gestolen en waarom?

Woody Allen’s nieuwste homma-
ge aan een bruisende en sfeer-
volle wereldstad, is een calei-
doscopische komedie zoals al-
leen Allen hem kan maken. 
De film geeft een kijkje in het le-
ven en de avonturen van diver-
se mensen: een gepensioneerde 
operaregisseur die verwoede po-
gingen onderneemt om een zin-
gende begrafenisondernemer op 

To Rome With Love
het podium te krijgen; een ar-
chitect die een Amerikaanse 
jongeman van pittig liefdesad-
vies voorziet uit zijn eigen jeugd; 
een doodgewone vader die tot 
zijn grote verbazing ineens de 
nieuwste beroemdheid van Ro-
me is; en een pasgetrouwd Ita-
liaans stelletje dat een bijzonder 
romantische dag beleeft, zonder 
elkaar.

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.00 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

Bellicher: Cel
zondag 15.45 uur 
dinsdag 14.00 uur 

To Rome with Love
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

Ted
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag & maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur 
De Verbouwing
dinsdag 20.00 uur 
Intouchables

woensdag 13.30 uur 
Sint & Diego en de 

magische bron van Myra 
zaterdag 13.00 & 15.45 uur 
zondag 13.00 & 15.45 uur 

woensdag 16.00 uur 
Mees Kees

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

 Madagascar (NL) 3D
zaterdag 15.45 uur 

woensdag 16.00 uur 
Brave (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 4 okt t/m 10 okt 2012

High Tea 
van Gusto in 

samenwerking 
met Pincho 

voor  € 18,50!
(Op vrijdag, zaterdag 

en zondag)

Kadotip om te geven:
Diverse leuke Thee- en 

Koffiepakketten

 

Dinsdag & Woensdag 11.00 tot 18.00 uur
Donderdag van 11.00 tot 21.00 uur

Vrijdag & Zaterdag 10.00 tot 18.00 uur
Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Kom nu de
gerechten 
van onze 

nieuwe kaart 
proeven!

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

     

Brave (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

 
www.gustocastricum.nl



pagina 8 3 oktober 2012

Nepaldag voor straat-
kinderen Kathmandu
Castricum - Zondag 14 okto-
ber vanaf 11.00 uur wordt weer 
een Nepaldag gehouden in het 
Jac. P. Thijsse College. De op-
brengst komt ten goeden van 
de straatkinderen van Kathman-
du. Lies Vink werkt al jaren voor 
deze straatkinderen. Wat zij doet 
is te zien op zondag 14 oktober. 
Er is een afwisselend program-
ma met Nepalese dansers, kin-
derkoor de Mucicstar, shanty-
koor de Skulpers. Er is flamen-
codans, een Spaanse zanger en 
een grote loterij met prijzen, be-
schikbaar gesteld door winke-

liers uit Castricum. Voor de kin-
deren is er een workshop fla-
mencodansen en andere activi-
teiten. Er is koffie en taart, Nepa-
lese hapjes en een echte Nepa-
lese daal-bath. 
Ook aanwezig zijn een gro-
te boekenkraam, een Nepale-
se kraam met warme sloffen en 
allerlei snuisterijen. Bezoekers 
kunnen hun haren laten knip-
pen, langs bij de visagiste, te-
recht voor een shiatju massage, 
manicure, tarotkaart laten leg-
gen of een voet- of stoelmassa-
ge laten doen. 

Toegankelijk en duurzaam
Castricum - Het gemeentehuis 
scoort goed op toegankelijk-
heid voor gehandicapten en op 
energieprestaties. Op 1 oktober, 
een jaar na de ingebruikname 
van het nieuwe gebouw, zijn de-
ze scores zichtbaar gemaakt in 
de vorm van twee bordjes die in 
de publiekshal zijn opgehangen. 
Wethouder H. Klijnstra en verte-
genwoordigers van het Platform 
Gehandicaptenbeleid en CALo-
rie onthulden maandag de beide 
bordjes. Het gaat om het Inter-
nationaal ToegankelijkheidsSym-
bool (ITS) en het energielabel A.
Het Projectbureau Toegankelijk-
heid heeft onlangs het ITS ver-
leend. Dit houdt in dat geoor-
deeld is dat het gebouw goed 
toegankelijk is voor gehandi-

capten en dat er voorzieningen 
zijn voor blinden en slechtzien-
den en voor doven en slechtho-
renden. Zo is er ene gehandi-
captenparkeerplaats en kunnen 
binnen het gebouw balies, sani-
tair en de ruimtes op de eerste 
en tweede verdieping zelfstandig 
worden bereikt. Het gemeente-
huis beschikt al wat langer over 
energielabel A. Dat geeft aan dat 
het gebouw zuinig is met ener-
giegebruik. Op een aantal pun-
ten scoort het gemeentehuis be-
ter dan wat wettelijk verplicht is.
Energiemaatregelen in het ge-
meentehuis zijn onder meer: 
HR++ glas en zonwerende coa-
ting, warmte- en koudeopslag, 
zonnepanelen, isolatie en ver-
lichtingsdetectie.

Bra ha ha inspireert Marije houden 
tentoonstelling gedecordeerde bh’s 

Castricum - Marije Louter is ze-
ventien jaar en doet 6 VWO. Af-
gelopen jaar is zij een jaar lang, 
als uitwisselingsstudent in Ame-

Overname Cees Bakker Schoenen
Beverwijk - Joke en Cees Bak-
ker geven de schoenlepel door 
aan Jannie en Martin Scheper. 
Na bijna 40 jaar schoenen is 
Cees Bakker per 1 oktober ge-
stopt. 
Joke Bakker gaat nog even door 
en assisteert Martin bij zijn nieu-
we uitdaging. Ook Petra en San-
dra van het verkoopteam blijven 
nog enkele dagen per week wer-
ken. 

De nieuwe eigenaar blijft met 
dezelfde merken werken, zoals 
Durea, Solidus-Vivo, Finncom-
fort, Ganter, Verhulst, Birken-
stock, Hassia, Rockport en Pa-
nama Jack. Jannie Scheper heeft 
haar eigen schoenenzaak in Rui-
nerwold (Drente) met alleen gro-
te maten, voor dames en he-
ren. Haar website is te bekijken 
op www.schoenXL.nl of info@
schoenxl.nl.

Tijdens de tentoonstelling laten 
we gedecoreerde bh’s zien. Ver-
der tonen we een fotoreporta-
ge gemaakt door mijzelf en door 
Aviva Bing.” 
De afgelopen tijd zijn de meiden 
bezig geweest met het organise-
ren van dit project. Dat bestond 
voornamelijk uit winkels bena-
deren of deze bereid zouden zijn 
om mee te werken.” 
De tentoonstelling met foto’s en 
gedecoreerde bh’s vindt plaats 
in het Het Oude Raadhuis op za-
terdag 27 en zondag 28 oktober 

Geschiedenis
Joke en Cees Bakker kwamen 
beide uit de verkoop. Joke deed 
herenmode en Cees was ver-
tegenwoordiger in panty’s. Na 
twee jaar huwelijk besloten zij 
iets voor zichzelf te beginnen. 
Schoenen leek hen wel wat. Joke 
ging leren voor het vak schoen-
winkelier en Cees ging zijn mid-
denstandsdiploma halen, dat 
was in die tijd verplicht. Daarna 
volgden er nog diverse cursus-
sen voor de schoenenbranche. 
Zij zijn een ‘reizende’ schoenen-
winkel geworden, uniek in de 
schoenenbranche. Ze begon-
nen in Andijk in 1973, daarna in 
Heerhugowaard (Middenweg) 
waar zij bekend werden door 
hun veel verkochte kinderschoe-
nen van Bunnies. Daarna in Mid-
denwaard, Bergen, Heemskerk 
en de laatste tien jaar in Bever-
wijk met comfortschoenen. Er 

is een tijd van beginnen en van 
stoppen en die tijd is nu aange-
broken. Cees gaat genieten van 
zijn welverdiende vrije tijd, jeu 
de boules, fietsen, een praat-
je maken hier en daar, koken, 
en straks genieten van hun eer-
ste kleinkind dat in januari wordt 
verwacht. Cees Bakker bedankt 
alle klanten voor het vertrouwen. 

Open huis
Op zaterdag 6 oktober is er 
open huis in de winkel aan de 
Breestraat in Beverwijk. Dan kan 
iedereen afscheid van Cees Bak-
ker nemen en kennismaken met 
de nieuwe ondernemer Martin 
Scheper en zijn vrouw Jannie. 
Tevens kan men de nieuwe col-
lectie bekijken. 
Bij aankoop van een paar schoe-
nen krijgt de klant een heerlijke 
taart van Banketbakker Leek ca-
deau.

Castricum - Deze week is het de 
week van de opvoeding. Ter ge-
legenheid van deze themaweek 
en het eenjarig bestaan van haar 
praktijk, biedt gediplomeerd Kin-
dercoach Roosmarijn Sint gratis 
advies aan. Ouders die behoef-
te hebben aan een professione-
le frisse blik, kunnen vrijblijvend 
hun opvoedvraag insturen. Ie-
dereen die tijdens de week van 
de opvoeding een vraag mailt, 
krijgt persoonlijk antwoord in de 
vorm van een nuttige tip of hel-
der inzicht. Vragen kunnen ge-
maild worden naar kindercoa-
chingroosmarijn@ziggo.nl.
 

Gratis advies

Meer hinder vliegverkeer
Castricum - Op woensdag 
26 september vond in Bever-
wijk een informatiebijeenkomst 
plaats over de hinderbeperking 
vliegtuiglawaai. Raadsleden en 
wethouders van Beverwijk, Cas-
tricum, Heemskerk, Heiloo, Uit-
geest en Velsen waren uitgeno-
digd. Hans Alders, voorzitter Al-
derstafel: “De regering kiest voor 
510.000 vluchten per jaar en dus 
heeft dat extra hinder tot gevolg. 
Daar kan een nieuw normen- en 
handhavingssysteem niets tegen 
doen. Wel is het zo, en daar ligt 
de opdracht aan de Alderstafel, 
dat het nieuw te vormen stelsel 
die hinder meer moet beperken 
dan nu in oude stelsel het ge-
val is. Er is dus sprake van min-
der meer hinder. De groei van 
het luchtverkeer van de huidi-
ge 420.000 naar de 510.00 zal de 
IJmondregio minder zwaar tref-
fen dan andere regio’s. De pol-
derbaan is al nagenoeg vol, de 
extra groei zal dus door andere 
start- en landingsbanen opge-
vangen moeten worden.” Jasper 
Daams, die namens Luchtver-
keersleiding Nederland een in-
kijk gaf in de praktijk van starts 

en landingen op Schiphol, gaf 
aan dat de geluidshinder door 
vliegtuigen op de lange termijn 
zal verminderen door de intro-
ductie van nieuwe vliegtuigbe-
geleidingssystemen van starten 
en landen en  door stillere vlieg-
tuigen. Christel Portegies, wet-
houder Castricum en delegatie-
lid aan de Alderstafel reageerde 
op het verhaal van Alders: “Wij 
hebben een Strategische no-
ta 2012 opgesteld, die door uw 
raden is goedgekeurd. In deze 
nota zoeken wij naar verminde-
ring van hinder, binnen het ka-
der dat is gesteld. Daarin zien wij 
zeker nog aanknopingspunten. 
Wij vinden dat er een beter ver-
schil moet komen tussen deze 
gebieden, want in het binnenge-
bied (Amsterdam) is nu eenmaal 
meer geluid en is de hinderbele-
ving anders dan in het buitenge-
bied, zoals Uitgeest, Castricum, 
Heiloo en uiteraard de andere 
drie gemeenten. Maar die dis-
cussie vindt niet plaats aan de 
Alderstafel, maar dat is een lob-
by naar Den Haag en die zullen 
wij als portefeuillehouders op-
starten.” 

rika geweest. “Daar doet men 
heel veel voor goede doelen”, 
vertelt zij. “En ook is oktober 
daar borstkankermaand. Een van 
de dingen die mij raakte was dat  
een op de acht vrouwen in haar 
leven door borstkanker getrof-
fen wordt. Weer thuis heb ik be-
sloten een tentoonstelling te or-
ganiseren. Inspiratie deed ik op 
door ‘Bra ha ha’, een soortgelij-
ke actie in Amerika. Met vrien-
dinnen heb ik Girls for Good op-
gericht en we zijn van plan sa-
men meer acties te organiseren. 

van 11.00 tot 17.00 uur. De entree 
is twee euro en dat bedrag wordt 
gedoneerd aan het KWF, Borst-
kankeronderzoek. Girls for Good 
wordt gesponsord door Tromp 
Medical en het project is verder 
mogelijk gemaakt door Het Oude 
Raadhuis, Lingerieland, Tip Top 
Casual, Muttathara en LinCherie.  

Bakkum - Op zondag 7 oktober 
wordt in Hotel Borst een spiritu-
ele beurs gehouden van 11.00 
tot 17.00 uur. Iedere 25e bezoe-
ker ontvangt een gratis consult. 
Er zijn paragnosten, helderzien-
den, mediums, kaartlegsters, 
een aurafotograaf, er worden 
edelstenen te koop aangeboden, 
sieraden, boeddha’s, welness-
producten en meer. Ook wordt 
een gratis consult aangeboden 
via het sterrenbeeld en edelste-
nen. De entree bedraagt vijf eu-
ro. Kinderen tot twaalf jaar mo-
gen onder begeleiding gratis 
naar binnen.

Een spirituele 
beurs bij Borst
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Lachend naar de overkant
Limmen - Vrijdag 14 september 
vond bij Scouting Limmen het 
jaarlijkse overvliegfeest plaats. 
Ruim 50 dappere scouts waren 
niet bang om vies te worden en 
trotseerden de hindernisbaan 
die hen naar een volgende spel-
tak leidde. Op naar een nieuw 
seizoen scoutingplezier.
Het doorstromen van leden naar 

de volgende leeftijdsgroep wordt 
bij scouting overvliegen ge-
noemd. De kinderen maakten 
deze overstap dit jaar door een 
parcours af te leggen dat in een 
legertraining niet zou misstaan. 
Eerst kropen ze onder een zeil 
door, daarna moesten ze (velen 
op hun knieën) door een mod-
derbad. Als laatste onderdeel lag 

een grote opblaasband aan een 
touw te wachten. Wie zich goed 
vasthield, kon door de leiding 
van de nieuwe speltak letter-
lijk worden binnengehaald. Een 
baan voor echte bikkels dus. Ge-
lukkig heeft iedereen bewezen 
deze stoere beproeving aan te 
kunnen. Bij het spektakel komt 
traditioneel wat vuil en water kij-
ken: broertjes, zusjes en vriend-
jes mochten meedoen met de 
pret door de overvliegers met 
natte sponsjes te bekogelen. On-
der toeziend oog van het mas-
saal aanwezige publiek zoef-
de het ene na het andere vro-
lijke kind voorbij. Scouting Lim-
men kijkt terug op een geslaag-
de avond en hoopt dat het hele 
seizoen net zo uitdagend en ge-
zellig zal zijn.
Op zaterdag 20 oktober organi-
seert Scouting Limmen een open 
middag. Ouders en kinderen zijn 
welkom van 13.00 tot 15.00 uur.

Internationale vogelkijkdag
Castricum - Op zaterdag 6 ok-
tober gaan leden van Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 
op stap om vogels te kijken en 
te tellen. Zij doen dit samen met 
meer dan 100 andere vogelwerk-
groepen in het land. In totaal tel-
len zij op ongeveer 150 verschil-
lende plaatsen zoveel mogelijk 
vogels. Zij doen dit in het kader 
van de Euro Birdwatch van Bird-
Life International.
De Vogelwerkgroep Midden-

Kennemerland bezoekt de noor-
der strandopgang, de eerste 
standopgang ten noorden van 
Castricum aan zee. Belangstel-
lenden kunnen een kijkje ko-
men nemen vanaf 7.30 uur. De 
vogeltrek is vooral in de eer-
ste drie uur na zonsopgang het 
sterkst, de kans is groot dat de 
telpost rond 11.00 uur weer ver-
laten wordt. 

Op de foto de brand- en rotgans. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
24-09-2012: Haley Maria, doch-
ter van C. Dekker en A. de Vries, 
geboren te Alkmaar.

Wonende te Castricum:
19-09-2012: Jim Morris, zoon 
van D. Nuijens en M.H. Te-
gel, geboren te Alkmaar. 20-09-
2012: Joep, zoon van K. Spil en 
M. Bloem, geboren te Beverwijk. 
20-09-2012: Maud, dochter van 
R.M. Marquilhas Rainho en W.K. 
Morsch, geboren te Beverwijk. 
20-09-2012: Saar Helene Ma-
ria, dochter van F.P.M. Zoontjes 
en T.M. Elbers, geboren te Be-
verwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
24-09-2012: Borst, Adrianes J.W. 

en Huque, Runa, beiden wonen-
de te Castricum. 
26-09-2012: van der Kolk, Theo-
dorus, wonende te Castricum en 
Geertman, Janine, wonende te 
Amsterdam.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
21-09-2012: Verduin, Johannes 
H. en van Eeken, Cornelia E., bei-
den wonende te Akersloot. 21-
09-2012: Winder, Alezander C. 
en Heidergott, Heske, beiden 
wonende te Limmen. 21-09-
2012: Schipper, Edward en van 
Driel, Ilse, beiden wonende te 
Haarlem.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
18-09-2012 Duits, Gerarda C., 
oud 92 jaar, overleden te Castri-

cum, gehuwd geweest met A.L. 
Jacobs. 24-09-2012: Reus, Cor-
nelia, oud 83 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
M.C. Chargois. 25-09-2012: Me-
ijer, Fredrika, oud 94 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd ge-
weest met L. de Weerdt. 25-09-
2012: Op de Laak, Josephina 
H.A., oud 87 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
G.J. Vels.

Wonende te Noordoostpolder:
20-09-2012: Rongen, Antoni-
us H., oud 73 jaar, overleden te 
Bakkum.

Wonende te Limmen:
23-09-2012: Liefting, Cornelia A., 
oud 86 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met S.J. 
Groentjes. 

Bijeenkomst Overleggroep 
Buitengebied Castricum
Limmen – Op dinsdag 16 okto-
ber is er een bijeenkomst van de 
Overleggroep Buitengebied Cas-
tricum in de Burgerij, Dusseldor-
perweg 103 in Limmen.
Het lijkt de laatste tijd wel of 
overal in de gemeente Castricum 
wordt gegraven. In de bebouw-
de kom, denk aan de opgravin-
gen bij De Boogaert, maar ook in 
het buitengebied wroeten arche-
ologen en machines ijverig in de 
grond. Archeologie is duidelijk in 
opmars, maar waar gaat het ei-
genlijk om? Wat vinden archeo-
logen zoal in onze gemeente en 
wie bepaalt waar ze graven? De 
tijden dat een archeologische 
vondst een bouwproject kon stil-
leggen is voorbij, maar hoe gaat 
dat tegenwoordig? Archeologe 
Ceciel Nyst neemt het publiek 
graag mee in de archeologische 

praktijk van vandaag. Als advi-
seur van de gemeente kan zij op 
al deze vragen antwoord geven. 
Haar verhaal staat centraal in de 
OBC van dinsdag 16 oktober.
Eraan voorafgaand worden de 
deelnemers aan de OBC up-to-
date gebracht over het bestem-
mingsplan buitengebied. Na-
mens de gemeente belicht Nat-
halie Houtkamp-van Offeren 
de stand van zaken. Durft zij 
te wedden dat op 1 juli 2013 in 
Castricum een nieuw bestem-
mingsplan buitengebied is vast-
gesteld?  
 
Bart Korf en Jos Teeuwisse bui-
gen zich op verzoek van de ge-
meente over de mogelijkheid 
te komen tot een verevenings-
aanpak voor het buitengebied. 
De gemeente Castricum wil de 

ruimtelijke kwaliteit van het bui-
tengebied (open, groen en aan-
trekkelijk) graag behouden, 
maar wil het buitengebied niet 
‘op slot zetten’. Verevening kan 
een middel zijn om incidente-
le en kleinschalige particuliere 
initiatieven, die daar een ‘rode’ 
functie brengen of versterken, 
toch te honoreren. Deze func-
ties zijn in het buitengebied in 
beginsel ongewenst, maar kun-
nen mogelijk worden gecom-
penseerd door maatregelen die 
de ‘groene’ ruimtelijke kwalitei-
ten van het buitengebied vergro-
ten. De ideeën zijn nog niet ge-
heel uitgekristalliseerd. Oftewel; 
hét moment om de OBC te laten 
meedenken over dit voornemen.
De bijeenkomst is openbaar en 
belangstellenden zijn welkom. 
Aanvang 20.00 uur.

Open Dag bij Dier 
Medisch Centrum
Velserbroek - Zaterdag  6 okto-
ber houdt Dier Medisch Centrum 
(DMC) Kennemerland in Velser-
broek een open dag. DMC Ken-
nemerland bestaat sinds sep-
tember 2007 en is inmiddels  uit-
gegroeid tot een bloeiende prak-
tijk. Zieke huisdieren zijn in goe-
de handen bij deze kliniek, die 
met zeven dierenartsen, dieren-
artsspecialist, twaalf assistentes, 
twee operatiekamers, röntgen-, 
echo en scopie-apparatuur uit-
stekend is uitgerust. 
Op de open dag ter ere van het 
eerste lustrum is er een uitge-
breid programma. Voor de klein-
sten is er een heuse knuffeldie-
rendokter. Een knuffel met een 
scheur of een ontbrekend oog 
kan door een echte dokter vak-
kundig worden gerepareerd.   

De grotere kinderen kunnen een 
puzzeltocht doen door de kliniek. 
En de echte durfals kunnen zelfs 
een operatie bijwonen.
Tevens worden er echo-demon-
straties gegeven en wie dat wil 
kan aan de slag met een scoop. 
Diverse specialisten op het ge-
bied van dierfysiotherapie, voe-
ding en parasieten zijn aanwe-
zig om voorlichting te geven en 
vragen te beantwoorden. Aan 
het rad van fortuin is het mo-
gelijk een gokje wagen voor het 
goede doel. En de prijs? Een half 
jaar voeding voor uw hond of kat 
De open dag is zaterdag 6 ok-
tober tussen 12.00 en 16.00 uur: 
Dier Medisch Centrum Kenne-
merland, Zadelmakerstraat 98 in 
Velserbroek. Zie ook www.die-
renartsvelserbroek.nl.
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Mooi, goed en toch niet duur

Shoes van den Broek presenteert 
nieuwe dames- en herencollectie

Castricum - Uitstekende kwali-
teit, modieus en toch niet duur; 

zo zou men het assortiment van 
Shoes van den Broek het beste 

kunnen omschrijven. Eigenares-
se Evelien van de Broek is dan 
ook een echte liefhebber van 
schoenen en heeft veel plezier 
in het ondernemen. “Mijn uit-
gangspunt is dat schoenen een 
comfortabele pasvorm moeten 
hebben, gemaakt zijn van uit-
stekend materiaal en een mooie 
vormgeving hebben.” Dat de prij-
zen hier niet hoog zijn is te dan-
ken aan Evelien die alleen werkt 
en zo de bedrijfskosten laag 
houdt.
Omdat er een nieuwe winkel 
wordt gerealiseerd op de hoek 
van de Gasstraat en de Bever-
wijkerstraatweg, is het assorti-
ment sinds vorig jaar verplaatst 
naar een grote unit op de par-
keerplaats naast de  Multima-
te. “Grootste nadeel is dat ik hier 
geen etalage heb en zo mijn col-

lectie onvoldoende kan presen-
teren, een voordeel is dat hier 
eenvoudig gratis geparkeerd 
kan worden. Ik had gehoopt be-
gin volgend jaar te verhuizen, 
maar het werk aan het nieuwe 
pand ligt momenteel stil vanwe-
ge een faillissement, dus dat kan 
nog wel even duren.”
Ondertussen heeft de najaars- 
en wintercollectie een plaats 
gekregen in de tijdelijke win-
kel. Prachtige enkellaarsjes in de 
nieuwe kleuren mouse, muskaat 
en bruin. Ook de kleur zwart is 
vertegenwoordigd. Hoge laar-
zen in verschillende kleuren, 
ook voor dames die op zoek zijn 
naar laarzen met een extra bre-
de schacht. “Veel modellen zijn 
uitgevoerd met een uitneem-
baar binnenzooltje;  dat is han-
dig want er worden door steeds 
meer dames en heren eigen 
zooltjes gebruikt.” Nieuw in de 
collectie zijn de damesschoenen 
van het merk Aerosoles, waarbij 
comfort en uitstraling de hoofd-
rol spelen. Aerosoles gebruikt 
extreem soepel en zacht leer en 
de zool is zeer flexibel. Natuurlijk 
heeft Evelien ook een collectie 

elegante pumps in huis gehaald 
met toch een gemakkelijk hakje. 
Prachtig zijn de outdoor wandel-
laarzen en dat geldt ook voor de 
snowboots. De herencollectie is 
aangevuld met stoere stappers 
voor een jong publiek, klassieke 
schoenen en een sportieve col-
lectie met een ademende zool. 
“Dat voelt als thuiskomen”, roept 
een klant in de winkel die een 
paar nieuwe veiligheidsschoe-
nen past. De oude, waarop hij ei-
genlijk wat te lang heeft door-
gelopen, kan Evelien meteen in 
de recyclebak gooien, want die 
nieuwe houdt hij aan. Shoes van 
den Broek is gespecialiseerd in 
een grote collectie veiligheids-
schoenen en –laarzen, lever-
baar tot en met maat 50. Daar-
naast kunnen wandelaars hier 
terecht voor goedzittende licht-
gewicht wandelschoenen,  uit-
gevoerd in hoog en laag model. 
Tot slot verkoopt Evelien een col-
lectie tuinklompen voor dames 
en heren en slippers voor in en 
om het huis. Iedereen is welkom 
om vrijblijvend kennis te maken 
met de najaars- en wintercollec-
tie van Shoes van den Broek. 

Vrouwen verbeteren conditie 
tijdens de Fit-Op-Weg-Maand
Limmen - In de maand oktober 
kan elke vrouw die haar conditie 
wil verbeteren deelnemen aan 
de ‘Fit-Op-Weg-Maand’ van Fit-
4lady. Deze maand is bedoeld 
voor vrouwen die in een maand 
willen ervaren welk effect de 
dertig minuten fitnesstraining 
heeft. De ‘Fit-Op-Weg-Maand’ 
begint met een intakegesprek en 

eerste training. Vervolgens wordt 
gedurende een maand bij Fit4la-
dy getraind wat wordt afgesloten 
met een meting en advies voor 
de toekomst. De deelneemsters 
trainen twee keer per week op 
een moment dat hen schikt on-
der begeleiding van vakkundige 
fitnesstrainsters. Dit programma 
is geschikt voor elke vrouw die 

haar conditie wil verbeteren en 
fit wil worden. 
Arina van Damme: “Wij bieden 
een plek om te sporten, waar ze 
je gezicht kennen en waar de 
vrouwen begeleiding op maat 
krijgen zonder een afspraak te 
hoeven maken. In een leuk pro-
gramma werken de dames aan 
een betere conditie en een slan-

ker postuur. Dat is Fit4lady. We 
zijn er voor elke vrouw die we 
graag op weg helpen om haar 
doel te bereiken.” Kosten 49 eu-
ro. Aanmelden kan via limmen@

fit4lady.nl. Fit4lady is gevestigd 
op negen verschillende loca-
ties in Noord-Holland, waaron-
der Limmen op De Drie Linden 3, 
tel.: 072-5054605.

‘Dementie, wat kan mijn 
huisarts voor mij betekenen?’
Castricum  - Op dinsdag 9 ok-
tober is er een Alzheimer Café 
in Castricum. Het onderwerp is  
‘Dementie: wat kan mijn huisarts 
voor mij betekenen?’  
De huisarts speelt normaal ge-
sproken een belangrijke rol wan-
neer men zich zorgen maakt om 
de vergeetachtigheid van een 
naaste. Is er sprake van gewone 
vergeetachtigheid of is er méér 
aan de hand?  Dit is één van de 

vragen die huisartsen vaak ge-
steld krijgen. Gespreksleider An-
ke Beerlage heeft deze avond 
een huisarts uit Castricum aan 
tafel. Meer weten over dit on-
derwerp? Ga eens naar het Alz-
heimer Café in Serviceflat Sans 
Souci. Adres: Sans Souci 113, in 
Castricum. Het programma start 
om 19.30 uur. De toegang èn het 
eerste kopje koffie zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet nodig.

Ficarool opent kapsalon 
op Hoogegeest Akersloot
Akersloot - Op de Hoogegeest 
19 is de tweede kapsalon van 
Carola Sander geopend. Zij 
startte vijf jaar geleden een salon 
op de Vennewatersweg 11 in Eg-
mond-Binnen en heeft daar een 
vaste klantenkring opgebouwd. 
Ficarool is een naam die je niet 
snel vergeet; een speelse sa-
menstelling van figaro, wat kap-
per betekent, en Carola’s eigen 
naam. Speels zijn ook de kap-
sels die Carola creëert. Zij volgt 
de laatste trends in haar vak-
gebied en gaat daarvoor twee 

keer per jaar op cursus. Daar-
naast heeft een Carola een ex-
tra zintuig ontwikkeld om te zien 
welke coupe en kleur het beste 
bij iemand past. “Ficarool is een 
kapsalon voor dames, heren en 
kinderen”, vertelt zij. “Elke klant 
kan rekenen op mijn persoonlij-
ke aandacht en krijgt advies op 
maat.” Knippen, kleuren, perma-
nenten, een opsteekkapsel voor 
een feestje of een bruidsarran-
gement; het kan hier allemaal. 
In het bijzonder worden kinde-
ren hier in de watten gelegd. “Na 

het knippen krijgen ze een kleur-
tje in het haar, tenminste, als ze 
dat willen. De ene keer is het 
paars en de andere keer roze. 
De verf is eenvoudig uitwasbaar. 
En ze krijgen een ballon met de 
tekst ‘Ik ben geknipt bij kapsa-
lon Ficarool’. De volwassenen 
krijgen een bon waarmee ze zelf 
en een ander 2,50 euro korting 
krijgen. Dat geldt niet in com-
binatie met andere acties, want 
als openingsaanbieding krijgen 
klanten met de bon in deze krant 
dezelfde korting.” Carola werkt 
met hoogwaardige producten 
op plantaardige basis van Abba 
en Kis van Kappers. Groot voor-
deel van de haarkleuringen die 
ik gebruik is dat er al gekleurd 
wordt vanaf 3% waterstof. Dat 
is een stuk lager dan de mees-
te merken haarverf en waarborgt 
de kwaliteit van het haar. Gezond 
haar is immers de basis van een 
mooie coupe en kleur.” 
Telefonische afspraken kun-
nen worden gemaakt via 06-
15370142. De salon is open in 
Akersloot op maandag van 9.00-
17.00 uur, donderdag van 9.00-
21.00 uur, vrijdag van 16.00-17.30 
uur en zaterdag op de oneven 
weken van 9.00-13.00 uur.

Open Huis Dag succes
Castricum - Afgelopen zater-
dag vond de landelijke NVM 
Open Huis Dag plaats. Verko-
pers stellen deze dag hun huis 
open voor kijkers. Dit jaar open-
den landelijk 50.000 deelnemers 
de deur voor 107.000 bezoekers.  
Vanuit Garantiemakelaars deden 
ruim 2.000 verkopers mee. Dick 
van Amsterdam van Van Am-
sterdam garantiemakelaars: “De 
Open Huis Dag blijft een belang-

rijk middel om je huis onder de 
aandacht te brengen. Wij mer-
ken dat kijkers het erg prettig 
vinden dat ze vrijblijvend, zon-
der afspraak, kunnen binnenlo-
pen en rondkijken. Vooral in de-
ze markt waar er meer aanbod is 
dan vraag, kan deelname aan de 
Open Huis Dag net het verschil 
maken.” De eerstvolgende lan-
delijke Open Huis Dag is op za-
terdag 6 april. 
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GEALAN KUNSTOFKOZIJNEN

Wij leveren GEALAN 
kunstofkozijnen

Tegen zeer scherpe prijzen
Inclusief beglazing naar keuze!

Timmerbedrijf Duin
Tel.: 06-53302440

Voor 
maatwerk  

&
advies

Gratis op het 
bouwterrein 

v.d. Nijs

Heereweg 36, Castricum, 0251 - 671353

www.mirakelvanbakkum.nl
Ook geschikt voor feesten en partijen 2-150 pers.

Zondag 7 oktober

blues in 
bakkum

m.m.v.

jay jay bluesband
aanvang 15.30 uur, vrij entree

na afloop 
super varkenshaassaté e12,50!!

Kick Boomgaard
vakfotografie

portretfoto’s
groepsfoto’s

officiële pasfoto’s

bij u thuis

06 51794464
foto.boomgaard@planet.nl

www.vrcrijbewijs.nl

Michael van den Hoff
06-24110816

Mirjam stephanus
06-52310969
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Eindelijk winst voor 
M.T.B.’er Henk Louwe
Limmen - Henk Louwe heeft 
na een reeks tweede en der-
de plaatsen de winst gepakt in 
de wekelijkse donderdagavond-
wedstrijd op het inmiddels com-
pleet verlichte parcours aan de 
Pagenlaan in Limmen. Na de he-
vige regenbuien overdag ver-
trok de groep om 20.00 uur voor 
de koers over een uur in mooie 
rustige en droge omstandig-
heden. Chris Kemp en de late-
re winnaar Henk Louwe namen 

direct het initiatief. Rondenlang 
werkte het duo Kemp/Louwe 
perfect samen. Halfkoers ech-
ter moest Kemp al het kopwerk 
aan de sterke Louwe overlaten. 
Ondanks dat werd het Kemp te 
veel, hij verloor de aansluiting 
met Louwe en kon zodoende on-
bedreigd naar de finish rijden, al 
zijn tegenstanders gedesillusi-
oneerd achterlatend. Uitslag 1. 
Henk Louwe, 2. Chris Kemp en 3. 
Kees Louwe.

Akersloot - Jaimie van Sikkele-
rus van Team Voorwinden heeft 
de laatste wedstrijd om het Open 
Nederlands Kampioenschap Su-
permoto in Lelystad op zijn naam 
weten te schrijven. Jaimie was 
oppermachtig in de Euro-Natio-
nalen klasse en wist vanaf Pole 
Position beide manches met zo’n 
30 seconden voorsprong te win-
nen.
Het was alweer enige tijd gele-
den dat Jaimie te zien was in de 
Nederlandse competitie. Door 
samenvallende wedstrijden van 
het Duits kampioenschap en 
het Europees kampioenschap 
heeft Jaimie meerdere Neder-
landse wedstrijden moeten la-

ten schieten en streed dus niet 
mee om de ereplaatsen van het 
kampioenschap in deze Super-
moto Finale. Jaimie pakte ge-
lijk een goede start in de eerste 
manche en kon op kop de eerste 
bocht doorsturen. Hij kon zo ge-
lijk zijn eigen tempo gaan rijden, 
wat gemiddeld zo’n 1,5 secon-
den sneller was dan zijn naas-
te concurrenten. Jaimie nam zo 
ronde voor ronde verder afstand 
van zijn achtervolgers en kon zo 
onbedreigd naar de overwinning 
rijden.

De tweede manche was een ko-
pie van de eerste. Ondanks dat 
de motorfiets iets omhoog kwam 

Dubbelslag voor Jaimie van 
Sikkelerus in ONK finale

tijdens de start, slaagde hij er-
in om als eerste door de eerste 
bocht te draaien. Weer kon Jai-
mie gelijk zijn eigen tempo gaan 
rijden en was er niemand die 
hem hierin kon volgen. Ronde na 
ronde nam hij verder afstand om 
vervolgens met maar liefst 35 se-
conden voorsprong overtuigend 
over de finish te komen.

De volgende wedstrijd die op 
het programma staat is de Su-
permoto of Nations in het Por-
tugese Portimao. Maik en Jaimie 
zijn geselecteerd door de KNMV 
om samen met Devon Vermeu-
len Nederland te vertegenwoor-
digen in het Wereld Kampioen-
schap voor landenteams.

Castricum - Speciaal voor die-
rendag hangen de etalages van 
Lijstenatelier André Weda in de 
Torenstraat vol met dierenschil-
derijen. Honden van Maria Rood, 
koeien van Theo Onnes en Pieter 
Pander en vogels van Jan Wee-
nink. 

Aaibaar...

Castricum -  In een woning 
aan de Prins Frederik Hendrik-
straat werd maandagavond tus-
sen 19.00 uur en 21.30 uur inge-
broken. De inbrekers kwamen 
binnen via de achterzijde van 

Woninginbraak de woning door een buitendeur 
met geweld te forceren. Verschil-
lende ruimtes in de woning zijn 
doorzocht. Tijdens de inbraak 
zijn de gordijnen dicht gedaan. 
Er werden kleding, geld en siera-
den gestolen. De politie verricht 
buurtonderzoek. 

Fietstocht vanuit Castricum
Castricum - Op dinsdag 9 ok-
tober wordt de laatste fietstocht 
voor dit seizoen van de activiteit 
‘Fietsen vanuit Castricum’ ge-
reden. De tocht voert langs de 
natuurgebieden van Akersloot, 
Alkmaar en Heiloo en heeft een 
lengte van zo’n 25 kilometer. Om 
10.15 uur vertrekt de groep van-
af de voorzijde van station Cas-

tricum bij de klok, en circa 13.00 
uur is men weer terug op dit 
punt. 
Bij twijfel of de fietstocht op 9 
oktober doorgaat in verband 
met de weersomstandigheden, 
kan gebeld worden met een van 
de fietsbegeleiders: Ben Brussel 
0251-650219 of Hans van Hou-
ten: 06-83360040.  

Te koop:
Fifa voetbalgame 2012 
voor de playstation 3 
17,50 euro.
 Tel. 072-5044548
Te koop:
Goede omafiets met alumi-
nium velgen, licht, bel en slot 
70 euro. Tel. 0251-658825

Te koop:
Corendon reischeque voor 
een vliegvakantie ter waar-
de van 450 euro vr.pr. 275 
euro. Tel. 0251-657870
Te koop:
Nieuw, supersterk ketting-
slot voor fiets of brommer: 
10 euro. Tel. 0251-659577

Vermist:
Hond daddy, jack russel teef, 
3 kleur, laatst gezien 
Noordermaatweg 25-09-2012, 
7 maanden, schrale neus. 
Tel. 06-14536751
Gevraagd:
Protar motorfiets bouwdo-
zen. Tel. 0251-659446

Gezocht:
Wij zoeken mannen voor 
ons koor. Kom gezellig 
zingen op maandagavond. 
Meer info op www.musi-
calsound.nl Tel. 0251-227009
Te koop:
Batavus Verona damesfiets, 
60 euro. Tel:  06-10363905

Gezocht:
Voor bij de gastouder, 
nieuwe guppen voor de 
kinderen. Zij zorgen er goed 
voor en beleven er veel plezier 
aan Tel. 06-44788633
Te koop:
Politiemotorhelm maat xl 61 
100% schadevrij grijs prijs 40,- 
z.g.a.n. Tel. 0251-237365

Te koop:
Jaarboeken Oud Uitgeest,’97, 
’01, ’03, ’06, ’07, ’08. Prijs 7,50 
euro p/s. Tel. 0251-659446
Te koop:
Whitewash kastje 145 cm lang, 
97 cm hoog, 44 cm breed, 2 
planken 39 cm diep, 2 laatjes/
deurtjes 50 cm, prijs 60 euro. 
Tel. 0251-820540
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Het is de tijd voor thee 
bij De Wereldwinkel

Castricum - Voor alle thee van 
Fair Trade Original geldt in de 
maand oktober dat men het 
tweede pakje voor de helft van 

de prijs krijgt bij de Wereldwin-
kel Castricum. De maand ok-
tober staat namelijk in het te-
ken van thee. Bij aankoop van 
de thee gaat er een deel van het 
geld naar sociale projecten die 
ten goede komt aan de gemeen-
schap die de thee produceert. 
Gezondheidszorg en dorpsscho-
len zijn belangrijke basisvoor-
zieningen die in veel gevallen 
hieruit gefinancierd worden. Dit 

Castricum - Op vrijdag 5 ok-
tober staat De Bakkerij in te-
ken van zomerhits en zomer-
se drankjes. Op zaterdag 6 ok-
tober is er een Hollandse avond. 

Zomer en Hollands in Bakkerij 
De avond staat bol van nieuwe 
en oude Nederlandstalige lied-
jes. De Bakkerij gaat op beide 
avonden op 21.00 uur open en 
de toegang is gratis. biedt de kinderen van de theear-

beiders kans op een betere toe-
komst. De groene thee is zacht 
en puur van smaak met een ver-
kwikkende werking voor lichaam 
en geest. En de Zuid-Afrikaanse 
rooibos, letterlijk ‘een rood bos-
je’, wordt gekenmerkt door een 
aromatische, licht zoete smaak. 
Daarnaast bevat deze thee van 
nature antioxidanten en is het 
vrij van theïne.

Zusters in Zaken
Pancratius speelt blijspel
Castricum - Vrijdag 19 en za-
terdag 20 oktober speelt toneel-
vereniging Pancratius het blij-
spel ‘Zusters in Zaken’ in Gees-
terhage. 
Het klooster van moeder overste 
en de zusters is in grote geld-
nood. Het ziet er zelfs naar uit 
dat binnen enkele maanden het 
klooster failliet zal gaan. Er zijn 
zelfs plannen om van het kloos-
ter een casino te maken. Dan 
verschijnt plotseling Guus Jon-
geneel, een kordate man die 
grootse plannen heeft met het 
klooster. Binnen korte tijd is 

‘Klooster Parc’ een rendabel va-
kantiepark. Hoe redden vier zus-
ters, een aangeschoten pastor, 
een ‘snelle projectontwikkelaar 
en een op de vlucht slaand meis-
je zich uit deze benarde positie?

Voor het bijwonen van deze hi-
larische voorstelling zijn er voor 
10,00 euro kaarten verkrijgbaar 
aan de zaal maar ook bij de The 
Read Shop in winkelcentrum 
Geesterduin, Boekhandel Laan 
in de Burg. Mooijstraat en via in-
fo@toneelverenigingpancratius.
nl. Aanvang 20.15 uur. 

En nu ik!
Een lint van labradors 
voor een heel goed doel
Als ik van huis ga steek ik nog 
snel drie hondenkoekjes in mijn 
zak. Ik heb een interview met 
Dorette Stöveken, eigenares-
se van drie labradors. Toosje, 
de oudste van de drie, begroet 
me bescheiden, de twee ande-
re, Nulay en Nino, drukken en-
thousiast hun neuzen tegen de 
ruit van de serre. 
“Ik laat ze voorlopig  daar”, zegt 
Dorette gedecideerd, “eerst het 
interview”. De snoepjes blijven 
nog even in mijn zak. Honden 
zijn Dorette’s grote passie. “En 
kinderen”, voegt ze eraan toe. 
Dorette, die uit de gezondheids-
zorg komt, gaf jarenlang samen 
met Toosje en Nino ‘snuffelsta-
ges’ aan de laagste groepen van 
de basisschool. 

In drie lessen leren kinderen de 
lichaamstaal van een hond be-
grijpen. Zo kan het aantal hon-
denbeten beperkt worden en 
de angst voor honden afnemen. 
Ook werkte ze met autistische 
kinderen.”Prachtervaringen wa-
ren dat. Geef twee kinderen, die 
weinig interactie  hebben, alle-
bei een hond in de handen en 
binnen de kortste keren lopen 
ze door de duinen met elkaar te 
praten over ‘hun’ hond.”  Nu be-
zoekt ze af en toe nog demen-
te bejaarden met Toosje en Nino.
Zaterdag 6 oktober organiseert 
Dorette een wel zeer bijzonder 
evenement met zoveel mogelij-
ke labradors. Bevlogen vertelt ze 

over het ontstaan van dit plan. 
Dorette was erg geraakt toen 
ze hoorde dat een veertienjarige 
dochter in haar omgeving kanker 
kreeg. Ze is blogs gaan lezen van 
ouders met kinderen met kan-
ker en kwam zo in contact met 
de vader van Guusje, een meis-
je dat vorig jaar overleed. De va-
der schreef er het boek ‘Kanjer 
Guusje’ over en richtte de Stich-
ting Kanjer Guusje op, ter on-
dersteuning van ouders en  kin-
deren met kanker. “Ik raakte zo 
emotioneel betrokken bij de ver-
halen dat ik iets wilde doen, al 
wist ik niet meteen wat. Stichting 
Kanjer Guusje adopteert onder 
andere het ‘hartenkraaltje’ aan 
de kanjerketting voor kinderen 
met kanker. Elke kraal aan deze 
ketting is een beloning en staat 
voor een bepaalde behande-
ling, onderzoek of gebeurtenis. 
Zo zijn er kralen voor een che-
mokuur, bestraling, prikken, een 
scan, een supergoede dag, een 
vreselijke rotdag, een operatie, 
verblijf op de intensive care en-
zovoort. De kinderen rijgen de-
ze kralen aan hun ketting, waar-
mee ze hun verhaal vertellen van 
de moeilijk weg die ze afleggen. 
De kanjerkralen kunnen wor-
den geadopteerd door particu-
lieren, bedrijven  en organisa-
ties en wat blijkt? Twee kraaltjes, 
het hartenkraaltje en het vlinder-
kraaltje,  worden zelden uitgeko-
zen. Dat zijn de kraaltjes die aan 
de ketting worden geregen als 

het kind is overleden en juist de-
ze zijn voor de ouders en broer-
tjes en zusjes zo belangrijk. De 
ketting moet af zijn. Ik bedacht 
me dat niet alleen een kind met 
kanker maar ook zijn of haar fa-
milie eigenlijk een lintje ver-
dient én dat ik iets voor hen wil-
de doen wat echt met mij te ma-
ken heeft. Zo kwam ik van ‘lint-
je’ op ‘lint’ en  ontstond het idee 
‘een lint van labradors’.” 

“Zaterdag is het zover. Om elf 
uur ‘s ochtends hoop ik dat er 
zoveel mogelijk eigenaars met 
hun labradors op het strand bij 
de Noordpier aan Wijk aan Zee 
zullen komen. We vormen dan 
met onze labradors één groot lint 
dat wordt gefotografeerd en ge-
filmd. Daarna kunnen de honden 
lekker het strand op. Voor elke 
labrador wordt vijf euro betaald 
en krijgt men een lot. Meer lo-
ten kopen is natuurlijk ook mo-
gelijk. De opbrengst is dus voor 
Stichting Kanjer Guusje.” Do-
rette toont me haar site waarop 
de reacties staan van enthousi-
aste bezoekers, zelfs baasjes uit 
Overijssel hebben zich aange-
meld. En van een grote lijst van 
bedrijven en particulieren die 
spontaan prijzen hebben aan-
geboden, zoals een high tea in 
een restaurant of een fotoshoot 
van je hond door een professio-
neel fotograaf.  “Ook mensen die 
geen hond hebben spreken me 
aan en willen de actie steunen. 

Dorette Stöveken met haar honden Toosje, Nino en Nulay.

Dan verwijs ik ze naar Stich-
ting Kanjer Guusje onder ver-
melding van ‘een lint van labra-
dors’.  Overal komt steun van-
daan, de gemeente werkt vol-
op mee en een beveiligingsbe-
drijf uit Brabant stuurt zelfs gra-
tis zeven beveiligingsambtena-
ren om alles in goede banen te 
leiden. Mensen moeten zich ove-
rigens beslist aanmelden. Een 
vriendin mailde me: leuk dat je 
je eigen X-party gaat organise-

ren! De schrik sloeg me om het 
hart. Het moet natuurlijk wel 
overzichtelijk blijven al hoop ik 
uiteraard zaterdag op een lint 
van minstens 1000 labradors - 
meer mag natuurlijk ook.” Infor-
matie en aanmelden kan via de 
site van een ‘lint van labradors’  
https://www.facebook.com/
events/413538985374682/ of via 
de mail: dorettestoeveken@hot-
mail.com. Tekst en foto: Marie 
Kiebert.

Strictly 21 in De Balken 
ook voor 30- en 40-ers
Uitgeest - Op vrijdag 5 oktober 
is de aftrap van Strictly 21 in De 
Balken bedoeld voor liefhebbers 
van muziek en gezelligheid van 

21 jaar en ouder. Verwacht wordt 
dat ook dertigers en veertigers 
naar De Balken komen om te ge-
nieten van de muziek uit hun tijd. 

Deze avond draait dj T Bone ou-
de nummers uit de jaren 80/90 
aan elkaar. “Een mix van classics 
en uplifting chart busters”, zegt 
hij. De toegang is gratis. Op 20 
oktober komt Guus Bok & The 
Boogies naar De Balken, op 17 
november Fetherlite en 15 de-
cember Paper Plane.
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Superweekend voor 
Team Fietsshop Uitgeest
Uitgeest - Zaterdag en zondag 
zaten de bikers van Team Fiets-
shop Uitgeest in Huy, de laatste 
Nissan Downhill wedstrijd voor 
dit jaar. Jeroen Toeters, Hans Ha-
ver, Nigel Spoor, Vivian Smeets 
en Eline Nijhuis stonden inge-
schreven.
Het was prachtig weer maar 
s’morgens wel koud, ongeveer 2 
graden. Eline staat in deze cup 
ruimschoots aan de leiding en 
kan niet meer verliezen. Hans 
staat 5e overall. De trainingen 
liepen lekker en alles ging ei-
genlijk naar wens op wat kleine 
schuivertjes hier en daar na.

De dames mochten zondag als 
eerste de qualirun rijden en Eline 
was eerste en Vivian derde in de-
ze run. Hans werd ook derde, Ni-
gel eindigde in de middenmoot 
en Jeroen was van de baan ge-
gleden.
Vivian reed daarna haar eerste 
downhillwedstrijd na de geboor-
te van haar zoon Guy en werd 
derde. Roos, de concurrent van 
Eline reed een goede run maar 
werd toch tweede. Eline was 5 

seconden sneller en was ge-
woon weer dik eerste.
Hans reed daarna een prefecte 
wedstrijdrun tot zijn ketting vast 
sloeg bij de laatste sprong. Ge-
lukkig hoefde hij nog maar een 
klein stukje naar beneden te rol-
len en werd derde bij de masters 
40+. Nigel reed een mooie run 
en eindigde in zijn klasse voor 
de het midden, ook netjes.
Jeroen reed een super run en 
reed de top 30 binnen en dat be-
tekend Superfinale. Hij stond nu 
vijfde bij de junioren en mocht 
als derde naar beneden in de su-
perfinale.
Jeroen had heel lang de beste 
tijd en mocht in de hotseat zit-
ten, de stoel voor de beste rijder 
op dat moment. Uiteindelijk werd 
Jeroen vierde bij de junioren en 
zeventiende overall van de dag.

Dat betekende Eline, Vivian, 
Hans en Jeroen op het podium 
en Eline nogmaals omdat ze de 
cup overall had gewonnen, Hans 
werd vierde overall.
Meer informatie: www.teamfiets-
shopuitgeest.nl of Facebook.

Eric Ott haalt de ene na 
de andere coureur in
Uitgeest - Motorrijder Eric Ott 
heeft tijdens zijn laatste cupwed-
strijden een mooie inhaalstrijd 
laten zien. In wedstrijd 1 van 
startplek 24 naar 10 op een natte 
baan, en in de tweede wedstrijd 
vanaf P24 naar P5.
Vrijdag zat racingteam Edwin 
Ott motoren weer op het circuit 
van Assen om met Eric te trainen 
voor de laatste 2 supercup 600 
wedstrijden. Met mooie resulta-
ten zijn er 4 trainingen verreden. 
Op een droog maar koud Assen.
Zaterdag moest het gebeuren, 
maar in de ochtend regende het 
weer eens. Het was ook best wel 
koud. Eric de baan op met re-
genbanden, het was erg druk 
op de baan, er reed een grote 
groep rijders. De training duurde 

maar 15 minuten, dan is er wei-
nig tijd om een mooie snelle tijd 
neer te zetten, mede ook omdat 
er vrij veel valpartijen waren. Dan 
wordt er geel gevlagd en mag je 
niet inhalen. Het leverde Eric een 
teleurstellende tijd op van 2:09.5 
wat een 24e startpositie oplever-
de. 
De eerste wedstrijd begon even 
voor 1 uur s middags, het had 
daarvoor dus nog geregend. 
Maar nu scheen de zon alweer, 
de baan was nog redelijk nat. 
Eric besloot om op regenban-
den weg te gaan. Eric: “Ik moest 
vanaf P24 komen dus ik moest 
veel inhalen, dat kan ik niet als ik 
start op droogweer banden.” Zo 
gezegd zo gedaan, het was de 
juiste keuze. Eric vloog door het 

veld heen, verschalkte de een na 
de ander. Uiteraard waren er ook 
coureurs die op droog stonden, 
die waren al na een ronde of 3 
gelapt. Eric ging lekker tekeer, 
hij reed ook een redelijk mooie 
tijd op toch wel slijtende regen-
banden. In de laatste ronde ging 
voor hem Chris van Heuveln bij-
na onderuit, even daarna Eric 
ook bijna, de band had niet goed 
grip meer.
Hij kwam als elfde over de finish, 
door een straftijd van een cou-
reur voor hem werd hij tiende, 
netjes met een snelste tijd van 
1:56.7. Helemaal niet verkeerd, 
hij kwam lachend van de baan.
De tweede wedstrijd was het ge-
lukkig wel droog, nu ging Eric 
met nog meer strijd door het 
veld heen. Het was een gewel-
dig gezicht hoe hij de een na de 
ander voorbij reed. In 10 ronden 
tijd vloog hij van P24 naar P5. 
Nu kwam Eric met een nog gro-
tere smile van de motorfiets af. 
Hij reed snel in op de coureurs 
voor hem, met een snelste tijd 
van 1:44.6. scoorde hij 17 pun-
ten totaal.
Eric is in het eindklassement op 
een zesde positie geëindigd met 
een totaal van 78 punten.
Het team ging tevreden naar 
huis.
De volgende wedstrijd is 7 okto-
ber weer in Assen voor de laat-
ste ONK wedstrijden. Dan rijdt 
Alex op de Yamaha YZF-R1 in 
de Dutch Superbikes en Eric met 
zijn YZF-R6 in de Dutch Supers-
port. Laat het mooi weer zijn! 
(Karin Ott)

Seizoen Kindervreugd van 
start met dierendagdisco
Uitgeest - Als eerste activiteit 
van “Kindervreugd” start de kin-
derdisco aanstaande zaterdag 
het nieuwe winteractiviteitensei-
zoen. Het thema van deze dis-
co is dierendag. Kinderen tot en 
met 12 jaar, die zin hebben om 
een middagje lekker te swingen 
op de dansvloer, zijn op 6 okto-
ber 2012 welkom bij de speel-
tuin in Uitgeest. De disco begint 
om 15.00 uur in het clubgebouw 
en duurt tot ongeveer 16.30 uur. 

Leden van “Kindervreugd” kun-
nen gratis naar binnen. Aan 
niet-leden wordt een kleine bij-
drage van 1 euro gevraagd. De 
speeltuin dj’s kunnen haast niet 
wachten om te beginnen en er 
een super toffe party van te ma-
ken. Zorg dus dat je er bij bent!

Voor informatie kunt u terecht 
op www.speeltuinuitgeest.nl 
of stuur een e-mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Wijnproeverij 
voor goed doel
Uitgeest - Ter ondersteuning 
van de projecten van de Stich-
ting Partnership Ghana organi-
seert de Werkgroep Ontwikke-
lingsSamenwerking Uitgeest in 
samenwerking met Vreeburgs 
Slijterij een Wijnproeverij Bene-
fiet in de Dorpskerk Uitgeest op 
de Castricummerweg 8 in Uit-
geest. 
De proeverij is op vrijdag 12 ok-
tober van 19.30 tot 22.00 uur, 
deuren open 19.00 uur. Deelna-
mekosten 10 euro per persoon.
U krijgt: 8 geselecteerde wijnen, 
rood en wit met uitleg over de 
wijnen, bijpassende hapjes, Afri-
kaanse muziek, harpoptreden, 
een update over de projecten in 
Ghana en voor de niet-wijnlief-
hebber: heerlijke sapjes!
Er is ter plekke gelegenheid de 
wijnen voor thuis te bestellen.
U kunt zich aanmelden (is niet 
verplicht) bij Maartje Bos, 06-
19039645 of maartje_bos@hot-
mail.com. 

De opbrengst van de wijnproe-
verij gaat naar de projecten van 
de Stichting Partnership Ghana. 
Door deze projecten krijgen 
vrouwen, jongeren en kinderen 
kansen geboden hun talenten te 
ontwikkelen. 
Zie ook www.partnershipghana.
com.

Hutgheest
dit oude fiere dorp

begrensd door groene polders
van Lagendijk tot Limmerkoog,  

het Castricummerveld
met eendenkooi, zo mooi

dit oude fiere dorp
omspoeld door woelig water
van boten op de Buitenmeer

verstilde oevers aan de Binnenmeer
waaraan de doden rusten

dit oude fiere dorp
behoedt met moed en ijverzucht

haar toebedeelde erfgoed
wiekende molens, priemende torens 

in grijze wolkenlucht
tekenen, onverlet

een beeldbepalend silhouet

dit oude fiere dorp
vecht, oprecht en strijdt

voor haar zelfstandigheid
bewuste keuze

bevestigt de leuze:
vier leeuwen onbevreesd 
in het wapen van Uitgeest

 
Willemijne Matton 

Uitgeest - De oproep voor gedichten over Uitgeest die wij plaats-
ten resulteert deze week in de inzending van Willemijne Matton. Heeft 
u een gedicht over Uitgeest op de plank liggen of inspiratie om een 
mooi gedicht te maken? Stuur ‘m naar redactie@uitgeestercourant.nl.

Gedicht over Uitgeest
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Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van okto-
ber van de Stichting Uitgees-
ter Senioren.
Wanneer een activiteit plaats 
vindt in Dorpshuis de Zwaan 
is dit aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten zijn dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. 
Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 0251-
312127. Voor inlichtingen be-
treffende de ANBO, bel met 
0251-821105. Voor overige 
activiteiten van de Stichting 
Uitgeester Senioren kunt u 
zich telefonisch aanmelden 
op nummer 0251-311136.
 
Activiteitenkalender okto-
ber

Maandag 8, 15, 22, 29:
10.00 -13.15 uur: ZW: koffie-
plus
13.30 -17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten en bridgen
14.30 -16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten Ro-
de Kruis, ook verkoop, inl.: 
312712
Maandag 8, 22:
09.00-10.30 uur: ZW: com-
puterkennis, ook van 10.30-
12.00 uur
14.00-16.00 uur: ZW: Paint-
shop-pro  
Maandag 29:
13.30-15.00 uur: ZW: digitale 
fotografie

Dinsdag  2, 9, 16, 23, 30:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga
10.45-11.45 uur: ZW: T’ai Chi 
(niet op 2)
13.30-17.00 uur: ZW: soos/
biljarten en klaverjassen, ook  
bridgen van 14.00-16.30 uur
Dinsdag 9:
09.30-11.30 uur: ZW: fotogra-
fie (ANBO)
Dinsdag 9, 23:
09.00-10.30 uur: ZW:  compu-
terkennis van 10.30-12.00 uur  
en van 13.30-15.00 + 15.00-
16.30 uur 

Woensdag 3, 10, 17, 24, 31:
09.30-10.15 uur: De Klop: 
Sportfit, ook van 10.45-11.30 
uur. Inl. : 310370
10.00-12.00 uur: ZW: koers-
bal (ANBO) l
13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten
14.00-16.00 uur: ZW: schaken 
19.45-21.30 uur: Geester-
heem:  “Die Geestersangers”, 
inl.: 313401
09.00-10.30 uur: ZW: com-
puterkennis  ook van 10.30-
12.00 uur
Woensdag 10:
14.00 uur: ZW: Bingo (AN-
BO), zaal open: 13.30 uur
Woensdag 17:
09.00 uur: stedenwandeling 
Utrecht, vertrek vanaf het 
station

Woensdag 31:
15.40 uur: rondleiding  distri-
butiecentrum Vomar, vertrek 
vanaf Middelweg.
Woensdag 3, 17, 31:
10.30-12.00 uur: ZW: bewer-
king digitale fotografie
14.00-16.30 uur: ZW: teke-
nen/schilderen 
13.30-15.30 uur: ZW: kaarten 
maken
14.00-15.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie  

Donderdag 4, 11, 18, 25:
Wandelen in 2 groepen:
09.30-11.30 uur: ZW: 2 uur 
wandelen
09.30-10.30 uur: ZW: 1 uur 
wandelen
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: op het terrein Castri-
cummerweg, inl. tel. : 0251-
311240
09.30-12.00 uur: ZW: Soos 
met biljarten voor beginners
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO) 
14.00-15.30 uur: ZW: Fifty-fit 
09.00-10.30 uur: ZW: com-
puterkennis, ook van 10.30-
12.00 uur
09.30-11.30 uur: ZW: drie di-
mensionaal, beeldhouwen/
boetseren
10.00-11.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie
Donderdag 18:
09.30-11.30 uur: ZW: thee-
zakjes vouwen
09.30 uur: wandelen Spaarn-
dam, vertrek vanaf de Zwaan
10.00 uur: ZW: lezing drs. 
Bertus Bakker
Donderdag 11, 25:
09.30-11.30 uur: ZW:  quilten

Vrijdag 5, 12, 19, 26:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga, 
ook van 10.15-11.15 uur 
10.00-11.30 uur: zwemmen in 
Beverwijk, inl.: 311117
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten
13.30-15.30 uur: ZW: ‘Het 
koor van de Zwaan’   (ANBO)

Vrijdag: 19, 26:
13.30-16.00 uur: ZW: bridge

Zaterdag 6, 13, 20, 27:
13.30-15.30 uur: ZW: coun-
try-line dancing (ANBO)

Zaterdag 6:
10.00-12.00 uur: ZW: work-
shop papierknipkunst

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 12.00 uur in 
Dorpshuis de Zwaan. 

Voor informatie betreffen-
de activiteiten van de Stich-
ting Uitgeester Senioren: me-
vrouw E. Hendriks en me-
vrouw R. Prigge, tel.: 0251-
311136. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Uitgeest - In de gezellige keu-
ken van Chris en Susan staat de 
televisie op Engels voetbal, vrou-
wenvoetbal, waarmee meteen 
duidelijk wordt hoe Brits Chris 
hierin is gebleven.
Chris Lefevre groeide op in Mid-
dlesbrough, een stad in Noord-
oost-Engeland gelegen langs 
de Noordzeekust met ongeveer 
142.000 inwoners. Stadsrechten 
werden verkregen in 1830 als re-
sultaat van de industriële uitbrei-
ding van ijzerproductie en de op-
komst van de spoorwegen. Chris 
woonde op 30 meter afstand van 
het voetbalstadion waar hij als 
kind iedere zaterdag werkte en 
elke wedstrijd zag. Op zijn 17e 
vertrok hij voor seizoenswerk 
naar Spanje. Hij was barman, DJ 
en entertainer en keerde ‘s win-
ters terug. Na 4 jaar heen en we-
ren ontmoette hij in 1991 Susan 
Twaalfhoven in Salou terwijl ze 
beiden als propper werkten. 
Daarna woonden ze zes maan-
den in Engeland en wat Susan 
betreft waren ze daar gebleven 
maar Chris vond dat je je meisje 
niet bij haar familie moest weg-
halen. Terwijl hij dit vertelt roept 
Susan: “En daar ben ik het dus 
niet mee eens he?” Toch gingen 
ze naar Nederland waar ze uit-
eindelijk op de Meldijk terecht 
kwamen, het mooiste straat-
je van Uitgeest volgens Chris. 
Hij verbaasde zich in het be-
gin vaak. De rust van het dorp 
sprak hem aan en het feit dat 

Hier neergestreken vanuit den verre (2)

Engelse Chris in Uitgeest
je hier gewoon je schuur open 
kon laten staan vond hij bijzon-
der. De sfeer was ontspannen 
wat hij niet gewend was in Mid-
dlesbrough. Chris:” De stad ge-
bruikt installaties waar camera’s 
en luidsprekers gecombineerd 
worden om burgers te berispen 
als zij overtredingen begaan.” 
De taal vond hij moeilijk, Susan 
sprak Nederlands met hem maar 
bij werkgever Nike werd Ameri-
kaans gesproken dus dat schoot 
niet op. Susan’s moeder praatte 
ook veel met hem waardoor hij 
beetje bij beetje de taal machtig 
werd. Chris lacht:” Ik begreep er 
helemaal niets van, voor mij leek 
het Chinees. Susan:” 

Zijn eerste woorden waren Goe-
de Tijden, Slechte Tijden en 
hij had grappige verhaspelzin-
nen als ‘Suus, er zit een vlieg-
tuig in mijn eten en ik ga onder 
de doos’ in plaats van douche.” 
Maar inmiddels denkt en droomt 
hij in het Nederlands. Door zijn 
schoonvader werd hij meege-
nomen naar geijkte Hollandse 
plekken zoals Volendam. De foto 
in klederdracht hing bij zijn moe-
der ingelijst en uitvergroot wat 
zijn vrienden deed denken dat 
iedereen in Nederland er zo bij 
liep. Er waren verschillen waar 
hij aan moest wennen. Chris: ”In 
Engeland speelt het sociale le-
ven zich buitenshuis af en vier je 
je verjaardag in de kroeg, ieder-
een komt naar je toe en zorgt dat 

je drank krijgt. Hier verzorg je je 
visite, moet je werken!”
Engelsen hebben nooit een 
krat bier in huis zoals hier. Vol-
gens Chris weten Nederlanders 
heel goed hoe ze moeten fees-
ten. Toen hij zijn vrienden vertel-
de dat hij met de fiets uit ging, 
geloofden ze hem niet. Daar loop 
je of je pakt een taxi. Verder kun-
nen Nederlanders goed sparen, 
hebben ze altijd geld op zak. In 
Spanje zag hij hen op vakantie 
en gaven ze een rustige indruk, 
terwijl ze hier gehaaster lijken en 
geen rij kunnen maken. Ook zijn 
ze directer dan aan de overkant 
van de Noordzee.

Als voetballiefhebber viel hem 
direct op dat men hier niet al-
tijd fan is van de club waar je 
woont. Onbegrijpelijk voor een 
Engelsman dat je hier in de kan-
tine van FC Uitgeest zit met Fe-
ijenoord- PSV- Ajax- en AZ aan-
hangers. En de opzet van ama-
teur voetbalverenigingen hier 
is nog mooier dan bij profclubs 
daar. Inmiddels is hij ZZPer, 
heeft een onderhoudsbedrijf in 
schilder- en timmerwerk.  En on-
danks dat Chris de twee torens 
van Uitgeest moet zien, hij hier 
een bootje heeft en dit het mooi-
ste dorp van Nederland vindt, 
zal hij altijd Engelsman blijven. 
Chris: “Ik ben blij dat ik hier ben 
gekomen, ik mis Engeland alleen 
als ik daar ben.” (Monique Tee-
ling)
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Zelfstandig wonen zonder beperking, 
de droom voor jongeren met een beperking.
Uitgeest - Terwijl we aan ta-
fel zitten met Stichting Woning-
groep Uitgeest initiatiefnemers 
Peter en Alie de Reus, penning-
meester Gerben Tijmes en toe-
komstige bewoner Hans, rijden 
betonwagens af en aan in de 
Wilhelminastraat. Gerben heeft 
zicht op de weg en maakt en-
thousiast melding van iedere 
wagen. Wat 3 jaar geleden be-
gon in het hoofd van Peter en 
Alie, krijgt nu vaste vorm.
Voorzitter Peter: ”We zijn nu drie 
jaar bezig met het verwezenlij-
ken van een kleinschalige woon-
voorziening voor jongeren met 
een sociale beperking. Hierbij 
staan individuele zelfstandig-
heid, onderlinge betrokkenheid 
en maatschappelijke participa-
tie-integratie centraal.”
Uit wetenschappelijk onderzoek 
is gebleken dat zorgvuldige per-
soonlijke begeleiding van deze 
jongeren belangrijk is. Zij kun-
nen namelijk zelf moeilijk con-
tacten leggen met hun buurtge-
noten en dat zou kunnen leiden 
tot vergaande mate van vereen-
zaming.
Peter: ”Het is fantastisch dat dit 
project zo snel van de grond is 
gekomen en dat heeft veel te 
maken met het feit dat er een 
stuk grond braak lag en met de 
gemeente Uitgeest die meteen 
voor was.” Behalve de apparte-
menten voor jongeren, zullen er 
ook seniorenwoningen gereali-
seerd worden.
Toen de Gemeente Uitgeest en 
Kennemer Wonen het sein voor 
SWU op groen zetten, meldden 
25 kandidaten, woonachtig in 
de IJmond, zich. Na zorgvuldige 
selectie bleven er 9 over waar-
naast enkele reservekandidaten. 
De omwonenden werden inge-
licht over het plan en in deze bij-
eenkomst liet Peter onder ande-
re groepsfoto’s zien van de as-

pirant bewoners, waar positief 
op gereageerd werd. Omdat de 
jongeren elkaar niet kenden en 
het leggen van contact voor hen 
moeilijk is, bedacht Alie de Reus 
een ingenieus plan, te weten het 
organiseren van gezamenlijke 
activiteiten en workshops. Door 
het organiseren hiervan kwam 
en komt de groep spelenderwijs 
en ontspannen bij elkaar.
Alie: “We hebben al heel wat 
achter de rug, van midgetgolf 
tot schilderen en van koken tot 
handboogschieten, het heeft er 
allemaal voor gezorgd dat de as-
pirant-bewoners aan elkaar kon-
den wennen en een band cre-
eerden. Ze mogen alles samen, 
maar moeten niks. Je ziet dat 
ze steeds meer naar elkaar toe-
groeien.” 

Door een prijsvraag onder de 
bewoners is de naam ‘De Brug’ 
gekozen voor het project. Ken-

nemer Wonen vroeg of zij de 
naam mochten adopteren om 
het gehele complex deze naam 
te geven. 

Hans (34) woont momenteel aan 
de Langebuurt maar mist daar 
toch het contact met bewoners. 
Hij werkt op de postkamer van 
de papierfabriek in Velsen en 
vertelt: ”Het is straks fijn om je 
eigen plek te hebben maar door 
de gemeenschappelijke ruimte 
die er komt, zal het ook veel ge-
zelligheid geven.” 
Peter verduidelijkt dat alle jonge-
ren een dagbesteding hebben. 
Er komt circa 8 uur per dag pro-
fessionele begeleiding die be-
taald wordt uit PGB’s want ge-
lukkig wordt dit nog gehand-
haafd. Voor de inrichting van de 
gemeenschappelijke ruimte is er 
al rondgekeken in onder ande-
re Beverwijk en gekozen is voor 
duurzame materialen. 

Om een idee te geven, de eer-
ste inrichting en aankleding 
van deze ruimte en de gemeen-
schappelijke tuin zijn begroot 
op 230.000 Euro. En hoewel ver-
schillende instanties al garant 
staan voor het grootste deel 
hiervan met fondsgelden en do-
naties, is er nog wel het een en 
ander nodig.

En als het op geld aankomt, 
veert Gerben Tijmes op: “Fonds-
werving is een wereld op zich. 
De afgelopen jaren heb ik heel 
wat papieren doorgewerkt en mij 
vastgebeten in de materie, dat 
was niet altijd eenvoudig maar 
het is mooi als je dingen voor el-
kaar krijgt.” Het einddoel is 100% 
sponsoring en nog steeds wor-
den mogelijke sponsoren bena-
derd.
De Rotary organiseert 18 novem-
ber in Chateaux Marquette een 
veiling van 50 kavels waarvan 

de opbrengst voor een groot ge-
deelte voor de SWU zal zijn. Ger-
ben: “Dit zijn natuurlijk prachtige 
initiatieven en we hopen dat er 
meer van dit soort acties zullen 
volgen. Mij mag je hier midden 
in de nacht voor wakker maken.” 
Peter de Reus benadrukt dat hij 
bijzonder blij is met de inzet van 
het bestuur, de ouders en de 
kandidaten die hun gedreven-
heid tonen. Peter: “We hadden 
ons geen mooier project kunnen 
bedenken.” 

Draagt u SWU een warm hart toe 
en wilt u hen steunen, kijk dan 
voor informatie op www.stich-
tingwoongroep-uitgeest.nl of 
belt u Gerben Tijmes op  0251-
312816. (Monique Teeling)

SWU heeft kortgeleden 
een brochure opgesteld 
voor het werven van spon-
soren voor de kosten van 
exploitatie van deze ge-
meenschappelijke voor-
zieningen. Jaarlijks is veel 
geld nodig is om de huur, 
energie- en schoonmaak-
kosten te kunnen betalen. 
Maar ook om de gezamen-
lijke activiteiten voor deze 
jongeren te kunnen blijven 
voortzetten. 

Al met al kost dat bijna 
16.000 euro per jaar. De-
ze kosten kunnen de jon-
geren zelf moeilijk opbren-
gen. Daarom is SWU op 
zoek naar maatschappelijk 
betrokken particulieren en 
bedrijven die, via sponso-
ring of een schenking, de-
ze jongeren in dit prachti-
ge project de komende ja-
ren financieel willen on-
dersteunen.

Wethouder Piet Linnartz (rechts) met naast zich wethouder Frans Kos-
ter (Beverwijk), directeur Hans van Os (HHNK) en wethouder Gineke 
van ’t Veer (Heemskerk) zijn tevreden met het akkoord.

Wethouder tekent 
convenant afvalwater
Uitgeest - Kennisdeling, kos-
tenbesparing, monitoring. Sa-
men sta je sterker. Om die reden 
tekenden wethouder Piet Lin-
nartz van Uitgeest en zijn colle-
ga’s van Heemskerk en Bever-
wijk vorige week een convenant 
voor verregaande samenwerking 
in de afvalwaterverwerking met 
het Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier (HHNK). 
Zij geven daarmee als partners 
verdere invulling aan het nati-
onale ‘Bestuursakkoord Water’. 
Volgens dat akkoord verplichten 
gemeenten en waterschappen in 
Nederland zich tot het bereiken 
van een besparing van 380 mil-
joen euro in 2020. Tien jaar gele-

den tekenden tien gemeenten in 
het noorden van de provincie al 
een soortgelijk convenant. Deze 
gemeenten zijn inmiddels zeer 
tevreden over de samenwerking. 
Ze trekken samen op bij aanbe-
stedingen en aanschaf van ma-
teriaal. Zo bereiken ze aanzien-
lijke besparingen, vergroten de 
kwaliteit van hun dienstverlening 
en zijn minder kwetsbaar.
Uiteindelijk gaan alle gemeenten 
in het werkgebied van het hoog-
heemraadschap nauwer samen-
werken. Inwoners en bedrijven 
willen immers dat afvalwater 
voor een redelijke prijs wordt af-
gevoerd en verwerkt tot schoon 
oppervlaktewater.

Ongeval op A9
Uitgeest - Op de A9 verloor een 
51-jarige automobilist uit Noord-
beemster maandag de macht 
over het stuur. Omstreeks 15.15 
uur reed de man op de afslag 
Heemskerk. In de bocht had hij 
zijn auto niet meer onder contro-
le en ging een paar keer over de 
kop. De man raakte niet gewond.

Gemeentewerf
Uitgeest - Het komt regelmatig 
voor dat inwoners van Uitgeest 
afval op de gemeentewerf ko-
men aanbieden als de werf ge-
sloten is. 
De openingstijden van de ge-
meentewerf zijn: maandag tot 
en met donderdag van 13.00 tot 
15.30 uur, vrijdag en zaterdag 
van 09.00 tot 12.00 uur.
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Uitgeest - “Als er een econo-
mische opleving komt, kan het 
overheidstekort meteen met 
miljarden afnemen.” Dit zijn de 
woorden van wethouder Arnold 
Sely. Maar kómt die economi-
sche opleving er en gebeurt er 
iets met de stagnerende hui-
zenmarkt? Veel hangt af van het 
nieuwe kabinet. Maar zo lang er 
nog niets zeker is en het rijk 20 
miljard wil blijven bezuinigen, zal 
de gemeente Uitgeest met haar 
beleid vooruit moeten denken. 
De totale begrote uitgaven in 
2013 bedragen ruim twaalf mil-
joen. Maar dankzij een vrijval 
van vijfenhalf ton is de begroting  
voor 2013 sluitend. Voor de jaren 
2014-2017 wil het college star-
tend in december discussies met 
de gemeenteraad voeren om te 
bezuinigen waar mogelijk.
De inkomsten voor Uitgeest ko-
men hoofdzakelijk uit het ge-
meentefonds van het rijk en van 
de onroerendgoedbelasting van 
de Uitgeesters. Gelden uit het 
gemeentefonds lopen echter te-
rug. Daarenboven wordt er door 
het rijk ook minder geld beschik-
baar gesteld voor de zogenaam-
de doeluitkeringen, zoals onder 
meer voor de jeugdhulpverle-
ning. Daarenboven heeft het rijk 
steeds meer taken overgeheveld 
naar de gemeenten met daarbij 
niet altijd genoeg geld om zaken 
optimaal te verwezenlijken.

Nog steeds zelfstandig 
Nog steeds is Uitgeest zelfstan-
dig en het is een plaats met 

prachtige voorzieningen. Die wil 
men behouden, maar daarover 
zal de komende tijd nog driftig 
gediscussieerd worden. 

Waar moet op bezuinigd wor-
den? In vele plaatsen is de on-
roerendgoedbelasting reeds ver-
hoogd. Maar in Uitgeest is de-
ze belasting alsmede de afval-
stoffenheffi ng en het rioolrecht 
slechts verhoogd met het infl a-
tiepercentage van 1.75%: op zich 
al een prestatie. 
Het meeste geld is nodig voor de 
sociale voorzieningen en maat-
schappelijke dienstverlening 
met een begroot bedrag van 3,5 
miljoen voor 2013. Wij noemen 
daarvan enkele bedragen. Voor 
onder meer uitkeringen en lenin-
gen in verband met de Wet Werk 
& Bijstand wordt 984.313 euro 
gereserveerd en voor de huis-
houdelijke verzorging in verband 
met de WMO hulp bij het huis-
houden: 803.825 euro. 

Hoe kan men in 2014 en de ja-
ren erna alles nog betalen zon-
der OZB-verhoging? Het zal nog 
heel wat hoofdbrekens kosten. 
Vooral het onderhoud van wegen 
en gebouwen vergt een steeds 
grotere fi nanciële inspanning. 
Sommige gemeenten bezuinigen 
hier al behoorlijk op: geen goe-
de ontwikkeling uiteraard. Maar 
wethouder Arnold Sely hoopt 
door zinvolle discussies toch de 
basis te kunnen leggen voor een 
gezond meerjarenperspectief.  
(Marga Wiersma)   

Sluitende begroting voor 2013
Bezuinigen in de jaren 2014 tot 2017

Try-out Berry Lussenburg 
in Theater De Zwaan
Uitgeest - ‘Verwhard’ is alweer 
het vijfde avondvullende pro-
gramma van cabaretier Ber-
ry Lussenburg. Na zijn debuut 
in 2001 met ‘Vermist’ schreef en 
speelde hij achtereenvolgens: 
‘Preventief’, ‘Sprekend’ en ‘Ge-
tuige’.
Tijden van Verwarring, Tijden van 
Verharding, We raken Verwhard. 
Berry gaat op zoek naar verhel-
dering en verzachting. Dit alles 
zonder navigatie en hij vraagt 
zich af: ‘Hoe ver laten we het ko-
men? Hoe ver kunnen we eigen-
lijk nog gaan?’. Hij verlaat ver-
trouwde wegen en verrast. Over 
onverharde wegen lijkt geen be-
stemming te ver. Alles zo dicht-

bij ver. Verander, Vertel, Versta, 
Verlos, Verblijd, Vertrouw, Ver-
lang, Vergeef, Vergis, Verwarm, 
Verleg, Verbaas, Vermaak, Verte-
der, Verrijk.
In januari 2013 gaat Berry Lus-
senburg twaalf (12) keer in pre-
mière (elke provincie 1x) maar 
Uitgeest heeft de primeur, zijn 
try-out op zaterdag 20 oktober in 
Theater de Zwaan, Middelweg 5 
in Uitgeest.

Kaartverkoop digitaal: www.
dorpshuisdezwaan.nl. Voorver-
koop bij boekhandel Schuyt, 
Middelweg 139 in Uitgeest. Toe-
gangsprijs: 10,00 euro, aanvang: 
20.15 uur. (foto: Anja Baauw)

Speelveld Haverkamp 
opgeruimd door kinderen
Uitgeest - Vorige week donder-
dagmiddag laat kwam mijn zoon 
van 7 jaar helemaal onder de 
blubber thuis. In eerste instantie 
dacht ik nog, wat heeft hij nou 
weer uitgespookt. Maar ik zag 
dat hij ook een hele vieze plastic 
tas van de Deen in zijn handen 
had. Ik vroeg hem wat hij mee 
had en wat hij had gedaan. 

Een beetje beteuterd kreeg ik 
als antwoord. “Mama er lag zo-
veel troep op het speelveld dus 
heb ik samen met Romack (zijn 
vriend) al het vuil opgeruimd.” 

Dus ik reageer met ‘wouw en 
geweldig’. Maar waarom keek 
hij dan zo beteuterd? “Ik dacht 
dan ben je boos want onze prul-
lenbak zit al helemaal vol!”

Ik vond het zo mooi dat twee 
kleine mannetjes van 7 jaar zo 
bedenken dat er vuil ligt en het 
opgeruimd moet worden, dat ik 
het niet kon laten om jullie re-
dactie ervan op de hoogte stel-
len. 

Met vriendelijke groeten, 
Femke Brands, Uitgeest

Collecte Prinses Beatrix 
Spierfonds succesvol
Uitgeest - Van 9 tot en met 15 
september was de collecte van 
het Prinses Beatrix Spierfonds. In 
Uitgeest haalden 30 vrijwilligers 

samen 1.946,86 euro aan dona-
ties op. Alle vrijwilligers en gulle 
gevers: bedankt! 
Met deze giften wordt in hoofd-

zaak het wetenschappelijk on-
derzoek naar spierziekten, zo-
als ALS en Parkinson, gestimu-
leerd. Daarnaast ondersteunt het 
fonds de volgende patiëntenor-
ganisaties: Vereniging Spierziek-
ten Nederland, MS Vereniging 
Nederland, Parkinson Vereni-
ging, BOSK en Vereniging van 
Huntington. 
Ook biedt het Prinses Beatrix 
Spierfonds mensen met een 
spierziekte een onvergetelijke 
vakantie in een van de tien vol-
ledig aangepaste vakantiehuizen 
in Nederland. 

Coördinator gezocht
Voor Uitgeest is men op zoek 
naar een wijkcoördinator, die de 
collectie hier volgend jaar mee 
wil organiseren. Wilt u eens iets 
anders doen dan collecte lopen, 
vindt u het leuk om mensen te 
enthousiasmeren en hebt u hart 
voor mensen met spierziekten? 
Als coördinator bent u het con-
tact voor de collectanten in uw 
wijk tijdens de collecteweek. U 
voorziet de collectanten van ma-
terialen en zamelt de donaties in. 

Lijkt het u leuk om mee te hel-
pen, neem dan contact op met 
Aagje Gosliga, tel. 0251-321175 
of via email: angosliga@yahoo.
com. 

Laatste
gemeente-

nieuws 
 - Op 25 september is 
er een dak geplaatst 
op de hangplek bij de 

Renesselaan. 
 

- Op 2 oktober is er 
gestart met de bouw 

van 97 woningen op de 
grond waar vroeger de 

kassen van Baars stonden. 
Ontwerper is Marcel 
Heymans. De politiek 
denkt reeds verder en 

wil te zijner tijd ook nog 
woningen bouwen tot de 

afrit van Scholten.

- Op 1  december worden 
de eerste vier kavels van 

de zelf te bouwen villa’s in 
De Dije overgedragen.

- Het mocht niet uitlekken 
en moest wachten tot de 
offi ciële opening op 18 
november 2012,  maar 
dat  is nu toch gebeurd. 

Jongeren bedachten 
zelf een naam voor hun 
nieuwe moderne  jeugd- 

en jongerencentrum. ‘ 
Zien House’ wordt de 

nieuwe naam.  
 (Marga Wiersma)
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Dames 1 Croonenburg 
grijpen net naast de winst
Castricum - D1 Croonenburg 
heeft afgelopen weekend la-
ten zien als team te groeien. Te-
gen V.V.A. werd er in Amsterdam  
net aan met 3-2 (23-25,25-20,25-
21,18-25 en 15-13) verloren. Vo-
rig seizoen werd  nog in straight 
sets verloren, nu ging de wed-
strijd gelijk op met wel degelijk 
kansen op winst voor de dames 
uit Castricum. Nadat de eerste 
set met goed spel werd gewon-
nen was het spelniveau in de 
volgende sets wisselvallig. In set 
2 en 3 moest er telkens van een 
achterstand worden teruggeko-
men en wanneer het gat gedicht 

was liepen de Amsterdamse da-
mes weer uit. Toch bracht vecht-
lust en teamspirit de overwin-
ning in de vierde set waardoor 
een vijfde set  nodig was om een 
winnaar aan te wijzen. Uiteinde-
lijk bleef de winst na een span-
nende vijfsetter in Amsterdam. 

Toch biedt deze wedstrijd per-
spectief voor de komende we-
ken. De mix van routine en jong 
talent belooft nog spannende 
wedstrijden op te leveren. Da-
mes 1 speelt komende zaterdag 
thuis in de Bloemen om 17.00 uur 
tegen Amstelveen.

Extra open dagen bij 
mountainbike Limmen
Limmen – Vanwege de grote 
opkomst in het weekend van 7, 
8 en 9 september voor de open 
dagen mountainbike in Limmen 
aan de Pagenlaan (ingang Ei-
kepage) heeft de Stichting Kids 
and Parents Bikeschool besloten 
nog twee open dagen te houden 
en wel op zaterdag 6 oktober van 

14.00-17.00 uur en zondag 7 ok-
tober van 12.00-15.00 uur. Het 
toevoegen van deze twee extra 
open dagen is tevens bedoeld 
voor de jeugd van Limmen. 

Voor meer informatie: www.kp-
biking.nl of Ton Kramer, tel. 06-
50506087. 

Baarswedstrijd HV Castricum
Castricum - Zondag 7 oktober 
organiseert HengelsportVereni-
ging Castricum een baarswed-
strijd. Vertrek om 8.00 uur vanaf 
de Geesterduinweg. Er wordt vijf 
keer 25 minuten gevist in Heiloo. 
Alleen de baarsjes die gevangen 
worden tellen mee voor de wed-
strijd, elk baarsje is een punt. Het 

inleggeld voor deze wedstrijd is 
3 euro. Vissers dienen hun gel-
dige visdocumenten mee te ne-
men. 

Voor deze wedstrijd kan men zich 
tot vrijdag 5 oktober opgeven bij 
Piet Veldt, tel. 06-55736861, e-
mail: pietveldt@ziggo.nl. 

FC Castricum machteloos na 
rode kaart Daan Hamaker
Castricum – Na het knappe ge-
lijkspel van vorige week tegen 
Zwaluwen 30, moest de derde 
thuiswedstrijd tegen SVL maar 
eens een driepunter opleve-
ren voor de plaatselijke FC. Di-
rect na de aftrap van SVL ver-
overde Daan Hamaker uitste-
kend de bal en speelde  Kaspar 
Melis aan. De verdediger verslik-

te zich in zijn eerste balcontact 
en leverde zomaar in bij Mat-
ty van Leeuwen van SVL. Louis 
Jansen trachtte het nog te her-
stellen, maar zat mis met zijn sli-
ding, waarna Danny Kuijer dank-
baar profiteerde, 0-1 na vijfen-
zestig seconden! Halverwege 
de eerste helft kwam FC Cas-
tricum langszij met een toevals-

treffer. Een voorzet van Roberto 
Ortega ging via het uitgestoken 
been van SVL aanvoerder Da-
vid Bouwmeester over doelman 
Merkens in de uiterste hoek, 1-1. 
De tweede helft begon met te-
genslag voor FC Castricum. To-
bias de Koning, die in de eerste 
helft een flinke schop had ge-
kregen van Matty van Leeuwen, 
kon niet meer verder en moest 
zich laten vervangen door Ralph 
van der Grijp. Snel daarna kwam 
SVL op voorsprong. Rechtsbui-
ten Thomas Malolepzsy gaf een 
panklare voorzet en FC Castri-
cum verdediger Joris Schekker-
man was spits Polle Westbroek 
eventjes kwijt. Het moment van 
onachtzaamheid van Schekker-
man kwam FC Castricum duur 
te staan, want met de precisie 
van een Zwitsers uurwerk knik-
te Westbroek de bal in de uiter-
ste hoek, 1-2. 
Die dreun kwam FC Castricum 
niet meer te boven. FC Castri-
cum streed voor wat het waard 
was, maar de aanvallers van de 
thuisploeg kwamen totaal niet 
uit de verf. De ploeg van trainer 
Ron van der Velde creëerde na 
de rode kaart zelfs niet één uit-
gespeelde kans. Volgende week 
de uitwedstrijd tegen VVZ 49 in 
Soest. 
(foto: Hans de Koning). 

Ruud Drolinga in actie, met op de achtergrond links Daan Hamaker, 
rechts Tobias de Koning.  

Vitesse pakt eerste punten
Castricum - In Zwaag heeft Vi-
tesse haar eerste overwinning 
behaald. Na vier nederlagen op 
rij  werd tegen ongeslagen kop-
loper Westfriezen verdiend met 
2-1 gewonnen. 
Direct bij de start kon men zien 
dat Vitesse er zin in had. Met in-
zet werd Westfriezen bestreden 
en de lange ballen naar de voor-
hoede werden ingeruild voor 
combinatiespel via het midden-
veld . Helaas lag de bal al na vijf 
minuten achter een verbouwe-
reerde Hans Veldt. Uit de eerste 
aanval van Westfriezen schoot 
de rechterspits de bal diagonaal 
in. Zijn schot rolde in de verre 
hoek. Vitesse was hierdoor ech-

ter niet uit het veld geslagen en 
pakte direct het initiatief. Halver-
wege de eerste helft volgde loon 
naar werken. Via een prima com-
binatie tussen Jort Kaandorp en 
Rutger Balm, schoot laatstge-
noemde de gelijkmaker langs 
de keeper. Vitesse bleef daarna 
het betere van het spel houden, 
maar kon dit overwicht niet ver-
der in de stand tot uitdrukking 
brengen.
Ook na de pauze was Vitesse 
de bovenliggende partij. Robin 
Bakker zorgde voorin voor con-
tinue dreiging en een treffer leek 
dan ook een kwestie van tijd. Die 
kwam er dan ook toen Robin 
Bakker het overzicht behield en 

Lennert Beentjes in staat stelde 
om 2-1 te scoren. Helaas voor de 
meegereisde supporters haalde 
Vitesse de trekker daarna niet 
over. Lennert Beentjes en Robin 
Bakker hadden het vizier niet op 
scherp staan en hielden hiermee 
Westfriezen tot de laatste minuut 
in de wedstrijd. Westfriezen kon 
echter niet profiteren.  Achterin 
zorgde een solide Sil Haringa er 
voor dat de spits niet gevaarlijk 
kon worden en hielden de backs 
Tanno van den Berghe en Nick 
Castricum hun tegenstanders in 
bedwang. Vitesse trok de over-
winning over de streep en na het 
laatste fluitsignaal volgde een 
terechte ontlading. Vitesse kan 
weer vooruit kijken want het ge-
toonde spel biedt perspectief op 
meer punten.

Zwart doet het goed bij SV Castricum
Castricum - In de derde ron-
de interne competitie van de SV 
Castricum deed zich een merk-
waardig verschijnsel voor. Waar 
het normaal is, dat de witspe-
ler de meeste kans heeft op een 
overwinning, werd dit statisti-
sche gegeven vrijdagavond ge-
loochenstraft door de schaken-
de zwartkijkers. Twaalf partij-
en werden er intern gespeeld en 
maar liefst negen maal won er 
een zwartspeler. Zo niet Jan van 
der Maas, die de derde overwin-
ning op rij met wit boekte en de 
stand naar eigen zeggen direct 
gaat doormailen naar zijn moe-
der. Jan is namelijk koploper van 
de SV Castricum en dat is een 
unieke historische gebeurtenis.
Voorzitter Willem Pool had 
ook zijn zinnen gezet op een 

schaakstunt maar leed een na-
re nederlaag tegen de ontke-
tende Jan.  George ten Bosch 
bracht met wit zijn lompster-
ke tegenstander Erik Schoe-
huijs behoorlijk in de problemen 
maar kon geen beslissende ac-
tie maken op de open h-lijn. Uit-
eindelijk pakte Erik vriendelijk 
doch beslist het voordeel over 
van ‘George’ en won daarna vrij 
gestroomlijnd. Han Kemperink 
speelde een woest-sterke partij 
en dreef de arme Peter Smit tot 
pure wanhoop. In de opening liet 
‘Pete’ met zwart een paar lelij-
ke steken vallen en Han wist als 
een meester de pijnpunten van 
de zwarte stelling bloot te leg-
gen. In de beslissende fase kon 
Han uit een enorme hoeveelheid 
zetten putten, die allemaal dode-

lijk waren. Peter liet een konink-
lijke vork toe, verloor de dame en 
gaf terecht onmiddellijk op.

Hans Leeuwerik scoorde een 
hattrick in negatieve zin. Hij ver-
loor met wit voor de derde maal 
op rij en ditmaal was het Hid-
de Brugman die hem tot wan-
hoop dreef. Hidde verdedigde 
secuur en wist een passieve stel-
ling langzaam te verbeteren. In 
de eindfase verloor wit een kwa-
liteit en Hidde rondde dat voor-
deel naar behoren af. 
Eric van Benschop wist Gui-
do Bos te verslaan door een da-
meindspel met een pion meer 
keurig tot winst te voeren. Gui-
do kon de ver opgerukte pion 
niet meer stoppen en Eric won 
terecht. 
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Jubileumacties bij De 
Graaf Tegels en Sanitair
Castricum - De Graaf Tegels en Sanitair én De Graaf 
Vloertegelspecialist aan de Dorpsstraat  Castricum 
bestaan binnenkort twintig jaar. Deze winkel heeft 
zich gespecialiseerd in sanitaire ruimten en kerami-
sche en natuursteen vloeren. 
Sinds 1992 wordt het concept ‘alles onder een dak’ 
gehanteerd. Niet alleen voor een vakkundig ontwerp 
ook voor een persoonlijke begeleiding in de winkel 
waar een keuze kan worden gemaakt passend voor 
ieder budget. Meer dan 25 opstellingen op realisti-
sche oppervlakten in verschillende prijsniveaus ge-
ven een goed idee van de mogelijkheden. De instal-
latie van een badkamer is doorgaans arbeidsinten-
sief en specialistenwerk en wordt door veel mensen 
onderschat. Tegels en sanitair zijn halffabrikaten en 
pas door de juiste verwerking krijgen ze hun duur-
zaamheid en uitstraling. Beiden zijn noodzakelijk voor 
een resultaat waar jarenlang plezier aan beleefd kan 
worden. Daarom is het het voor De Graaf belangrijk 
de uitvoering van nagenoeg alle werkzaamheden 
met eigen vertrouwde vakmensen uit te voeren. 
Dit concept wordt door klanten zeer gewaardeerd 
omdat de uitvoering in een korter tijdsbestek plaats-
vindt en de kwaliteit is gewaarborgd. Helaas gebeurt 
het nog regelmatig dat klanten De Graaf benaderen 

met een verzoek een verprutst project enigzins te her-
stellen waarbij de besparingen in het niet vallen bij 
de herstelkosten. En het resultaat kan nooit meer op-
timaal zijn!
Ook kan men hier terecht voor kleinere aanpassin-
gen, bijvoorbeeld het bad verwijderen en een prak-
tische doucheruimte installeren of een wandclo-
set die op elke hoogte geïnstalleerd kan worden en 
meer ruimte biedt zowel in het toilet of in de badka-
mer. Ook voor tegelvloeren is men hier aan het juis-
te adres; een mooi assortiment met een goede prijs/
kwaliteitsverhouding staan garant voor een mooi re-
sultaat.
De meerwaarde van een mooie tegelvloer zit niet al-
leen in een jarenlange constante kwaliteit of uitstra-
ling, maar ook in hygiëne. 
En een tegelvloer is de meest ideale vloer voor toe-
passing van vloerverwarming. Mits goed aangelegd 
bespaart men doorgaans op de gasrekening door 
de toepassing van vloerverwarming in vergelijking 
met traditionele radiatoren. 

Om het twintigjarige bestaan te vieren heeft De Graaf 
de komende maanden feestelijke en interessante 
aanbiedingen.

Wempe Tuin en Parkmachines 

Actieprijzen heggenscharen, 
bladblazers en kettingzagen
Heemskerk - Het is herfst en dat is een prima tijd 
om de tuin winterklaar te maken. Wie Wempe Tuin- 
en Parkmachines aan de Timmerwerf in Heems-
kerk eenmaal kent, weet dat het onderhoud van 
de tuin heel gemakkelijk kan zijn. Hoe groot of klein 
de tuin ook is, 
Wempe heeft altijd het juiste elektrische gereed-
schap. Er zijn prachtige motorzagen, die bijzonder 
handig zijn om bomen in te korten en het haard-
hout in de juiste afmetingen te zagen. 
Voorts zijn er krachtige heggenscharen op accu 
om de heg helemaal netjes bij te werken en win-
terklaar te maken. 

Niet iedereen houdt van opwaaiende bladeren in 
te tuin. Het pad of het gazon netjes opruimen is 
heel simpel te doen met de accubladblazer. Krach-

tig en licht in gewicht. Het mooie is dat de blad-
blazer ook gebruikt kan worden om sneeuw te rui-
men. Men blaast de sneeuw eenvoudig aan de 
kant en men kan het pad of de stoep weer veilig 
gebruiken. Er zijn ook bladblazers die tevens zuig-
hakselaar zijn. Deze apparaten zuigen bladeren 
op en vermalen ze meteen tot compost. Al deze 
handige gereedschappen zijn nu zeer aantrekke-
lijk geprijsd.  De mensen van Wempe geven graag 
deskundig advies over de machines die voor uw 
toepassing het meest geschikt zijn.
Het is nu extra aantrekkelijk om eens te gaan kij-
ken, want er zijn vele actieprijzen. 

Wempe Tuin- en Parkmachines, Timmerwerf 65 te 
Heemskerk, tel. 0251-249006. Of kijk voor meer in-
formatie op www.wempetuinenpark.nl.

De nieuwste trends 
bij Slaapkenner Lute

Limmen - Elk jaar worden er door het Perscentrum Wonen nieuwe 
woonmodetrends gelanceerd. Er zijn verschillende trends te onder-
scheiden, elk met hun eigen kenmerken en feelings. Deze trends vor-
men het uitgangspunt voor alle nieuwe collecties bed- en badtex-
tiel. Door verschillende beurzen te bezoeken is Slaapkenner Lute al-
tijd op de hoogte van de laatste trends en is er voor het aankomend 
najaar en winterseizoen een vernieuwende en verrassende collec-
tie ingekocht. 

‘Love Luxury’
Deze trend is uitermate geschikt voor in de slaapkamer. Luxe, glan-
zende stoffen zoals satijn mogen bij deze trend niet ontbreken. Het 
gebruik van veel kussen, plaids en dekens in verschillende texturen 
is een must. De zogenoemde “edelsteenkleuren” zoals amethist, ro-
bijn en amber vormen in combinatie met chocoladebruin en oranje 
een warm gevoel. 

Play It
Geometrische patronen vormen de basis voor deze trend. Duurzame 
en kleurrijke stoffen met als basis kleur wit of zwart, gecombineerd 
diverse tinten blauw voeren de boventoon. Kleuraccenten in rood, 
koper, geel en lila zorgen voor een speelse sfeer. 

Bonjour Brigitte
De combinatie van zoete, warme kleuren in verschillende tinten rood 
en roze met accenten van zalm is de basis van deze trend. Retro vor-
men, bloemstillevens, zachte en een fl eurige presentatie maken de-
ze trend knus en folkloristisch.

Go Green
Licht en luchtig is de beste omschrijving voor deze trend. Onmisbaar 
is bedtextiel gemaakt van natuurlijke materialen als katoen en linnen 
in basic tinten met wit als basiskleur. Open en transparante patro-
nen in lichtgrijs, camel, lichtgroen en babyblauw geven de fi nishing 
touch.

Garden Party
Deze trend wordt gekenmerkt door lichte pasteltinten zoals lichtro-
ze, vanille en pistache afgewisseld met verschillende tinten groen en 
blauw. Prints van grillige bloemen en romantische, vintage taferelen 
zijn een belangrijk uitgangspunt. Gecombineerd met veel kussens, 
weelderige gordijnen, ragfi jn porselein en glaswerk is deze trend een 
friszoete invulling van de slaapkamer.

Slaapkenner Lute is te vinden op de Kerkweg 1/Rijksweg 108 in Lim-
men | 072 5051454 www.slaapkennerlute.nl.
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De Schouw al 25 jaar 
de specialist in sfeer
Egmond - Steeds meer mensen verrijken hun woning met een ge-
zellige haard. Niet zo gek, want haarden zijn ‘hot’. Als sfeerobject, als 
warmtebron of als eyecatcher in de living. In de showroom van De 
Schouw in Egmond aan den Hoef vindt men een uitgebreide collectie 
haarden, schouwen, kachels en meubels. Unieke items voor het inte-
rieur. Van trendy tot tijdloos. 

Van offerte tot onderhoud
De Schouw is een erkend bedrijf dat al 25 jaar gespecialiseerd is in 
haarden en dealer is van alle bekende merken. Het familiebedrijf is 
aangesloten bij het Sfeerverwarmingsgilde en heeft kennis, kwaliteit 
en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan. De Schouw biedt 
niet alleen een unieke collectie, maar ook een unieke service. Boven-
dien zijn alle medewerkers niet alleen verbonden met het bedrijf, maar 
ook met de familie. Zo blijft alles in eigen hand. Veilig en vertrouwd. 
Niet voor niets luidt het gezegde: ‘Eigen haard is goud waard.’ 

Van klassiek tot modern
Wie de showroom van 500 vierkante meter instapt, kijkt zijn ogen uit. 

Hier vindt men een breed aanbod aan haarden, schouwen, kachels 
en meubels in alle soorten en stijlen. Van sfeervolle romantiek tot strak 
design. Hoewel houtgestookte en gasgestookte haarden populair blij-
ven, is er ook steeds meer vraag naar haarden die werken op elek-
triciteit, bio-ethanol of gel. Een absolute aanrader wanneer men geen 
rookkanaal heeft of opziet tegen een verbouwing. De mogelijkheden 
zijn legio. Het verkoopteam in de showroom vertelt belangstellenden 
graag alles over de voor- en eventuele nadelen van de diverse mo-
gelijkheden. Voor iedere woonsituatie en woonwens is er een pas-
send product.

Meubels op maat
Een sierlijke schouw om de haard is prachtig. Bij De Schouw vindt men 
een uitgebreide collectie schouwen in diverse materialen. Van natuur-
steen, graniet, marmer en kalksteen tot MDF en alle houtsoorten. 

Maar het kan nog mooier. Wat te denken van een haard geïntegreerd 
in een boekenwand? Of een eettafel van hetzelfde materiaal? Origi-
neel en onderscheidend! In het eigen meubelatelier worden schou-
wen gemaakt, kasten en meubels op maat. Zo is men geheel vrij in 
maat, materiaal en gewenste functionaliteit. Het is bijvoorbeeld moge-
lijk de audio en het tv-scherm mooi weg laten werken of genieten van 
soepel lopende lades en geïntegreerde verlichting op de plekken waar 
men dat wenst. Ga eens langs voor een vrijblijvend gesprek en leg ei-
gen ideeën bij het team op tafel om samen te komen tot een optimaal 
ontwerp met een unieke uitstraling! Kijk voor meer informatie op www.
deschouwhaarden.nl.

Het Bespaarteam

Ook 40% besparing 
op de energierekening?
Castricum - Daar waar energieleveranciers de 
strijd met elkaar aangaan voor slechts luttele eu-
rocenten klantenvoordeel, komt een groep initia-
tiefrijke Castricumse ondernemers met een con-
cept wat een drastische verlaging van de energie-
rekening oplevert. 

Het Bespaarteam inventariseert en analyseert het 
energieverbruik en doet een voorstel waarbij men 
met een overzichtelijke investering een duurzame 
besparing op de energieverbruik realiseert. Goed 
voor het milieu maar ook zeker voor de portemon-
nee. 
Met de kennis dat de energierekening komend jaar 
gemiddeld met circa 130 euro zal stijgen, wordt de 
wens groter de stijgende lasten de kop in te druk-
ken. Het Bespaarteam doet dit voor iedereen.

Gespecialiseerd
Juist de combinatie van vier bedrijven in Het Be-
spaarteam, met ieder een eigen specialisme, 
waarborgt een structurele aanpak van verspilling 
van energie, dus gas, water en elektriciteit in de 
woning. Het Bespaarteam bestaat uit gecertifi ceer-
de ‘Energie Prestatie Adviseurs’ en deskundigen op 
het terrein van energiebesparing, duurzaam bou-
wen en het toepassen van hoogrenderende instal-
laties en producten.
 
Handen uit de mouwen
Het advies van Het Bespaarteam resulteert in een 
plan van aanpak: stroom en warm water uit zon-
licht, hoog rendement cv-installaties, LED en an-

dere energiezuinige verlichting, HR++ isolatieglas, 
vloer-, gevel- en dakisolatie. Uiteraard ontvangen 
belangstellenden een duidelijke offerte inclusief de 
te verwachten verhoging van het energielabel. Na 
akkoord wordt overgegaan tot uitvoering waarbij 
men kan rekenen op een professionele aanpak. 
Vanzelfsprekend verzorgt Het Bespaarteam ook de 
service en het onderhoud want iedereen wil over 
twintig jaar natuurlijk nog steeds optimaal profi te-
ren van deze energiebesparende acties. 
Ook een lagere energierekening? Bel voor een vrij-
blijvend advies: 0251-673436. Kijk ook op www.
hetbespaarteam.nl.

Meubels en Makers...
Akersloot  - Een bijzondere samenwerking met een 
gedeeld enthousiasme: meubels maken met oog 
op blije klanten. Want blije klanten zorgen ervoor 
dat de drijvende krachten achter Meubels en Ma-
kers nog meer voldoening uit hun werk halen. Voor 
elke uitdaging is een passende oplossing te vinden. 
En dat alles dankzij de drie eigenzinnige karakters 
waar Meubels en Makers uit bestaat.
Jantien, Jan en Rob vullen elkaar op creatieve wij-

ze aan, terwijl hun eigen identiteit behouden blijft. 
Meubels en Makers bestaat uit twee bedrijven: 
Van Diepen Maatwerk en Jantien Ranzijn en Vader. 
Door deze krachten te bundelen is niets onmogelijk! 
Meubels en Makers is te vinden op de Fielkerweg 
2 in Akersloot, tel.: 0251-320071, e-mail: info@meu-
belsenmakers.nl
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9.00 
en 17.00 uur. Zaterdag op afspraak. 
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Dubbel genieten van de zon:
Comfort Wonen Castricum 
plaatst zonnepanelen met 
15% subsidie
Castrcum - In het lenteakkoord is afgesproken dat consumenten 
een subsidie van 15% op de aanschaf van zonnepanelen kunnen 
krijgen. Er zit nu nog geld in de pot. De subsidie is eenvoudig aan 
te vragen. Indien nodig biedt Comfort Wonen alle hulp bij het aan-
vragen.

Comfort Wonen Castricum heeft jarenlange ervaring in het leveren 
en plaatsen van zonnepanelen en kan iedereen goed adviseren. Zij 
komen graag bij langs om de situatie te bekijken zodat men een op 
maat gesneden offerte krijgt.
 
Supervoordelige aanbieding
Comfort Wonen Castricum heeft nu supervoordelige aanbiedingen. 
Zo is er al een set vanaf 1.050 euro te koop. De set bestaat uit drie 
panelen van 230 watt piek inclusief omvormer en montagemateri-
aal voor schuin dak, exclusief montage. 

De set is af te halen in Castricum. De subsidie is al in de prijs verre-
kend. Met deze set bespaart men circa 150 euro aan stroom en een 
rendement van maar liefst 14% op de investering.
 
Meer informatie
Comfort Wonen Castricum raadt iedereen die zonnepanelen wil 
plaatsen aan om op tijd een offerteaanvraag te doen. Voor de sub-
sidiepot geldt: op is op. Dus wees er op tijd bij. Wie meer wil weten 
kan kijken op www.comfortwonencastricum.nl, bellen naar 0251-
653857 of mailen naar info@comfortwonencastricum.nl.

Meubelstoffeerderij Dijkstra voor 
warmte, sfeer en comfort in huis
Uitgeest - Het najaar en de win-
ter staan weer voor de deur. Ie-
dereen gaat zich weer meer rich-
ten op de warmte en het com-
fort in huis. Want als het buiten 
te koud en te nat is om er op uit 
te gaan, moet het binnen gezel-
lig en comfortabel zijn. 

Rijke stoffen
Wie zich wil laten verrassen door 
een aanbod rijke stoffen, warm-
te en comfort, doet er goed aan 
een bezoek te brengen aan de 
showroom van meubelstoffeer-
derij Dijkstra. Het opnieuw stof-
feren van meubels doen vader 
en zoon Dijkstra  al geruime tijd. 
Naast een collectie stoffen wordt 
vloerbedekking aangeboden en 
gelegd en er worden raamdeco-
raties, waaronder gordijnen, ver-
kocht. Een aantal stoffen in de 
collectie is zowel geschikt voor 
meubelen als gordijnen. Zo kan 
men de gehele woning inrichten 
naar eigen smaak en zo een ei-
gen sfeer creëren. De collectie 
bij Dijkstra is zeer uitgebreid en 
te bewonderen in de showroom. 

Vloerbedekking is trend
Anno 2012 past tapijt uitstekend 
binnen alle woontrends. Wie de 
diverse woonbeurzen bezoekt en 
woonbladen bekijkt, ziet tapijt in 
de schijnwerpers staan. En dat is 
niet voor niets. Met tapijt is het 
mogelijk alle woonstijlen te creë-
ren, variërend van modern, indu-
strieel tot en met klassiek of lan-
delijk. 

Boten stofferen
Natuurlijk ligt het volgend vaarseizoen nog ver weg, maar als de 
boot in de winterstalling ligt is de tijd rijp om de boot op te knappen, 
te schilderen en af te timmeren. En voor stoffering! Wacht daarmee 
niet tot het voorjaar, want dan heeft Dijkstra het heel druk. Er is een 
grote collectie buiten- en binnenstoffen op voorraad geschikt voor  
scheepsstoffering. Dat betekent dat de stof waterafstotend is en be-
stand tegen vocht.  
Voor meer informatie kan men een kijkje nemen op www.meubel-
stoffeerderijdijkstra.nl, of een bezoek brengen aan de showroom, 
Hoorne 8a in Uitgeest, tel.: 0251-317270.

Van der Loos Kozijnen 
bestaat 15 jaar!
Castricum - Sinds 1998 is Van der Loos Kozijnen gevestigd op de 
Castricummerwerf 77 in Castricum. In deze timmerfabriek worden 
dagelijks houten kozijnen, ramen en deuren gefabriceerd in alle mo-
gelijke afmetingen.
Omdat nieuwbouw of verhuizen er nu eenmaal niet voor iedereen 
inzit, wordt steeds meer gekozen voor een aanpassing aan het hui-
dige huis. Een nieuw voordeurkozijn met een mooie voordeur kan 
wonderen verrichten of een uitbouw aan de achterzijde met een 
prachtig dubbele deurenstel of schuifpui. Ook door renovatie van de 
bestaande kozijnen krijgt het huis een mooiere uitstraling. Om meer 
ruimte te creëren kan men dakkapellen laten plaatsen over de volle 
breedte van het huis. Van de Loos brengt belangstellenden in contact 
met gerenommeerde regionale aannemers. Natuurlijk worden in de 
timmerfabriek enkele raampjes, losse dorpels en stijlen voor particu-
lieren. Of gootlijsten, architraven of ander lijstwerk.
Bij Van der Loos Kozijnen staat een professioneel geschoold team 
klaar en het is voor iedereen mogelijk vrijblijvend binnen te lopen, 
een kijkje te nemen en de geur van hout op te snuiven. Zowel aanne-
mer, bouwbedrijf, klussenbedrijf maar ook de particulier is welkom.
Volg Van der Loos Kozijnen op Facebook (facebook.com/vanderloos-
kozijnen) of Twitter (#looskozijnen). Het adres is Castricummerwerf 
77, Castricum, tel.: 0251–672126, info@vanderlooskozijnen.nl, www.
vanderlooskozijnen.blogspot.nl.

Een beter binnenmilieu 
begint bij Chem-Dry Veen

Regio - Zachte vloerbedekking en gestoffeerde meubels grondig en 
milieu vriendelijk laten reinigen en beschermen? Chem-Dry Veen is 
de specialist en staat voor betrouwbaarheid, ervaring en kwaliteit. 
Wie kiest voor gegarandeerd vakmanschap, veilige en milieuvrien-
delijke werkmethode en een snelle inzetbaarheid, is bij Chem-Dry 
Veen op het juiste adres.
Hoe werkt de Chem-Dry methode? Het reinigen van zachte vloerbe-
dekking met water en zeep is voorgoed verleden tijd. Chem-Dry ont-
wikkelde een nieuwe, milieuvriendelijke methode om zelfs de meest 
hardnekkige vlekken uit de vloerbedekking te verwijderen. Het ge-
heim? Koolzuurbelletjes en een reinigingsmiddel waarvan de ingre-
diënten uit de natuur ontrokken zijn.
Het voordeel hiervan is dat de vloerbedekking binnen twee uur droog 
is en de eigenschapen krijgt van nieuwe vloerbedekking. De ruimte 
waar gereinigd is, kan weer snel worden gebruikt.
Sinds de oprichting in 1990 reinigde Chem-Dry in Nederland en Bel-
gië vele miljoenen m² zachte vloerbedekking. Een belangrijke mijl-
paal en bewijs van professionaliteit.

Naast langdurige relaties met bedrijven en instellingen onderhoudt 

Chem-Dry Veen banden met ta-
pijtfabrikanten en hun vertegen-
woordigers. Ook zij geven aan 
dat de duurzaamheid van een 
vloerbedekking kan worden ver-
beterd door goed en hygiënisch 
onderhoud. Stofzuigen, bij voor-
keur minstens twee keer per 
week, draagt bij aan een goe-
de zorg voor de vloerbedekking, 
maar draagt ook bij aan een be-
ter binnenmilieu. Zuig afwisse-
lend in de lengte en in de breed-
te. Het beste voor de levensduur 
van uw vloerbedekking is de bor-
stelstofzuiger. Een onafhanke-
lijk advies over stofzuigers? Bel 
dan de Chem-Dry specialist. Er-
vaar hoe een beter binnenmilieu 
bijdraagt aan een prettig gevoel 
van wonen. Belangstellenden 
kunnen contact opnemen voor 
een vrijblijvende prijsopgave. 

Het bedrijf is gevestigd in Vel-
sen-Noord: tel.: 0251-291401 en 
in Heiloo: tel.: 072-5159035 of 
mail naar info@chemdryveen.nl. 
Meer informatie is te vinden op 
www.chemdryveen.nl. 
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Korting bij Casafi x bij 
realiseren woonwensen
Castricum - Iedereen die zin  heeft om het huis eens grondig aan te 
pakken kan Casafi x inschakelen. Casafi x Totale Woningafwerking is 
een onderdeel van Van Zandwijk Schilderwerken en dit bedrijf biedt 
iedereen die het huis wil aanpakken en daar zelf de tijd of kennis niet 
voor heeft een helpende hand. 
En wie voor 5 november een opdracht geeft voor binnenwerk ontvangt 
tien procent winterkorting! Naast schilderwerk verzorgt het bedrijf diver-
se andere werkzaamheden, zowel binnen- als buitenhuis. Denk dan 
aan stofferen, stucwerk en klein timmerwerk. Casafi x Totale Woningaf-
werking biedt het gemak van één aanspreekpunt voor het plannen en 
regelen van de hele klus, van opname tot oplevering. Of het gaat om 
de zolder, de woonkamer, een trap of het hele huis; Casafi x kan het 
tot in de puntjes verzorgen. Het team plaatst deuren en ramen, brengt 
gipsplaatplafonds aan, vensterbanken en plinten, verzorgt het stuk-
werk van wanden en plafonds, legt tapijt en laminaat en hangt zonwe-
ring, gordijnen en vitrage op in combinatie met schilderwerk. 

Motto van het bedrijf is: ‘De afwerking is waar het om draait! Casafi x 
maakt alle woonwensen en plannen waar.’ Bel of mail vrijblijvend: tel.: 
0251-658614/06-53242562 of info@vzschilderwerken.nl.

Nog steeds zijn er veel mensen die nog nooit in een mini opslag be-
drijf zijn geweest, Rent a Box de lezers graag een kijkje in het bedrijf

Een kijkje binnen bij 
Rent a Box in Beverwijk

Beverwijk - Rent a Box biedt de oplossing voor particulieren en be-
drijven die (al dan niet tijdelijk) kampen met ruimtegebrek. Men kan 
hierbij denken aan stalling van de kampeerspullen en tuinsets ge-
durende de winterperiode, maar ook even een maandje extra ruim-
te huren tijdens een verbouwing komt veel voor. Een andere service 
die Rent a Box nu veel biedt is tijdelijke opslag voor een deel van de 
inboedel voor mensen die een woning te koop hebben staan. Net 
even wat meer ruimte door een kastje van oma tijdelijk te stallen en 
aangezien de diensten per maand opzegbaar zijn, is het een fl exibe-
le oplossing. En bij de daadwerkelijke verhuizing kan men makkelijk 
gebruik maken van de gratis Rent a Box verhuisbus.
Voor de ondernemer is het een fl exibele mogelijkheid om een deel 
van de voorraad te stallen, welke per dag mee kan groeien of krim-
pen en maandelijks opzegbaar is. Het in ontvangst nemen van goe-
deren maakt ook deel uit van de service.
Self Storage ofwel Mini Opslag bedrijven worden ook wel goederen 

hotels genoemd en Rent a Box 
neemt dit serieus. Bedrijven en 
particulieren wordt een schone, 
droge en beveiligde opslagruim-
te geboden waar men 7 dagen 
in de week bij kan. Van 06.00 
uur ’s morgens tot 23.00 uur ’s 
avonds.
Naast opslagruimte op maat 
vanaf 0,5 m3 biet Rent a Box ook 
diverse andere services. Zo kun-
nen klanten een aantal keer gra-
tis gebruik maken van een aan-
hangwagen of verhuisbus. Maar 
ook voor de mensen die zelf niet 
in staat zijn om spullen te bren-
gen, is er een service die het 
mogelijk maakt om gratis spul-
len bij de klant thuis op te halen. 
De medewerkers vertellen graag 
meer over de Easy Ophaal Ser-
vice of kijk op de website www.
rentabox.nl.
Voor mensen die gaan verhuizen 
zijn er tijdelijk dubbellaags au-
tolock verhuisdozen op de ves-
tiging voor 1 euro per stuk. De-
ze zijn ook via de website te be-
stellen.
Wie binnenkort een keer op de 
Meubelboulevard is, kan met-
een een kijkje komen nemen bij 
Rent a Box. De receptie is 7 da-
gen per week geopend en Ri-
chard, Esther en Merel vertellen 
graag wat meer over wat Rent a 
Box eventueel voor u kan bete-
kenen. Meubelboulevard (Paral-
lelweg 122c) bij Mc Donalds en 
Kwantum.

Vakmanschap bij Meubelstoffeerderij Dijkzicht
Castricum – “Fijn dat er nog bedrijven zijn die echt kwaliteit leveren.” 
Dat is een van de reacties op een bedrijfsprofi elwebsite die Meu-
belstoffeerderij Dijkzicht omschrijft. In de Zaanstreek, waar ook een 
werkplaats te vinden is, is de naam al 35 jaar een begrip. En in Cas-
tricum is Meubelstoffeerderij Dijkzicht al weer twee jaar te vinden 
aan de Burgemeester Mooijstraat 15. 
“Wij zijn gespecialiseerd in het herstofferen en restaureren van mo-
derne, design, klassieke én antieke meubelen”, vertelt stoffeerder 
Dijkzicht. “Ons bedrijf staat voor kwaliteit, duurzaamheid en ser-
vice. Wij werken uitsluitend met hoogwaardige materialen en origi-
nele meubelstoffen van onder andere het kwaliteitsmerk Keymer.” 
Iedereen kan hier terecht om bijvoorbeeld het leer of de stof van 
een bank of stoel te laten vervangen. Men kan er ook voor kie-
zen verkleurd leer te laten spuiten in een frisse kleur. Tenminste, 
als het leer zich daarvoor leent. Indien nodig wordt de polyether 
van het meubelstuk vernieuwd, waardoor het weer het oude volu-
me en zitcomfort terugkrijgt. Ook voor op maat gemaakte kussens 
voor de boot of caravan kan men hier terecht. “En voor projectstof-
fering voor bijvoorbeeld kantoren of instellingen is men hier aan het 
goede adres.” 

“Bij particulieren komen we op afspraak langs bij de klant, bekij-
ken het meubelstuk en laten zien wat de mogelijkheden zijn. Dat 
bezoek is kosteloos en vrijblijvend. En omdat we dan ook meteen 
weten bij welk interieur de bank of de fauteuil moet passen, kun-
nen we een persoonlijk advies geven. Bij ons krijgt iedereen sowie-
so advies op maat en we houden uiteraard rekening met het be-
schikbare budget. Het meubelstuk kan desgewenst opgehaald en 
weer thuisgebracht worden binnen de afgesproken tijd. We geven 
bovendien drie jaar garantie op stoffering en onze grote collectie 
meubelstoffen is voorzien van een K.I.M. Keurmerk.” Het arbeids-
intensieve werk dat uitgevoerd wordt in het atelier doet eigenlijk 

denken aan ouderwets mees-
terschap. Kennis, gespeciali-
seerde vaardigheden en erva-

ring komen hier samen. “Her-
stoffering van meubelen is ook 
niets anders dan oorspronkelijk 

vakmanschap”, besluit Dijkzicht. 
Bel voor informatie naar 0251-
670611 of 06-46150189.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

Donderdag 04 oktober meisjes:
Uitgeest MD2-Blauw Wit (W) MD1 18:30
Senioren:
Uitgeest 6-George st 2 19:30

Zaterdag 06 oktober pupillen:
Uitgeest D1-Kon. HFC D2 11:30
Uitgeest D2-Meervogels 31 D2 09:00
Uitgeest D3-Volendam (rkav) D5 13:00
Uitgeest D4-Jong Holland D3 10:00
Uitgeest D5-Zeevogels D2 12:00
Alcmaria Victrix D3-Uitgeest D6 12:00
Reiger Boys D8-Uitgeest D7 09:00
HSV D6-Uitgeest D8 10:30
Uitgeest E1-ODIN 59 E1 11:30
Vitesse 22 E2-Uitgeest E2 11:00
Uitgeest E3-SVA E3 10:15
Limmen E3-Uitgeest E4 09:00
Castricum E6-Uitgeest E5 10:00
Uitgeest E6-Jong Holland E5 11:30
Berdos E6-Uitgeest E7 10:30
Vrone E8-Uitgeest E8 14:00
Uitgeest E9-Kennemers E6 10:15
SVW 27 E13-Uitgeest E10 11:30
Uitgeest E11-Castricum E11 10:15
Uitgeest F1-Castricum F1 09:00
Zaandijk F1-Uitgeest F2 10:30
Vrone F3-Uitgeest F3 11:15
Uitgeest F4-DEM F4 10:15
Adelbert St F2-Uitgeest F5 09:30
Vitesse 22 F4-Uitgeest F6 09:15
Uitgeest F7-Alcmaria Victrix F4 09:00
Uitgeest F8-Alkmaarsche Boys F2 09:00
Uitgeest F9-Jong Holland F5M 09:00
Zeevogels MP1-Uitgeest MP1 09:00
Rijp (de) MP1-Uitgeest MP2 09:00
Junioren:
Uitgeest B1-Purmersteijn B1 14:45
Uitgeest B2-Fortuna Wormerv. B2 13:00
Castricum B2-Uitgeest B3 14:30
Uitgeest B4-Foresters de B4 13:00

Kolping Boys B5-Uitgeest B5 15:00
Volendam (rkav) C1-Uitgeest C1 12:00
Uitgeest C2-Vrone C1 14:30
WSV 30 C2-Uitgeest C3 14:45
Uitgeest C4-Knollendam C1 14:45
Uitgeest C5-OFC C2 13:00
SVA C4-Uitgeest C6 14:30
G-team:
Nieuw Sloten sv G1-Uitgeest G1 14:00
Uitgeest G2-ZCFC G1 11:30
VVIJ JG1-Uitgeest JG1 13:15
Meisjes: 
Uitgeest MB1-EVC MB1 14:30
Vitesse 22 MC1-Uitgeest MC1 14:30
Meervogels 31 MC1-Uitgeest MC2 10:15
Uitgeest MD1-Kwiek 78 MD1 11:00
Uitgeest MD2-DTS MD1 09:00
Always Forward ME2-Uitgeest ME1 11:00 

Zondag 07 oktober senioren: 
Blauw Wit Amsterdam 1-Uitgeest 1 14:00
Uitgeest 2-Purmersteijn 2 11:00
Uitgeest 3-Kennemers 3 10:30
Vrone 4-Uitgeest 4 12:00
Victoria O 4-Uitgeest 5 12:30
Uitgeest 6-Vrone 5 13:30
Uitgeest 7-Kennemers 6 13:30
GSV 2-Uitgeest 8 11:00
Uitgeest 9-Alkmaarsche Boys 4 12:45
Uitgeest 10-Bergen 4 13:30
Uitgeest 11-Castricum 4 10:30
Uitgeest 12-SVW 27 11 10:30
Limmen 6-Uitgeest 13 10:00
Junioren: 
Uitgeest A1-Buitenveldert A1 11:00
Uitgeest A2-Kolping Boys A1 13:30
VZV A1-Uitgeest A3 10:30
Meisjes:
Limmen MA1-Uitgeest MA1 10:00
Dames:
Saenden VR1-Uitgeest VR1 12:00

FC Uitgeest verliest: 
‘Ja en........?’

Uitgeest - FC Uitgeest liep zon-
dag in de confrontatie met het 
sterke Zeeburgia uit Amsterdam 
tegen een flinke zeperd op, een 
3-0 nederlaag.
Nu leid ik sinds een uitspraak 
van de door mij bewonderde 
Louis van Gaal aan “interpre-
tatiedivergentie”. Pardon? Dat 
houdt in dat er verschil van in-
terpretatie is of kan zijn over iets 
dat we allemaal hetzelfde heb-
ben gezien. 
3-0 lijkt kansloos en de verlei-
ding is zeer groot om (heb ik ge-
leerd tijdens een workshop)  “Ja-
maar” te denken. “Ja maar horen 
we wel thuis in de Eerste klas-
se?”.  “Ja maar missen we niet te-
veel kansen op dit niveau?”. He-
lemaal fout! Doemdenken, beren 
op de weg zien, denken in be-
dreigingen. Weggooien die bal-
last. Het is vanaf nu “Ja en…
denken”.
Trainer Jurg Bosman kon van-
daag niet beschikken over de 
nog steeds geblesseerde Bart 
Meijland en Joost de Jong en de 
gepasseerde Pim Molenaar.
FC Uitgeest begon sterk en leg-
de Zeeburgia vroeg in de wed-
strijd het vuur aan de schenen. 
Zo had FCU al in de 3e minuut 
via Stefan Winter op voorsprong 
kunnen en moeten komen maar 

oog in oog met keeper Belfor 
miste hij. Ondanks de sterke 
openingsfase was het Zeebur-
gia dat de score opende. Een 
moment van onoplettendheid bij 
Paul Groen bracht spits El Gou-
rarie alleen voor keeper Rick 
Buur. Hij scoorde beheerst. 0-1
Twee minuten later vestigde  de 
spits van Zeeburgia weer de 
aandacht op zich. Ditmaal door 
een vrije trap op weergaloze wij-
ze achter de kansloze doelman 
Rick Buur te krullen. 0-2.
Dezelfde El Gourarie moet tien 
minuten later aan een vlaag van 
verstandsverbijstering hebben 
geleden want uit het niets deel-
de hij zonder dat de bal in de 
buurt was een vuistslag uit aan 
Sven de Wit.  Direct rood en het 
begin van een opstootje rond 
scheidsrechter Acharab die ver-
standig genoeg besloot tot een 
korte afkoelingsperiode.
FC Uitgeest was na de onder-
breking een beetje de weg kwijt. 
Het worstelde met de “man meer 
situatie” terwijl Zeeburgia zich 
compact en hecht organiseer-
de. Op slag van rust kreeg FCU 
bijna de verdiende aansluitings-
treffer maar een prachtige volley 
van Remco van Boxtel spatte uit-
een op de lat.
De tweede helft bood het aan-

zicht van een hard werkend 
maar vooral zoekend FC Uit-
geest tegenover  een gerouti-
neerd en knap verdedigend Zee-
burgia. Natuurlijk waren er nog 
kleine kansen voor de thuisploeg 
maar de 3-0 van Eijken in de 89e 
minuut was uiteindelijk logisch.
Volgens de interpretatiediver-
gentie gaan we nu omdenken. 
We hebben het niet over gemis-
te kansen, fouten in de achter-
hoede of het vele balverlies in de 
tweede helft. Dat is “Ja maar”. We 
denken “Ja en…”. FCU gaat oe-
fenen in man meer situaties door 
bij iedere partijvorm met ongelij-
ke partijen te spelen. De “lum-
mel” wordt een held in plaats 
van de schlemiel.  De opdracht 
daarbij is om elkaar consequent 
op kniehoogte aan te spelen. Zo 
dan weet je hoe dat voelt. 
Volgende week tegen Blauw Wit 
speelt FC Uitgeest de pannen 
van het dak. “Ja maar..?” (De Af-
vallende Bal)

FC Uitgeest: Buur, Out, Groen, 
van den Helder, Kristel, de Wit, 
van Dessel (75e Koedijk), ten 
Hoope, van Boxtel, Smit (80e 
Idema), Winter (56e Molenaar).

Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
MHCU ziet er komende za-
terdag alsvolgt uit:

Thuis	
09:00 M8D2 - Overbos M8D3 
09:00 ME1 - Terriers ME1 
10:15 JE1 Oefenwedstrijd te-
gen Alliance JE1 
10:15 JE2 - Amsterdam JE3
10:15 JE3 - Alliance JE8 
10:15 ME3 - Haarlem ME9 
11:30 JD1 - Haarlem JD2 
13:00 MD1 - Abcoude MD1
14:30 MC1 - Pinoké MC6 
16:00 MB2 - Hurley MB5 
17:30 JB1 - Amsterdam JB3

Uit 
n.n.b. JD2 - Bloemendaal JD4 
09:00 M8D1 - Purmerend 
M8D1
09:15 ME2 - Zandvoort ME1 
09:30 MF1 - Alkmaar MF4 
09:30 MixF1 - Terriers MF4 
10:45 ME4 - Alkmaar ME8 
12:00 MC2 - Rood-Wit MC7 
13:15 JC1 - Alliance JC5 
16:00 MB1 - HBS MB3 
16:30 MA1 - Haarlem MA3 
 
Zondag	7	oktober

Thuis
11:00 HA - Overbos HB 
13:00 D1 - VVV DJ2

Speelschema 
jeugd MHCUNieuws van de Bridgeclub

Uitgeest - Er is nu drie weken 
gespeeld bij Bridge Club Uit-
geest. Het zomerpatroon van de 
woensdagavond, een kopje kof-
fie (of een glas witte wijn) op de 
camping of in de tuin (als het 
tenminste niet regende) is in-
geruild voor het vaste herfst- en 
winterritueel: ‘Schat, waar ligt 
mijn systeemkaart?’. ‘Systeem-
kaart?’ Ja, je weet wel, die kaart 
in plastic die ik nodig heb voor 
het bridgen, vanavond’. ‘Oh die, 
die zit nog in je blauwe jas!, 
Maarreh, bridgen? En wie doet 
dan de afwas?’.
En ook op de club is het ritme 
weer opgepakt. Tijd om even te-
rug te kijken naar die eerste paar 
weken. Er is afscheid genomen 
(niet dat ze met een bloemetje 
zijn uitgeluid, maar ze hebben 
gewoon opgezegd) van Joop 
Smeets en Douke Dijkstra. En 
dat is jammer voor de A-lijn. En 
dan is er nog een die gaat dros-
sen. Jan Raaphorst heeft zijn 
partnership met Marléne Heijne 
opgezegd, hij gaat onze ooster-
buren leren bridgen. Ook hier: 
jammer! 
Ontstaat er door het wegvallen 
van deze sterke kaarters ruim-
te voor andere koppels om as-
piraties te gaan koesteren? Ja, 
want er verdwijnen concurren-
ten. Nee, want er blijven nog 
wel genoeg sterke koppels over. 
Neem het koppel Twaalfhoven-

Molenaar. Sinds vorig seizoen 
spelen ze samen, en ze hebben 
dat seizoen ook wel nodig gehad 
om een klein beetje afstand te 
nemen van de eigen individue-
le opvattingen. Meer dan wat we 
nu zien lijkt wat veel gevraagd, 
maar desalniettemin genoeg. De 
mannen scoren bijna 70% en ne-
men trots de eerste plaats in in 
deze eerste set. In de B-lijn zien 
we een mooie score van Ed de 
Ruyter, 67% is niet niks. Dat deed 
hij niet alleen. Met zijn nieuwe 
maat Wim de Wildt was het ‘effe 
wennen’, maar de stijgende lijn is 
meer dan ingezet.

De eerste drie van iedere lijn:
A-lijn: 1 Harry Twaalfhoven-Eric 
Molenaar 67,01%, 2 Arie vd Eng-
Jaap Willemse 60,76%, 3 Fred v 
Andel-Ruud Berkhout 59,38%
B- lijn: 1 Wim de Wildt-Ed de 
Ruyter 67,01%, 2 Jaap Molenaar-
Karin Tushuizen 59,38%, 3 Cees 
Davidson-Jack Sintenie 55,90%.
C- lijn: 1 Ria Admiraal-Wout Ad-
miraal 63,13%, 2 Annie Bleeker-
Ina Woerden 60,42%, 3 André 
Hermans-Bert vd Pol 57,29%.
D- lijn: 1 Floor Twisk-Theo Vijn 
57,60%, 2 Maria Jacobs-Rol-
and Kiès 56,25%, 3 Joke Jacobs-
Jeanne Admiraal 53,02%.
E- lijn: 1/2  Gré Krom-Riek Koek 
63,33%, 1/2  Ineke Pabon-Mar-
tin Pabon 63,33%, 3 Tineke de 
Groot-Constance Dirks 61,81%.

Stem op de Fabo
Uitgeest - De Fabo hobbyver-
eniging Uitgeest doet mee aan 
het Rabobank Dichtbijfonds. 
Hiermee kunnen ze in aanmer-
king komen voor een donatie. 
Hiervoor is een video opgeno-
men tijdens de clubs van de Fa-
bo. De video staat nu op de Ra-
bobank Dichtbij-site. Daar kun 
je stemmen op deze video. De 
6 video’s met de meeste stem-

men krijgen een donatie. De Fa-
bo heeft nog veel stemmen no-
dig.  Je kunt de video ook op de 
site www.fabouitgeest.nl bekij-
ken. Of bij de Rabobank, http://
www.rabodichtbijfondsijmond-
noord.nl . Het doel is nieuw ge-
reedschap voor de clubs te kun-
nen kopen. 
Stemmen kan tot en met 10 ok-
tober.




