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Prachtige voorstelling jeugdcircus Acrobatico 
Uitgeest - Vorige week zondag-
middag heeft het publiek geno-
ten van een prachtige voorstel-
ling van jeugdcircus Acrobatico 
in de Zwaan. Weergaloze acts, 
spanning en sensatie, alles was 
aanwezig in de voorstelling “De 
Grote Groene Gronkel”.
Meteen na binnenkomst was het 
duidelijk. Jeugdcircus Acrobati-
co uit Badhoevedorp is niet een 
gewoon jeugdcircus. De gro-
te zaal in de Zwaan was omge-
bouwd tot een waar circus, met 
een echte piste, een schitteren-
de achtergrond en sfeervolle be-
lichting. Nimmer heeft de thea-
terzaal in de Zwaan er zo gewel-
dig uitgezien.
Maar dat was nog maar het be-
gin. Vanaf de eerste acts was het 
publiek op de goed gevulde tri-
bune in vervoering. In tot in de 
puntjes verzorgde kleding, voer-
den de artiesten acts uit, waarbij 
je soms afvroeg of dit wel goed 
zou aflopen. Zeker de act met de 
piramide van fietsende arties-

ten was weergaloos, maar ook 
best gevaarlijk om te zien. Maar 
ook alle andere acts waren ver-
bazingwekkend goed. De men-
sen achter jeugdcircus Acrobati-
co kunnen met recht trots zijn op 
hun groep artiesten.

Dat Acrobatico niet een gewoon 
jeugdcircus is, bleek ook uit het 
verhaal. Niet alleen acts maar 
ook een voorstelling waarin een 
monster verslagen moest wor-
den door de helden uit het ver-
haal. 

En zeker toen het monster “De 
Grote Groene Gronkel” de zaal 
in kwam, zag je in de ogen van 
het jonge publiek de spanning 
en sensatie. Uiteraard werd het 
monster verslagen en kon ieder-
een met een blij en zeer tevreden 
gevoel naar huis gaan. 
Kortom, een heerlijk voorstelling 
die 12 en 13 oktober in theater 
de Meerse in Hoofddorp weder-
om te zien is.

Dierendagdisco
Uitgeest - Speeltuinvereni-
ging Kindervreugd organi-
seert iedere maand een kin-
derdisco. Elke disco staat in 
het teken van een bepaald 
thema. Zo ook op zaterdag 
5 oktober aanstaande, van 
15.00 tot 16.30 uur. Dan staat 
de dierendagdisco op het 
programma. Heb je zin om 
eens even lekker uit je dak te 
gaan? Kom dan mee feesten 
met de dj’s. Zij maken er sa-
men met jou een spetterende 
middag van!
Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.speeltuinuit-
geest.nl of stuur een e-mail 
naar info@speeltuinuitgeest.
nl.

Castricum
Heerhugowaard

3.95

Eigen fabrikaat amandelspijs!

Proef het verschil!
Gevulde speculaasstaaf

Beverwijk - Heemskerk - Alkmaar

Voor al uw aan- 
en verkopen

www.teer.nlwww.teer.nl

•  Kom eens gezellig langs in onze 1600 m2 winkelruimte.

•  Door hergebruik van oude kwalitatieve goederen willen 
wij bijdragen aan een beter milieu. Weggooien is zonde, 

 wij geven alles een tweede kans.

•  Wij zijn op zoek naar bruikbare spullen. 
We halen alles gratis op.

•  U kunt dagelijks inbrengen van maandag 12.00-17.00 uur 
en dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur. 

•  Tevens doen we ook algehele huisontruiming na 
verhuizing naar bejaardentehuizen, als u met spoed  
uw woning moet verlaten of na overlijden.

Rietlanden 5A, Beverwijk (Achter de wasstraat en bp pomp)
tel. 0251-809999, mob 06-29974982 

www.kringloopwinkeltweedekans.nl
Openingstijden: Ma. 12.00 - 17.00 uur. Di. t/m za. 10.00 - 17.00 uur.

Na inbreng van uw goederen ontvangt u een  
kortingsbon van 10% om in de winkel te besteden.

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl
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Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van ok-
tober van de Stichting Uit-
geester Senioren. Wanneer 
een activiteit plaats vindt in 
Dorpshuis de Zwaan is dit 
aangegeven met ZW. Soos-
activiteiten zijn dagelijks van 
maandagmiddag tot en met 
vrijdagmiddag. Voor inlichtin-
gen over de Soos kunt u bel-
len met 0251-312127. Voor 
inlichtingen betreffende de 
ANBO, bel met 0251-821105. 
Voor overige activiteiten van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren kunt u zich telefonisch 
aanmelden op nummer 0251-
319020.
 

Activiteitenkalender 
oktober

Maandag 7, 14, 21, 28:
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, inl. 0251-312712

Maandag 7, 21:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis

Maandag 21:
10.00-12.00 uur: ZW: schrij-
verskring Uitgeest

Dinsdag 8, 15, 22, 29:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga 
(niet op 22)
10.45-11.45 uur: ZW: T’ai Chi 
13.30-17.00 uur: ZW: soos/
biljarten en klaverjassen, ook  
bridgen van 14.00-17.00 uur

Dinsdag 8, 22: 
09.00-10.30 uur: ZW:  com-
puterkennis, ook van 10.30-
12.00 uur, 13.30-15.00 uur en 
van 15.00-16.30 uur 

Dinsdag 8, 29:
09.30-12.00 uur: ZW: fotocur-
sus (ANBO)

Woensdag 2, 9, 16, 23, 30:
09.30-10.15 uur: De Klop: Be-
wegen 60+, ook van 10.45-
11.30 uur. Inl.: 310370
10.00-12.00 uur: ZW: koers-
bal (ANBO)
13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten
13.30-16.30 uur: ZW: scha-
ken 
19.45-21.30 uur: Geester-
heem:  “Die Geestersangers”, 
inl.: 313401

Woensdag 9:
14.00 uur: ZW: Bingo (AN-
BO), zaal open vanaf 13.30 
uur

Woensdag 23:
Excursie Tassenmuseum Am-
sterdam, vertrek bus: 9.15 uur

Woensdag 16:
09.13 uur: stedenwandeling 
Kampen, vertrek vanaf stati-
on

Woensdag 2, 16, 30:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis  
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 3,10, 17, 24, 31:
Wandelen in 2 groepen: 
09.30-11.30 uur: ZW: 2 uur 
wandelen, 09.30-10.30 uur: 
ZW: 1 uur wandelen
09.00-10.30/10.30-12.00 uur: 
ZW: computerkennis
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummer-
weg, inl. tel. 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)
14.00-16.00 uur: ZW: Fifty-fit

Donderdag 3:
14.00-16.15 uur: ZW: Dag van 
de Ouderen – filmmiddag

Donderdag 17:
09.30-11.30 uur: ZW: thee-
zakjes vouwen
10.00 uur: ZW: Lezing Bertus 
Bakker

Donderdag 3, 17, 24:
09.30-11.30 uur: ZW: drie di-
mensionaal, beeldhouwen/
boetseren
10.00-11.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie 

Donderdag 10, 24:
09.30-11.30 uur: ZW: quilten

Vrijdag 4, 11,18, 25:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga, 
ook van 10.15-11.15 uur
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten
13.30-15.30 uur: ZW: ‘De zin-
gende Zwanen’   (ANBO)
13.30-16.00 uur: ZW: bridge 
voor 4e jaars

Zaterdag 5, 11, 19, 26:
13.30-15.30 uur: ZW: coun-
try-line dancing (ANBO)

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met woens-
dag van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 13.30 tot 16.00 uur en 
op donderdag en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur in Dorps-
huis de Zwaan 

Voor informatie betreffen-
de activiteiten van de Stich-
ting Uitgeester Senioren: me-
vrouw E. Hendriks en me-
vrouw M. Kortekaas, tel.: 
0251-319020. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Overlast plastic afval bij 
containers neemt toe
Uitgeest - De overlast bij de 
containers voor het plastic af-
val (bij de supermarkten Jumbo, 
Dekamarkt en Deen) is tot erger-
nis van velen eerder toe- dan af-
genomen. Met ingang van de-
ze week worden de containers 
daarom niet één keer maar twee 
keer per week geleegd.
Wethouder Piet Linnartz (Milieu-
zaken) neemt geen blad voor de 
mond: ‘Het is natuurlijk wel een 
beetje van de gekke. Wat moe-
ten we doen als sommige inwo-
ners zelfs complete tuinameu-
blementen naast de containers 
deponeren?’
Ziet de wethouder een oplos-

sing? ‘Jawel! De troep zal alleen 
maar toenemen als wij met zijn 
allen niet leren ons buiten de 
deur precies zo te gedragen als 
thuis. Tuinstoelen horen niet bij 
het plastic afval. Dat kan ieder-
een weten, want het staat keu-
rig beschreven in de handleiding 
op de containers. En als de con-
tainers vol zijn, neem je je zak 
gewoon mee terug naar huis 
of laat je hem in de auto liggen 
voor een volgende keer. Probeer 
thuis maar eens een tuinstoel in 
de pedaalemmer in de keuken te 
proppen. Zullen we eens kijken 
wat je huisgenoten daarvan vin-
den?’ (foto: gemeente Uitgeest)

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Getrouwd
J.A. Pauwels en C.M.T. Hom-
mersen

Geregistreerd partnerschap
P.P.T. Zuurbier en A.C. Mooij

Geboren
Mees Nicolaas Maria Brinkhof, 
zoon van P. Brinkhof en S.G.M. 
Rodenburg

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

Leeuw 
opgevangen
Uitgeest - Afgelopen weekend 
hebben wij een leeuw opgevan-
gen die in onze voortuin totaal 
de weg kwijt was.... Indien u weet 
waar hij vandaan komt, horen wij 
dat graag! Hij maakt het goed en 
is inmiddels gekalmeerd.
Met vriendelijke groet,
Fam. Jonkman 
Westergeest 55 te Uitgeest

Ophaaldata 
gft en plastic

Uitgeest - Volgende week 
(week 41) wordt het gft-
afval opgehaald.

Oude Dorp en bedrijven-
terrein: maandag 7 okto-
ber.
De Kleis en Waldijk: 
woensdag 9 oktober.
De Koog: donderdag 10 
oktober.
Buitengebied, Uitgeester-
weg: vrijdag 11 oktober.   

Kunstlezing in 
Dorpshuis De Zwaan
Uitgeest - De Stichting Uitgees-
ter Senioren organiseert op 17 
oktober in dorpshuis De Zwaan 
een kunstlezing. Deze lezing, die 
wordt gegeven door Drs. Bertus 
Bakker gaat over Hollandse ro-
mantiek.
In de eerste helft van de 19de 
eeuw stroomt ook in ons land 
het hart over van nationale ge-
voelens. Kunstenaars en publiek 
smullen van taferelen uit ons 
roemruchte vaderlandse verle-
den, maar ook van afbeeldingen 
van ruïnes en zeerampen. Bilder-
dijk en Potgieter geven de literai-
re toon aan. 
De afscheiding van de Belgen 

brengt de gemoederen in bewe-
ging, vooral de heroïsche daad 
van Jan van Speyck. Her en der 
verrijzen standbeelden van be-
roemde vaderlanders.
Bertus Bakker verzorgt al enige 
jaren cultuurhistorische lezingen 
over zeer uiteenlopende onder-
werpen.

Aanvang 10.00 uur, zaal open 
09.45 uur. Kaarten 3 euro inclu-
sief een kopje koffie/thee. Kaar-
ten zijn te verkrijgen aan de 
zaal en in de voorverkoop bij de 
S.U.S., eerste etage in Dorpshuis 
de Zwaan, Middelweg 5 in Uit-
geest.

INGEZONDEN
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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 Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

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: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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

Vermist:
Oranjelaan Castricum: Zwarte 
gecastreerde kater, gechipt, 12 

jaar, Clide.

Gevonden:
Geen.
Inlichtingen:
Ria Dol, tel. 0251-658504.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Bakkum:
15-09-2013: Max Jacob, zoon 
van J.J. Smit en L. Dusseljee, ge-
boren te Alkmaar. 21-09-2013: 
Tatum, dochter van E. Verlaat en 
D.M. van der Himst, geboren te 
Alkmaar.
Wonende te Castricum:
16-09-2013: Renze Johannes, 
zoon van L.J.G. Meijne, gebo-
ren te Alkmaar. 18-09-2013: Mik, 
zoon van B. Niemeijer en J.E. 
Dam, geboren te Beverwijk. 20-
09-2013: Jurre, zoon van D. Pel-
grim en C.M. Admiraal, gebo-
ren te Alkmaar. 22-09-2013: Da-
vid Daniël, zoon van D.P. Hespe 
en V.B. Fetisova, geboren te Be-
verwijk. 22-09-2013: Milan, zoon 
van E. Espeet en N. Veenhof, ge-
boren te Alkmaar. 24-09-2013: 
Mila, dochter van J. Leijen en 
R.K. Kruger, geboren te Bever-
wijk.
Wonende te Limmen:
18-09-2013: Giovanni Den-
zel, zoon van M.R. Manuela en 
E.W. Ruijs, geboren te Alkmaar. 
21-09-2013: Evi Meike Wille-
mijn, dochter van A.J.P. Lute en 
I. Tienstra, geboren te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
20-09-2013: Smit, Bartolome-
us M. en Tieman, Rowena, bei-

den wonende te Limmen. 20-09-
2013: van Sligtenhorst, Dirk E. en 
Groen, Susanne C. beiden wo-
nende te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
20-09-2013: Schneiders, Jasper 
en ter Beek, Marloes, beiden wo-
nende te Castricum. 20-09-2013: 
Beunder, Edward J. en van Kleef, 
Sara, beiden wonende te Krom-
menie. 25-09-2013: Beijer, Peter 
E. en Katoen, Eveline C., beiden 
wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
18-09-2013: Poel, Geertruida M., 
oud 91 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd geweest met N. 
Stuifbergen. 22-09-2013: Groot, 
Ursula M., oud 81 jaar, overleden 
te Heemskerk, gehuwd met P.G. 
de Graaf. 23-09-2013: Glorie, Pe-
trus W., oud 82 jaar, overleden te 
Heemskerk. 25-09-2013: Grave-
maker, Neeltje, oud 89 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd ge-
weest met W. Kwak.
Wonende te Akersloot:
20-09-2013: Hoogeboom, Nico-
laas W., oud 77 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd met P.M. Ter-
luin. 19-09-2013: Lagrand, Ida, 
oud 71 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met B. Kerkhof. 

Castricum - Vorige week dins-
dagmiddag vond er rond vijf uur 
een aanrijding plaats op de M.H. 
Tromplaan. 
Op de rotonde botste een scoot-
mobiel een fietser nadat deze vrij 

Aanrijding plotseling tot stilstand was ge-
komen. De 82-jarige bestuurder 
van de scootmobiel moest voor 
onderzoek naar het ziekenhuis 
worden overgebracht. De 54-ja-
rige bestuurster van de fiets kon 
na de val haar weg weer vervol-
gen.

Landing van luchtballon 
loopt nog net goed af

Akersloot - Ter hoogte van het pontveer Akersloot landde afgelo-
pen donderdag een luchtballon nog net op tijd. Als hij later geland 
zou zijn, dan was hij mogelijk op de snelweg of in het kanaal terecht 
zijn gekomen.

Hennie Groot-Schermerpad
Akersloot - Zaterdagmiddag 12 
oktober worden aan het fiets- en 
wandelpad door de Klaas Hoorn 
en Kijfpolder drie naamborden 
onthuld met de naam Hennie 
Groot-Schermerpad als eerbe-
toon aan de vrouw die door haar 
inzet en doortastendheid, samen 
met andere Akersloters, ervoor 
gezorgd heeft dat de polder als 
uniek natuurgebied behouden is 
en geen woon- en recreatiege-
bied is geworden. 
Het is inmiddels 25 jaar geleden 
dat een aantal inwoners van de 
toenmalige gemeente Akersloot 
zich zorgen maakte over een 
plan om in de Klaas Hoorn- en 
Kijfpolder een groot aantal wo-
ningen te bouwen. Het opofferen 
van die polder met een hoge na-
tuurwaarde ging deze inwoners 
te ver. Zij verzetten zich hevig te-
gen dit plan.
Een belangrijke en stuwende 
rol in het verzet tegen het ge-
meentelijke plan speelde Hen-
nie Groot-Schermer. Deze zeer 
doortastende vrouw, wist met 
kracht van argumenten, samen 
met enkele andere Akersloters 
de Provincie Noord-Holland te 
overtuigen dat de plannen van 
tafel moesten. De polder moest 
bewaard worden. Met grote 
vasthoudendheid, en gesteund 
door veel Akersloters bleef zij 
actie voeren. Uiteindelijk besloot 
de Provincie Noord-Holland om 
in 1994, na vijf jaar bouwplan-
nen maken, geen toestemming 
aan de gemeente Akersloot te 
geven. Pas begin 2001 ging de 
gemeenteraad van Akersloot ak-
koord met het definitieve Be-
stemmingsplan KHK-polder.
In 1990 werd de actiegroep een 
stichting. In deze stichting speel-
de Hennie een dominante rol 
als secretaris. Zij wist medebe-
stuursleden en vrijwillige mede-
werkers te motiveren om alert 

Klaas Hoorn- en Kijfpolder in volle bloei (Foto: LIA)

Gevonden en
vermiste dieren

te blijven op ontwikkelingen van 
overheden en particulieren die 
uit natuurlijk of cultuurhisto-
risch oogpunt ongewenst waren. 
Mede door haar toedoen zijn er 
plannen aangepast of niet uitge-
voerd. Helaas heeft Hennie haar 
taak als secretaris wegens ziekte 
niet af kunnen maken. Zij stierf 
in 2011, een grote leegte in de 
stichting achterlatend.
Medewerkers van de stichting 
voelden het als een gemis dat 
nergens in de gemeente Castri-
cum en zeker niet in Akersloot 
zichtbaar is dat de Klaas Hoorn 
en Kijfpolder is zoals die is door 
toedoen van Hennie Groot-
Schermer.
Aan dat gemis komt een ein-
de want op 12 oktober krijgt het 
pad door de Klaas Hoorn- en 
Kijfpolder na een besluit, op ver-
zoek van de stichting, van het 
bestuur van het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
de naam Hennie Groot-Scher-
merpad. Belangstellenden die de 
onthulling willen bijwonen die-
nen om 14.00 uur op het adres 
Julianaweg 49C te zijn.

Hennie Groot_Schermer in 2006 
wandelend op het pad dat nu 
haar naam gaat krijgen. (familie-
foto)

Europese vogelkijkdag
Castricum - Op zaterdag 5 ok-
tober nemen leden van de Vo-
gelwerkgroep Midden-Kenne-
merland hun positie in om vogels 
te kijken en te tellen. Zij doen dit 
in het kader van de Euro Bird-
watch, het Europese vogeltel-
evenement van BirdLife Interna-
tional. Op plaatsen waar veel vo-
geltrek te zien is, tellen vogelaars 
alle verschillende soorten en hun 
aantallen. Tellers van de Vogel-
werkgroep Midden-Kennemer-
land zijn die dag aanwezig op 
de telpost aan het eind van Gro-
te Veldweg. Dat is het pad dat 

van de noordkant van camping 
Bakkum naar de strandopgang 
bij paviljoen Bad Noord loopt, te 
bereiken via de Van Oldenborg-
hweg. Elk jaar doen vele tiendui-
zenden vogelaars mee aan dit 
evenement, verspreid over zo’n 
40 Europese landen. Aan het 
einde van middag verzamelt Vo-
gelbescherming Nederland (in 
samenwerking met de vogeltre-
kwebsite www.trektellen.nl) de 
telgegevens uit heel Nederland. 
Nadere informatie is te vinden 
op www.vwgmidden-kennemer-
land.nl.
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Concert Regina Albrink
Limmen - Pianiste Regina Al-
brink opent het seizoen van Lim-
men Cultuur met een concert in 
het kerkje van Limmen. Regina 
Albrink, afkomstig uit Limmen, 
behaalde haar solistendiploma 
in Amsterdam bij Danièle De-
chenne en studeerde daarna aan 
de beroemde Franz Liszt Acade-
mie in Boedapest bij Pàl Kado-
sa. Sinds mei 2011 mag zij zich 
Steinway Artist noemen. Me-

de daarom zal Regina haar fa-
voriete Steinway concertvleugel 
bespelen. Voor de pauze speelt 
ze werken van Scarlatti, Schu-
bert en Beethoven. Na de pau-
ze een drietal composities van 
Chopin en tenslotte Rhapsody 
in Blue van Gershwin. Aanvang 
15.00 uur, toegang 15 euro inclu-
sief consumptie en programma. 
Reservering via tel. 072–5052235 
of www.limmencultuur.nl.

Barok van La Primavera

Castricum - Concert op Zon-
dag vervolgt de serie met baro-

kensemble La Primavera op zon-
dag 13 oktober. In de Dorpskerk 
brengt het nationaal en interna-
tionaal bekende ensemble een 
programma vol vuur en passie. 

Centraal staan programma’s uit 
Zuid-Europa die vol passie en 
vreugde en op een toegankelijke 
manier aan het publiek worden 
gebracht. In Castricum brengen 
zij Canto amoroso, een program-

ma met Italiaanse, Spaanse en 
Franse muziek. 

La Primavera bestaat uit Ana-
bela Marcos - sopraan, Regina 
Albanez - theorbe, barokgitaar, 
luit, vihuela en Maaike Boek-
holt - viola da gamba. Aanvang: 
14.30 uur. 

Kaarten via toonbeeld.concer-
topzondag@gmail.com, tel.: 
0251-659012, Muziekhandel 
Borstlap, Boekhandel Laan of 
The Readshop. 

Castricum - Het weekend van 
De Bakkerij begint vrijdag 4 ok-
tober met de Algemene Leden-
vergadering. Aansluitend De 
Wolkenshow met muziek en po-
ezie. Aanvang 23.00 uur, entree 
twee euro. Zaterdag speelt de 
jonge Londense band The Seve-

red Limb in De Bakkerij. Entree 
3,00/2,00 euro. 
Op maandag 7 oktober keren de 
weerwolven terug naar De Bak-
kerij; met het spel de Weerwol-
ven van Wakkerdam. Aanvang 
20.00 uur , iedereen kan gratis 
meedoen. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 15.00 uur  
maandag 18.45 uur   
dinsdag 18.45 uur   

woensdag 18.45 uur   
Soldaat onder het zand

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur  

zondag 19.30 uur  
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur   

Hoe duur was de suiker
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 18.45 uur  
zondag 11.15, 16.30 & 19.30 uur   

maandag 19.15 uur   
dinsdag 14.00 & 20.00 uur

woensdag 20.00 uur   
De nieuwe wildernis

dinsdag 14.00 uur
Le Passé

vrijdag & zaterdag 21.15 uur  
Smoorverliefd

vrijdag & zaterdag 18.45 uur  
Blue Jasmine

zaterdag & woensdag 16.00  uur
Turbo (NL) - 3D

zaterdag & woensdag 13.30 uur
 Planes (NL) - 3D

zaterdag, zondag & woensdag 13.30 uur 
Turbo (NL) - 2D

zaterdag, zondag & woensdag 16.00 uur 
Planes (NL) - 2D

Programma 3 okt t/m 9 okt 2013

Soldaat onder het zand
Documentaire over de slag bij 
Castricum van 1799 gemaakt 
door Pauline van Vliet. De ker-
mis is afgelast: het gerucht gaat 
dat de legers dichterbij komen. 
Kees Groentjes, boerenknecht 
in Castricum, gaat zoals altijd 
op zaterdagavond naar zijn ou-
ders in Bakkum. Zijn ouders zijn 
bezorgd en de stemming is be-
drukt. De volgende ochtend, de 
zondagochtend van 6 oktober 
1799, horen Kees en zijn baas 
boer Duineveld tijdens het mel-
ken van de koeien een kanon-
schot. Niet lang daarna volgen 

er meer. De Slag bij Castricum in 
1799, ook wel de ‘vergeten oor-
log’ genoemd, was een bloedige 
slag. In drie maanden tijd vielen 
er 20.000 doden. De vele ano-
nieme Franse, Engelse en Rus-
sische soldaten liggen nog altijd 
onder het duinzand. Er viel maar 
één burgerslachtoffer: Neeltje 
Groentjes, de zus van Kees. 
Hoe was het voor de Castricum-
mers van toen om middelpunt te 
zijn van een internationale strijd 
en met zoveel geweld in aanra-
king te komen? Foto: Werkgroep 
Oud-Castricum.

Turbo is een slak met een droom: 
hij wil de beste coureur ter we-
reld worden. Door zijn obsessie 
met snelheid is hij het buiten-

Turbo in 2 en 3D beentje in de langzame en voor-
zichtige slakkengemeenschap. 
Toch krijgt Turbo de kans om 
te ontsnappen aan het leven in 
slow motion. Een fi lm voor alle 
leeftijden.

Open dag Oud-Castricum 
in teken van de veldslag  

Castricum - Op zondag 6 ok-
tober wordt tijdens de open dag 
van de Werkgroep Oud-Castri-
cum ingehaakt op de fi lm ‘Sol-
daat onder het zand’ van Pauline 
van Vliet over de Slag bij Castri-
cum in 1799. De fi lm gaat dezelf-
de dag in première.
In De Duynkant is de ‘vergeten 
oorlog’ in woord en beeld ge-
bracht en zijn er foto’s te zien 
van schoolkinderen die dit jaar 
het gebouw van de werkgroep 
hebben bezocht tijdens het edu-
catieproject ‘De Koperen Knoop’. 
Ook worden er doorlopend fi lm-
pjes vertoond van leerlingen van 
Castricumse basisscholen die tij-
dens ‘De Koperen Knoop’ ge-

maakt zijn, aangevuld met een 
impressie van fi lmer Hans Kin-
ders van de opnames voor ‘Sol-
daat onder het zand’. Het adres 
is Geversweg 1b, van 12.00 tot 
17.00 uur.

Castricum/Uitgeest - Donder-
dag 26 september zijn de dona-
ties van het Schipholfonds uit-
gereikt aan sportverenigingen 

Cadeautje van Schipholfonds 
en projecten op het gebied van 
beweging in de omgeving van 
Schiphol. In Castricum waren 
het de Augustinusschool en CSV 

Handbal die respectievelijk het 
bedrag van 4.606,56 en 5.111,04 
euro ontvingen. 

In Uitgeest was het Tennisver-
eniging De Dog die een donatie 
van 5.612,00 mocht ontvangen.
 

Feest rond première fi lm 
Castricum - Filmmaakster Pau-
line van Vliet heeft leden van col-
lege van B en W uitgenodigd er-
bij te zijn; de premiere van de 
fi lm Soldaat onder het zand. Op 
zondag 6 oktober zijn de eerste 
twee fi lmvoorstellingen alleen 
voor genodigden. Vanaf 15.00 
uur en daarna dagelijks is de fi lm 
te bewonderen voor publiek.  
Vanaf 10.00 uur worden de ge-
nodigden bij Corso Eten & Drin-
ken. Om 10.45 uur is de aan-
komst van de koets met hoofd-
rolspelers Torsten, Fred en Ma-
non en de kinderen die in de 
speelfi lm meededen. Na de eer-
ste fi lmvoorstelling kan men (te-
gen betaling) in het Oude Raad-
huis genieten van koffi e met 
speciale kanonkogelbonbons. 
Op het plein tegenover Corso 
worden de feestelijkheden op-
geluisterd met muziek, onder 
andere van Emergo en Jan van 
der Schaaf. Kinderen kunnen 
spelletjes doen, foto laten ma-
ken als soldaat, kijken bij loden 
kogels maken, kijken in tent van 
een soldaat en spullen uit 1799 
bewonderen. Vanaf 12.30 uur is 

het mogelijk om op het plein een 
gidsje te kopen met daarin de 
fi etstocht langs alle historische 
plaatsen uit de slag van 1799 in 
Castricum, Limmen en Bakkum. 
Onderweg staan soldaten opge-
steld bij de informatiepunten.  
Om 13.00 uur begint de twee-
de fi lmvoorstelling voor geno-
digden. Na afl oop kan men soep 
‘uit 1799’ eten op het pleintje. 
Om 14.30 uur wordt een kogel 
afgeschoten met het oude ka-
non, waarna een gevechtsde-
monstratie met fi guranten en 
Gordon Highlanders volgt. Vanaf 
16.00 uur is het mogelijk gezellig 
na te praten aan lange tafels op 
het plein. Corso Eten & Drinken 
is geopend voor het diner. In het 
Grand Café van het Oude Raad-
huis start livemuziek van de Old 
Friends Jazz Band.
Om 17.00 uur start in het Ou-
de Raadhuis het Walking Diner 
Table d’Hôte met gerechten uit 
1799, verrukkelijk samengesteld 
door Bistro a Gogo. hiervoor kan 
men tot 6 oktober reserveren in 
de bar van het Oude Raadhuis of 
Tel. 0251-654100.  

Britten, wolken, wolven en ALV
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’Beweeg je Leven!’
Castricum - Vanaf maandag-
ochtend 14 oktober biedt VI-
tal24 de tien weken duren-
de cursus ‘Beweeg je Leven’ 
aan in het  Dorpshuis. De cur-
sus is gebaseerd op het concept 
10.000stappen.nl.
Als gewichtsconsulente weet 
Merel Uiterwaal als geen an-
der hoe belangrijk beweging is 
voor een gezond lichaam. He-
laas is hardlopen, de sportschool 
of voetballen niet voor ieder-
een weggelegd. Juist voor de-
ze mensen start Vital24 de cur-
sus. Daarbij zorgt Merel ervoor 
dat de wekelijkse bijeenkomsten 
een gezellig, informeel maar in-
formatief karakter hebben. Wie 
zich aanmeldt heeft de eerste 
stap gezet naar een gezondere 
levensstijl. 
Het programma bevat twee pij-
lers: een Yamax 3D-versnellings-
meter en de wekelijkse groeps-
bijeenkomsten door gewichts-
consulente Merel Uiterwaal van 
Vital24. 
Met de Yamax 3D-versnellings-
meter die deelnemers dagelijks 
bij zich dragen, wordt het acti-
viteitsniveau gemeten. Geen in-
gewikkelde apparatuur, maar 
een klein apparaatje dat zo in de 
broekzak, op de riem of aan de 
schoen bevestigd kan worden.
Het gebruik van de Yamax 3D-
versnellingsmeter wordt aange-
vuld met voeding- en beweegad-

viezen. In groepen van maximaal 
twaalf personen komen deelne-
mers aan dit programma gedu-
rende tien weken elke week bij 
elkaar. Tijdens deze bijeenkom-
sten wordt gekeken naar de vor-
deringen met de Yamax 3D-ver-
snellingsmeter en wordt er voor-
lichting gegeven over gezonde 
voeding, eetpatronen, product-
informatie en worden ervaringen 
uitgewisseld. Voor de liefhebbers 
is er aansluitend de mogelijkheid 
om gezamenlijk nog wat stappen 
te zetten.
Merel vertelt: ,,Hiermee ben je 
ook in het bezit gekomen van ‘s 
werelds best geteste beweeg-
meter. Deze kan na de cursus 
natuurlijk gewoon nog gebruikt 
worden. Gebruik de Yamax be-
weegmeter dagelijks en regi-
streer elke avond de stappen 
op jouw persoonlijke webpagi-
na. Lukt dit ‘s avonds niet? Geen 
probleem want de beweegmeter 
heeft een intern geheugen. Hier-
door kun je op ieder ander ge-
wenst moment de stappen in-
voeren of dit door Vital24 laten 
doen.”
De werkwijze is gebaseerd op 
10.000 stappen per dag en is dus 
een mentale omschakeling naar 
een actievere levensstijl. Voor 
meer informatie of aanmelden 
kan men contact opnemen met 
Merel Uiterwaal via info@vital24.
nl of tel.: 06-41543800. 

Dierendag in ‘t 
Dierenduintje

Castricum - Op vrijdag 4 okto-
ber wordt Dierendag gevierd bij 
‘t Dierenduintje, Bezoekers wor-
den gevraagd om de dieren ex-
tra te verwennen met bijvoor-
beeld een wortel of een appel. ‘t 
Dierenduintje is open van 10.00 
tot 15.00 uur.
De meeste dieren die hier wo-
nen hebben een eigen verhaal. 
Sommige zijn al oud en bejaard, 
maar soms is er ook jong leven 
te bewonderen. Ze gaan sowie-
so niet naar de slacht, ze wor-
den ook niet doorverkocht en 
er wordt niet gefokt..De  nieu-

we mascotte heet Pinky. Een me-
gagroot vleesvarken, gered van 
de slager. En sinds kort heeft ze 
er een piepklein maatje bij, Len-
ny, een minivarkentje, een paar 
maanden oud.
‘t Dierenduintje kan overigens 
wel extra wat extra financiële on-
dersteuning gebruiken. Er moet 
een rieten dak worden gerepa-
reerd er moet een nieuw kip-
penhok komen. ‘t Dierenduintje 
is  afhankelijk van donaties en 
krijgt geen subsidie. Geld over-
maken kan  op rekeningnummer 
9353259. 

Maak kennis met ruitersport:
Open dag Schimmelkroft
Heemskerk - Aanstaande za-
terdag organiseert ruitersport-
centrum De Schimmelkroft een 
open dag. Voor inwoners uit de 
regio vormt dit de ideale gele-
genheid om kennis te maken 
met de ruitersport. Het publiek 
krijgt tijdens de open dag een 
indruk van de activiteiten op een 
ruitersportcentrum, zowel in de 
rijbaan als op stal. Er zijn demon-

straties en er is volop gelegen-
heid om vragen te stellen. Na-
tuurlijk kunnen bezoekers ook 
zelf paardrijden.
De Schimmelkroft is aangeslo-
ten bij brancheorganisatie FN-
RS. Bedrijven die hierbij zijn 
aangesloten onderscheiden zich 
door goede opleidingsmogelijk-
heden voor jong en oud. De FN-
RS stelt het belang van plezie-

rig en verantwoord paardrijden 
voorop en kent sterren toe aan 
de ruitersportcentra. Zo weet de 
klant wat hij of zij kan verwach-
ten. Aan De Schimmelkroft vijf 
sterren zijn toegekend. 
Bezoekers van de open dag kun-
nen profiteren van een speciale 
actie: twee lessen voor de prijs 
van één. Of kies voor een korting 
van 2,50 euro voor een les van 
Paard & Fit, de nieuwste activiteit 
van De Schimmelkroft. De focus 
hierbij ligt op de gezondheid en 
fitheid van ruiter en paard, het-
geen uiteindelijk een positief ef-

Informatie 
borstkanker
Regio - Ook dit jaar staat de 
oktobermaand in het teken van 
borstkanker. Daarom organi-
seert het Rode Kruis Zieken-
huis op donderdag 10 oktober 
een speciale informatieavond 
met als thema: ‘Borstkanker on-
ze zorg’. Het doel van deze avond 
is om patiënten en andere geïn-
teresseerden, te informeren over 
wat er allemaal op hen af kan 
komen als ze te horen krijgen 
dat er borstkanker is geconsta-
teerd. Tijdens deze informatieve 
avond, die van 17.00 tot 21.00 uur 
duurt, worden er diverse lezin-
gen gegeven. Onderwerpen die 
aan bod komen zijn onder an-
dere voeding, oncologische re-
validatie en lymfe-oedeemthe-
rapie. Speciaal voor deze avond 
zal chirurg drs. Moormann een 
lezing houden over wat borst-
kanker nu eigenlijk is, hoe het 
ontstaat en met name hoe het 
wordt behandelt. Daarnaast zijn 
er diverse leveranciers aanwezig 
die in hun stands productinfor-
matie aanbieden over haarwer-
ken, borstprotheses en lingerie. 
Om 20.00 uur vindt een mode-
show plaats van Koning Body-
fashion uit Beverwijk en Heleen 
van Essen Borstprothese en Lin-
gerie Advies uit Castricum. De 
toegang is gratis en aanmelden 
is niet nodig.

fect heeft op het welzijn van de 
paarden tijdens het rijden.
Verder wordt tijdens de open 
dag uitleg gegeven over het om-
gaan met pony’s in de stal en het 
verzorgen en opzadelen ervan. 
Ook wordt een demonstratieles 
van Stichting In Het Zadel ge-
geven. Deze stichting richt zich 
op kinderen en volwassenen met 
een beperking. Iedereen is za-
terdag  welkom aan de Kerkweg 
221b in Heemskerk tussen 10.30 
en 15.30 uur. Kijk voor het com-
plete programma van de open 
dag op www.schimmelkroft.nl. 

Cor Spil: ‘Het is wat het is’

Castricum - Portretten en zee-
gezichten van de Castricum-

se kunstenaar Cor Spil zijn tot 
en met 1 november te zien in de 

etalages van Streetscape op het 
Bakkerspleintje 81 in Castricum. 
Zijn werk is realistisch omdat hij 
in een schilderij graag wil zien 
wat het voorstelt. De schilderijen 
van Cor Spil hebben ook geen 
boodschap of diepere achterlig-
gende gedachte. Het is wat het 
is. Op zondag 6 oktober is hij van 
12.00 tot 16.00 uur in de galerie. 
Monique Mulder etaleert exa-
menopdrachten en vrij kera-
misch werk. Haar beelden heb-
ben gesloten ogen, als uitdruk-
kingsvorm van het alleen naar 
binnen willen kijken. De titel van 
haar serie beelden is ‘Verborgen 
gebreken’.

Streetscape is geopend van 
woensdag tot en met zaterdag 
en op koopzondagen van 12.00 
tot 16.00 uur. Contactgegevens 
van deze kunstenaars staan op 
www.streetscape.nl  

Ondernemer van het jaar
Castricum - Wordt het patisse-
rie-chocolaterie De Roset, Greet 
Verkleedt of de Kennemer Duin-
campings? 
Op 4 november wordt tijdens 
het ondernemerscongres On-
derneem ‘t de Ondernemersprijs 
Castricum uitgereikt. Het con-
gres vindt plaats in hotel van der 

Valk in Akersloot en gastspreker 
is Frits Huffnagel. Hij is eigenaar 
van Huffnagel Citymarketing & 
Communicatie, VVD-politicus 
en presentator bij BNR. Burge-
meester Mans opent de bijeen-
komst. Bovendien wordt deze 
avond de Rabobank Lef-penning 
uitgereikt.  

Huis van Hilde en de economie
Castricum - Donderdag zijn 
de ondernemers van Business 
Club Cal en de Ondernemersfe-
deraties samengekomen om te 
brainstormen over de toekomsti-
ge economie in Castricum. Aan-
leiding is de komst van het Huis 
van Hilde, het archeologisch in-

formatiecentrum achter het NS-
station. Verwacht wordt dat er 
zo’n 60.000 bezoekers per jaar 
zullen komen. De ondernemers 
willen inspelen op deze ontwik-
keling. De krachten worden ge-
bundeld en er wordt gewerkt 
aan een totaalplan. 



Nadine in finale 
Elite Model Look 

Nederland
Castricum - Negenhonderd  
meiden en jongens die ervan 
dromen om in de voetsporen 
te treden van topmodellen zo-
als Cindy Crawford, Lara Sto-
ne en Constance Jablonski de-
den mee. Deze modellen wer-
den ontdekt door de internatio-
nale modellencompetitie ter we-
reld: de Elite Model Look. De Ne-
derlandse halve finale vond vori-
ge week plaats en Nadine Am-
meraal uit Castricum wist één 
van de finaleplekken te bemach-
tigen! Nadine strijdt samen met 

negen andere finalistes om een 
jaarcontract bij Elite Model Ma-
nagement Amsterdam én een 
plek in de World Final op 27 no-
vember in Shenzhen China. Hier 
zullen talenten uit de hele we-
reld strijden om de titel Elite Mo-
del Look 2013, een driejarig con-
tract bij het Elite Model Agency 
Worldwide en wereldwijde be-
kendheid. De finale in The Har-
bour Club in Amsterdam is op 4 
oktober vanaf 20.30 uur live te 
volgen via www.youtube.com/
EMLNederland. 

Regionaal Korenfestival
Regio - Popkoor SurpriSing 
houdt op zaterdag 5 oktober het 
tweede korenfestival. De deelne-
mende koren dingen mee naar 
de Surprise Award. 
Bezoekers worden uitgenodigd 
hun favoriete koor aan te moedi-
gen tussen 12.00-18.00 uur in de 
Jansheeren te Heemskerk. En-
tree is 2,00 euro. Popkoor Surpri-
Sing uit Uitgeest opent het festi-
val swingend en vervolgens zijn 
Vrij-uit uit Wijk aan Zee te be-
luisteren, Take it Easy uit Bever-
wijk, Aquarius uit Akersloot, De 

Stemband uit Alkmaar, Harlem 
Nocturne uit Haarlem, The Ci-
tadel Singers uit Broekpolder en 
Close2U. Halverwege de mid-
dag laat popkoor SurpriSing zich 
nogmaals horen.

De uitreiking van de Surprise 
Award en de juryrapporten is 
om 17.00 uur waarna het festival 
feestelijk wordt afgesloten met 
een gezamenlijk lied door alle 
deelnemende koren. Op de foto 
SurpriSing die het festival orga-
niseert. 

Ziggo kabelmonopolie
Kabelaar Ziggo beweert dat voor internet en tv onze regio al klaar is voor 
de toekomst. Daarbij verwijst Ziggo naar een publicatie van de Consu-
mentenbond, waaruit Ziggo selectief citeert om de indruk te wekken dat 
glasvezel geen voordelen biedt. Dit beeld is evenwel onvolledig en mis-
leidend. Het Ziggo-netwerk bestaat voor een niet gering deel uit kabels 
koperdraad, aangelegd in de late jaren ‘80. Deze investering wil Ziggo 
nog tot in lengte van jaren wil blijven exploiteren. Dit begrijpelijke streven 
wordt nu bedreigd door concurrenten met glasvezelkabel. Ziggo is in 
feite een monopolist en vindt het een tegenslag dat er nu concurrenten 
in de regio Castricum opdoemen met glasvezel. Echter zal de komst van 
concurrentie voor de klant een heilzaam openbreken van de markt tot 
gevolg hebben, omdat voortaan het kabel-abonnementstarief niet meer 
door één monopolist dwingend wordt opgelegd. De klant krijgt dan een 
keuzemogelijkheid tussen Ziggo en andere kabelbedrijven.
Wilhelm H.C. Carton, Castricum. 

Wat maakt de buurt een buurt?
De Oranjebuurt in Castricum is een mooi voorbeeld van een typisch Hol-
lands woonwijkje uit de jaren 50. De buurt leeft. Er zijn scholen, je vind 
er een kerk, de politie heeft hier onderdak, de kapper en een therapeut 
zijn om de hoek, en er is Toonbeeld – een instelling voor kunstedu-
catie. En toch wordt er aan gesleuteld. Op het terrein van Toonbeeld 
wordt ruimte gegeven voor het bouwen van dertig woningen. Toonbeeld 
zou moeten verhuizen naar Nieuw Geesterhage. Maar wat gebeurt er 
nu daadwerkelijk? De Oranjebuurt verarmt in zijn leefbaarheid en het 
gebouwenensemble, waar ook de Juliana van Stolbergschool deel van 
uitmaakt, word doormidden gezaagd en het oostelijke deel wordt ge-
sloopt. Welke architectonische uitstraling zal de school houden als de 
‘staart’ ervan af is gehaald? Op de plek van de sloop komen woningen. 
In het ontwerp bestemmingsplan Juliana van Stolberg zijn twee model-
len voor zeventien woningen uitgewerkt. Beide met eengezinswoningen. 
Wordt er nog  rekening gehouden met woonwensen van bijvoorbeeld 
starters en senioren – zoals genoemd in het Masterplan Inbreidingen? 
En hoe zit het met het zo goed werkende oude stedenbouwkundige 
plan? Volgens de Gemeente zijn de bestaande gebouwen in te slechte 
staat om hergebruikt te kunnen worden. Renovatie zal duurder zijn dan 
sloop en nieuwbouw. De vraag is alleen over welke bedragen wij het 
hebben – of beter uitgedrukt: hoeveel geld moet dit project volgens 
de gemeente opleveren om Nieuw Geesterhage te financieren? Moet 
een mooi gebouw worden gesloopt om de grond te kunnen verkopen 
ter financiering van een cultureel centrum elders? Met een verschraling 
van het culturele buurtleven en een minder leefbare buurt op de koop 
toe? Deze sterkt negatieve effecten staan haaks op de Lokale Woonvisie 
2009. De nieuwe plannen tonen geen enkele ambitie om oude lijnen en 
ideeën mee te nemen in het ontwerp, noch geven zij enige toegevoegde 
waarde voor de buurt. Een Inbreidingsplan is een goed instrument voor 
toekomstige ontwikkelingen binnen een gemeente. Met het Masterplan 
Inbreidingen toont de gemeente Castricum ambities die men van harte 
zal ondersteunen. Ga opnieuw onderzoek verrichten naar mogelijkhe-
den voor het bestaande gebouw. Het gaat erom de ambities waar te 
maken met plannen die recht doen aan het masterplan. Met de voorlig-
gende plannen zal de gemeente niet in die opzet slagen. 
Wie wil reageren: stolberg.bestemming@gmail.com. Bärbel Bühling.

Provinciale aandacht
Castricum - Een delegatie van 
de VVD-fractie van Provinciale 
Staten van Noord-Holland, on-
der leiding van gedeputeerde 
Jan van Run, was vrijdag op be-
zoek. Aan het begin van de mid-
dag werd het Archeologisch de-
pot in Castricum met een bezoek 

vereerd. In Bergen is later onder 
meer gesproken over de voort-
gang van de regionale samen-
werking. Verder werd aandacht 
besteed aan de bereikbaarheid 
van de kust, het schoonmaken 
van de stranden,  de (on)veilig-
heid van de Westelijke Rand-

weg en de renovatie/bebouwing 
van de dorpskernen. Vervolgens 
werd koers gezet naar de Boe-
kelermeer om aandacht te vra-
gen voor de ontsluiting van dit 
bedrijventerrein, voor de voorge-
nomen woningbouw Zuiderloo-
Zandzoom en voor een geluids-
wal langs de A9. Op de foto sta-
tenleden en VVD-collega’s van 
Bergen, Heiloo en Castricum. 

Castricum - Donderdag 10 ok-
tober verzorgt Simina Ruppert 
een lezing over het leven en de 
muziek van de 19e eeuwse com-
ponist Frederic Chopin, die be-
hoorde tot de stroming roman-
tische componisten. Chopin 
neemt in de muziekgeschiedenis 
als componist een aparte plaats 
in. De ervaringen in zijn leven 
zijn terug te horen in zijn muziek. 
Aan de hand van zijn levensloop 
probeert Simina een antwoord te 
vinden op een aantal vragen.  
De lezing vindt van 10.00-12.00 
uur plaats in De Kern aan de 
Overtoom, wordt georganiseerd 
door het Vrouwen Contact Cas-
tricum en is voor iedereen toe-
gankelijk. Niet-leden betalen 4 
euro inclusief consumptie.  

Lezing Chopin

Wie reed 
Ruben aan?
Maandag even voor 18.00 uur 
is Ruben van den Enden samen 
met zijn moeder onderweg 
naar breakdanceles. Op het ze-
brapad op de Torenstraat, hoek 
Dorpsstraat, steekt hij achter 
een wachtende auto over. Van-
uit de Dorpsstraat slaat een 
zwarte auto rechtsaf de Toren-
straat in. De auto rijdt over zijn 
linkervoet en Ruben valt. Hij 
krabbelt op en snelt naar zijn 
moeder. Hij heeft veel pijn aan 
zijn voet. De bestuurder stopt, 
stapt uit en loopt naar Ruben 
en zijn moeder. Het lijkt alle-
maal mee te vallen. In het zie-
kenhuis blijkt dat Rubens voet 
gebroken is. Met een blauw 
gipsverband en pijnstillers kan 
hij om 20.00 uur ‘s avonds weer 
naar huis. Dan is zijn grootste 
verdriet dat hij de breakdance-
les heeft gemist en zijn groot-
ste zorg of de controleafspraak 
komende maandag niet onder 
schooltijd is, want dan mist hij 
teveel. Ruben en zijn ouders 
zouden graag in contact ko-
men met de bestuurder van de 
zwarte auto. Mail naar Kott-
mannEnden@ziggo.nl of bel 
tel.: 0251 831499.
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Zaterdag Open Huis Dag
Castricum - Op zoek naar een 
woning maar weinig tijd voor be-
zichtigingen? Inspiratie opdoen 
kan tijdens de Open Huis Dag. 
Van Amsterdam Garantiemake-
laars sluit traditiegetrouw weer 
aan bij de landelijke Open Huis 
Dag van de NVM. 
Zaterdag 5 oktober tussen 11.00 
en 15.00 uur kunnen huizenzoe-
kers zonder afspraak binnenlo-
pen bij te koop staande huizen. 
De deelnemers zijn te herkennen 
aan een Open Huis poster of op-
zetbordje boven het tuinbord.
Wie naar aanleiding van de Open 

Huis Dag geïnteresseerd is in 
een woning van het kantoor, kan 
daarna uiteraard contact opne-
men. Ook wie een woning ge-
vonden heeft die via een andere 
makelaar te koop staat, staat het 
team van Van Amsterdam Ga-
rantiemakelaars klaar om de ge-
interesseerden bij te staan in het 
aankoopproces. 

Dick van Amsterdam vertelt: ,,De 
Open Huis Dag is een unieke 
kans om op één dag bij meer-
dere woningen binnen te kijken. 
Er hoeft geen afspraak gemaakt 

te worden, dus mensen kunnen 
zelf een planning maken zon-
der rekening te hoeven houden 
met de agenda van de verko-
per en de makelaar. Dit scheelt, 
vooral voor mensen met een vol-
le agenda, enorm veel tijd.” 

Op www.amsterdam.nl treft men 
alle deelnemende woningen van 
het kantoor aan. Voor meer in-
formatie kan men vrijblijvend 
langsgaan op het kantoor aan de 
Dorpsstraat 64, telefonisch con-
tact opnemen : 0251-650850 of 
mailen : info@vanamsterdam.nl. 

Verschillen in dementie
Castricum - Op dinsdag 8 ok-
tober staat tijdens het Alzheimer 
Café in Castricum het onder-
werp ‘Wat zijn de verschillende 
vormen van dementie?’ centraal. 
Gespreksleider is Anke Beer-
lage. Zij ontvangt Rob Jansen, 

specialist in het Rode Kruis Zie-
kenhuis. 

Zij praten over de ziekte demen-
tie en de kenmerken; van de-
mentie is het grootste deel de 
ziekte van Alzheimer, maar ook 

Gratis inloopspreekuur op woensdag 9 oktober
Maak kennis met Diëtistenpraktijk De 
Voedingstuin van Michelle Arendsen

Castricum - Voor iedereen die 
wel wat hulp kan gebruiken bij 
het kiezen van de juiste voeding 
en een gezonde levensstijl is er 
goed nieuws; Diëtistenprakijk 
De Voedingstuin heeft de deuren 
geopend. Initiatiefnemer is Mi-
chelle Arendsen, professioneel 
diëtist met een passie om men-
sen te helpen met het vinden van 
een gezonde eet- en leefstijl. Op 
woensdag 9 oktober houdt Mi-
chelle een gratis inloopspreek-
uur van 9.00 uur tot 12.00 uur 
bij apotheek de Brink in Castri-
cum waar iedereen welkom is. 
Michelle: ,,Bij De Voedingstuin 
wordt iedereen op persoonlijke 
wijze begeleid en krijgt men ant-
woord op alle vragen over voe-

ding. Ik vind het zeer belangrijk 
dat iedereen zich tijdens mijn 
consulten op zijn gemak voelt. 
Professionaliteit én een onge-
dwongen sfeer staan voorop!” En 
dan is er nog meer goed nieuws; 
de diëtist zit weer in het verze-
keringspakket. Iedereen in Ne-
derland heeft vanuit de basis-
verzekering recht op drie uur bij 
de diëtist. Mensen die aanvul-
lend verzekerd zijn, hebben vaak 
recht op meer consulturen.
Iedereen kan bij de Voedings-
tuin terecht voor begeleiding en 
advies over onder meer: onder- 
of overgewicht, diabetes, COPD, 
hoog cholesterol, hoge bloed-
druk, prikkelbare darm syn-
droom, ziekte van Crohn, zwan-

gerschap/borstvoeding, over-
gangsklachten, sportvoeding, al-
lergieën, maag/darmklachten, 
nierproblemen, vermoeidheids-
klachten en vegetarische/vega-
nistische voeding. ,,Samen zoe-
ken wij naar een gezond voe-
dingspatroon waar men zich 
vooral prettig bij voelt. Ik ge-
loof dat op deze manier het bes-
te resultaat te boeken is en dat 
men zo de veranderingen in de 
eet- en levensstijl goed kan vol-
houden.” Men kan bij de eigen 
huisarts een verwijsbrief vragen, 
maar ook zonder verwijsbrief is 
iedereen welkom. De praktijk 
is op vier verschillende plaat-
sen gevestigd. Op woensdag-
ochtend bij Apotheek de Brink, 

op woensdagmiddag bij huisart-
senpraktijk Leemhuis & van der 
Maarel, op vrijdag en zaterdag 
bij Fysiotherapie Henri Schuyt-
straat en op zaterdag ook bij Ben 
Rietdijk Sport. Michelle staat ook 
in de avonduren en op zaterda-
gen klaar. 
Neem contact op via 06-
81127154/info@devoedingstuin.
nl en kijk op www.dietistenprak-
tijkcastricum.nl of www.devoe-
dingstuin.nl 

de andere vormen en hun afwij-
kingen worden besproken. 

Het Alzheimer Café wordt ge-
houden in servicefl at Sans Sou-
ci., Sans Souci 113, Castricum.  
Het programma start om 19.30 
uur. Gratis toegang én een kop 
koffi e staat klaar. Aanmelding 
vooraf is niet nodig. 

Castricum - Woensdag was er 
tussen 14.09 en 17.10 uur een 
snelheidscontrole op de Boe-
kel. Maar liefst 75 bestuurders 
reden te hard. Tijdens de alge-
mene verkeerscontrole werden 
nog eens vier bekeuringen uit-
gedeeld. Ook op de Geesterweg 
was een snelheidscontrole ter 
hoogte van de haven. Hier reden 
vijftig automobilisten te hard. 
In Castricum is maandag tus-
sen 2.45 en 4.30 uur ingebroken 
in een woning op de Achterlaan. 
Er werd een laptop en een foto-
camera meegenomen. Ook werd 
ingebroken in een woning aan 
de Beverwijkerstraatweg. Onbe-
kend is of hier wat weg is. 
Omstreeks 13.45 uur werd op de 
Van Haerlemlaan een jongen van 
zijn fi ets geduwd door een voor 
hem onbekende jongen. De jon-
gen liep hierdoor schaafwon-
den op en zijn fi ets raakte be-
schadigd. Een omstander heeft 
de jongen naar het politiebureau 
gebracht. Getuigen kunnen bel-
len met 0900-8844.
Dinsdag omstreeks 17.10 uur 
vond er een aanrijding plaats 
tussen een auto en fi ets op de 
kruising Oldenbarneveldtweg/
Van Haerlemlaan. De automo-
bilist had de fi etsster over het 
hoofd gezien. Zij is voor on-
derzoek overgebracht naar het 
MCA. 
Omstreeks 17.20 uur vond op de 
rotonde Kleibroek, Oranjelaan, 
MH Tromplaan een aanrijding 
plaats tussen een fi etster en een 
bestuurder van een scootmobiel. 
Gevolg: de bestuurder van de 
scootmobiel lag op de grond met 
daarop de scootmobiel en de be-
stuurster van de fi ets lag daar-
weer bovenop met haar fi ets, al-
dus de politie. 

Kinderboekenfeest 
bij Laan 

Castricum - Woensdag is de 
Kinderboekenweek begonnen 
en die duurt tot en met volgen-
de week zondag. Boekhandel 
Laan is elke zondag open, dus 

er is ruime gelegenheid om een 
kinderboek te kopen en daar het 
geschenk bij te krijgen. Om je te 
inspireren heeft Laan een kin-
derband, een jeugdige schrijf-

ster en een boekverfi lming op 
het programma staan. Het the-
ma is sport. Naast vele scholen 
doen Vitesse 22 en MHCC ook 
met boekhandel Laan mee aan 
het sportieve evenement.
Harmen van Straaten schreef het 
Kinderboekenweekgeschenk 
van 2013: Je bent super... Jan! 
Dit boek krijgen klanten cadeau 
bij besteding van tenminste tien 
euro aan Nederlandse kinder-
boeken van 2 tot en met 13 ok-
tober. Het speciale prentenboek 
is dit jaar van Loes Riphagen en 
heet: ‘Zzz…’. Zaterdag 5 oktober 
komt de Kinderband naar Laan, 
de leukste band voor kinderen. 
Vanaf 14.00 uur speelt de band 
zelfgeschreven kinderliedjes die 
verschenen zijn op diverse cd’s. 
Zondag  6 oktober vertelt Char-
lotte Garstman om 14.00 uur 
over haar debuut: Bloedmooi. In 

de lijn van Vampire Diaries, maar 
dan met haar eigen twist. Zondag 
13 oktober is beneden de gratis 
speelfi lm Sammy’s Super T-shirt 
te zien voor kinderen en pu-
bers; een fi lm over sport Op zon-
dag 27 oktober geeft Marjan van 
Baekel-Kan de workshop ‘Dich-
ter bij de zee’. Kinderen van zes 
tot en met twaalf jaar  gaan op 
zoek naar verschillende kenmer-
ken van poëzie. Voor het mooiste 
gedicht wordt een schelpenlijstje 
geknutseld. Voor Voetbalvereni-
ging Vitesse 22 en de hockey-
vereniging MHCC heeft boek-
handel LAAN een speciale club-
actie opgezet waarmee kinderen 
die een kinderboek kopen, met-
een de club sponsoren. Het eni-
ge wat ze hoeven te doen is de 
speciale fl yer mee te nemen. Kijk 
voor meer informatie op www.
kinderboekenweek.nl. 

Lekker met je handen eten!
Castricum - De Mov-groep 
Castricum  Ethiopië (missie, ont-
wikkeling, vrede) bereidt een 
Ethiopische maaltijd op vrijdag 
11 oktober vanaf 18.00 uur. Ie-
dereen kan meeeten. De maal-
tijd bestaat uit een injerra, een 
grote pannenkoek van Ethio-
pisch meel waarmee groenten 
en vlees wordt opgeschept. De 

maaltijd wordt gehouden in het 
Parochiecentrum, Dorpsstraat 
113. Meeeten kost 15,00 eu-
ro inclusief twee consumpties. 
De opbrengst komt geheel ten 
goede aan het lunchpakketten-
project in Ethiopië. Opgeven via 
jeannekevdn@gmail.com of 06-
20272190/0251 656100). Kijk op 
www.castricumvoorethiopie.nl. 

Open dag Dierenambulance
Heemskerk - Dierenambulance Kennemerland houdt zondag 6 ok-
tober open huis van 12.00 tot 16.00 uur aan Kleine Houtweg 35. Voor 
jong en oud worden activiteiten georganiseerd. Niet alleen de die-
renambulance is van binnen en buiten te bekijken; er zijn ook heel 
veel dieren zoals van de knaagdieren- en slangenopvang, een imker 
met bijen en hobbyisten met spinnen, stinkdieren, schapen en nog 
veel meer. Kinderen zullen zich opperbest vermaken met de spelle-
tjes, zoals ballengooien, waarbij prijzen te winnen zijn. Maar zij kun-
nen ook op het springkussen ravotten of een ritje maken op een 
paard. Alle activiteiten zijn gratis. Net als de limonade en de chips.

Natuurlijk is er heel veel informatie op dierengebied, want op de 
open dag is veel kennis over dieren aanwezig. Zie voor meer infor-
matie www.dierenambulancekennemerland.nl.
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Aanvragen omgevingsvergun-
ningen online in te zien

Castricum - Sinds vorige week 
is het voor elke computerge-
bruiker mogelijk om een aan-
vraag van een omgevingsver-
gunning te volgen. Als een om-
gevingsvergunning wordt aan-
gevraagd bij de gemeente Cas-
tricum, wordt die direct automa-
tisch gepubliceerd op de websi-
te. Vervolgens kan iedereen die 
daar interesse in heeft de aan-

vraag volgen tijdens het proces. 
De pagina is te bekijken via 
www.castricum.nl>button ver-
gunningen. Deze pagina is ove-
rigens nog volop in ontwikke-
ling. Zo zijn ook de APV-vergun-
ningen begin deze week zicht-
baar en volgbaar via de webpa-
gina. De komende periode wor-
den meer functionaliteiten en 
vergunningsoorten verwacht.

Gemeente introduceert 
digitale plattegrondkast
Castricum - Vorige week heeft 
de gemeente Castricum vijf di-
gitale plattegrondkasten in ge-
bruik genomen. De digitale plat-
tegrondkasten worden gebruikt 
om evenementen aan te kondi-
gen of verkeerswaarschuwingen 
en mededelingen te publiceren. 
De plattegrondkasten zijn ge-
plaatst langs de vijf belangrijk-

ste invalswegen: Soomerwegh 
en Beverwijkerstraatweg (Castri-
cum), Rijksweg (Noord) en Rijks-
weg (Zuid) (Limmen), Geester-
weg Noord (Akersloot). Onder-
nemers, verenigingen, plaat-
selijke culturele, kunstzinnige, 
sportieve of sociale instellingen 
maar ook scholengemeenschap-
pen kunnen kosteloos hun eve-

Volop kinderkleding en 
speelgoed op herfstbeurs

Castricum – Voor de vijfde keer 
kunnen ouders terecht op cam-
ping Geversduin voor kinderkle-
ding, speelgoed of andere kin-
der- of babyspullen. Wat over-
blijft van deze kinderkleding-
beurs, die zaterdag 5 oktober 
plaatsvindt, gaat opnieuw naar 
Stichting Babyspullen.
Alle kledingstukken zijn schoon 
en overzichtelijk opgehangen en 
voor een klein prijsje te koop. Op 
de beurs zijn behalve tweede-
hands kinderkleding ook andere 
spullen te koop, zoals speelgoed, 
stoeltjes, boxen of wippertjes.
Onverkochte items van deze na-
jaarseditie gaan naar Stichting 

Babyspullen, een goed doel dat 
mensen uit de schuldsanering, 
cliënten van de Voedselbank of 
tienermoeders ondersteunt. De 
laatste kinderkledingbeurs, dit 
voorjaar, leverde de stichting on-
der meer zes dozen vol kleding 
en een doos met speelgoed op.
De beurs is van 10.00 tot 12.00 
uur op de camping, nabij het 
restaurant. Wie baby- of kinder-
kleding, speelgoed of alles wat 
daarmee te maken heeft wil ver-
kopen, kan zich tot en met don-
derdag 3 oktober opgeven via 
aanmelden@kinderkleding-
beursdeschatkist.nl. Daarbij kan 
gekozen worden wat er met de 

Themabijeenkomst ‘Spelen 
en speelgoed’ in bibliotheek
Castricum - Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Castricum or-
ganiseert op dinsdag 8 oktober 
in de bibliotheek de themabij-
eenkomst ‘spelen en speelgoed’. 
De bijeenkomst wordt georgani-
seerd in het kader van de week 
van de opvoeding met het the-
ma ‘spelenderwijs’ en de Kin-
derboekenweek met als thema 
sport en spel. Tijdens de bijeen-
komst komen diverse aspecten 

van de spelontwikkeling van kin-
deren aan bod. De bijeenkomst 
is bedoeld voor ouders/opvoe-
ders van kinderen in de leeftijd 
van 0 tot 12 jaar.

De bijeenkomst is van 20.00 tot 
22.00 uur en gratis toegankelijk.
Aanmelden kan bij de biblio-
theek via 0251-655678 of per 
e-mail Castricum@bibliotheek-
kennemerwaard.nl. 

Castricum - Een mantra is een 
zeer korte tekst in het Sanskriet 
die herhaald wordt. Het zingen 
van mantra’s wordt veel in het 
Tibetaanse boeddhisme gebruikt 
ter ontspanning. 

Meedoen kan op donderdag  3 
oktober van 19.30 tot 20.30 uur 
in Yogacentrum Castricum, Cas-
tricummerwerf 108. 
Meer informatie: tel.: 0251-
657911.

Mantra’s zingen

Zeer geslaagde Roefeldag
Limmen - Onder een lekkere temperatuur crossten er woensdag 
25 september weer heel wat kinderen door Limmen op de Con-
quista Roefeldag. Tijdens de rit nam de schooljeugd een kijkje in 
de keuken bij een aantal bedrijven in Limmen. Dit om te ontdekken 
wat er allemaal te doen is als je een bepaald beroep uitoefent. Van 
architect naar therapeut en van boer naar caravandealer, heel wat 
beroepsgroepen werden bezocht. 

nement laten vermelden op de 
tekstkrant van de digitale plat-
tegrondkast. De voorwaarden 
en werkwijze hiervan zijn te vin-
den op www.castricum.nl (but-
ton Meer nieuws).

De kosten van de plattegrond-
kasten worden gedekt uit adver-
tentie-inkomsten. Adverteerders 
kunnen (tijdelijke) advertentie-
ruimte op de kasten kopen. Ge-
interesseerden kunnen contact 
opnemen via de e-mail: gran-
diek@castricum.nl en horst@
castricum.nl.

Nieuwe cursussen gitaarspelen 
en kinderkoor bij Toonbeeld

Castricum - Op 7 en 8 oktober starten er bij Toonbeeld twee 
nieuwe cursussen gitaarspelen voor volwassenen. De eerste cur-
sus betreft de elektrische gitaar en bestaat uit 15 lessen op maan-
dagavond om 21.00 uur. In de tweede cursus kunnen deelnemers 
in 15 lessen op dinsdagavond de beginselen van het bespelen 
van de akoestische gitaar onder de knie krijgen. Lestijd: 19.45 uur. 
De cursussen worden gegeven door Lex van Amsterdam. 
Naast deze activiteiten voor volwassenen start voor de jeugd van 
6 tot en met 10 jaar op donderdag 3 oktober het ‘Sterrenkoor’. On-
der leiding van docente Titia Mijnen worden canons en liedjes die 
horen bij de tijd van het jaar gezongen. Ook treedt dit koor regel-
matig op tijdens activiteiten van Toonbeeld. De repetities zijn op 
donderdagmiddag van 17.25 tot 18.10 uur. Tijdens de eerste re-
petitie op 3 oktober mag een kind vrijblijvend een keertje komen 
meezingen.
Aanmelden kan door middel van het invullen van een aanmel-
dingskaartje bij de administratie van Toonbeeld tijdens kantoor-
uren of via www.toonbeeld.tv.

Castricum - Dat kan! Vele en-
thousiaste vrijwilligers zoeken 
nog leuke collega’s. Men kan 
aan de slag in de sport, de na-
tuur, voor een goed doel, op cul-
tureel gebied, op scholen, in de 
zorg enzovoort. Vrijwilligerswerk  
bepaalt in grote mate het soci-
ale gezicht van de samenleving 
en kan niet zonder de talloze 
mensen die gratis of tegen een 

Als vrijwilliger 
aan de slag?

kleine vergoeding hun diensten 
aanbieden. Vrijwilligers doen iets 
voor een ander en vinden er vol-
doening in, maar ook zelfont-
plooiing en de mogelijkheid een 
nieuw netwerk op te bouwen. 
Wie meer wil weten over de va-
catures in Castricum kan een 
kijkje nemen op www.vrijwilli-
gerswerkcastricum.nl. Ook is het 
mogelijk een afspraak te maken 
op kantoor bij Stichting Welzijn, 
Geesterduinweg 5, via tel. 0251-
656562 of e-mail vcc@welzijn-
castricum.nl.  

Masterclass en concert 
Emergo met Loet van de Lee
Castricum - In het kader ‘het 
bieden van een muzikale leer-
omgeving’ organiseerde de 
brassband Backum Brass van 
Emergo op zaterdag 28 sep-
tember een masterclass  met ‘s 
avonds een concert . De master-

class werd gegeven door trom-
pettist Loet van der Lee. De roots 
van Loet liggen in Bakkum maar 
op  18-jarige leeftijd startte zijn 
professionele carrière en in 1993 
studeerde hij af aan het Hilver-
sums Conservatorium. Loet be-

kwaamde zijn spel in de mu-
ziekstijlen van jazz, salsa, pop, 
blues en funk en speelde met 
vele bekende musici onder an-
dere Wynton Marsalis. Madeli-
ne Bell, Lee Konitz, Greetje Kau-
feld, Hans en Candy Dulfer, Trijn-
tje Oosterhuis, René Froger, Lee 
Towers en vele andere.  
Tijdens de workshop gaf hij  jong 
en oud  tips op het gebied van 
ademhaling, effectief studeren 
en improvisatie. ’s Avonds speel-
de Loet mee met een speciaal 
programma van  Backum Brass. 
Na de pauze speelde de  Ray’s 
Initiative Bigband en daarbij 
soleerde Loet op jazz klassie-
kers als jumpin at the woodsi-
de en shiny stockings. Maar ook 
met de jaren ‘70 soul klassieker 
Carwash wist Loet het publiek 
enorm te vermaken. 

Op 5 oktober staat weer een 
masterclass gepland met eupho-
nium speler Robbert Vos. Meer 
info vindt u op www.emergo.org.

overgebleven kleren gebeurt: te-
rugkrijgen of doneren aan Stich-
ting Babyspullen. 
Meer informatie:www.stichting-
babyspullen of www.kinderkle-
dingbeursdeschatkist.nl.  

Nieuwe cursussen gitaarspelen 
en kinderkoor bij Toonbeeld

Castricum - Op 7 en 8 oktober starten er bij Toonbeeld twee 
nieuwe cursussen gitaarspelen voor volwassenen. De eerste cur-
sus betreft de elektrische gitaar en bestaat uit 15 lessen op maan-
dagavond om 21.00 uur. In de tweede cursus kunnen deelnemers 
in 15 lessen op dinsdagavond de beginselen van het bespelen 
van de akoestische gitaar onder de knie krijgen. Lestijd: 19.45 uur. 
De cursussen worden gegeven door Lex van Amsterdam. 
Naast deze activiteiten voor volwassenen start voor de jeugd van 
6 tot en met 10 jaar op donderdag 3 oktober het ‘Sterrenkoor’. On-
der leiding van docente Titia Mijnen worden canons en liedjes die 
horen bij de tijd van het jaar gezongen. Ook treedt dit koor regel-
matig op tijdens activiteiten van Toonbeeld. De repetities zijn op 
donderdagmiddag van 17.25 tot 18.10 uur. Tijdens de eerste re-
petitie op 3 oktober mag een kind vrijblijvend een keertje komen 
meezingen.
Aanmelden kan door middel van het invullen van een aanmel-
dingskaartje bij de administratie van Toonbeeld tijdens kantoor-
uren of via www.toonbeeld.tv.
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Uitgeest - Je kent het vast wel, 
het spookhuis op de kermis. 
Griezelen, schrikken van onver-
wachte en monsterlijke verschij-
ningen, gillen van de opwinding. 
De spelers van FC Uitgeest moe-
ten zich zondag in Utrecht op be-
zoek bij Elinkwijk net zo gevoeld 
hebben. Eerst waren er de vrien-
delijke en goedaardige spook-
jes waar alleen maar om gela-
chen kon worden en die FCU 
een 2-0 voorsprong bezorgden, 
maar daarna waren er alleen 
maar afzichtelijke monsters die 
overal vandaan leken te komen 
en opdoken waar de Uitgees-
ter verdediging hen nu juist niet 
verwachtte. Met maar liefst 6-2 
werden de gasten het “Spook-
huis” weer uitgejaagd waarna 
na afl oop bleek dat er onderweg 
ook nog eens twee keepers uit 
het karretje waren gevallen. Het 
bezoek van FCU aan de kermis 

FC Uitgeest verdwaald 
in het ‘Spookhuis’

in Utrecht zal trainers en spelers 
nog lang heugen.
De opstelling FC Uitgeest bevat-
te ten opzichte van vorige week 
één wijziging. Joost Brandjes 
werd vervangen door Jorn Brou-
wer. Vanaf het eerste fl uitsignaal 
van arbiter Zeeman, die later in 
de wedstrijd een cruciale rol zou 
spelen, ontspon zich een hele 
aardige wedstrijd van twee ploe-
gen die graag de aanval zoch-
ten en waar de verdediging van-
daag niet het sterkste deel van 
de ploeg vormde. Zo waren er 
dus kansen te over in die begin-
fase en was FCU de eerste die 
profi teerde. Een mooie diepte-
pass van Michael Kristel werd in 
de 14e minuut doorgekopt door 
Nick van der Valk op de alerte 
Remco van Boxtel die genade-
loos uithaalde. 0-1. Vijf minuten 
later  was het Nick van der Valk 
zelf die een vrije trap van Ramon 

den Nijs fraai met het hoofd ver-
lengde om daarmee keeper Best 
kansloos te laten. 0-2. “Kat in het 
spookhuisbakkie” zou je zeggen. 
Elinkwijk liet echter de moed niet 
zakken en ontpopte zich steeds 
meer als een verzameling afzich-
telijke monsters die bij voortdu-
ring de Uitgeester defensie he-
vig aan het schrikken maakte. 
Een tegentreffer kon niet uitblij-
ven. Een onnodig weggegeven 
vrije trap werd vlak voor rust op 
fraaie wijze in de bovenhoek ge-
kruld door Oszelik. 1-2

Na de rust begon het voor FCU 
pas echt te spoken. Het leidde 
in de 50e minuut tot de verdien-
de gelijkmaker van Cornet. 2-2. 
Het was dat doelman Erik Al-
ders in de fase daarna, ondanks 
de voortdurende chaos om hem 
heen, koelbloedig bleef want an-
ders was FCU al veel eerder on-
der de voet gelopen. Nu duurde 
dat nog tot de 70e minuut.  Ove-
rigens was daar een dubieu-
ze beslissing van scheidsrechter 
Zeeman voor nodig. In zijn ogen 
beging Erik Alders in het eigen 
strafschopgebied een overtre-
ding tegen Oszelik. Voor de toe-
gewezen strafschop viel nog wel 
wat te zeggen maar dat hij ver-
volgens ook rood toonde aan 
de doelman leek zelfs de neu-
trale toeschouwer wat overdre-
ven. Spits Gokhan maakte geen 
fout. 3-2. Vijf minuten later werd 
het “Spookhuis” een gekkenhuis 
toen scheidsrechter Zeeman 
voor de tweede maal rood gaf 
aan een speler van FC Uitgeest. 
Nu was het de beurt aan inval-
ler doelman Rick Buur die, nog 
geen vijf minuten in het veld, 
buiten het strafschopgebied de 
doorgebroken Gokhan torpe-
deerde. Het betekende dat Joost 
de Jong maar het keepersshirt 
aantrok. 
De wedstrijd zou uniek gewor-
den zijn als scheidsrechter Zee-
man Joost in die positie een 
tweede gele kaart had gegeven 
voor ook nu weer een overtre-
ding buiten het strafschopge-
bied. Zeeman toonde clemen-
tie. Drie keepers met rood in één 
wedstrijd was zelfs hem te gor-
tig. Met negen man in het veld 
werd FCU overlopen. Gokhan 
(2x) en van der Pol zorgden voor 
een 6-2 eindstand. Daarmee 
staat FC Uitgeest na vier wed-
strijden stijf onderaan en zal trai-
ner Ron Bouman heel wat werk 
hebben om de “spoken” uit de 
hoofden van hen die het mee-
maakten te laten verdwijnen. (De 
Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Alders (71e Buur), 
Out, Kristel, Toebes, de Jong, 
R.den Nijs, Brouwer (81e Uit den 
Boogaard), de Wit, van der Valk, 
Koedijk (71e Buur), van Boxtel.

Uitgeest - Na de laatste wed-
strijden voor het OW-cup kam-
pioenschap ging team Edwin Ott 
Motoren met drie bekers naar 
huis. Eric Ott werd derde in het 
kampioenschap van de Super-
cup 600. Alex Ott stond in de 
laatste twee wedstrijden van de 
Supercup 1000 op het podium, 
respectievelijk tweede en eerste.

Alex startte twee keer van P1. In 
de eerste wedstrijd liet hij Yme-
Jan en Rene Schokker aan hem 
voorbij gaan zo ook Koen Zeelen, 
die een ronde voor tijd naar bin-
nen ging. Alex bleef achter Yme-
Jan en Rene om hun de kans te 
geven voor het kampioenschap 
en keek het aan. Nu gingen deze 
2 coureurs in gevecht in de laat-
ste bocht voor de fi nish en dook 
Alex er tussen door, hij kwam als 
tweede over de fi nish. De eer-
ste beker en twintig punten bin-
nen. De tweede wedstrijd was 
Alex direct goed weg en lag na 
een paar ronden zelfs voor Koen 
Zeelen, die in één van de laatste 
ronden onderuit ging. Nu ging 
het gevecht door met Alex en 
Yme-Jan tot in de laatste bocht. 
Yme-Jan kwam 0,3 seconde la-

ter over de fi nish dan Alex. P1, 
weer een beker en nu 25 punten. 
Alex staat nu in het eindklasse-
ment van de Supercup 1000 op 
een elfde positie. Alex was heel 
blij met de mooie wedstrijden en 
het dubbele podium.
Eric ging als negende van start. 
In de eerste wedstrijd had hij een 
mooie strijd met Matthijs Kedde-
man, Chris van Heuveln en Jor-
dy de Jonge. Eric werd zesde, 
snelste tijd 1:44.4. Het maak-
te Eric niet uit waar hij eindig-
de, zo mooi was de strijd. De 2e 
wedstrijd werd hij wat opgehou-
den, en kon niet aansluiten bij de 
kopgroep. Hij reed een eenzame 
wedstrijd op een zevende posi-
tie. Uiteindelijk met deze 2 wed-
strijden 19 punten binnen ge-
haald.  ‘s Avonds kon hij de be-
ker voor de derde positie van het 
kampioenschap in ontvangst ne-
men met een totaal van 89 pun-
ten, met 1 punt voorsprong op 
Chris van Heuvelen, en 3 pun-
ten op Matthijs Keddeman. Vol-
op spanning dus.

Team Edwin Ott Motoren kijkt 
tevreden terug op raceseizoen 
2013. (Karin Ott)

Team Edwin Ott Motoren
Motorcoureurs sluiten 
seizoen af met drie bekers

Team Edwin Ott Motoren

Uitgeest - Het eerste team van 
TTV Uitgeest liet vanwege va-
kantieafspraken deze week ver-
stek gaan. Of de gemiste wed-
strijd alsnog gespeeld gaat wor-
den is nog niet geheel duidelijk.
De andere teams hebben wel 
hun speelavonden gehad. Team 
2 had een weinig enerveren-
de avond bij HTC in Hoofddorp, 
want de drie tegenstanders kwa-
men niet verder dan één gewon-
nen game, hun gegund door 
Thom van Son. Deze heren heb-
ben niets te zoeken in deze klas-
se, want tot nu toe hebben ze 
slechts één enkelspeloverwin-
ning in drie avonden behaald. 
Henk Pel en Jeri Fatels maak-
ten er eigenlijk een trainingspar-
tij van.

Team 3 had het knap lastig te-
gen de Haarlemmers van TSTZ 8. 
Dennis Janssen en Patrick Rasch 
konden ieder nog eenmaal zege-
vieren, maar dat was voor Marcel 
Couwenberg niet weggelegd. De 
eindstand was derhalve 2-8.

Het laatste team speelde een 
thuiswedstrijd tegen Heems-
kerk 5. Ook nu moest het team 
het weer hebben van Andre Her-
mans. Hij behaalde twee en-
kelspeloverwinningen. Nick de 
Vries begon zijn avond goed met 
een partij, die hij na vijf games 
naar zich toe kon trekken. Maar 
daarna was de koek op, want 
toen Huib van Leeuwen ook al-
le keren verloor, stond er een 3-7 
verlies op het scorebord.

     Tafeltennisnieuws

Donderdag 03 oktober dames:
Uitgeest VR1-Koedijk VR1 19:45

Zaterdag 05 oktober senioren
Junioren:
Diemen A1-Uitgeest A1 12:00
Uitgeest B1-Buitenveldert B1 14:45
SVW 27 B2-Uitgeest B2 13:00
Uitgeest B3-AFC 34 B2 14:30
Uitgeest B4-Kolping Boys B5 12:45
Kwadijk B1-Uitgeest B5 12:30
Uitgeest C1-Limmen C1 12:45
Vitesse 22 C1-Uitgeest C2 14:30
Uitgeest C3-AFC 34 C3 13:00
Uitgeest C4-Foresters de C4 14:45
Reiger Boys C5-Uitgeest C5 10:30
Assendelft C2-Uitgeest C6 14:00
Pupillen:
Uitgeest D1-WSV 30 D1 12:00
Uitgeest D2-SVA D2 10:00
Victoria O D2-Uitgeest D3 11:00
Oosthuizen D2-Uitgeest D4 10:00
Uitgeest D5-Egmondia D1 10:00
Vitesse 22 D5-Uitgeest D6 12:00
Uitgeest D7-Uitgeest D8 11:30
SVW 27 E1-Uitgeest E1 11:30
Castricum E2-Uitgeest E2 10:00
Uitgeest E3-ADO ‘20 E4 10:15
Uitgeest E4-DEM E5 11:30
Vitesse 22 E4-Uitgeest E5 09:45
Uitgeest E6-ADO ‘20 E10 11:30
Alkm. Boys E3-Uitgeest E7 10:30
KFC E6-Uitgeest E8 09:45
Uitgeest E9-Wijk aan Zee E3 10:15
Uitgeest F1-AFC 34 F1 09:00
Fortuna W’veer F2-Uitgeest F2 11:15
Uitgeest F3-Adelbert St F1 10:15
Uitgeest F4-Velsen F2 09:00
Alcmaria V. F3-Uitgeest F5 09:00

Uitgeest F6-Spaarnwoude F2 10:15
SVIJ F4-Uitgeest F7 09:00
SVA F4-Uitgeest F8 08:30
Uitgeest F9-Vitesse 22 F5 09:00
Uitgeest F10-Purmerend F9 09:00
Saenden F2-Uitgeest F11 11:15
RCZ F4-Uitgeest F12 10:30
Uitgeest MP1-Uitgeest MP2 09:00
G-team:
Uitgeest G1-Dindua G1 14:30
WMC G2-Uitgeest G2 12:00
Meisjes:
ADO ‘20 MB1-Uitgeest MB1 13:00
Egmondia MC1-Uitgeest MC1 10:45
Limmen MC2-Uitgeest MC2 13:00
Uitgeest MD1-Adelbert St MD1 11:45
Rijp (de) MD2-Uitgeest MD2 10:00
ADO ‘20 ME1-Uitgeest ME1 10:15

Zondag 06 oktober senioren:
Uitgeest 1-NVC 1 14:00
Limmen 2-Uitgeest 3 11:00
Uitgeest 4-KFC 4 10:30
Uitgeest 5-Vrone 5 10:30
Uitgeest 6-Zilvermeeuwen 3  13:30
Victoria O 3-Uitgeest 7 12:30
Uitgeest 9-Limmen 9 12:45
Alkm. Boys 6-Uitgeest 10 10:00
Uitgeest 11-Velsenoord 4  10:30
KFC 7-Uitgeest 12 09:30
Berdos 3-Uitgeest 13 12:00
Dames:
Uitgeest VR1-Twisk TSV VR1 10:30
Berdos VR1-Uitgeest VR2 11:30
Junioren:
Uitgeest A2-JVC A1 12:00
Limmen A2-Uitgeest A3 14:00
Meisjes:
WSV 30 MA1-Uitgeest MA1 12:00
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Acht keer goud voor 
Dick Kok en zijn team

Uitgeest - De vaste klanten van Dick Kok zal het nauwe-
lijks verbazen dat deze slager het wéér gelukt is in de prij-
zen te vallen. Naast dat hij vier keer per jaar door het Worst-
makersgilde wordt gekeurd en prijs na prijs in de wacht 
sleept, heeft Dick Kok producten ingestuurd naar de Natio-
nale Slagers Vakbeurs die op 23 en 24 september werd ge-
houden in Amsterdam. Dick: “Ik doe niet meer overal aan 
mee want mensen kunnen het allemaal niet bijhouden. Als 
ik terugkom, wordt er vaak gereageerd met: Ik wist toch al 
dat je goud had?” Evengoed is Dick opnieuw oprecht blij 
met de erkenning die uit deze recent verkregen oorkondes 
spreekt. Op vrijdag 21 september zijn de producten ingele-
verd (1300 vanuit heel Nederland) bij het slachthuis naast 
de vakbeurs in Amsterdam.

In het weekend werd er gekeurd en 
zaterdagavond stonden de resultaten 
zwart op wit op internet. Dick’s vrouw 
Mascha: “Dinsdag zijn we met het he-
le team naar Amsterdam gegaan. Het 
is een enorme beurs, je kunt het ver-
gelijken met de Huishoudhoudbeurs. 
Er is van alles te zien wat met het sla-
gersvak te maken heeft, van kruiden 
tot kassa’s. Op een speciale plaats ligt 
het bekroonde vlees en daar kun je je 
oorkondes ophalen.”
De slager bepaalt zelf welk vlees hij 
instuurt en dit keer koos Dick voor 
acht verschillende producten, die al-
le acht bekroond werden. Er zaten re-
gelrechte topstukken tussen, zoals 
de livar achterham waarvoor niet al-
leen de volle honderd punten werden 
toegekend maar waar ook nog eens 
“Topsmaak!” bijgeschreven stond. 
Mascha: “Dat is opmerkelijk want de 
jury schrijft er eigenlijk nooit iets bij. 
Ook de rookworst viel op want die 
kreeg er naast de maximale 100 pun-
ten zelfs een bonuspunt bij.” En waar-
schijnlijk zit het in de toekomst ook 
geramd met de worsten want Tom 
Smit leert voor meester worstmaker. 
Hoewel nog veel mensen gewend zijn 
hun gehaktballen zelf te draaien heeft 
Uitgeest zo zoetjes aan ook de smake-
lijke Livar gehaktballen ontdekt die bij 
Dick in de vitrine huizen. Mocht voor 
komende winter de tijd ontbreken om 
zelf erwtensoep te maken dan is de 
goudbekroonde snert wellicht een tip. 
Bovendien treft u het als u de komen-
de weken een van deze producten 
koopt. U krijgt een stempel en als de 
kaart vol is, ontvangt u een steakmes-
je ter waarde van 3,95 waarmee u  ge-
ruisloos door uw biefstukje glijdt. De-
ze actie duurt vier weken, maar wilt u 
na de actie nog zo’n mesje dan kunt 
u het gewoon kopen. Houdt u voor-
al de advertenties in de gaten! (Moni-
que Teeling)

Uitgeest - Hoe sociaal en bu-
reaucratisch kun je zijn? Dat 
is, kort samengevat, de con-
clusie van een discussie over 
het leerlingenvervoer tijdens 
de afgelopen gemeente-
raadsvergadering op 26 sep-
tember.

De PU (Progressief Uitgeest) 
diende een motie in betreffen-
de het leerlingenvervoer naar 
speciale scholen voor het ba-
sisonderwijs. Wil men voor ver-
goeding van kosten door de ge-
meente in aanmerking komen, 
dan moet een kind volgens een 
nieuwe dit schooljaar gestarte 
regeling meer dan zes kilometer 
verwijderd wonen van de school. 
Een meisje dat in de Wethouder 
Twaalfhovenstraat woont moet 
dagelijks een afstand van 5700 
meter overbruggen naar haar 
school, De Zeearend in bever-
wijk. De PU pleitte ervoor voor 
dit meisje een uitzondering te 
maken. De motie werd door alle 
fracties aangenomen, maar wet-
houder Spaanderman kon geen 
toezegging doen.
 
De Zeearend is een school, waar 
speciaal basisonderwijs met veel 
extra ondersteuning wordt ge-
geven. Men werkt er met kleine 
groepen van elf tot vijftien kin-
deren met gespecialiseerde leer-
krachten. 
Het is de directeur van De Zee-
arend, Afra Tijssens, die zich zor-
gen maakt over het meisje. “Haar 
thuissituatie is ingewikkeld”, zegt 
zij. “Nu wordt het meisje iede-
re schooldag door een ander 

naar school gebracht: dan de 
vader, dan de oma, dan de opa, 
dan een juf. Dit meisje, dat juist 
regelmaat en structuur nodig 
heeft, raakt van slag en weet to-
taal niet waar zij aan toe is.” De 
directeur schreef op 26 augus-
tus een aangetekende brief naar 
het college waarin zij pleitte voor 
een uitzondering voor dit meis-
je. Zij hoorde in eerste instantie 
niets. Later werd zij uitgenodigd 
bij de commissie Bezwaar en Be-
roep om één en ander uit te leg-
gen. “Toen is er niets besloten”, 
zegt zij.
 
Het specifi eke geval is al diver-
se malen in de commissie sa-
menlevingszaken besproken. 
Wethouder Spaanderman vroeg 
eerst een schorsing aan voordat 
hij reageerde op de felle reac-
ties van de fracties, waarvan en-
kelen aandrongen op een direct 
besluit of tenminste een tijdelij-
ke regeling. 
Hij zei onder meer het volgende: 
“De nieuwe regeling heeft bud-
gettaire en ook juridische con-
sequenties. Eén vervoer kost 
de gemeente 3400 euro en wie 
weet hoeveel gevallen er in de 
toekomst zullen zijn? Ik wacht 
de uitslag van de commissie be-
zwaar en beroep af, eerder kan ik 
niets doen. Daarna kom ik er in 
de eerstvolgende commissie sa-
menlevingszaken op terug.’’
 
Ondanks het vurige pleidooi 
van alle fracties nam wethouder 
Spaanderman geen besluit. Het 
is nu het college, dat moet be-
slissen. (Marga Wiersma)

Kwetsbaar meisje van elf de dupe

Fracties teleurgesteld 
in reactie wethouder

Middelweg 89 • Uitgeest
Tel. 0251 - 312 261 • www.dickkok.nl

Spaaractie
Bij alle onderstaande met 

GoUd Bekroonde prodUcTen 
ontvangt u 1 stempel. Bij 10 stempels krijgt u 

een steakmes t.w.v. e 3,95 cadeau!

2 Livar gehaktbaLLen
½ paardenworst
1 Leverworstje Breestraat 15, Beverwijk

Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

Maandkalenders (30x30cm) 
met iedere maand 

een schitterende foto.
40 verschillende kalenders.



2 oktober 20136

Broodnodige actie Pink 
Ribbon bij bakker Putter
Uitgeest - Bakkerij Putter met 
zaken in Uitgeest, Limmen en 
Krommenie, vraagt aan het be-
gin van deze oktobermaand uw 
extra aandacht voor het goede 
werk van de Pink Ribbon-orga-
nisatie, middels een broodnodi-
ge actie.
Jaarlijks krijgen 15.000 mensen 
de diagnose Borstkanker. De ge-
nezings-kansen zijn goed, maar 
toch overlijden er ruim 3.200 
mensen per jaar aan borstkan-
ker. Dat zijn er 9 per dag, 9 te-
veel.
Pink Ribbon financiert onder-
zoeken en projecten op het ge-
bied van behandeling, nazorg en 
lange termijn-effecten van borst-
kanker. Met als doel een beter 
en langer leven voor de borst-
kankerpatiënt.  
Door uw aankoop van het spe-
ciale meergranen brood steunt 
u direct dit prachtige doel, de 

opbrengst gaat amelijk recht-
streeks naar het onderzoeks-
team van Pink Ribbon, waarbij u 
zelf kunt bepalen via www.pink-
ribbon.nl naar welk onderzoek 
uw donatie mag gaan.

Amendement VVD aangenomen
Winkeltijden supermarkten 
zondag 09.30 tot 18.00 uur
Uitgeest - Tijdens de raads-
vergadering van 26 september 
bracht de VVD een amendement 
in. Het college B & W stelt voor 
om op zondagen de winkeltijden 
voor supermarkten slechts toe te 
staan tussen 12.00 en 18.00 uur. 
De VVD wil echter, dat de super-
markten open zullen zijn tussen 
09.30 en 18.00 uur. Het amen-
dement werd met tien stem-
men vóór en drie stemmen tegen 
aangenomen. Tegen waren de 
heer Dubelaar (PU) en de beide 

CDA-leden, mevrouw v/d Vliet  
en de heer Wijte. 
Mevrouw v/d Vliet benadrukte 
nog, dat zij niet tegen het open 
zijn op zondag  is, maar wel 
moeite heeft met de vroegere 
openingstijd. De heer Eilert (Pv/
dA): “De supermarkten zijn nu al 
op die vroege tijd open. Heeft u 
reacties gehad?, zo vroeg hij aan 
de burgemeester ,waarop deze 
antwoordde geen enkele reac-
tie te hebben ontvangen. (Mar-
ga Wiersma)

Week van de Opvoeding
Uitgeest - Nederland staat van 
maandag 7 tot en met zondag 
13 oktober voor de derde keer in 
het teken van de ‘Week van de 
Opvoeding’. Tijdens deze week 
draait het om ontmoeting en uit-
wisseling tussen ouders, opvoe-
ders, kinderen en jongeren. Het 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) in de regio IJmond doet 
volop mee. Samen met alle orga-
nisaties die werken voor ouders, 
opvoeders, kinderen en jongeren 
in de regio IJmond worden veel 
leuke activiteiten gehouden. 
Het thema van de Week van de 
Opvoeding is ‘Word spelender-
wijs!’ Met deze keuze sluit de 
week aan bij het thema ‘Sport en 
Spel’ van de Kinderboekenweek 
2013, die met de Week van de 
Opvoeding overlapt.
In de regio IJmond zijn diverse 
activiteiten te volgen: van kook- 
tot dj-cursus en van voetbaltoer-
nooien tot een discoavond voor 

kinderen en jongeren. Maar ook 
voor ouders is deze week inte-
ressant. Zo zijn er workshops en 
lezingen ‘Positief Opvoeden’ en 
geeft Krista Okma naar aanlei-
ding van haar succesvolle boek 
‘De Opvoedachtbaan’ een work-
shop op woensdag 9 oktober in 
Velserbroek.
Marina van der Wal, dé puberex-
pert van Nederland, spreekt op 
donderdag 10 oktober over het 
onderwerp ‘Een puber in huis? 
Hoe houd jij het gezellig?’ Tot 
slot geeft Willem de Jong in Uit-
geest de lezing ‘Het verwende 
kind syndroom’ naar aanleiding 
van zijn gelijknamige boek. 
Het complete activiteitenaanbod 
is te vinden op www.cjgijmond.
nl en op de landelijke websi-
te www.weekvandeopvoeding.
nl. Voor dagelijkse updates is het 
CJG IJmond ook te volgen via 
Twitter: @CJGIJmond en op Fa-
cebook: CJGIJmond. 

Castricummerweg dicht
Uitgeest - Het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwar-
tier voert werkzaamheden uit 
aan de Castricummerweg, van-
af de Sternstraat tot aan de ge-

meentegrens met Castricum. Tot 
en met 18 oktober is de Castri-
cummerweg – vooral veel ge-
bruikt door fietsende scholieren 
– afgesloten. 

Informatieavonden 
over inbraakpreventie
Uitgeest - Nu de donkere da-
gen weer voor de deur staan 
neemt het risico op inbraak toe. 
Daarnaast is er de afgelopen ja-
ren een stijging van het aantal 
inbraken te zien. Om die rede-
nen houden de gemeenten Uit-
geest en Heemskerk samen met 
de politie op dinsdagavond 8 ok-
tober en woensdagavond 9 ok-
tober informatieavonden over de 
preventie van woninginbraak.
Dinsdagavond vindt de bijeen-
komst plaats in Dorpshuis de 
Zwaan te Uitgeest en woens-
dagavond is de bijeenkomst in 
het gemeentehuis van Heems-
kerk. De avonden beginnen om 
19.00 uur en zijn gratis toegan-

kelijk. Na een welkomstwoord 
door burgemeester Theo van Eijk 
(in Uitgeest) en Mieke Baltus (in 
Heemskerk) volgen er praktische 
tips over het voorkomen van in-
braak en over de babbeltruc. Na 
de pauze wordt er een workshop 
‘horen, zien en melden’ gehou-
den over het melden van ver-
dachte situaties.
Ook is er een informatiemarkt 
met bijvoorbeeld tips over het te-
gengaan van fietsendiefstal en 
uitleg over Burgernet. De zaal 
gaat beide avonden open om 
18.45 uur.
Voor meer informatie over vei-
ligheid: www.uitgeest.nl/wonen-
zorg-welzijn/veiligheid.

Zonnebloemloterij
Uitgeest - Een groot aantal lo-
tenverkopers hebben voor de 
Zonnebloem, afdeling Uitgeest 
de afgelopen maanden loten 
verkocht.
De loterij van de Zonnebloem 
zorgt ervoor dat de vrijwilligers 
van de Zonnebloem mensen 
kunnen helpen met een licha-
melijke beperking door een be-
zoek aan huis, het organiseren 
van activiteiten of een vakantie. 
Zo wordt er een positieve bijdra-
ge geleverd aan de kwaliteit van 
leven van die mensen die moei-
lijk de deur uitkomen en wellicht 

dreigen te vereenzamen.
Ook dit jaar was het resultaat 
van de lotenverkoop weer fan-
tastisch. Er zijn 1960 loten ver-
kocht. Een gedeelte van de op-
brengst komt de plaatselijke af-
deling ten goede.
Dank aan alle Uitgeesters die de 
Zonnebloem een warm hart toe-
dragen en ook dank aan alle lo-
tenverkopers voor hun inzet.

Vanaf 28 oktober 13.00 uur is de 
trekkingsuitslag bekend. Bel de 
uitslaglijn: 0900 0633 of kijk op 
www.zonnebloem.nl/loterij.

Volleybal 
Voluit

Uitgeest - Het wedstrijd-
overzicht van Volleybal-
club Voluit ziet er als volgt 
uit:

Woensdag 2 oktober 
19.30: The Setfighters DS 3 - 
Voluit DS 5

Vrijdag 4 oktober 
19.30: vv Jonas DS 5 - Voluit 
DS 2
20.30: Smashing Velsen DS 
1 - Voluit DS 3 en Smashing 
Velsen DS 3 - Voluit DS 4
21.15: ZTS HS 1 - Voluit HS 1
21.45: VIP HS 4 - Voluit HS 2

Zaterdag 5 oktober
10.00: Voluit JC 1 - Sma-
shing Velsen JC 1
18.30: VCC’92 DS 1 - Vol-
uit DS 1

Regio - De politie heeft tijdens 
een surveillance in de nacht van 
zondag op maandag een au-
to gecontroleerd op de Padlaan 
in Krommenie. In de auto ble-
ken twee mannen te zitten, een 
46-jarige Beverwijker en een 
57-jarige man uit Sittard.
De man uit Sittard bleek een 
openstaand vonnis te hebben. 
De Beverwijker had nog een flink 
boetebedrag openstaan. In de 
auto van de twee mannen wer-
den de nodige inbrekerswerktui-
gen aangetroffen.
Beide mannen zijn door de po-
litie meegenomen en ingesloten.

Gezochte 
personen 

aangehouden

Cheque van eigenaar Bobs voor 
behoud zwembad De Zien

Uitgeest - Voordat de ge-
meenteraadsvergadering op 
donderdag 26 september in 
Uitgeest begon liet waarne-
mend burgemeester Theo van 
Eijck weten dat hij, toen hij 
aanwezig was bij de opening 
van Food & Drinks, het nieu-
we restaurant van Bobs Party 
& Events donderdag jongstle-
den uit handen van Mandy Sol 
een cheque kreeg overhandigd 
van 2500 euro, bedoeld voor de 
stichting ‘De Zien blijft’.
Mandy is de kleindochter van 
de eigenaar van de Bobs, Bas 
Martens. Hij heeft middels de 
cheque willen aangeven, dat 
hij voor zijn kleindochter en an-
dere kinderen er veel voor over 
heeft om `De Zien´ te behou-
den`. (Marga Wiersma)
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Uitgeest - Als inwoner van Uit-
geest vraag je je vaak af wat er 
nu eigenlijk met dit mooie dorp 
in de toekomst gaat gebeuren. 
Om zelfstandig te blijven zal er 
moeten worden samengewerkt 
met andere gemeenten. Burge-
meester Theo van Eijk onder-
zoekt op dit moment verschillen-
de opties. Gaat Uitgeest samen-
werken met de IJmond of met 
gemeenten in de duinstreek?
 
Op 19 maart 2014 zijn er ge-
meenteraadverkiezingen en dan 
kan iedere stemgerechtigde in 
Uitgeest zelf een rol spelen door 
te stemmen op een partij waar 
hij of zij het meeste vertrouwen 
in heeft. Tijdens de raadsverga-
dering van 26 september bleek 
nog weer eens dat het geld een 
hele grote rol speelt. Het groot-
ste probleem is het behoud van 
de voorzieningen met voorop 
het openhouden van zwembad 
‘De Zien’. Dat speelt nog geen 
rol in 2014, maar geldt wel voor 
de jaren erna. Er is veel geld no-
dig voor de exploitatie van het 
zwembad en ook is er sprake 
van behoorlijk achterstallig on-
derhoud. En waar haal je het 
geld vandaan? Kan het zwem-
bad met zijn grote speelweide en 
twee zwembaden open blijven 
zoals het nu is of moet men het 

Gezamenlijke raadscommissie met IJmondgemeenten?

Hoe ziet de toekomst 
van Uitgeest eruit?

kleiner gaan maken? Hoe los je 
dit grote probleem op?  Er wordt 
veel over gesproken, maar voor-
alsnog is er geen oplossing.
 
Financiële situatie
De waarnemend burgemees-
ter Theo van Eijck heeft van de 
commissaris van de koning Jo-
han Remkes de opdracht gekre-
gen te kijken hoe hij de gemeen-
te Uitgeest financieel gezond 
kan krijgen. Hij is tegen een fu-
sie en onderzoekt op dit moment 
verschillende opties. Het was A. 
Wijte, de fractievoorzitter van 
het CDA, die zich de ongerust-
heid of twijfel van de Uitgeesters 
kan voorstellen. Volgens laatste 
berichten blijkt, dat men in de 
IJmond een gezamenlijke raads-
commissie wil gaan oprichten. 
De vier gemeenteraden van Uit-
geest, Heemskerk, Beverwijk 
en Velsen hebben besloten een 
commissie in te stellen, die het 
gezamenlijk beleid gaat voor-
bereiden betreffende allerlei za-
ken. Gaat Uitgeest nu al de rich-
ting van de IJmond op, zal meni-
ge burger zich afvragen.
 
Vóór 1 januari beslissing
Of Uitgeest nu de kant van het 
noorden of  het zuiden opgaat, 
burgemeester Van Eijck wil, dat 
de raad van Uitgeest hierover 

vóór 1 januari 2014 een beslis-
sing neemt. Guus Krom (UVP) is 
het hier niet mee eens. “Als al-
les al beslist is op 1 januari kan 
de burger middels de verkiezin-
gen in maart 2014 weinig meer 
inbrengen. Waarom zo’n haast? 
Het is beter te wachten totdat er 
verkiezingen zijn geweest.” Frac-
tievoorzitter J. Dubelaar van de 
PU vindt, dat je nu al duidelijk 
moet zijn voor de kiezers. “Als het 
over de verkiezingen wordt heen 
getild, zal je zien dat er nu partij-
en voor behoud van het zwem-
bad zijn en die dan na de verkie-
zingen opeens concluderen dat 
het toch wel veel geld kost.”
 
Wat gaat er met Uitgeest ge-
beuren? Kan het nog zelfstandig 
blijven door intensieve samen-
werking met andere gemeen-
ten? En met welke gemeenten 
dan? De burgemeester wil in no-
vember een rapport zien rond te 
krijgen met daarin een aantal va-
rianten. 
Van Eijck: “Er zal dan bekeken 
worden welke variant het beste 
is voor Uitgeest. Het college zal 
steeds met de fracties overleg-
gen en helpen om een keuze te 
maken. Bovendien willen wij be-
kijken op welke wijze wij de be-
volking erbij kunnen betrekken.”  
(Marga Wiersma) 

Uitgeest - Zaterdag 5 oktober 
zal de Belgische singersongwri-
ter Katy Too een muzikaal optre-
den verzorgen bij De Zwaan Cul-
tureel. 
Katy Too is één van Vlaande-
rens onontgonnen talentzange-
ressen. Ze schrijft songs over de 
mooist en meest bezongen the-
ma’s: liefde, verlangen, vreugde 
en verdriet. In Uitgeest brengt ze 
songs uit haar debuut CD ‘Quest 
for Honey’, aangevuld met een 
aantal covers van haar helden 
en heldinnen (Lucinda Williams, 
Shelby Lynne en Ryan Adams).
Over haar debuut-CD schreef 
een bekende recensist het vol-
gende: “Ook al is Vlaanderen 
slechts een stevige molshoop 
groot, aan het muzikale firma-
ment blijf je maar nieuwe parels 
ontdekken. Een van de jongste 
namen die komt bovendrijven, is 
die van Katy Too. Met ‘Quest For 

Honey’ levert ze onder de vleu-
gels van Anton Walgrave een 
beloftevol debuut af. Meer re-
cent verschenen nog andere, bij-
zonder lovende recensies: “...een 
knap debuut, waaruit hart voor 
de muziek spreekt...”   “...hoge 
kwaliteit van de gebrachte songs 
en de mooie zangstem van ‘Ka-
ty Too’...” “...puik debuut waaraan 
hopelijk spoedig een geslaagd 
vervolg zal worden gebreid..”

Aanvang van deze voorstelling 
is om 21.00 uur, toegangsprijs is 
10 euro. Vrienden van de Zwaan 
Cultureel krijgen 2,50 korting. 
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits nog 
beschikbaar), of via online re-
servering. Voor meer informa-
tie en andere voorstellingen zie 
de website van De Zwaan Cultu-
reel, www.vriendenvandezwaan-
cultureel.nl.

Lenny Kuhr treedt op in De Zwaan 
Uitgeest - Zaterdag 19 okto-
ber speelt Lenny Kuhr haar mu-
ziektheaterprogramma ‘Wie ben 
je’ bij De Zwaan Cultureel. ‘Wie 
ben je als je niet meer bent die 
je dacht te zijn’. Het is de meest 
essentiële vraag die een mens 
zich kan stellen. Op indringen-
de en speelse wijze bezingt Len-
ny de reis naar het antwoord op 
deze vraag.  Maar wie weet is de 
reis interessanter dan het ant-
woord. Zij vertelt een spannend, 
ontluisterend en verheffend mu-
zikaal verhaal, met rechts van 
haar Cor Mutsers en links van 
haar Mischa Kool. En muzikale 

drie-eenheid. Hoe u ook naar de 
voorstelling komt, u gaat onge-
twijfeld geraakt en geïnspireerd 
naar huis terug!

Aanvang van deze voorstelling 
is om 20.15 uur, toegangsprijs is 
15 euro. Vrienden van de Zwaan 
Cultureel krijgen 2,50 korting. 
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits nog 
beschikbaar), of via online re-
servering. Voor meer informatie 
en andere voorstellingen zie de 
website van De Zwaan Cultureel, 
www.vriendenvandezwaancultu-
reel.nl. (foto: Govert de Roos)

Rommelmarkt en 
lezing in Fort Veldhuis

Regio - Op zondag 6 oktober 
is er bij het luchtoorlogmuse-
um Fort Veldhuis, gelegen aan 
de Genieweg 1 op de grens van 
Heemskerk en Zaanstad, van 
10.00 uur tot 15.00 uur een rom-
melmarkt. Daarnaast is er een 
lezing over de Duitse verdedi-
gingslinie aan het Russische 
front de “Ostwal” en het verblijf 
van Adolf Hitler in “Berchtesga-
den” in Zuid-Duitsland. Tijdens 
deze lezing met een PowerPoint 
presentatie vertelt Willem Kleijn 
ons alles over deze onderwer-
pen. Willem Kleijn is amateur fo-
tograaf en filmer en heeft langs 

de Ostwal en Berchtesgaden ge-
reisd. Hierbij heeft hij zoveel in-
formatie opgedaan dat hij dit in 
een presentatie heeft verwerkt.
De lezing begint om 14.00 uur.
Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort ligt aan de Genieweg 1 
in Heemskerk, op de grens van 
Heemskerk en Zaanstad.
Toegang: volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gra-
tis en houders van een vetera-
nenpas gratis. Openingstijden: 
10.00 – 17.00 uur. Zie ook: www.
arg1940-1945.nl.

1500 euro voor Prinses Beatrix Spierfonds
Uitgeest - Van 8 tot en met 14 
september was de collecte van 
het Prinses Beatrix Spierfonds. In 
Uitgeest haalden 30 vrijwilligers 
samen 1.500 euro aan donaties 
op. Alle vrijwilligers en gulle ge-
vers: bedankt! 
Met deze giften wordt in hoofd-
zaak het wetenschappelijk on-
derzoek naar spierziekten, zoals 
ALS en Parkinson, gestimuleerd. 

Daarnaast ondersteunt het fonds 
patiëntenorganisaties: zoals de 
Vereniging Spierziekten Neder-
land en de MS Vereniging Ne-
derland. In een van de tien vol-
ledig aangepaste vakantiehuizen 
in Nederland, waarvan er een in 
Egmond staat, biedt het Prinses 
Beatrix Spierfonds mensen met 
een spierziekte een onvergetelij-
ke vakantie 

Collectanten gezocht
Voor het komende jaar is men in 
Uitgeest we op zoek naar nieu-
we collectanten, vooral voor de 
wijk de Koog en de nieuwbouw-
wijken zoals de Melksuiker. 
Heeft u nog twee uur over ko-
mend jaar? Neem dan contact 
op met Aagje Gosliga, tel. 0251-
321175 of via e-mail: angosliga@
yahoo.com. 
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Stookdemonstratie 
speksteenkachels 

bij De Schouw
Egmond - Duurzaam, ecologisch en natuurlijk; zo worden de Altech 
kachels omschreven die zowel aan de binnen- als de buitenzijde op-
gebouwd zijn uit speksteen. 
Deze speksteenmassa zorgt er voor dat als het vuur gedoofd is de 
haard nog zes tot twaalf uur warmte afgeeft! 
Door een unieke verbrandingstechniek heeft deze kachel, met maar 
liefs 89%, een rendement die zijn gelijke niet kent. 
Er is een stookdemonstratie van deze kachel op zaterdag 5 oktober 
van 10.00 tot 16.00 uur en op zondag 6 oktober van 12.00 tot 16.00 uur 
bij Haardenspecialist De Schouw, Lamoraalweg 69, Egmond aan den 
Hoef, tel.: 072-5064133.  www.deschouwhaarden.nl.

Heemskerk - Het is herfst en dat is een prima 
tijd om de tuin winterklaar te maken. Wie Wem-
pe Tuin- en Parkmachines aan de Timmerwerf in 
Heemskerk eenmaal kent, weet dat het onder-
houd 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 bladbla-
zer 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.

Wempe Tuin en Parkmachines 

Actieprijzen heggenscharen, 
bladblazers en kettingzagen

Castricum - Aannemersbedrijf Teerenstra voor wie aan een forse 
uitbreiding van de woonkamer denkt, inclusief een nieuwe keuken 
of een op maat gemaakte inloopkast in de slaapkamer. Voor een 
compleet nieuwe badkamer, isolatie of de vervanging van het dak. 
Voor een dakopbouw of dakkapel, geluid- en warmteisolerende 
verbeteringen in vloeren, wanden en plafonds of een ruime nieu-
we garage aan huis. 
Aannemersbedrijf Danny Teerenstra is zeer ervaren in de particulie-
re sector. Het team beschikt over de juiste kwaliteiten om alle woon-
wensen te verwezenlijken. Het bedrijf bestaat uit een relatief jonge 
groep professionals. Op vakkundige wijze worden projecten geïn-
ventariseerd, voorbereid en uitgevoerd. Daarbij worden de mede-
werkers ondersteund door moderne faciliteiten en bedrijfsmidde-
len. Bij Teerenstra worden uitsluitend eerste klas materialen gebruikt 
en milieuverantwoord gewerkt. Er wordt bovendien samengewerkt 
met een gedegen groep onderaannemers om projecten van elke 
aard en omvang correct uit te voeren. Danny Teerenstra: ,,Ervaring 
in de particuliere sector heeft ons geleerd dat er in eerste instantie 
vaak behoefte is aan een goed advies met betrekking tot de ver-
bouwingsplannen, de voorbereidingen zijn het belangrijkste traject 
bij de realisering van de wensen. In alle gevallen zal onze adviseur 
eerst langskomen om samen ideeën en wensen te bespreken en 
deze daarna uit te werken in een passende offerte. Deze offerte is 
geheel vrijblijvend en verplicht tot niets. Uiteraard zijn wij onze klan-
ten, indien gewenst, ook van dienst met tekenwerk, constructiebe-
rekeningen en het aanvragen van de benodigde vergunning.” Tot 1 
maart 2014 kan men gebruikmaken van de verlaagde 6% BTW re-
geling op arbeidskosten.” Meer informatie via tel.: 0251670037 of 
bezoek de website: www.dannyteerenstra.nl.

Teerenstra realiseert 
alle woonwensen

Vloerbedekking, gordijnen, stoelen;

Meubelstoffeerderij Dijkstra 
biedt meer

Uitgeest - In een van de mooiste straatjes van Uit-
geest worden mensen vaak verrast door het gro-
te aanbod van Meubelstoffeerderij Dijkstra die daar 
gevestigd is. Want wie denkt dat hier alleen meu-
bels opnieuw bekleed worden of gerepareerd 
heeft het helemaal mis. Naast de werkplaats is 
een showroom te vinden met een mooie sortering 
vloerbedekking, overgordijnen, vouwgordijnen, la-
mellen, plissés, rolgordijnen, vitrage en zonwering. 
Ook voor design- en sta-op stoelen kan men in de 
showroom terecht. De sorte-
ring loopt van strak en modern 
tot landelijk en klassiek.
Fred en zijn zoon Paul Dijkstra 
hebben beiden veel ervaring in 
het vak. ,,Onze meubelstoffeer-
derij neemt zowel grote als klei-
ne projecten aan in de gehe-
le regio”, vertelt Fred. ,,Wij stof-
feren verschillende producten 
zoals meubels waarbij we al-
lerlei materialen gebruiken. Wij 
hebben ons gespecialiseerd in 
het repareren van en stofferen 
met leer.” Ook scheepsstoffe-
ring is een van de specialiteiten 
van het huis en Dijkstra voor-
ziet buitenmeubilair van nieuw, 
waterafstotend materiaal. ,,Als 
de boot in de winterstalling ligt, 
is de tijd aangebroken om hem 

op te knappen en opnieuw te laten stofferen.”

Met de winter in het vizier maken veel mensen het 
binnenshuis weer extra gezellig, omdat daar tijdens 
de koude dagen nou eenmaal veel tijd wordt door-
gebracht. ,,Wij bieden eigenlijk een compleet aan-
bod voor de inrichting”, vervolgt Paul. ,,Wie bijvoor-
beeld op zoek is naar gordijnen krijgt de stalen mee 
om thuis te beoordelen of de stof goed bij de inrich-
ting past. Als er een keuze is gemaakt, komen wij 

thuis meten en geven indien 
nodig advies. Zodra het atelier 
de gordijnen oplevert, hangen 
we deze netjes op.” Dijkstra 
verkoopt ook allerlei soorten 
vloerbedekking, losse kleden 
en matten. ,,We hebben har-
de vloerbedekking zoals pvc, 
linoleum, marmoleum, artole-
um, step en allure. De zachte 
vloerbedekking bestaat uit al-
lerlei soorten tapijt, mogelijk in 
combinatie met nieuwe gordij-
nen.” 
Een kijkje nemen in de show-
room is een echte aanra-
der. Het adres is Hoorne 8A 
in Uitgeest. Kijk op de websi-
te www.meubelstoffeerderij-
dijkstra.nl voor meer informa-
tie of bel 0251-317270.
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Hoe scheid je het 
kaf van koren bij 
zonnesystemen?

Castricum - Een antwoord op bovenstaande vraag is simpel. Met 
het diploma van de Stichting Erkenning Installateurs SEI wordt het 
kaf van het koren gescheiden. Hierdoor haalt men kennis en kun-
de in huis voor monteren van veilige en gekeurde producten, maar 
zeker ook het veilig installeren van deze producten. Zonbespaart is 
zo’n gediplomeerde zonnestroomdeskundige.

Eigenaar Mark Meijne: ,,Het is bij zonnesystemen heel belangrijk 
dat er goed gekeken wordt naar de verschillende aspecten die no-
dig zijn om een goed renderend systeem te ontwerpen. ,,Er kunnen 
aanbiedingen gemaakt worden via internet of een telefoongesprek, 
maar het beste is als er een gekwalifi ceerde adviseur van Zonbe-
spaart een bezoek brengt aan huis. Hiermee kunnen alle facetten, 
zoals schaduw, kabeltracé worden bekeken die via internet of een 
telefoongesprek niet achterhaald kunnen worden. Bovendien voor-
kom je door een ontmoeting problemen of onduidelijkheden. Wij 
hebben voor ieder dak een oplossing en als het echt niet gaat on-
derbouwen wij dat advies. Daarnaast staan wij garant voor onze 
materialen.” 

Door lidmaatschap bij de brancheorganisatie SunNed kan Zonbe-
spaart het garantieplan aanbieden. ,,Dat is een verzekering van 
twintig jaar die per maand opzegbaar is en uniek voor deze bran-
che. Verzekerd zijn dan defecte onderdelen, brand- en stormscha-
de, diefstal en vandalisme en opbrengstverlies als gevolg van voor-
genoemde schade. Het inspectieplan, waar ook een abonnement 
voor dient afgesloten te worden, omvat een tweejaarlijkse inspectie 
van de installatie. Ook kunnen wij het periodiek schoonmaken van 
de panelen organiseren.”  

Zonbespaart is gevestigd op de Castricummerwerf 49 in Castricum. 
Mailen kan naar info@zonbespaartbv.nl en op de website www.
zonbespaartbv.nl staat meer informatie. Bellen kan naar 0251-
676221 of 06–22222771. 

De Graaf Tegels en Sanitair 
voor trendy en luxe badkamers

Castricum - Plannen om de badkamer te vernieu-
wen of toe aan een nieuwe vloer, tegels met vloer-
verwarming? Is een gedeeltelijke renovatie van de 
badkamer een oplossing of is er sprake van een 
lekkage die verholpen moet worden? Dan is een 
kijkje bij De Graaf Tegels en Sanitair aan de Dorps-
straat 36 in Castricum de moeite waard. 
Al twintig jaar kan men in steeds wisselende bad-
kameropstellingen compleet met betegelde vloer 
en wanden zien wat er mogelijk is met de nieuwste 
tegels, trendy sanitair en badmeubels, aparte kra-
nen en modieuze badkameraccessoires. 
Bij De Graaf Tegels en Sanitair  vindt men een col-
lectie tegels in diverse stijlen, maten en kleuren voor 
het hele huis.
De grote kracht van dit bedrijf zit in het leveren van 
een totaalproduct. Dus het meten, het ontwerpen, 

het samen uitzoeken van de gewenste materialen 
en het professioneel uitvoeren van het project wor-
den door de vakmensen van De Graaf Tegels en Sa-
nitair uitgevoerd. Zij nemen elk probleem uit han-
den en op efficiënte wijze zorgen zij ervoor dat men 
snel en met weinig rommel in huis van een nieuwe 
badkamer, toilet of woonkamervloer kan genieten.
Bijkomende voordeel is dat het kabinet heeft be-
sloten dat vanaf heden tot en met maart 2014 het 
BTW-tarief voor het arbeidsloon op verbouwingen 
en aanpassingen in verlaagd van 21% tot 6%.  
Voor meer informatie en acties  kan men terecht 
op de website www.degraaftegelsensanitair.nl of 
www.vloertegelspecialist.nl. 
Alle belangstellenden zijn welkom in de showroom 
aan de  Dorpsstraat 36 in Castricum.

Gratis ophaalservice bij Rent a Box
Beverwijk - Bij Rent a Box op de Meubelboulevard 
tellen klanten nog echt mee. Rent a Box is een klein 
opslagbedrijf waar gewerkt wordt met een sociale 
insteek en zeker in deze tijden vindt Rent a Box het 
belangrijk om dit uit te dragen. 
Want de ervaring leert dat de klant steeds vaker de 
behoefte naar voren bracht om extra hulp te krijgen 
tijdens een verhuizing.Rent a Box biedt de helpende 
hand met de gratis ‘Easy Ophaal Service’ in combi-
natie met het huren van opslagruimte. 

Het leeghalen van een appartement, huis of ka-
mer van een overleden familielid is zeer emotioneel 
en met een tijdsdruk erachter, maakt dit een zwa-

re tijd nog zwaarder. Hier kan Rent a Box bij helpen. 
Stel een beslissing om juist die paar dingen weg te 
doen nog even uit, laat het ophalen en opslaan. Zo-
dra de bestemming duidelijk is, zegt men de unit 
op. Een Easy Ophaal Service is vaak dezelfde dag 
nog te regelen, vaak binnen twee uur gereed en dit 
doet Rent a Box helemaal gratis; men betaalt alleen 
de verbruikte brandstof. Wie langer gebruik wil ma-
ken van de service, kan dat doen tegen een kleine 
vergoeding. ,,Wij denken graag met de klant mee 
om een zo voordelig mogelijke oplossing te vinden”, 
zo wordt gesteld. Bel tel.: 0251-222352 voor meer 
informatie of ga langs op de vestiging op de Paral-
lelweg 122c in Beverwijk.
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Bomen en heesters uit eigen 
kwekerij bij Gerard Dam

Heemskerk - Hoveniersbedrijf Gerard Dam wil de 
klant alles bieden op het gebied van tuinaanleg 
en -onderhoud. Daarom is het bedrijf nu ook ge-
start met de verkoop van bomen en heesters uit ei-
gen kwekerij. De klant kan zelf een keuze maken 
uit het assortiment dat op het terrein van het ho-
veniersbedrijf aan de Krochtweg 6a overzichtelijk 
wordt gepresenteerd. Alle bomen en planten zijn 
voordelig geprijsd, want tussenhandel ontbreekt.

In de kwekerij van Gerard Dam vindt men dak- en 
leibomen, maar ook fruitbomen en haagconiferen. 
Daarnaast zijn er kleinere tuinplanten, zoals win-
terviolen en diverse siergrassen verkrijgbaar. Ge-
rard Dam: ,,Regelmatig wordt door klanten, voor 

wie we een tuin aanleggen, gevraagd of we kun-
nen laten zien welke beplanting in de nieuwe tuin 
mogelijk is. De klant kan nu zelf komen kiezen uit 
een breed assortiment.’’ De verkoop van de bo-
men en planten vindt plaats in de periode waar-
in optimaal geplant kan worden, namelijk van 15 
september tot 1 december en van 1 maart tot 1 ju-
li. Gedurende deze periode kan men van maan-
dag tot en met zaterdag in de kwekerij terecht tus-
sen 9.00 en 17.00 uur. Er is ruime parkeergelegen-
heid en bestellingen vanaf 100 euro worden gra-
tis thuisbezorgd!

Uitgebreide informatie is op www.gerarddamho-
veniers.nl te vinden.

Siemensma 
Aannemersbedrijf

BTW-verlaging naar 
6% kan duizenden 

euro’s schelen
Beverwijk - Nu we de zomer definitief hebben ingeruild voor de herfst 
kan de barbecue weer de schuur in en kunnen de tuinstoelen ook 
weer opgeborgen worden. Vaak komt men daarbij tot de conclusie 
dat de beschikbare ruimte in huis niet royaal is. Verhuizen is niet de 
meest voor de hand liggende optie. Immers, dat brengt veel kosten 
met zich mee en betekent het verlaten van de vertrouwde woonom-
geving en het opnieuw moeten wennen aan een nieuwe stek. Denk 
in zo’n geval eens aan het uitbreiden van de huidige woning door te 
kiezen voor een uitbouw van de woonkamer. Dat levert vaak een flin-
ke hoeveelheid extra ruimte op, die het wooncomfort aanzienlijk ver-
groot.

Een andere optie is het laten aanbrengen van een dakkapel of zelfs 
een complete dakopbouw, waarmee men in feite een extra boven-
verdieping creëert. Perfect voor het inrichten van een extra slaapka-
mer, een kantoortje of een ruimte waarin men kan strijken. Omdat 
het BTW-tarief op arbeidskosten bij verbouwingen aan woningen tij-
delijk is verlaagd van 21% naar 6% vallen de kosten voor een dergelij-
ke uitbreiding een stuk lager uit. Dat kan zelfs honderden tot duizen-
den euro’s schelen. Reden om de knoop door te hakken en nu einde-
lijk die lang gewenste aanpassing aan de woning te laten verzorgen.
Siemensma Aannemersbedrijf kan is gespecialiseerd in dakkapellen, 
kozijnen, dakopbouwen, uitbouwen en aanbouwen, zowel in kunst-
stof als in hardhout. Het bedrijf bestaat al bijna dertig jaar en regelt 
het gehele traject van A tot Z. Alles wordt vooraf doorgesproken zo-
dat de klant weet waar hij aan toe is. 

Siemensma Aannemersbedrijf Brink 10, Beverwijk, tel. 0251-213017. 
Neem ook eens een kijkje op www.jssiemensma.nl.
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www.bouwenwoonloket.nl

Betrouwbare adressen 
voor alle woningzaken

IJmond - Stel, men is op zoek naar een aanne-
mer, taxateur, hypotheekbemiddelaar, installateur 
of timmerman in de Gouden Gids of op internet. 
Adressen genoeg, maar welke zijn nu echt goed 
en betrouwbaar? Op www.bouwenwoonloket.nl 
kan men gratis adressen aanvragen voor alle za-
ken die met de woning te maken hebben. De aan-
gesloten bedrijven zijn alle vooraf geselecteerd op 
vakbekwaamheid, een goede prijs-kwaliteit ver-
houding, klantvriendelijkheid en service achteraf. 
Zij hebben een waarderingscijfer dat op grond van 
de ervaringen van de opdrachtgevers wordt aan-
gepast. Op deze wijze is men verzekerd van be-
taalbare kwaliteit. 

Hoe werkt het?
Belangstellenden bezoeken de website www.
bouwenwoonloket,nl en vullen het vragenformulier 

in. Men krijgt direct een bevestiging van de aan-
vraag en binnen één werkdag ontvangt men een 
antwoordformulier met de gevraagde adressen. 
Men kan contact opnemen met de bedrijven. Bo-
vendien stuurt het loket de informatie door naar 
de genoemde bedrijven, die contact met de nieu-
we klant op zullen nemen. Na afloop wordt men 
gevraagd de uitgevoerde werkzaamheden te be-
oordelen. 

Het gaat om aannemers, taxateurs, schilders, hy-
potheekbemiddelaars, hoveniers, aankoopma-
kelaars, timmerlieden, notarissen, tegelzetters, 
bouwkundig inspecteurs, energieadviseurs, glas-
zetters, verkoopmakelaars, voegers, loodgieters, 
stukadoors, bouwkundig tekenaars, verhuizers, 
dakdekkers, bouwmanagers, elektriciens et cetera. 









Tuinaanleg Frits Janssen
Winteronderhoud, 

het is er weer tijd voor!
Akersloot - De herfst is weer ingetreden, dus is het 
tijd om de tuin goed onder handen te nemen. Ook 
is het de perfecte tijd om planten, bomen en hagen 
te planten. Het blad is van het gewas, dus de wor-
tels kunnen nu settelen in de grond. Zodat, als het 
voorjaar aanbreekt en het gewas uitgroeit, er spra-
ke is van een mooie sterke plant die ‘s zomers bij-
na geen water nodig heeft. De komende weken is 
Tuincentrum Tuinaanleg Frits Janssen druk met tui-
nen winterklaar te maken. ,,Dit houdt in dat wij al-
le oude uitgebloeide vaste planten afknippen, het 
laatste onkruid wieden, bomen terugsnoeien en het 

afgevallen blad verwijderen. Ook zorgen wij voor 
de vijver. De waterplanten knippen wij terug, het fil-
ter kunnen wij schoonmaken en eventueel loskop-
pelen. Ook testen we het water om te zien of het 
het nog aan alle waterwaarde voldoet. Ook gaan 
de bloembollen de grond in om in het voorjaar een 
kleurrijke bloemenzee in de tuin te toveren.” 

Profiteer dit jaar nog van de 6 % btw-regeling bij 
Tuincentrum Tuinaanleg Frits Janssen, tel.: 0251-
312114. Meer informatie is te vinden op www.tuin-
centrumfritsjanssen.nl.

Castricum - Volgens het CBS steeg het aantal mensen dat te maken 
kreeg met een woninginbraak de afgelopen jaren flink: van 2,5 pro-
cent van de Nederlanders in 2008 tot 3,1 procent in 2011. Dat is een 
stijging van 100.000 slachtoffers. 

En hoewel er inbrekers zijn die zo brutaal zijn om op klaarlichte dag 
hun slag te slaan, vindt het merendeel van de inbraken in de duister-
nis plaats. Met de wintertijd op komst is het een aanrader om na te 
gaan of het huis op juiste wijze beveiligd is.
,,Berichten op Facebook of Twitter waarin aangekondigd wordt dat 
mensen afwezig zullen zijn, maken het inbrekers wel heel gemakke-
lijk een slag te slaan”, zegt expert Bob van Draanen van De Sleutel-
koning. ,,De gehele voorbereiding vindt plaats achter de computer en 
als het huis dan niet goed beveiligd is het een fluitje van een cent.” 
Maar ook wie dat niet doet en bij afwezigheid het licht laat branden 
kan slachtoffer worden van een inbraak. ,,Wij kunnen een exact ad-
vies geven om de woning volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen 
te beveiligen. Ook voor het hercertificeren kan men bij ons terecht.” 
Men kan vrijblijvend advies inwinnen bij De Sleutelkoning. De Sleutel-
koning heeft zich bovendien gespecialiseerd in het adviseren en aan-
brengen van  inbraakdetectiesystemen in combinatie met rook- of 
gasdetectie voor woonhuizen en bedrijfspanden met een alarmmel-
ding op de eigen telefoon en zonder meldkamerkosten. 
,,Onze systemen zijn draadloos en werken absoluut storingsvrij op 
een speciaal voor beveiligingssystemen gereserveerde hoge fre-
quentie. Deze frequentie mag alleen gebruikt worden door profes-
sioneel en goedgekeurde apparatuur.” Wie nog verder wil gaan kan 
denken aan videobewaking. Sleutels worden hier bijgemaakt terwijl 
men wacht en De Sleutelkoning heeft een groot aantal kluizen op 
voorraad. het adres is Dorpsstraat 58 in Castricum. Bel voor meer in-
formatie 0251-652524 of kijk op www.desleutelkoning.nl.

De Sleutelkoning
Sterk in beveiligen, 
krachtig in service

Meubels en Makers 
voor creatieve 

eigenzinnigheid 
Akersloot - Een bijzondere samenwerking met een gedeeld enthou-
siasme; meubels maken met oog op blije klanten. Want blije klanten 
zorgen ervoor dat de drijvende krachten achter Meubels en Makers 
nog meer voldoening uit hun werk halen. Voor elke uitdaging is een 
passende oplossing te vinden. En dat alles dankzij de drie eigenzin-
nige karakters waar Meubels en Makers uit bestaat. Jantien, Jan en 
Rob vullen elkaar op creatieve wijze 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 eigenlijk niets onmogelijk!
De meubelmakerij van Meubels en Makers is gevestigd in Akersloot. 
Een passend advies voor het interieur? Jantien, Jan of Rob van Meu-
bels en Makers staan belangstellenden graag te woord. Het adres 
is Fielkerweg 2, 
tel.: 0251-320071, info@meubelsenmakers.nl. Openingstijden 
maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdag: op af-
spraak.

De échte houten kozijnen 
van vakman Van der Loos

Castricum - Sinds 1998 is Van der Loos Kozijnen ge-
vestigd op de Castricummerwerf 77 in Castricum. In 
deze timmerfabriek worden dagelijks houten kozij-
nen, ramen en deuren gefabriceerd in alle mogelij-
ke afmetingen.

Omdat nieuwbouw of verhuizen er nu eenmaal 
niet voor iedereen inzit, wordt steeds meer geko-
zen voor een aanpassing aan het huidige huis. Een 
nieuw voordeurkozijn met een mooie voordeur kan 
wonderen verrichten of een uitbouw aan de achter-
zijde met een prachtig dubbele deurenstel of schuif-
pui. Ook door renovatie van de bestaande kozijnen 
krijgt het huis een mooiere uitstraling. Om meer 
ruimte te creëren kan men dakkapellen laten plaat-
sen over de volle breedte van het huis. Van de Loos 
brengt belangstellenden in contact met gerenom-
meerde regionale aannemers.

Natuurlijk worden in de timmerfabriek ook enkele 
raampjes, losse dorpels en stijlen voor particulieren 
gemaakt. Of gootlijsten, architraven en ander lijst-
werk.
Bij Van der Loos Kozijnen staat een professioneel 
geschoold team klaar en het is voor iedereen mo-
gelijk vrijblijvend binnen te lopen, een kijkje te ne-

men en de geur van hout op te snuiven. Zowel aan-
nemer, bouwbedrijf, klussenbedrijf maar ook de 
particulier is welkom. Het adres is Castricummer-
werf 77, Castricum, tel.: 0251–672126, info@van-
derlooskozijnen.nl, www.vanderlooskozijnen.blogs-
pot.nl.
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Uitgeest - Wrang, luidde de 
conclusie na 70 minuten korf-
bal tussen Stormvogels en Ce-
leritas. Een onnodige en tevens 
onverdiende nederlaag. Storm-
vogels verzuimde te profiteren 
van de op de ballijn verdedigen-
de opponent. Veel kleine kansjes 
werden er gecreëerd maar geen 
enkele daarvan benut.  Na 4 mi-
nuten keek de ploeg van trainer/
coach Lenny Klouwen aan tegen 
een 0-2 achterstand, alvorens 
Jeroen Kuijck de eerste treffer 
namens de Uitgeesters kon no-
teren. Beide partijen waren op 
papier gelijkwaardig aan elkaar 
en dat uitte zich ook in de reste-
rende tijd van de eerste helft. Of-
schoon Stormvogels qua stand 
voornamelijk achter de feiten 
aanliep wist de ploeg toch te be-
reiken dat de break kon worden 
ingeluid met een gelijke stand 
op het scoreboard 4-4, door een 
treffer van Eveline Nootebos 3 
minuten voor het rustsignaal.
Stormvogels had het betere van 
het spel. Het credo luidde dan 
ook dit om te zetten in de twee-
de helft. De o zo belangrijke eer-
ste treffer bepaalt regelmatig 
wie er aan het einde van de strijd 
met de winst vandoor gaat.  Op-
dracht duidelijk, uitvoering liet te 
wensen over. Wederom wist de 
tegenstander in de eerste 4 mi-
nuten van de wedstrijd twee tref-
fers te noteren. Nu was het de 
beurt aan het vak onder aanvoe-

ring van Eveline Nootebos om  
de aansluiting weer tot stand 
te brengen. Met Lisa Haye, Je-
roen Kuijck en Danny Haye aan 
haar zijde bleek dit een moeilij-
ke opdracht te zijn. Ook toege-
wezen strafworpen bleken niet 
aan de Uitgeester formatie be-
steed te zijn. De wind als spel-
breker? Hoewel de verdediging 
van Stormvogels de aanvallen 
van Celeritas lang kon pareren, 
kwam er toch een moment van 
capitulatie in de 32e minuut.  De 
erg fysiek spelende Alkmaarders 
hadden daardoor een comforta-
bele marge van 4 weten te berei-
ken. Stormvogels kwam nog wel 
tot een slotoffensief door 2 snel-
le goals, maar het mocht helaas 
niet meer baten. 

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

Zaterdag 5 oktober
Kleine Sluis C1-Stormvogels 
C1 11.30; WWSV D2-Storm-
vogels D1 11.30.

Zondag 6 oktober
Stormvogels 2-Blauw Wit 6 
14.30.

Programma

     Bittere nasmaak
     Stormvogels

Geen poppenkastvoorstellingen dit seizoen
Uitgeest - Tot grote spijt 
deelt het bestuur van speel-
tuinvereniging Kindervreugd 
mee dat er komend seizoen 
geen poppenkastvoorstel-
lingen zijn. De laatste jaren 
wordt het vinden van nieuwe 
vrijwilligers namelijk steeds 
moeilijker. 

Men vindt het heel jammer 
dat deze activiteit (voorlopig) 
verdwijnt, maar gaat er alles 
aan doen om Jan en Katrijn 
snel weer spannende avon-
turen in de speeltuin te laten 
beleven. Mocht u, of iemand 
in uw omgeving, het leuk vin-
den om tussen oktober en 

VOORDEEL

   

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

BROODNODIGE ACTIE PINK RIBBON !!
Met uw aankoop geeft u steun, en bepaalt uw eigen donatie….

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do. t/m wo): 

SPECIAAL MEERGRANEN BROOD
verrukkelijk
 van € 3,00 nu € 2,50 !!(gratis bij 1 volle spaarkaart)

MARSEPEIN SNIT
lekerrrr....  
(of 3 volle spaarkaarten) van € 7,95 voor € 6,95 !!

BROODNODIGE ACTIE PINK RIBBON !!
Met uw aankoop geeft u steun, en bepaalt uw eigen donatie….

verhuizing

Na 19 jaar ‘Breedweer’
gaat Dorien Sturkenboom-Bleyendaal

haar praktijk verplaatsen naar Medistate 
per 1 oktober 2013.

Zij kan u ontvangen in de behandelruimte 
bij apotheker Medistate, 

Mozartstraat 207 te Heemskerk.

Behandeling voor Fysiotherapie, Manuele therapie 
en Oedeemtherapie volgens afspraak.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer: 06-24438166 
of e-mail: dorien@fysiobleyendaal.nl.

Uw Volendammer Vishandel

R. BontR. Bont

Pr. Beatrixlaan 1a    Uitgeest    0251 317 644

DONDERDAG AANBIEDINGEN:
Lekkerbekjes + saus 4 voor  € 6,-
Kibbeling + saus 500 gr.  € 6,-
250 gr. Kibbeling + 2 lekkerbekken + saus  € 6,-
Panga� let 1 kilo  € 6,-
Hollandse nieuwe 4 voor  € 7,-
Kant en klare maaltijden 500 gr.  € 6,-
 

 VRIJDAG AANBIEDINGEN:
Kibbeling van kabeljauw + saus 500 gr.  € 9.95
Gebakken schol� let + saus 500 gr.  € 9.95
250 gr. kibbeling + 
250 gr. gebakken schol� let + saus  € 9.95
 

ZATERDAG AANBIEDINGEN:

WEEKENDKNALLER:
250GR. KIBBELING VAN KABELJAUW + SAUS

+
2 HOLLANDSE NIEUWE

+
ZALMSLAATJE

alles samen voor € 9.95
VERSE SCHOTSE ZALMFILET   100 GR. € 1.95

maart een aantal voorstellin-
gen te verzorgen, dan kunt u 
zich aanmelden op www.hel-
pons.speeltuinuitgeest.nl.
Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.speeltuinu-
itgeest.nl of stuur een mail 
naar info@speeltuinuitgeest.
nl.
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