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Veiligheid prioriteit nummer één

Verontrustende stijging woninginbraken
Uitgeest - Landelijk maakt men 
zich momenteel grote zorgen 
over het stijgende aantal wo-
ningbraken, momenteel 250 per 
dag. De minister van binnen-
landse zaken wil het aantal wo-
ninginbraken in Nederland in 
vier jaar tijd terugdringen van  
91.000 naar 65.000 (van 500 mil-
joen euro naar 350 miljoen eu-
ro maatschappelijke schade). 
Ook in onze eigen regio loopt 
het de spuigaten uit. In Uitgeest 
steeg het aantal woninginbra-
ken dit jaar al 48 procent en we 
zijn nog niet eens aanbeland bij 
het eind van het jaar. Dinsdag 
werd in dorpshuis De Zwaan een 
voorlichtingsavond gehouden. 
Woensdag was er een voorlich-
tingsavond in Heemskerk.
Theo van Eijck, interim-burge-
meester van Uitgeest heette de 
ongeveer 35 aanwezige mensen 
in De Zwaan welkom. Daaron-
der bevonden zich diverse men-

sen, die al met inbraak in hun 
woning te maken hebben ge-
had. “In de IJmond werken de 
vier burgemeesters van Bever-
wijk, Heemskerk, Velsen en Uit-
geest veel samen op het gebied 
van veiligheid”, aldus Van Eijck. 
“Woninginbraken behoren  mo-
menteel tot onze topprioriteit. De 
overheid kan het niet alleen. Er is 
te weinig blauw om alle dieven 
te pakken. De burgers kunnen 
echter ook veel zelf doen. Zien 
zij iets verdachts? Vertrouwen 
zij bepaalde figuren niet? Aarzel 
niet, bel 112. Wij burgemeesters 
hebben met de politie afgespro-
ken, dat het pakken van inbre-
kers de hoogste prioriteit heeft.” 
Meldingsbereidheid  begint bij 
de burgers. Bij een melding rijdt 
de politie onmiddellijk aan en 
kan er in drie minuten zijn.

Babbeltrucs
Twee politieagenten van de poli-

Van links naar rechts: Patrick Fluyt, Frits van de Kant, Laurens Bos en Rick de Haan

tie Noord-Holland, Rick de Haan 
en Laurens Bos gaven uitleg bij 
diverse presentatiefilmpjes. Zo 
bleek via een filmpje, dat een 
oude dame op een dwaalspoor 
werd gebracht door een man en 
een vrouw, die zich als politie-
agenten hadden verkleed. Eén 
ging met haar naar een balkon 
om iets aan te wijzen, de ander 
bleef achter en stal geld en en-
kele goederen: een voorbeeld 
van een babbeltruc. Men spreekt 
tegenwoordig ook over de Bul-
gaarse methode en eveneens 
Roemenen behoren vaak tot de 
dieven. ‘Laat geen ramen open 
als je weggaat, laat radio of  tv 
aan, zorg voor inbraakvertra-
gend hang- en sluitwerk en in-
braakwerende ramen en deuren, 
zet geen kliko vlakbij een raam 
en zorg voor verlichting bij voor- 
en achterdeur waren zo enke-
le van de tips. Andere adviezen: 
doe geen voordeur open als je 
niet weet wie het kan zijn of ge-
bruik een kierstandhouder. En 
berg waardevolle spullen op in 
een verankerd kluisje. 

Eén dag geen woninginbraken
De derde spreker was Patrick 
Fluyt, één van de drie initiatief-

nemers van ‘1dagniet’.  Dit bur-
gerinitiatief van drie agenten 
heeft de volledige medewerking 
van de Nationale Politie en vele 
gemeenten. ‘Eén dag geen wo-
ninginbraken’ is het idee. Aan-
gezien in 2012 in de tweede en 
derde week van december de 
meeste woninginbraken plaats-
vonden, heeft men die ene dag 
nu gepland op 11-12-13 (11 de-
cember 2013). Patrick: “Wij den-
ken dat er een vernieuwende 
aanpak nodig is. Door de krach-
ten van inwoners, bedrijven, me-
dia en overheden te bundelen, 
willen wij invloed uitoefenen op 
onze algehele veiligheid. Elke 
bezorgde inwoner kan aanhaken 
en komen met een eigen initia-
tief.” Zie voor verdere informatie 
de website: www.1dagniet.nl

Zelf maatregelen nemen  
De laatste spreker was Frits van 
de Kant, directeur/adviseur van 
de Stichting Beveiligingscen-
trum. “Ik heb twintig jaar erva-
ring met veilig wonen”, zo zei hij. 
“Ik verkoop niets, maar adviseer 
met welke producten men via 
het Politie Keurmerk Veilig Wo-
nen zijn of haar woning het bes-
te kan beveiligen.” En dat aantal 

producten was bijzonder groot, 
zodat hij wel degene was, die de 
meeste spreektijd kreeg. “Met 
een perfecte beveiliging kun je 
veel ellende voorkomen”, aldus 
Van de Kant. “Als men zelf geen 
kans ziet beveiliging aan te bren-
gen, dan kan men een erkend 
beveiligingsbedrijf inschakelen”. 
Het afgelopen jaar is gebleken, 
dat inbrekers zich steeds vader 
bedienen van materiaal, waar-
mee zij de deurcilinder uit het 
slot trekken (in 30 seconden ge-
beurd) . Van de Kant raadde de 
mensen dan ook aan een cilin-
der met 3 SKG-sterren te plaat-
sen.  Iedere aanwezige kon dins-
dag vele informatiefolders mee-
nemen, die op een aparte tafel 
lagen uitgespreid. Het zou beter 
zijn alle dieven te pakken, maar 
zo lang dat nog niet gebeurt zul-
len bewoners die veilig willen 
wonen zelf maatregelen moeten 
nemen. (Marga Wiersma) 
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Akersloot: 
07-10-2013: Rikki, dochter van 
P.H. Bisselink en D.M. Veerkamp, 
geboren te Beverwijk. 

Wonende te Limmen: 
08-10-2013: Nicky, dochter van 
W.C. van den Haak en G.A.T.M. 
de Jong, geboren te Amstelveen.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
07-10-2013: Lodén, Lars J.M. en 
van Straaten, Marly L.C.M., bei-
den wonende te Bakkum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
09-10-2013: Smit, Bartolomeus 
M. en Tieman, Rowena, beiden 

wonende te Limmen.
 
Overleden:
Wonende te Castricum: 
30-09-2013: Peeters, Quirinus, 
oud 88 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd met M. Wulp. 3-10-
2013: Zonneveld, Cornelis P.A., 
oud 65 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met C.P.M. Kuij-
per. 6-10-2013: Zonneveld, Wil-
helmina M.A., oud 99 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd ge-
weest met P. Dekker. 6-10-2013: 
Hovens, Johanna G., oud 100 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met L.P.L. van der 
Wielen. 7-10-2013: Westervoor-
de, Maria A.H., oud 67 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd met 
P.A.M. Meijering. 

Griezelig echt…
Castricum - Vorig jaar was de 
griezeltocht, georganiseerd door 
Stichting Samen Spelen, binnen 
no time uitverkocht en ook dit 
jaar verwacht men een run op 
de kaarten. Op vrijdag 15 en za-
terdag 16 november laten velen 
zich geheel vrijwillig de stuipen 
op het lijf jagen door acteurs van 
Stichting Samen Spelen.
Siem Schoon richtte deze Stich-
ting in 1997 op en is inmiddels 
door de wol geverfd als het gaat 
om het organiseren van dit soort 
evenementen. Een werkgroep 
van zes mensen heeft de afgelo-
pen tijd opnieuw talloze griezel-
elementen bedacht en Rob Bak-
ker heeft met zijn gouden hand-
jes veel werk van de decorstuk-
ken gemaakt. Er is een regisseur 
aangetrokken om de acteurs 
te ondersteunen en ook het 
schminkwerk neemt uiteraard 
een belangrijke plaats in. Siem: 
,,Er komt enorm veel bij kijken 
voor alles in scène is gezet, maar 
de reacties waren vorig jaar zo 
enthousiast dat we besloten het 
weer te organiseren. Het werd 
al snel duidelijk dat de mensen 
een half uur te kort vonden en 
de route zelfs twee keer wilden 
lopen, dus daar hebben we naar 
geluisterd.” Zo’n 260 ‘thrillsee-

kers’  worden per avond om de 
vijf minuten op pad gestuurd om 
de geesten te ontdekken uit ‘de 
vergeten oorlog bij Castricum’. 
Siem verzon het verhaal er om-
heen en in samenwerking met 
bezoekerscentrum De Hoep zijn 
er ook nog educatieve vragen 
over de natuur in verwerkt. Dat 
is leuk voor jong en oud maar 
men moet wel weten dat kinde-
ren van twaalf tot zestien jaar al-
leen onder begeleiding worden 
toegelaten. Siem lachend: ,,Dat 
komt door het spannende karak-
ter en ik overdrijf niet als ik zeg 
dat zelfs volwassenen zich kapot 
schrikken door wat ze tegenko-
men. Vorig jaar vroeg een jonge-
tje wat er dan wel helemaal zo 
spannend aan was. Hij kon zich 
niet voorstellen dat hij er bang 
van zou worden, daar was hij 
echt véél te stoer voor. Na het 
eerste tafereel kwam het hele 
gezin retour, hij vond het dood-
eng.” Op de site staat te lezen 
dat de tocht geheel op eigen ri-
sico is en niet voor iedereen ge-
schikt. Wie het toch durft te wa-
gen, kan het inschrijfformulier op 
de site invullen. Toegangsprijs is 
8,50 euro. www.stichtingsamen-
spelen.nl, tel.: 0251-317432. 
(Monique Teeling).

Wie helpt mee om doel te bereiken?
Leerlingen Rembrandt in 

actie voor waterput Ghana
Akersloot - De leerlingen van basisschool De Rembrandt komen in 
actie om een schone waterput te realiseren in Ghana. Tineke en Ger-
rit Koenders zijn in Ghana vrijwilligers voor Kans voor Open Doel. Dat 
is een stichting die zich inzet voor het aankopen van middelen en het 
financieren van mogelijkheden voor een betere ontwikkeling van de 
kinderen in het bisdom Obuasi in Ghana.
Tineke: ,,Wat voor ons zó gewoon is, is in Ghana ondenkbaar. Er is 
geen sanitair en er zijn geen bedden. En water komt hier echt niet 
uit de kraan. Er is niet eens een waterput met een filtersysteem om 
schoon water uit te halen. Zo’n put kost geld, 8.000 euro om pre-
cies te zijn.”
Elk schooljaar heeft basisschool De Rembrandt een project dat in het 
teken staat van een goed doel. Vorig schooljaar was dit ‘Jarige Job’. 
Jarige Job trakteert kinderen uit de armste gezinnen in de samenle-
ving op een leuke verjaardag.
Dit jaar staat het project ‘Een schone waterput voor Ghana’ centraal. 
Projectleider Cindy Admiraal: ,,Nu is 8.000 euro natuurlijk een enorm 
bedrag dat niet alleen door de leerlingen van De Rembrandt kan 
worden opgebracht. Het zal ook aangevuld moeten worden met an-
dere acties. Een begin is er al. Tijdens de zomermarkt op het school-
plein van De Rembrandt is al 1800 euro opgehaald. In de aula van de 
school staat een thermometer waarop de stand wordt bijgehouden. 
Er zullen allerlei acties worden gehouden op en om school. De actie 
loopt tot en met eind maart.”

Het is een behoorlijke uitdaging om in zeven maanden 8.000 euro te 
verzamelen voor de waterput. Aan ideeën, inzet en acties zal het niet 
liggen. ,,Maar de leerlingen kunnen het niet alleen. Daarom hopen 
wij op de steun van regionale ondernemers”, aldus Cindy. Neem con-
tact op via robencin@quicknet.nl.

Castricum - Voor mensen die 
slechthorend zijn wordt er op 
donderdag 17 oktober van 10.00 
tot 12.00 uur weer een ontmoe-
tingsbijeenkomst georgani-
seerd. Diverse onderwerpen ko-

Slechthorend men aan bod. De locatie is het 
Rode Kruisgebouw, Kooiplein 
24a in Castricum. Voor aanmel-
den of vervoer naar het Kooiplein 
kan men contact opnemen met 
Stichting Welzijn Castricum via 
0251-656562 of info@welzijn-
castricum.nl.

Beleef de herfst in Geversduin 

Castricum - Op zaterdag  26 
oktober organiseert IVN Mid-
den-Kennemerland in samen-
werking met Duincamping Ge-
versduin een excursie voor vol-
wassenen en kinderen in en om 

de camping. Samen met IVN 
gids Hermine Smit gaan de deel-
nemers op ontdekkingstocht. In 
de herfst komen er vanuit het 
niets mysterieuze paddenstoe-
len uit de grond, leggen som-
mige dieren geheime voorraden 
aan en komt men plotseling veel 
spinnenwebben tegen. In het 
bos hangt een aparte kruidige 
lucht. Aanmelden kan bij de re-
ceptie van Duincamping Gevers-
duin. Vertrek om 13.00 uur van-
af de receptie. Deelnamekosten 
bedragen 3,75 euro. 
Foto: Hermine Smit.
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Heiloo - In zijn voorstelling ‘De 
kunst van het lezen’ spelen en 
zingen Paul van Loon en de An-
dere Snuiters liedjes die met 
Pauls boeken te maken hebben. 
Paul schrijft boeken voor kinde-
ren van 7 tot 99 jaar. Kinderen in 
binnen- en buitenland kennen 
zijn bekendste boeken over Dolf-
je Weerwolfje, de Griezelbus en 

Foeksia de Miniheks, die ook alle 
drie zijn verfilmd Op 27 oktober, 
de laatste zondag van de herfst-
vakantie, zijn er twee voorstel-
lingen gepland in De Beun, een 
om 13.00 en een om 15.00 uur. 
Na afloop van de tweede voor-
stelling is er een meet & greet 
met de schrijver, waarbij hij na-
tuurlijk ook boeken signeert. De-

ze voorstelling vindt plaats in sa-
menwerking met de Bibliotheek 
Heiloo. Kaarten  via www.vrien-
denvandebeun.nl, Foto Manisha 
van Loon. 

Bloes Broers spelen in 
‘t Mirakel van Bakkum

Bakkum - Een nieuwe editie van 
Blues in Bakkum zondag 20 ok-
tober in restaurant ‘t Mirakel van 
Bakkum. De Bloes Broers tre-
den op in een kleine bezetting. 
Het repertoire bestaat enerzijds 
uit de gevoelige blues, ander-
zijds klinkt deze weer rauw en 
meedogenloos. Er zullen nieu-
we stukken worden gespeeld 
maar ook hun oude bekende 
nummers die het publiek graag 

wil horen. De bezetting bestaat 
uit de broers Hans en Herman 
Schoone op bas, gitaar, mond-
harmonica en zang. Drummer 
Marc Huis in ’t Veld zorgt voor de 
ritmische ondersteuning en Vin-
cent Hiemstra is de sologitarist.
Aanvang 15.30 uur, de toegang 
is gratis. Na het optreden is het 
natuurlijk mogelijk een hapje te 
eten. reserveren kan via 0251 
671353/0651144262.

De tassen van Marieke 
ste solo-tentoonstelling van haar 
artistieke tassen of tasobjecten. 
Na haar examenexpositie in het 
Tassenmuseum in Amsterdam 
en deelname aan de groepsten-
toonstelling tijdens de Kunst-
fietsroute in Sopit is haar werk 
opnieuw te zien in de hoofdstad. 
Vanaf vrijdag 25 oktober in ga-
lerie Amsterdam House of Arts 
& Crafts. Na de lancering van 
de lederen uitvoering van haar 
Kerst-handtas, gebaseerd op 
de plastic boodschappentas van 
Spar Supermarkten, is het bal-
letje gaan rollen. Dit examen-
werkstuk is inmiddels gekocht 
door Spar Supermarkten BV en 
prijkt nu op het hoofdkantoor in 

Waalwijk. Haar handtassen, ge-
maakt van meestal ‘gevonden of 
gekregen’ leer en vacht, zijn al-
len handgemaakt en kenmer-
ken zich vooral door humor in de 
vormgeving. Ook de nieuwe col-
lectie kersttassen in de Amster-
damse galerie is verrassend en 
roept minimaal een glimlach bij 
de bezoeker op. Marieke’s vro-
lijke ontwerpen verraden haar 
voorkeur voor Pop Art. ,,Kijk ook 
op www.pookpook.nl. Bezoekers 
die dit krantenartikel meenemen 
krijgen 15% korting op een aan-
koop. De expositie is tot en met 
19 november op de Oudeschans 
21 in Amsterdam. Deze is ge-
opend op maandag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. 
Marieke is elke vrijdagmiddag in 
de galerie aanwezig. 

Marc Chagall en de 
kleuren van de ziel

Akersloot - Op zondag 20 ok-
tober geeft Ruud Bartlema, beel-
dend kunstenaar en leraar jood-
se mystiek, een lezing in de 
Dorpskerk over schilder Marc 
Chagall. ‘Kleuren van de ziel’ 
noemt Bartlema zijn lezing en hij 
maakt daarin een reis langs het 
veelzijdige werk van Chagall uit 
diverse perioden, waarbij de spi-
rituele, Joods mystieke kanten 
een bijzondere nadruk krijgen. 

Aanvang 14.30 uur op het Die-
lofslaantje. Reserveren: tel. 
0251-319171 of koosje.wieg-
man@hetnet.nl.  

Lezing en vertoning film 
van Pauline van Vliet 

Castricum -  Pauline van 
Vliet, cineast en geschiede-
nisdocente, heeft een film ge-
maakt over ‘De slag bij Cas-
tricum’. Dat zal niemand zijn 
ontgaan. Op woensdagavond 
30 oktober vertelt zij in de bi-
bliotheek van Castricum hoe 
de film tot stand is gekomen. 
Daarna kan men de film be-
kijken. 

In het najaar van 1799 vond een 
korte maar heftige oorlog plaats 
in Noord-Holland. Engelse en 
Russische soldaten kwamen aan 
land bij Den Helder. Ze tracht-
ten vandaar de Bataafse Repu-
bliek, zoals Nederland toen heet-
te, te bevrijden van de Fransen. 
De eindstrijd werd in Castricum 

uitgevochten waardoor de oor-
log ook wel ‘De Slag bij Castri-
cum’ wordt genoemd. Wat bete-
kende deze oorlog voor de be-
volking van Castricum? Welke 
sporen en verhalen zijn er van 
deze oorlog over? 

Voorafgaand aan de film vertelt 
Pauline van Vliet over deze ge-
schiedenis en hoe de film hier-
over tot stand is gekomen. De-
ze bijeenkomst is georganiseerd 
door Bibliotheek Kennemer-
waard in samenwerking met de 
Werkgroep Oud Castricum. De 
aanvangstijd is 20.00 uur. Aan-
melden kan bij de Klantenser-
vice in de bibliotheek, via 0251–
655678 of castricum@biblio-
theekkennemerwaard.nl. 

Gravity, gestrand in ruimte
Sandra Bullock en George 
Clooney spelen de hoofdrollen 
in Gravity een spannende thril-
ler die het publiek meesleurt in 
het oneindige en meedogenlo-
ze van de ruimte. De film is gere-
gisseerd door de Oscar genomi-
neerde Alfonso Cuarón. 
Bullock speelt Dr. Ryan Stone, 
een briljant medisch ingenieur 
die samen met veteraan astro-
naut Matt Kowalsky (Clooney) 
op haar eerste ruimtemissie 
gaat. Tijdens een routine con-

trole, slaat het noodlot toe. De 
shuttle wordt vernietigd en Sto-
ne en Kowalsky blijven volledig 
alleen achter. Vastgebonden aan 
niets anders dan elkaar zweven 
zij verder de ruimte in. Door de 
kille stilte realiseren zij zich dat 
ze ieder contact met de aarde 
zijn verloren en daarbij de eni-
ge kans om gered te worden. 
Langzaam slaat de angst om in 
paniek en neemt elke hap naar 
lucht het beetje zuurstof weg dat 
nog over is. 

Chez Nous is een ‘feel good ko-
medie’ en ]de naam van een ge-
zellig café in het hartje van Am-
sterdam. In Chez Nous ontstaat 
een hechte vriendschap tus-
sen zes stamgasten die samen 
een spectaculair avontuur gaan 
meemaken. Als Adje plotseling 
een hartaanval krijgt en in het 

Chez Nous ziekenhuis terecht komt, staat 
niet alleen het voortbestaan van 
het café, maar ook hun vriend-
schap op het spel. De vrienden-
groep ontdekt dat de financiële 
administratie van Adje een enor-
me puinhoop is en het faillisse-
ment van Chez Nous is daardoor 
bijna onvermijdelijk. Ze willen 
samen café Chez Nous van de 
ondergang redden. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 21.15 uur   
Gravity 3D

vrijdag & zaterdag 18.45 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 18.45 uur 

Chez Nous
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 18.45 uur 

maandag & dinsdag 21.15 uur   
2 Guns

zondag & woensdag 21.15 uur  
Hoe duur was de suiker

vrijdag 18.45 uur  
zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 13.30 & 18.45 uur  
De nieuwe wildernis
zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 11.00 uur
Sinterklaas en de pepernoten chaos

zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag & woensdag 13.30 uur

Turbo (NL) - 3D
zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 16.00 uur 
Planes (NL) - 3D

zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag & woensdag 16.00 uur 

Turbo (NL) - 2D
zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 11.00 uur 
Planes (NL) - 2D

Programma 17 okt t/m 23 okt 2013

Castricum - Een klein half jaar 
na het behalen van haar diplo-
ma Leerbewerker/tassenont-
werp- en uitvoering heeft de 
Castricumse beeldend kunste-
nares Marieke de Vree haar eer-
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Chaletstijlwoningen Nieuw Koningsduin
Bakkum - Op 14 oktober is de 
overeenkomst tussen ontwik-
kelaar en bouwer ABB Bouw-
groep en grondeigenaar Parnas-
sia Groep getekend voor het re-
aliseren van 87 woningen in het 
plan Nieuw Koningsduin in Bak-
kum. ABB Bouwgroep zet de ko-
mende periode diverse acties uit 
om geïnteresseerden te benade-
ren. Verkoop van de eerste fa-
se van het project start naar ver-
wachting in het eerste kwartaal 
van 2014. 
Het plan Nieuw Koningsduin 
maakt deel uit van het ruim hon-
derd jaar oude landgoed Duin en 
Bosch. Dit landgoed, hoofl oca-
tie van zorgbedrijf Dijk en Duin, 

ontwikkelt zich de komende ja-
ren van een zorglocatie naar een 
gemengd woon- en zorggebied. 
Op het oostelijke deel van het 
landgoed worden in totaal cir-
ca 230 woningen gerealiseerd. 
ABB Bouwgroep neemt hiervan 
de eerste woningen voor haar 
rekening. 
De eerste fase van het plan be-
staat uit een breed spectrum aan 
woningtypen voor verschillende 
doelgroepen. Waaronder rijwo-
ningen, twee- en drie- onder-
één-kapwoningen, semibunga-
lows en vrijstaande villa’s. Ook 
worden er vrije kavels uitgege-
ven. 
Gelegen aan beschermd na-

tuurgebied het Noord-Hollands 
Duinreservaat, nabij bos, duinen 
en strand. Ook met de bereik-
baarheid zit het goed. Amster-
dam, Haarlem en Alkmaar zijn 
binnen enkele minuten te berei-
ken. De nieuwe woonwijk krijgt 
een uitstraling die aansluit bij het 
unieke karakter van landgoed 
Duin en Bosch. Een eenduidige 
uitstraling en stijl die past bij het 
gebied. Er is echter ruimte voor 
individuele woonwensen. Meer 
informatie over de chaletstijl wo-
ningen is te vinden op de web-
site www.nieuwkoningsduin.nl. 
Hier is ook een nieuwsbrief te 
vinden over de laatste ontwikke-
lingen rond Nieuw Koningsduin. 

Akkoord Alderstafel over nieuw 
geluidsstelsel bij groei Schiphol
Regio - Op 8 oktober heeft Hans 
Alders zijn advies aangeboden 
aan Wilma Mansveld, staats-
secretaris van Infrastructuur 
en Milieu. Het advies gaat over 
de milieuvoorwaarden waaron-
der Schiphol verder kan groei-
en tot 510.00 vliegbewegingen. 
De wethouders uit de IJmond en 
Castricum en Heiloo zijn akkoord 
gegaan met het advies van de 
Alderstafel.
Over de groei en de grenzen 
van Schiphol vindt sinds 2008 
regelmatig overleg plaats tus-
sen verschillende partijen onder 
de naam Alderstafel, vernoemd 
naar haar voorzitter.
Het advies van de Alderstafel ligt 
in de lijn van de uitgangspunten 
voor de verdere groei van Schip-
hol, zoals die reeds in 2008 zijn 
vastgelegd. De uitvoering van 
de afspraken uit 2008 beteke-
nen per saldo een verbetering 
voor de gemeenten ten opzich-

te van het geschetste beeld vijf 
jaar geleden. Vooral de gemeen-
ten Velsen en Beverwijk gaan er 
op vooruit met minder geluids-
hinder door het verleggen van 
de vliegroutes.
De wethouders uit de IJmond, 
Castricum en Heiloo hebben aan 
het advies voorwaarden verbon-
den. Er moet een strakke plan-
ning komen over nieuw uit te 
voeren maatregelen voor hin-
derbeperking en bestaande af-
spraken dienen te worden be-
waakt. De tijdelijke verminde-
ring van nachtvluchten ten ge-
volge van het vertraagd invoeren 
van de geluidsarme glijvluchten, 
dient op een juridisch afdwing-
bare en handhaafbare manier te 
geschieden.
Het overleg over hinderbeper-
king krijgt zijn vervolg. Volgend 
jaar zal de Alderstafel worden 
opgenomen in de op te richten 
Omgevingsraad voor Schiphol.

Bakkum - Camping Bakkum 
heeft natuurlijk al De Pan; een 
klein overdekt podium met daar-
omheen boomstammen om op 
te zitten. Dat gaat veranderen 
als het aan Kennemer Duincam-
pings ligt. 
Als het regent zit het publiek 
straks droog en kan de voor-

stelling gewoon doorgaan. En 
als het mooi weer is kan het dak 
gewoon open. En de zitplaat-
sen bieden straks meer comfort. 
Gestreefd wordt naar een uniek 
ontwerp; er wordt geen architect 
ingeschakeld maar een beel-
dend kunstenaar. De opening  
vindt plaats op 29 maart.

Vijftigste paddenstoelentocht 
Castricum - Afgelopen week-
end is de vijftigste Paddenstoe-
lentocht door Wandelcommis-
sie Castricum gehouden. Za-
terdag en zondag kon gekozen 
worden uit verschillende afstan-
den. De deelnemers kwamen uit 
heel Nerdeland. Zondag hadden 
de wandelaars te maken met ex-

treem veel regen. De tocht is in 
1963 voor het eerst is bedacht en 
uitgezet door de Wandelsport-
vereniging Kijk Uit. De fami-
lie Hogerhuis was daar destijds 
de drijvende kracht tot in 1976 
de organisatie in handen kwam 
van de Noord Hollandse Wan-
del Bond (NHWB). In 1999 is ge-

vraagd of de Wandelcommissie 
Castricum de Paddenstoelen-
tocht wilde organiseren. Geluk-
kig had voorzitter Albert Grin al-
le kennis in huis. Tot vandaag de 
dag is Grin degene die de routes 
ieder jaar bedenkt en op papier 
zet. De Wandelcommissie Castri-
cum is in 2012 gestart met het 
uitzetten van wandelroutes op 
tweede kerstdag. Alle wande-
laars zijn welkom. 

Hummel Kozijnen
Kunststof kozijnen 

winnen aan populariteit

Regio - Wie overweegt kunst-
stof kozijnen aan te schaffen 
omdat de bestaande houten ko-
zijnen aan vervanging toe zijn of 
wie een kunststof dakkapel te 
laten plaatsen, doet er goed aan 
zijn licht op te steken bij Hummel 
Kozijnen. De kunststof HBI kozij-
nen en dakkapellen van Hummel 

zijn onderhoudsarm, milieuvrien-
delijk, inbraakbestending, hoog-
waardig isolerend en zijn mooi 
van kleur en vorm. Door gebruik-
making van de nieuwste technie-
ken zijn uiterlijke verschillen met 
houten kozijnen niet meer op het 
eerste gezicht te zien. Maar er 
zijn meer voordelen. Zo is de mi-

lieuvriendelijkheid van de kunst-
stof kozijnen en dakkapellen niet 
minder dan die van houten kozij-
nen. Dat heeft niet alleen te ma-
ken met het zorgvuldige produc-
tieproces en het feit dat kunst-
stof kozijnen en dakkapellen niet 
meer geschilderd hoeven te wor-
den, maar ook met de lange le-
vensduur. Daarnaast en zeker 
niet onbelangrijk zijn kunststof 
kozijnen zeer inbraakbestendig
De kunststof kozijnen kunnen 
worden geleverd met veiligheid-
beslag volgens het politie keur-
merk. Door een dakkapel te la-
ten plaatsen aan de voor of ach-
terzijde van de woning cre-
eert men extra veel ruimte. Het 
plaatsen van een dakkapel duurt 
maar een dag! Naast het leve-
ren en plaatsen van een dakka-
pel kan men hier natuurlijk ook 
terecht voor de nodige binnen-
betimmering. 
Wie geïnteresseerd is, kan een 
afspraak maken voor een vrijblij-
vend advies. Bel 0251-234484/ 
06-10273172. De showroom is 
gevestigd op de Lijnbaan 44a 
in Heemskerk. De openingstij-
den zijn zijn vrijdag van 13.00 tot 
16.30 uur en zaterdag van 12.00 
tot 15.00 uur. van slopen

   tot koken

Uitgeroepen tot BeSte
KeUKenZAAK

vAn noord-hollAnd
geteSt op:

prijS/KwAliteitS
verhoUding & Service

Al 50 jAAr een Begrip in noord-hollAnd!

Geesterweg 10  
(recht tegenover de molen)
1911 NB Uitgeest 
T 0251 31 18 80
info@smitskeukens.nl
www.smitskeukens.nl

Tevens vestiging:
Rijksstraatweg 586
2026 RB Haarlem 
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Castricum - Afgelopen week-
end is de vijftigste Paddenstoe-
lentocht door Wandelcommis-
sie Castricum gehouden. Za-
terdag en zondag kon gekozen 
worden uit verschillende afstan-
den. De deelnemers kwamen uit 
heel Nerdeland. Zondag hadden 
de wandelaars te maken met ex-

treem veel regen. De tocht is in 
1963 voor het eerst is bedacht en 
uitgezet door de Wandelsport-
vereniging Kijk Uit. De fami-
lie Hogerhuis was daar destijds 
de drijvende kracht tot in 1976 
de organisatie in handen kwam 
van de Noord Hollandse Wan-
del Bond (NHWB). In 1999 is ge-

vraagd of de Wandelcommissie 
Castricum de Paddenstoelen-
tocht wilde organiseren. Geluk-
kig had voorzitter Albert Grin al-
le kennis in huis. Tot vandaag de 
dag is Grin degene die de routes 
ieder jaar bedenkt en op papier 
zet. De Wandelcommissie Castri-
cum is in 2012 gestart met het 
uitzetten van wandelroutes op 
tweede kerstdag. Alle wande-
laars zijn welkom. 
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Croonenburg vrijwilligers 
zijn in de meerderheid
Castricum - Op zondag 6 okto-
ber werd de Croonenburg vrij-
willigersdag gehouden.
Ruim 90 leden van de 160 wa-

ren uitgenodigd en bijna 50 wa-
ren aanwezig op deze dag.
Het weer werkte goed mee en 
er werd genoten van de barbe-

De 2BEACH trainers Luca, Lisan, Jasmin, Winnie en Robin genieten 
volop.

Sponsormiddag stichting 
RKVV DEM steunt Ethiopië

Castricum - Zondag 13 oktober was er een sponsormiddag van de stich-
ting RKVV DEM steunt Ethiopië in de pastorie van ‘De Goede Herder’ te 
Castricum. Ondanks het zeer slechte weer was de opkomst van de spon-
soren redelijk te noemen. Onder de sponsors die aanwezig waren, was on-
der andere wethouder Fred Mosk. Op de foto proosten Fred Mosk en pas-
toor Kaleab op de geslaagde sponsormiddag. 

cue en een borrel. De vele vrij-
willigers die het mogelijk maken 
dat er jaarlijks genoten kan wor-
den van volleybal konden nu zelf 
eens genieten van alle aandacht.
Voorzitter Arjen Pauzenga be-
dankte drie vrijwilligers die niet 
lid of niet ouder zijn. Peter van 
den Brink, Jan Zonneveld en Ben 
Brussel zetten zich zonder enig 
belang in voor Croonenburg. 

Daarnaast werden vier vrijwil-
ligers in het zonnetje gezet die 
een heel speciale bijdrage dit 
jaar hadden geleverd. Door deze 
mensen is 2BEACH binnen hele 
korte tijd een groot succes ge-
worden en is de toekomst voor 
de club een stuk mooier en stevi-
ger. Dit waren Martin Mols, Tin-
ka Janissen, Hester van Urk en 
Hessel Leithuijser. 
Daarnaast werden alle andere 
vrijwilligers bedankt voor de  bij-
drage op ieder zijn of haar eigen 
manier. 

LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN

Castricum - In zwembad De Witte Brug 
kunnen 50-plussers gratis kennisma-
ken met allerlei activiteiten. Tijdens de  
‘50+special’ op dinsdag 22 oktober van 
13.00 tot 15.15 uur kan men in ontspannen 
sfeer, met een watertemperatuur van 30° C 
onder deskundige begeleiding proeven aan 
de verschillende watersportbewegingen. 
Zo is het mogelijk om in diep of ondiep wa-
ter, met en zonder muziek uit te proberen 
wat het beste past. Bovendien kan men een 
kijkje nemen in de sauna, de infraroodcabi-
ne en het Turks bad. 

Om 13.15 uur begint Meer Bewegen voor 
Ouderen. Na de pauze waarbij vragen kun-
nen worden gesteld, aerobics op muziek, 
een half uur later joggen op muziek in diep 
water met een wetbelt. 

Na een succesvolle tour in 2012 komt de West End-
sensatie Abba Mania terug naar Nederland. Te zien op 
vrijdag 25 oktober in het Haarlemse Patronaat aan de 
Zijlsingel 2. Abba Mania heeft al vele bezoekers van al-
le leeftijden de hoogtijdagen van Abba laten herbele-
ven. In 2002 stonden ze maar liefst achttien weken in 
het Strand Theatre in het Londense West End. Vervol-
gens trokken ze zelf de wijde wereld in. Abba Mania 
verpakt de tijdloze Abba-songs in een pakkend concert 
dat de muziek en stijl van Abba eer aan doet. Lezers 
van deze krant krijgen korting. 
Knip de bon uit en men ontvangt aan de kassa 2,50 eu-
ro korting per ticket. Maximaal vier tickets per bon en 
alleen geldig aan de kassa, ook in de voorverkoop. Niet 
geldig in combinatie met andere kortingen.

Abba Mania: zó van 
West End naar Haarlem

Dinsdag 22 oktober

Bewegen in het 
water; special 

voor 50-plussers
Het nieuwe boek ‘Heront-
dekking van visserstruien’, 
door Stella Ruhe, bevat zes-
tig oorspronkelijke breipa-
tronen van vissertruien uit 
veertig Nederlandse vissers-
plaatsen. Naast de patronen 
zijn prachtige verhalen over 
de visserij opgetekend. Het 
boek is voor 24,94 euro te 
koop bij Brouwer.
Voor allerlei soorten hand-
werk, zelfmaakmode en 
hobby heeft Brouwer van 
alles in huis. Van ritsen en 
knopen tot (brei)garens en 
handwerkpakketten. Brou-
wer is verder offi cieel dealer 

van grote merken naai-, locke- en borduurmachines als Pfaff, 
Husqvarna, Janome, Singer, Brother en Bernina. Voor repara-
tie van alle merken machines kan men hier ook terecht.

Naaimachine & Hobbycentrum Brouwer, Begijnenstraat 17-
19, Beverwijk, 0251-223669, www.brouwernaaimachines.nl.

Herontdekking vissers-
truien bij Brouwer

Tijdens het Cruise-event in de passenger terminal 
op 24, 25 en 26 oktober op de Piet Heinkade 27 
ontmoet het publiek touroperators die reizen aan-
bieden op grote schepen, maar ook kleinere sche-
pen of zeiljachten. Of men nu een zeecruise wil 
maken, een complete zeilvakantie, een wereld-
cruise of een riviercruise; alles wordt hier uitge-
legd en aangeboden. Belangstellenden kunnen 
vragen stellen aan de experts, een droomcruise 

samenstellen en zelfs boeken. Op de verschillen-
de seminars wordt  uitgelegd hoe een cruise in 
zijn werk gaat. 

Het Cruise-event is de locatie waar de online aan-
bieder tijdelijk reisbureau wordt. Ook voor de kin-
deren is er voldoende te zien en te beleven. Kin-
deren tot en met twaalf jaar kunnen sowieso gra-
tis naar binnen. Kijk ook op www.cruise-event.nl. 

Volop verrassingen tijdens 
het Cruise-event

OPEN 19.00 AANVANG 20.00
VRIJDAG  25.10.2013  
MANIA
ABBA



Uitgeest/Castricum  - In het 
weekend van 26 en 27 oktober 
houdt kleindiervereniging Jong 
Leven Uitgeest een kleindie-
renshow. Ook dit jaar wordt de 
show gehouden in de aula van 
het Clusius College aan de Oran-
jelaan 2a in Castricum. De ver-
eniging bestaat dit jaar 50 jaar.
Er worden meer dan 300 hoen-
ders, dwerghoenders, konijnen, 
cavia’s, sierduiven, siervogels 
verwacht die te bewonderen zijn 
in allerlei soorten, kleuren en 
maten. Deze kleindierenshow 
zal zaterdag avond om 20.00 uur 
offi cieel worden geopend door 
Wethouder Mosk van Castricum. 

De fokkers van deze kleindieren 
zijn al maanden lang bezig om 
de ingezonden dieren in perfec-
te conditie naar deze tentoon-
stelling te brengen. Gepoetst, 

gewassen of geborsteld en zo 
goed mogelijk getraind worden 
de dieren in de kooien gebracht 
om een betere indruk te maken 
bij de keurmeester. Ook van be-
lang zijn natuurlijk alle rasken-
merken die ook worden beoor-
deeld. De keuring van de dieren 
vindt plaats op zaterdag 26 ok-
tober. 

Er is genoeg te beleven. Er is 
een informatietafel, kleurwed-
strijd voor kinderen van 0 tot 
12 jaar, een tombola waar leuke 
prijzen te winnen zijn, een kof-
fi ecorner voor een lekker bak-
kie koffi e of een lekker broodje, 
een knuffelhoek, en een volière. 
De ingezonden kleurplaten wor-
den beoordeeld door het bestuur 
die ook de prijzen toekent. Alle 
kleurplaten worden opgehangen 
in de aula tijdens de Kleindieren-

show en de winnaars krijgen be-
richt thuis.

Op zondag is er ook van 11.00 tot 
13.00 uur een huisdierenkeuring 
waarbij kinderen hun konijn, ca-
via, hoender of duif kunnen la-
ten keuren door een echte keur-
meester.

Tevens is er tijdens de show de 
mogelijkheid om een konijn, ca-
via, hoender of duif aan te schaf-
fen als huisdier.
Kleindierenshow Jong Leven 
Uitgeest in het Clusius College, 
Oranjelaan 2a, Castricum. Ge-
opend voor het publiek: zater-
dag 26 oktober 10.00 tot 17.00 
uur en zondag 27 oktober 10.00 
tot 16.00 uur. 

Voor meer informatie zie:  www.
jonglevenuitgeest.nl.

Uitgeest - Zaterdag 19 okto-
ber speelt Lenny Kuhr haar mu-
ziektheaterprogramma ‘Wie ben 
je’ in De Zwaan. Het is de meest 
essentiële vraag die een mens 
zich kan stellen. Op indringen-
de en speelse wijze bezingt Len-
ny Kuhr 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. Een muzikale 
drie-eenheid.
Aanvang van deze voorstelling is 
20.15 uur, toegangsprijs is 15 eu-
ro. Vrienden van de Zwaan Cul-
tureel krijgen 2,50 korting. Kaart-
verkoop via boekhandel Schuyt of 
aan de zaal (mits nog beschik

Lenny Kuhr in De Zwaan

baar), of via online reservering.
Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel, www.vrien-
denvandezwaancultureel.nl

‘Dubbele Agenda’ 
Lekker ouderwets 
lachen bij Genesius
Uitgeest - Onder leiding van 
professioneel regisseur Har 
Smeets werkt Toneelvereniging 
Genesius uit Uitgeest de laatste 
maanden aan de klucht “Dubbe-
le agenda”.

Deze klucht werd geschreven 
door John Chapman en Dave 
Freeman. In de jaren zeventig en 
tachtig werd dit stuk gespeeld 
door o.a. Piet Bambergen, Rudi 
Falkenhagen, Jeroen Krabbé en 
Pleuni Touw onder de naam ‘Pri-
vé voor twee’.
Harriët wordt onderhouden door 
haar twee minnaars, Gordon en 
Alex, die niet van elkaars be-
staan afweten. Het enige wat 
hen gescheiden houdt is mam-
mie, die opdaagt wanneer Har-
riët in de knel dreigt te raken. 
Alles wordt nog ingewikkelder 
wanneer vriendin Anne opduikt. 
Zij is op de vlucht voor haar aan 
alcohol verslaafde echtgenoot. 
De chaos is compleet wanneer 
Gordon door een ongelukkige 

gebeurtenis niet naar huis kan. 
Lukt het Harriët zich hieruit te 
redden of zullen de minnaars el-
kaar eindelijk ontmoeten? Wel-
ke rol speelt Anne in het geheel?  
Eén vrouw, twee minnaars, een 
vriendin, een echtgenoot, twee 
echtgenotes, chaos, verwarring 
en persoonsverwisselingen zijn 
de ingrediënten voor een heerlij-
ke avond toneel. Genesius speelt 
deze klucht op vrijdag 1, zater-
dag 2 en zondag 3 november in 
Dorpshuis De Zwaan, Middel-
weg 5 te Uitgeest. 

Aanvang op vrijdag en za-
terdag om 20.00 uur en 
op zondag om 14.00 uur.                                                                                                                                         
Kaartverkoop: Kapsalon IN-
4HAIR, Middelweg 16 en Dekker 
Groenten en Fruit, Middelweg 
86. Telefonisch bij Jolanda Ro-
denburg, tel. 0613624178, per e-
mail: info@genesiusuitgeest.nl.                                                                                                                                              
Bij beschikbaarheid zijn er ook 
kaarten aan de zaal te koop, 
maar vol = vol.

Sportief wandelen 
bij Lycurgus

Regio - Atletiekvereniging Ly-
curgus in Krommenie voert naast 
de wedstrijdatletiek, trimmen, 
Nordic Walking en Start to Run 
nu ook Sportief Wandelen in. 

Sportief Wandelen is een ideale 
activiteit voor iedereen die aan 
zijn of haar fi theid wil werken. De 
belasting op spieren en gewrich-
ten is vele malen lichter dan bij 
hardlopen. Sportief wandelen is 
dan ook voor iedereen zeer ge-
schikt. Vooral voor mensen met 
gewrichtsklachten, obesitas, di-
abetes en COPD. 

Een training Sportief Wandelen 
wordt begeleid door Helène Ras. 

Zij is een professionele trainer. 

De training duurt een uur en be-
staat meestal uit een warming-
up, een stuk stevig doorwande-
len, loopoefeningen, tempowis-
selingen en uitlopen.

De trainer geeft tijdens de trai-
ning technische aanwijzingen 
en leert u te letten op uw eigen 
grenzen. En natuurlijk is het be-
halve inspannend ook gezellig, 
waarbij het sociaal aspect heel 
belangrijk is. Er is altijd tijd voor 
een praatje.

Er wordt gestart op zaterdagmid-
dag 2 november om 13.30 uur en 

het duurt tot ongeveer 15.30 uur. 
De training wordt gehouden op 
de accommodatie van Lycurgus 
aan de Marslaan in Kromme-
nie. Sportief wandelen zal daar-
na 1 keer per week op woens-
dagochtend van 09.00 tot 10.00 
uur plaatsvinden.

Nadere inlichtingen kunt u krij-
gen bij: Jan Velt, 075-6280994 
of janvelt@hetnet.nl of Rob Velt, 
075-6211957 of velt_lycurgus@
kpnmail.nl. 

Wilt u sportief wandelen probe-
ren, geef u dan voor 30 okto-
ber op bij een van bovenstaan-
de adressen.
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Jeugd G-team van FC Uitgeest 
in de Friends League

Uitgeest - Vanaf dit jaar doet het 
jeugd G-team van FC Uitgeest 
mee aan de Friends League van 
de KNVB. Dat betekent dat de 
spelers elke maand een klein 
toernooitje hebben en dan twee 
of drie wedstrijden spelen. Za-
terdag speelde de JG1 twee par-
tijtjes. De eerste wedstrijd tegen 
NVC verloren de jongens helaas 
met 0-4, maar het tweede partij-
tje tegen Sporting Almere won-

nen ze met 5-0. Een mooie op-
steker! Al na 1 minuut een ge-
weldige opening door Jesse met 
1-0. Vrije trap tegenpartij rich-
ting doel met een mooie red-
ding van Michael, de keeper. 
Mooi  schot wederom door Jes-
se, maar helaas net over het doel 
heen. Wederom een kans voor 
Uitgeest  dit keer door Jason, 
2-0. Een goed balspel van Bart, 
hij weet de tegenpartij van zich 

Woensdag 16 oktober junioren:
Stormvogels C1-Uitgeest C1 19:00
Pupillen:
Vrone D3-Uitgeest D3 18:30

Zaterdag 19 oktober junioren
Koedijk C1-Uitgeest C1 11:45
Pupillen:
FC Uitgeest toernooi  vanaf 09:00
Meisjes:
Uitgeest MB1 FC Uitgeest toernooi
Uitgeest MC1 FC Uitgeest toernooi
 

Zondag 20 oktober senioren:
Dames:
Uitgeest VR2-Limmen VR2 11:00
Junioren:
Vitesse 22 A1-Uitgeest A1 11:00

Trainers FC Uitgeest 
krijgen scholing bij AZ

Uitgeest - AZ houdt zondag het 
eerste scholingsmoment voor 
de trainers van alle met AZ sa-
menwerkende amateurclubs. De 
scholingsmomenten maken deel 
uit van de vernieuwde AZ Voet-
balschool, die tot doel heeft het 
amateurvoetbal in Noord Hol-
land naar een hoger plan te til-
len.

Onderwerp van dit eerste scho-
lingsmoment is ‘de 11 gouden 
opleidingsregels van AZ’. Het 
thema wordt met de aangemel-
de trainers besproken in het 
Louis van Gaal restaurant in het 
stadion. Daarna worden de op-
leidingsregels tijdens de training 
met een AZ trainer in de prak-
tijk gebracht. Na afloop worden 

de regels en de training geëvalu-
eerd. Hans de Winter is vanaf dit 
seizoen als Hoofd Jeugd Oplei-
ding werkzaam bij FC Uitgeest. 
Hans heeft de laatste jaren veel 
ervaring opgedaan in het ont-
wikkelen van jeugdvoetballers. 
Hans is blij met deze nieuwe op-
zet van de AZ Voetbalschool en 
heeft zijn enthousiasme kunnen 
overbrengen op de grote groep 
jeugdtrainers bij FC Uitgeest.  
Ruim 30 jeugdtrainers  hebben 
zich opgegeven voor deze scho-
ling. Deze jeugdtrainers zullen 
zondag aanwezig zijn in het AZ 
stadion en zij hopen op een leer-
zame ochtend, zodat zij later de-
ze regels in de praktijk kunnen 
brengen bij de jeugd van FC Uit-
geest.

     Korfbalflits
       Stormvogels

Nootebos (z)waait af 
met nederlaag!

Uitgeest - Onder bizarre weers-
omstandigheden stond afgelo-
pen zondag de wedstrijd DKV 
Viktoria – Stormvogels op het 
programma. Daar waar de wed-
strjid van het tweede team van 
Stormvogels tijdens de tweede 
helft gestaakt werd, moest het 
vlaggenschip van de vereniging 
‘gewoon’aantreden. De conditie 
van het kunstgrasveld in Diemen 
was goed en dat gaf de doorslag 
voor de leidsman om de partij 
toch te laten starten, 
 Dat deze wedstijd nooit een 
wedstrijd zou worden stond bij 
voorbaat al vast. Versteend, ver-
kleumd, doorweekt en zo goed 
als geen balcirculatie waren de 
kernwoorden voor deze par-
tij.  DKV ging beter om met de 
weersomstandigheden en wist  
dat tot uiting te brengen door 2 
snelle goals. Demi Erkelens wist 
vervolgens een treffer voor de 
Uitgeesters te noteren door het 
benutten van een vrije bal, op dat 
moment niet wetende dat het bij 
die ene treffer zou blijven voor 
Stormvogels. DKV wist voor de 
theepauze, waar beide ploegen 
halsreikend naar uitkeken, nog 
wel 3 keer te scoren.  Een ach-
terstand van 4 punten tegen de 
als tweede geklasseerde oppo-
nent was geen slecht resultaat.
De theepauze had de Uitgeester 
formatie geen vleugels gegeven, 
eigenlijk was er sprake van een 
tegenovergesteld effect. Schoten 
hadden geen kracht, ballen kwa-
men niet aan en georganiseerde 
aanvallen waren er niet bij. DKV 
had er geen kind aan en wist ge-
makkelijk uit te lopen naar een 

ruime, zij het geflatteerde uitslag 
van 12-1.  Deze wedstrijd stond 
ook in het teken van het (tijde-
lijke) afscheid van de zwange-
re Eveline Nootebos-Jongejans.  
5 minuten voor tijd werd zij on-
der applaus naar de kant ge-
haald zodat zij zich de aanko-
mende maanden kan richten op 
de komst van haar tweede kind. 
 Begin November zal de ploeg 
van trainer/coach Lenny Klou-
wen een trainingkamp beleggen 
in de omgeving van Ommen ter 
voorbereiding op de micro com-
petitie, die in November zal star-
ten

af te schudden. Dit maal maakt 
Jason de 3-0. Wat een goed sa-
menspel, Uitgeest!

Nu een mooi schot van de te-
genpartij maar helaas over het 
doel. Omdat FC Uitgeest zo goed 
speelde is Jason naar de tegen-
partij gegaan.  Wel zo eerlijk. 
Rens rent nu over het veld, hij 
weet de bal goed bij zich te hou-
den. Nu Bart die de bal ontzet-
tend goed bij zich weet te hou-
den, hij schiet de bal naar Jes-
se en ja hoor, het is 4-0. Nu 
een poging van Bink naar Bart 
maar helaas balverlies. Een 
goed schot van de tegenpar-
tij met een mooie redding van 
Jesse . Bijna een doelpunt van 
Bart maar helaas tegen gehou-
den door de keeper. Een goede 
kopbal van Rens. Nu een wisse-
ling van Mark naar de tegenpar-
tij. Jason vindt dit toch erg moei-
lijk en Mark wil dit graag op zich 
nemen. 

Via een goede uitgooi van Mi-
chael naar Bart naar het doel 
maar helaas hij is er naast . Nu 
een tweede poging van Bart met 
wel een goed doelpunt. Eind-
stand 5-0 voor Uitgeest!

Team ‘Jokerun’ klaar voor donorrun

Uitgeest - Deze week is Nati-
onale Donorweek. Een belang-
rijk doel is mensen te stimule-
ren hun keuze –Donor Ja of Nee 
– vast te leggen in het Donorre-
gister. Joke Limmen uit Uitgeest 

weet uit ervaring hoe belang-
rijk een donor kan zijn. Zij heeft 
sinds 2010  een donorhart en is 
toen aan haar “tweede leven” be-
gonnen.  Joke: “Ik ben nog iede-
re dag blij met mijn nieuwe hart 

en ben mijn donor enorm dank-
baar, ik gun dit iedereen.” Joke 
is zeer actief en zet zich op ver-
schillende manieren in voor haar 
lotgenoten. Ze geeft lezingen op 
scholen en beurzen om mensen 
aan het denken te zetten, zonder 
uit het oog te verliezen dat dit 
niet een keuze is die je zo maar 
even maakt. 

Tijdens de Donorweek vindt 
ook de Marathon van Amster-
dam plaats op zondag 20 okto-
ber. Hier lopen 500 sporters het 
8 kilometer lange onderdeel voor 
de Nederlandse Transplantatie 
Stichting, dwars door Amster-
dam. Deze Donorrun staat voor 
de start van een nieuw leven 
dankzij orgaandonatie. Mensen 
die een donororgaan ontvingen, 
laten zien dat je na een trans-
plantatie kunt deelnemen aan 
een sportevenement op niveau. 
Op deze manier vragen zij tijdens 
de Donorweek aandacht voor 
orgaandonatie. Joke trots: “En 
ik mag de Captain zijn van een 
team van tien gevraagde sporters 
uit de omgeving van Uitgeest die 
zich hiervoor willen inzetten en 
zal natuurlijk aan de kant staan 
om hen aan te moedigen. Zij zijn 
enorm enthousiast en rennen 8 
kilometer aan één stuk.” De lo-
pers met een donororgaan ren-
nen een estafette van 2 keer 4 ki-
lometer en geven zo symbolisch 
het leven door. Joke wil ook nog 
aankaarten dat een collectief van 
zes Brabantse kunstenaars op 17 
oktober in Eindhoven een vijf-
daagse expositie start met wer-
ken over het lichaam, verganke-
lijkheid, huid- en orgaandonatie. 
Kijk voor alle informatie op www.
transplantatiestichting.nl.
(Monique Teeling)



Uitgeest - Deze maand foto 
nummer 08400 uit de beeldbank 
van de Vereniging Oud Uitgeest 
in deze maandelijkse rubriek. 
Dat de foto’s van de vereniging 
Oud Uitgeest goed bekeken wor-
den heeft het bestuur de afgelo-
pen maand weer gemerkt. Alle 
personen van de vorige foto (nr 
22901) waren binnen een paar 

dagen bij de redactie bekend. 
Het betrof de foto van een groep 
mensen voor een KLM-toestel. 
De inschatting was dat deze foto 
eind jaren ’40 of begin jaren ’50 
gemaakt was. Maar via de op-
merkingen van diverse mensen 
kwam men tot de conclusie dat 
het in ieder geval een opname is 
van voor de Tweede Wereldoor-

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit haar databank in 

deze rubriek

log.  
Ditmaal een foto uit 1930 van het 
personeel van de N.V. Electrische 
drukkerij v/h A.W. van der Hoek 
die onder andere het weekblad 
voor Uitgeest e/o (de voormalige 
naam van de Uitgeester) maakte. 
We herkennen aan zijn karakte-
ristieke baard de heer Pieter Wil-
lem Kalkman. Hij was de direc-
teur van de drukkerij en hij werd 
ook wel P.W.K. genoemd door de 
zeven personeelsleden.  Maar 
wie zijn die personeelsleden? 
Wie weet hier meer van en kan 
de ontbrekende namen geven? 
Uw reactie kunt u kwijt op de 
website: www.ouduitgeest.nl  bij 
‘Wie is wie’. Hier kunt u de foto 
ook nog op uw scherm verder 
bekijken. U kunt ook bellen met 
Herman Tervoort, 0251-313196 of 
Greet Enkt-Mors, 0251-311800.
Heeft u ook foto’s waarvan u 
denkt dat ze voor onze vereni-
ging interessant zijn? Neem in 
dat geval contact op met boven-
staande personen.

FABO-nieuws
Uitgeest - De FABO clubs zijn 
inmiddels weer in volle gang. Ge-
lukkig is de belangstelling voor 
deze hobbyclubs nog steeds erg 
groot. De meeste clubs draai-
en op volle bezetting, maar op 
de modelbouwclub, de model-
spoorclub en de computerclub 
is nog plaats voor nieuwe leden.
De Computerclub is op de don-
derdagavond. Je kunt op deze 
club terecht om bijvoorbeeld An-
droid Apps te leren programme-

ren. Voor leden vanaf 12 jaar.
Vanwege de grote belangstel-
ling voor de timmerclubs is men 
op zoek naar vrijwilligers voor 
een nieuw te starten timmerclub. 
Lijkt het je leuk om dit te doen? 
Kom dan een keer langs op de 
timmerclub op donderdag- of 
vrijdagavond!

Kijk voor uitgebreide informatie 
over onze vereniging en alle club 
op www.fabouitgeest.nl.

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

De hippe waterfl esjes
verkrijgbaar bij:

Maerelaan 5
Heemskerk
Tel. 0251-251514

www.wereldwinkelheemskerk.nl

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

MMMM…VERSE TAAI-TAAI EN SPECULAAS !! 
Een dubbele lekkernij….

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do. t/m wo): 

TAAI-TAAI HARTJES
lief….. van € 3,50 nu  per pakje € 2,95 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)

SPECULAASSTAAF
met roomboter-amandel van € 4,75 voor € 3,95 !! 
(of 2 volle spaarkaarten)

Uitgeest - Van eind oktober tot 
december werkt een aannemer 
in opdracht van het Hoogheem-
raadschap Hollands Noorder-
kwartier aan verbreding van de 
Hendriksloot en aanleg van na-
tuurvriendelijke oevers. Er wordt 
geen grond aangevoerd of afge-
voerd. De overlast voor de omge-
ving zal dus zeer beperkt zijn. 
Tussen de Koogdijk en de Hen-
driksloot laat het hoogheemraad-
schap een gebied inrichten voor 
waterberging en natuur. De Hen-
driksloot wordt verbreed en er 
worden natuurvriendelijke oevers 
aangelegd. Met de vrijkomende 
grond wordt het middendeel van 
het gebied opgehoogd. Hierdoor 

ontstaat ruimte voor extra water-
berging. Dat is nodig om water-
overlast bij hevige regenbuien te 
voorkomen.
De oevers krijgen een flauw aflo-
pend talud, zodat planten en die-
ren goed kunnen gedijen en de 
waterkwaliteit verbetert.
De afgraving en ophoging bren-
gen het historisch reliëf terug en 
accentueren het voormalige Oer-
IJ. In het gebied is onderzoek ge-
daan naar archeologische waar-
den. Daarmee is bepaald waar 
kan worden gegraven en tot wel-
ke diepte. Als wordt gewerkt in 
de nabijheid van mogelijk inte-
ressante plekken ziet een ar-
cheoloog daarop toe.

De inrichting en het toekomstig 
beheer zijn gericht op de ont-
wikkeling van bloemrijk gras-
land, met dotterbloem en koe-
koeksbloem in het lagere deel en 
kamgras, veldzuring en pinkster-
bloem in het hogere. De beheer-
der kan ervoor kiezen schapen in 
het gebied te weiden.
Omwonenden en belangorgani-
saties zijn bij het project betrok-
ken. Op 4 juni 2012 is een werk-
atelier georganiseerd om wensen 
en ideeën te verzamelen. Daar-
mee is een inrichtingsplan opge-
steld dat op 2 juli 2012 tijdens een 
openbare inloopavond werd ge-
presenteerd. De reacties op het 
plan waren positief.

Inrichting waterberging bij De Koog

Workshop Mindfulness 
in de bibliotheek
Uitgeest - In Bibliotheek IJmond 
Noord, vestiging Uitgeest wordt 
op dinsdag 29 oktober een 
workshop gegeven over mind-
fulness. De workshop wordt ge-
geven door Moni Hanasbei, pre-
ventiedeskundige van Context. 
Tandenpoetsend de krant door-
nemen terwijl je intussen met 
handgebaren je kinderen naar 
school wuift. De mail lezen, ter-
wijl je aan de telefoon zit. In bed 
niet kunnen slapen omdat je aan 
je werk blijft denken. Voor je er 
erg in hebt doe je alles tegelijk, 
maar niets meer helemaal goed. 

In de Workshop Mindfulness 
maakt u kennis met vaardighe-
den om te leven in het hier en nu.
De workshop is een éénmalige, 
informatieve bijeenkomst van 2 
uur, waarin kort en krachtig ken-
nisgemaakt wordt met het thema 
mindfulness. 

Aanvang  19.30 uur, entree 5 eu-
ro. Maximaal 15 deelnemers. Re-
serveren via www.bibliotheekij-
mondnoord.nl of bij de klanten-
service in de bibliotheek.
Meer informatie: www.biblio-
theekijmondnoord.nl. 
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Verder van huis
Joost Verbruggen doet zijn verhaal over het bijtincident in het park bij 
Noord-End. Ik betreur ten zeerste wat er gebeurd is en wil het zeker niet 
bagatelliseren, maar een hond bijt nooit zomaar. Als kynologisch instruc-
teur stel ik dat je honden niet altijd onder controle kan houden, zeker als 
er opwinding in de buurt is. Hierbij kan je denken aan fietsers, andere 
honden, joggers. Deze twee honden hebben Verbruggen als een bedrei-
ging gezien. Er heeft een bepaalde chemie tussen hen plaatsgevonden 
waarop de honden hebben gereageerd in hun opwinding. Veel mensen/
joggers /fietsers weten inmiddels dat honden kunnen reageren op be-
weging/snelheid en houden daar een beetje rekening mee, ze minderen 
vaart of gaan zelfs stilstaan. Een wijze les voor iedereen: ga niet rennen/
gillen/de hond strak aankijken, maar blijf gewoon stilstaan en keer de 
hond je zijkant toe, kijk hem niet aan en blijf rustig. Als honden hun niet 
energie kwijt kunnen door met elkaar te rennen en spelen, zal dit alleen 
maar kunnen resulteren in ongewenst gedrag en dan zijn we verder van 
huis. Saskia Snabilie, Castricum. 

Te hard gehapt
Wat ben ik geschrokken van de foto van een bloederige arm in de Cas-
tricummer van 9 oktober; . Maar ik ben meer geschrokken van de hetze 
die gaande is tegen loslopende honden in het park Noord-End. Ik ben 
een hondenliefhebber in hart en nieren. Daarbij heb ik puur uit hobby 
mijn diploma’s voor hondeninstructeur gehaald. Begrijp mij niet ver-
keerd, bijtincidenten bij kinderen en mensen zijn uit den boze. Mijnheer 
was zich aan het voorbereiden op de marathon in een losloopgebied 
voor honden. Honden spelen daar, en spelen vaak een spel, waar hun 
jachtinstinct in verweven zit. Zij zien dan een renner die hun spel nog 
meespeelt ook. Maar als mijnheer een echte prooi in de ogen van de 
honden zou zijn geweest, dan had de arm er heel anders uitgezien en 
had hij naar het ziekenhuis gemoeten. Honden spelen nou eenmaal met 
hun bek en daar is een fout door de bewuste hond gemaakt door te hard 
te happen. Toen de man stopte, en waarschijnlijk zijn pijn liet horen, is 
de hond gestopt met zijn spel, hij is zich bewust geweest van zijn fout. 
Hieruit kan ik ook opmaken dat de bewuste hond geen valse hond is 
geweest. Anders was hij doorgegaan met bijten. Daarom een tip voor 
renners en fietsers in een losloop- en speelgebied voor honden: Als een 
hond achter u aan komt, ga stil staan, handen langs het lijf en kijk de 
hond niet aan. Het is het enige afgeschermde losloopgebied voor hon-
den het hele jaar door. Zou het mogelijk zijn als u nog steeds niet van 
honden gediend bent, om elders te sporten, fietsen of met uw kinderen 
te spelen? 
Mirjam van der Linden.

30 op Laan van Albertshoeve
U heeft hem vast zien hangen, de snelheidsmeter op de Laan van Al-
bertshoeve. En, viel het u mee hoe hard u reed? Als bewoner van deze 
straat kan ik zeggen dat het heel vaak tegenvalt. Wij zien regelmatig au-
to’s met een snelheid boven de 50 km per uur langs rijden, terwijl 30 km 
per uur de maximale snelheid is. Helaas hangen deze snelheidsmelders 
er tijdelijk. Want, het werkt: nu de meters er hangen houden veel men-
sen hun snelheid in. Wij steken voor al deze mensen een duim onhoog. 
Dank, bravo. Maar wij vragen u ook: houd u aan de maximale snelheid!
Nicoline Kingma.

Acht cellisten spelen 
Canto Ostinato bij Iskra

Castricum - Op zaterdag 9 no-
vember viert Iskra haar tienjarig 
bestaan met Canto Ostinato. Het 
meest opmerkelijke en fascine-
rende muziekstuk van de veel-
geprezen Nederlandse compo-
nist Simeon ten Holt in de bijzon-
dere bezetting van acht cello’s. 
Het publiek kan zich laten mee-
slepen door de acht jonge bevlo-
gen cellisten van het Cello8ctet 
Amsterdam. Cello8ctet Amster-
dam is het enige vaste ensemble 
in deze samenstelling ter wereld. 
Er is dan ook weinig origineel re-

pertoire voor een bezetting van 
acht celli. Daarom speelt het oc-
tet stukken die speciaal voor hen 
werden geschreven, naast be-
werkingen van bestaande stuk-
ken. Met deze voorstelling en ’s 
middags met de familievoorstel-
ling Cellostorm eveneens uitge-
voerd door het Cello8ctet Am-
sterdam viert Iskra haar tienja-
rig bestaan. In het Jac.P. Thijsse 
College, De Bloemen 65, Castri-
cum. Kaartverkoop via www.is-
kra.nl of aan de kassa. Aanvang 
20.15 uur. 

Artistieke Handen
Beurs boordevol variatie
Regio - Zondag 20 oktober is 
het weer de dag van de amateur-
kunstbeurs Artistieke Handen. In 
Haarlem in het Kennemer Sport-
center aan de IJsbaanlaan 4 to-
nen ruim tachtig amateur-kun-
stenaars uit het gehele land op 
deze dag van 10.30 tot 17.00 uur 
de werkstukken die zij in de af-
gelopen periode vervaardigden. 
Artistieke Handen is een mani-
festatie die al vanaf 1983 op ver-
schillende locaties in het land 
wordt gehouden.  De manifesta-
tie wil amateur-kunstenaars de 
mogelijkheid bieden hun werk 
aan een groot publiek te laten 
zien en te verkopen. 
Amateur-kunstenaars verzorgen 
presentaties, workshops en de-
monstraties op velerlei gebie-

den.  Neem bijvoorbeeld de fijn-
schilderkunst of poppen maken, 
iets wat iedereen kan leren. Ver-
der is er natuurlijk het vertrouw-
de aanbod van keramiek, siera-
den, loodcreaties, origami, kaar-
ten, schilderijen, houtsnijwerk 
enzovoorts, alsook de nieuwste 
trends: scrapbooking en breien. 
Stands van leveranciers van di-
verse hobbymaterialen vormen 
een mogelijkheid om zelf met 
een creatieve hobby te beginnen.
Voor al het werk geldt de voor-
waarde dat het echte kunst is en 
geen seriewerk. Een regel waar-
aan ze zich maar al te graag hou-
den, al is het maar om hun goe-
de naam en die van hun collega’s 
hoog te houden. Iedereen is wel-
kom op de Amateurkunstbeurs 

Artistieke Handen. De entree-
prijs is 7 euro en voor 65+ kost 
het 6 euro. Kinderen onder de 12 
jaar, onder begeleiding, gratis, 
evenals het parkeren. Voor lezers 
van deze krant heeft de organi-
satie van Artistieke Handen een 
leuke actie: iedere man die met 
zijn partner meekomt naar beurs, 
mag voor 1 euro naar binnen. 
Wel dient men hiervoor dit origi-
nele artikel (dus geen kopie) te 
tonen bij de kassa. Zie ook www.
artistiekehanden.nl.

Castricum - Deze week is op 
woensdag 16 oktober spelletjes-
avond in De Bakkerij. Op vrijdag 
18 oktober gaat De Bakkerij het 
weekend in met de nederbeat-
band The Mieters en met The At-
tic Toons. 

The Mieters laten horen dat de 
nederbeat nog springlevend is. 
Ze combineren authentieke six-
ties klanken met moderne, Ne-
derlandse teksten. The Attic 
Toons komen gedeeltelijk voort 
uit de band Korskjok. Ze bestaan 
sinds 2011 en ze spelen tegen-
woordig een leuke mix van reg-
gae en punk. Aanvang 22.30 uur. 
De entree is 4,00/3,00 euro. Lid 
worden kan ter plekke. 

Zaterdagavond de grooves van 
de mannen van Zapmachine. De 
naam van de band is een samen-
trekking van Zappa en Soft Ma-
chine, maar is ook gekozen om-
dat het kwartet graag heen en 
weer zapt tussen verschillende 
genres, periodes en stijlen. En-
tree is 3,00/2,00 euro, aanvang 
22.30 uur. De zaal gaat op bei-
den avonden om 21.00 uur open. 

Zondag is er vanaf 20.00 uur een 
literaire avond met medewerking 
van het Wijker Dichtersgilde. 
De Bakkerij is te vinden aan de 
Dorpsstraat 30. 

The Mieters en 
meer in De Bak

The Mieters, vrijdagavond op 
het podium van De Bakkerij.

Castricum - Op zaterdag 9 no-
vember houdt theatergroep C-
Squad de jaarlijkse rommel-

Rommel gezocht markt. Met deze markt zamelt de 
groep geld in voor de komende 
show. 
Wie bruikbare spullen heeft waar 
men van af wilt, neemt contact 

op via rommelmarkt@c-squad.
nl of belt 0251-659333 na 20.00 
uur. Inbrengen kan vrijdag 8 no-
vember vanaf 18.00 uur in Gees-
terhage.

Dag van Sancti Adalberti
Egmond - Op 19 oktober wordt 
De Dag van Sancti Adalberti ge-
vierd. De obligatiehouders ko-
men samen in de abdij. Abt Ge-
rard Mathijsen houdt een toe-
spraak. Daarna een audiovisuele 
presentatie van Peter Lassooy en 
Ward de Groote over verleden, 
heden en toekomst en de pre-
sentatie van de plannen voor de 
brouwerij. Vervolgens begeven 
de genodigden zich in processie 
naar Het Wapen van Egmond-
Binnen. De avond wordt daar-
na opgebouwd naar de neerda-
ling op aarde van de Egmondse 
Blonde. Bert van Baar zingt lie-

deren over het bier met bijzon-
dere instrumenten. Om 20.30 uur 
is de eerste uitbetaling van rente 
aan de obligatiehouders. De ren-
te bedraagt 8% en wordt uitge-
keerd in bier. 

Om 21.00 is het officiële pro-
gramma afgelopen maar het 
feest gaat verder met een jam-
sessie. De zaal van Het Wapen 
van Egmond-Binnen is vanaf 
21.00 uur geopend voor ieder-
een die wil proeven van de Eg-
mondse Blonde, die van de tap 
is. Er is een gratis glas Egmond-
se Blonde voor iedere bezoeker. 
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Inzet van Kaas en Zo 
beloond met certificaat
Castricum - Tijdens de Vak-
beurs Foodspecialiteiten in Ex-
po Houten zijn op dinsdag 1 en 
woensdag 2 oktober de eerste 
certificaten uitgereikt aan on-
dernemers met een kaas- of de-
licatessenwinkel. Kaas en Zo 
Castricum van echtpaar Van Zui-
len , gevestigd in winkelcentrum 
Geesterduin, behoort tot deze 
selecte groep. 
,,Wij hebben bewezen dat wij 
aan de kwaliteitseisen voldoen 
die gesteld worden door de 
Stichting Kaas- en Delicatessen-
winkels Nederland. Daar zijn wij 
bijzonder trots op.”
De Stichting Kaas- en Delicates-
senwinkels Nederland (KDWN) 
is een initiatief van het Vakcen-
trum branche Kaas en Delica-
tessen. Met het opstellen van 
een transparante checklist stelt 
de stichting KDWN onderne-
mers in staat om de kwaliteit van 
de bedrijfsvoering te verbeteren. 
Op het moment dat de onderne-
mer aan de gestelde eisen vol-
doet kan die zich aanmelden om 
in aanmerking te komen voor 
een certificaat. De door de on-
dernemer ingevulde lijst wordt 
door een onafhankelijke contro-

leur in de betrokken winkel ge-
checkt en pas na zijn goedkeu-
ring wordt overgegaan tot certi-
ficering.
“Met de breedte en de diepte 
van het assortiment, deskundig 
en betrokken personeel, hoog-
staande kwaliteit van de produc-
ten en goede product- en klan-
tenkennis onderscheiden wij ons 
als foodspeciaalzaak van ande-
re aanbieders richting consu-
ment. Dit betekent wel dat wij 
ons moeten blijven scholen en 
verbeteren om de consument op 
de juiste manier te kunnen hel-
pen bij het aankoopproces”, al-
dus de trotse Van Zuilen.
Met het certificaat bewijzen de 
ondernemers te voldoen aan de 
eisen die een consument mag 
stellen aan een foodspecialitei-
tenwinkel op het gebied van hy-
giëne, inrichting, wettelijke nor-
men, productkennis, assorti-
ment, gastvriendelijkheid en uit-
straling. ,,Met dit certificaat be-
wijzen wij dat wij aan alle eisen 
voor het vakmanschap voldoen 
en dat wij met onze medewer-
kers continu inspannen om on-
ze klanten op de juiste manier te 
helpen bij hun aankopen.” 

Uitreiking van het certificaat tijdens de Vakbeurs Foodspecialitei-
ten in Houten. 

Dennenappels zoeken
in centrum van dorp 
Castricum - Ook dit jaar kun-
nen kleine kinderen in de herfst-
vakantie op zoek gaan naar den-
nenappels die verstopt liggen in 
Castricum. Simone Veldt organi-
seert deze actie namens de on-
dernemers samen met Bianca 
van Corso. Op maandag 21 ok-
tober liggen vanaf 9.00 uur 120 
gouden dennenappels verstopt. 
Wie een dennenappel vindt ont-
vangt een prijs. Voor de tips om 
de dennenappels te vinden, is 

het een idee om vrienden te wor-
den met Herfst Actie Castricum 
op Facebook.
Lijstenmakerij Ida Bakker die 
dag speciaal geopend voor de 
vinders/prijswinnaars waar de 
dennenappels kunnen worden 
ingeleverd. Alleen dennenappels 
met nummer/label zijn geldig en 
kinderen kunnen maximaal twee 
dennenappels inleveren. De win-
keliers uit het centrum van Cas-
tricum zorgen voor een prijzen-

regen, er zijn 120 prijzen ter be-
schikking gesteld waaronder 
dertig keer lekkers van De Roset 
en vier toegangskaartjes voor De 
Efteling aangeboden door Lijs-
tenmakerij Ida Bakker.

Manon Schouten (17) 
geeft lezing in museum

Castricum - Hij was een 28-ja-
rige Corsicaan voor wie de ge-
duchte Napoleon ons land tot 
koninkrijk maakte: Lodewijk Na-
poleon Bonaparte. Deze ‘broer 
van’ werd hier in 1806 de aller-
eerste koning. Over hem schreef 
Manon Schouten, 17-jarige vwo-
scholiere van het Jac. P. Thijsse 
een profielwerkstuk. Haar visie 
brengt zij op 25 oktober naar vo-
ren in een lezing in het Haarlems 
Historisch Museum. 

Haar werkstuk, dat ook kritische 
noten bevat, heeft inmiddels een 
boekachtige omvang aangeno-
men. Manon is bovendien de 
drijvende kracht achter het Her-
denkingscomité voor Lodewijk 
Napoleon. Docent Ben Vriese-
ma volgt een en ander met ge-
paste trots. Manon licht haar en-
thousiasme als volgt toe. ,,In de 
boeken worden hooguit twee 
zinnen aan deze allereerste ko-
ning van Holland gewijd, maar 
achter een enkele zin kan een 
heel bijzonder verhaal schuil-
gaan, heb ik gemerkt.” Nadat Lo-

dewijk Napoleon door zijn broer 
was afgezet, nam hij de titel van 
graaf van het Franse Saint Leu la 
Forêt aan, waar hij echter nooit 
meer kwam, maar na zijn dood 
in 1846 wel begraven is. Jam-
mer zegt Manon. ,,Ik vind dat hij 
een laatste rustplaats in Holland 
verdient, aangezien hij de relatie 
met zijn broer liet varen om voor 
de belangen van de Hollanders 
op te komen. Hij zette zijn Fran-
se afkomst opzij en ontwikkelde 
een eigen, Hollandse identiteit. 
Een plekje dichtbij het Provincie-
huis in Haarlem, dat destijds als 
zijn buitenpaleis Paviljoen Wel-
gelegen diende, lijkt mij daar-
om veel eervoller.” Door contact 
met de burgemeester van St. Leu 
werd het haar duidelijk dat de 
Franse monumentenwetten een 
dergelijke verplaatsing onmoge-
lijk maken. 
Aanvang lezing 13.30 uur. De le-
zing en het bezoek aan het Pa-
viljoen zijn kosteloos, maar aan-
melding is wel verplicht. Dat kan 
via info@historischmuseum-
haarlem.nl. 

Wat is het DNA-profiel 
van gemeente Castricum?
Castricum - Dinsdagavond is 
op het gemeentehuis het DNA/
identiteitsprofiel van Castricum 
gepresenteerd, in aanwezigheid 
van gedeputeerde Water en Joke 
Geldhof, van de provincie Noord-
Holland. 

Het profiel is voor Castricum een 
basis voor doorvertaling in pro-
jecten, bestemmingsplannen, 
gebiedsontwikkeling en mar-
ketingstrategieën. De provincie 
streeft naar variatie en kwaliteit 
in de verschillende kustplaatsen 
voor inwoners en bezoekers. De, 
soms verouderde, badplaatsen 
lijken veel op elkaar en kunnen 
zich meer en beter onderschei-

den, zo luidt de stelling. Daarom 
faciliteert de provincie de kust-
gemeenten via het project Iden-
titeit Kustplaatsen om hun ver-
schillende karakters in kaart te 
brengen. De gemeenten dragen 
financieel bij. Vanaf woensdag is 
het resultaat van het onderzoek 
Castricum in te zien via www.
noord-holland.nl onder Thema/
Water/ Identiteit Kustplaatsen. 
De resultaten van verschillende 
andere kustplaatsen zijn al be-
kend. De rest volgt. Uiteindelijk 
vormen alle profielen samen één 
kustprofiel voor de totale Noord-
Hollandse kust. Dit is naar ver-
wachting in het voorjaar van 
2014 bekend. 

Castricum - De verhalengroep 
Oud-Castricummers heeft Ron 
Wezop uitgenodigd  te vertel-
len over oudheidkundige vonds-
ten in Castricum, met extra aan-
dacht voor de opgravingen van 
1992. Geïnteresseerden kun-
nen op dinsdag 22 oktober van 
10.00 tot 12.00 uur bij de groep 
aanschuiven in  het museum van 
de werkgroep Oud Castricum de 
Duynkant, hoek Geversweg/Dui-
nenboschweg. Kosten 2,50 euro. 
Opgeven via tel.: 0251-656562/ 
info@welzijncastricum.nl. 

Oudheidkundig 

Castricum - Cor van Gelderen 
verzorgt op donderdag 31 okto-
ber een lezing in de bibliotheek 
van Castricum over herfstkleu-
ren in de tuin. De lezing begint 
om 20.00 uur. Hij geeft tijdens 
de lezing informatie over verzor-
ging, snoei en tuingebruik. De 
toegang bedraagt drie euro, le-
den van Groei & Bloei hebben 
gratis toegang. Aanmelden kan 
bij de klantenservice in de bibli-
otheek, via tel.: 0251–655 678 of 
castricum@bibliotheekkenne-
merwaard.nl. 

Herfst in tuin

Inbreker aangehouden
dankzij actie Burgernet
Castricum - Zaterdag kwam er 
een melding bij de politie bin-
nen dat er drie mannen de Tri-
ade binnen slopen. Ter plaatse 
zag de politie drie mannen weg-
rennen uit de nooduitgang van 

de eerste flat van de Triade rich-
ting de Dorpsstraat. 

Na een Burgernetactie zag een 
getuige twee mannen die volde-
den aan het signalement uit een 

steeg komen lopen bij de Dorp-
straat. Uiteindelijk leidde dit tot 
de aanhouding van een van de 
verdachten, een 25-jarige man 
uit Amsterdam zonder legiti-
matie. Getuigen melden dat de 
wegrennende daders iets in de 
sloot gooien. Het bleek te gaan 
om inbrekerswerktuigen. Deze 
zijn in beslag genomen. De poli-
tie is nog op zoek naar de ande-
re twee verdachten.
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De Clusiusondernemers 
staan weer op de markt
Castricum - Het is inmiddels 
een bekend gezicht op de vrij-
dagmarkt; de Clusiuskraam waar 
leerlingen allerlei producten ver-
kopen. Het gaat om een onder-
nemerschapsproject. Een speci-
ale ondernemersklas van twaalf 
tot twintig leerlingen voert de 
marktonderneming. In de kraam 
verkopen de leerlingen eigen 
geteelde of geproduceerde pro-
ducten. 
Elke donderdagmiddag wordt er 
door de leerlingen gekookt, ge-
bakken, getimmerd, ingepakt en 
voorbereid. Er  worden ook pro-

ducten ingekocht bij CreaSig en 
Stichting Wisselwerk. Beide zijn 
onderdeel van stichting SIG, een 
instelling die veilige werkomge-
vingen biedt aan mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Producten die de leerlingen ver-
kopen in de kraam zijn onder an-
dere appelkaneeljam, bloemho-
ning, bloembollen, openhaard-
hout, plantjes en cadeauartike-
len. De opbrengst van het pro-
ject is bestemd voor een nader te 
bepalen goed doel en voor een 
uitstapje van de bij het project 
betrokken leerlingen. 

Akersloot - Zondag 20 okto-
ber houdt Keezbord.nl het eer-
ste Keeztoernooi van dit seizoen 
in De Vriendschap. Akersloot is 
de bakermat van het keezen in 
Nederland; vanuit deze plaats 
heeft het spel heel Nederland 
veroverd.
De winnaars van dit toernooi 
plaatsen zich automatisch voor 
de fi nale van het Nederlandse 
kampioenschap van 2014. Aan-
vang 13.00 uur. Het inschrijven 
kan via keezbord.nl, aan de zaal 
of via tel.: 0251-312866.

Eerste Akersloter 
Keeztoernooi

Castricum - De Fietsersbond 
afdeling Castricum houdt op 19 
oktober de jaarlijkse fi etsverlich-
tingsactie op het Bakkersplein-
tje. Van 10.00 tot 16.00 uur staan 
vrijwilligers klaar om fi etsverlich-
ting te controleren en kleine re-
paraties te verrichten. Fietshan-
del Zijlstra aan de Mient levert 
de Fietsersbond hiervoor gra-
tis materiaal. Voor grotere repa-
raties wordt men doorverwezen 
naar de fi etsenwinkels in Cas-
tricum. En natuurlijk is er infor-
matie te vinden over de Fietsers-
bond. De Fietsersbond wil bo-
vendien weten welke verkeerssi-
tuaties door fi etsers als knelpunt 
worden ervaren. Geef ze door 
aan de vrijwilligers of via castri-
cumfi etsersbond@gmail.com.

Controle van 
fi etsverlichting 

Castricum - Je kon in de mid-
deleeuwen maar beter geen mis-
daad begaan, of althans, er voor 
worden veroordeeld. De straffen 
waren namelijk niet mals. Vie-
rendelen, ophanging of de strop 
zijn slechts een paar voorbeel-
den van de gruwelijkheden die 
een misdadiger boven het hoofd 
kon hangen. Martijn Pieters, 
kunsthistoricus, geeft op zondag 
20 oktober tijdens de zondagso-
ciëteit een lezing over strafrecht 
in de middeleeuwen. Wie hier 
meer over te weten wil komen is 
welkom van 14.00 tot 16.00 uur 
in ontmoetingscentrum Geester-
hage. Toegang 4 euro. Voor meer 
informatie: Stichting Welzijn, tel. 
0251-656562 of info@welzijn-
castricum.nl.

Strafrecht in de 
middeleeuwen

Castricum - De Kinderboeken-
week vond dit jaar plaats van 2 
tot en met 13 oktober met als 
thema ‘Klaar voor de start’. De 
kinderen van De Klimop volg-
den clinics in judo, capoeira, ta-
feltennis en volleybal. Daarnaast 
kwam atleet Michel Butter ver-
tellen over zijn sportieve pres-
taties en kwam kinderboeken-
schrijver Chris Bos toelichten 
wat er bij het schrijven van een 
boek komt kijken. Verder werd er 
natuurlijk veel (voor)gelezen. De 
kinderen uit de bovenbouw la-
zen aan de kinderen uit de on-
derbouw voor en ook kwamen er 

(groot)ouders boeken voorlezen. 
De kinderen konden tijdens de 
Kinderboekenmarkt bij De Klim-
op hun eigen boeken verkopen 
en daar weer nieuwe exempla-
ren voor op de kop tikken. 

Ook waren er mooie prijzen te 
winnen tijdens de Gouden Grif-
fel Tekenwedstrijd en de Gouden 
Letterwedstrijd. De Kinderboe-
kenweek op De Klimop wordt 
op donderdag 17 oktober afge-
sloten met een grote tentoon-
stelling, waarbij ook de winnaars 
van de schrijf- en tekenwedstrij-
den bekend worden gemaakt.

Inmiddels ruim 270.000 kurken
Heus monnikenwerk met kurk

Limmen – Dat het een heus kar-
wei zou worden dat wisten de 
mannen en vrouwen van stich-
ting Limmen Ludiek wel. Het kur-
ken sparen op zich gaat wonder 
boven wonder zeer voorspoedig. 
Maar de grootse uitdaging zit 
hem nu toch wel in het uitsorte-
ren van de kurken op kleur. Dat 
is echt monnikenwerk en daar is 
heel veel hulp bij nodig.
Stichting Limmen Ludiek gaat 
in 2015 een aanval doen op het 
wereldrecord het grootste kur-
ken mozaïek van de wereld en 
daar zijn heel veel kurken voor 
nodig. Ruim een kwart miljoen 
kurken zijn inmiddels de Limmer 
dorp grenzen binnen gerold. En 
deze kurken komen echt over-
al vandaan, zelfs New York. Lim-

men Ludiek is nu over de helft, 
maar ze moeten dus nog steeds 
op jacht naar 230.000 kurken.
Het uitsorteren van de kurken op 
kleur vreet ontzettend veel tijd. 
Daar is de organisatie na twee 
zeer gezellige sorteermiddagen 
inmiddels wel achter gekomen. 
De eerstvolgende sorteermid-
dag staat voor zaterdag 19 ok-
tober van 12.00 tot 17.00 uur op 
het programma in de voormalige 
Dolfi jnenpret aan de Jan Valke-
ringlaan. Een ieder is hierbij zeer 
welkom.
Wie toevallig veel kurken in huis 
heeft of iemand kent met veel 
kurken kan een e-mail sturen 
naar info@limmenludiek.nl of 
een bericht via facebook.com/
stichtinglimmenludiek.

Castricum - Tweehonderd leer-
lingen hebben zich tijdens een 
op 8 oktober gehouden maat-
schappelijke stagemarkt in het 
Jac. P. Thijsse College aange-
meld om een stage bij een vrij-
willigersorganisatie in Castri-
cum of Heiloo te gaan doen. 
Een prachtig aantal waar de 
twaalf vrijwilligersorganisaties, 
die op de markt informatie over 
hun aanbod aan stages gaven, 
dan ook heel tevreden over zijn. 
Maatschappelijke stages wor-
den door leerlingen gelopen om 
kennis te maken met het vrijwilli-

gerswerk en zo, na afl oop van de 
stage of later, een vrijwilligersjob 
te gaan doen. 

De stagemarkt werd georgani-
seerd door de Stichting Welzijn 
Castricum en het Vrijwilligers In-
formatie Punt Heiloo in samen-
werking met het Jac. P. Thijsse 
College. Wie meer informatie wil 
ontvangen over maatschappelij-
ke stages kan men contact op-
nemen met de Stichting Welzijn 
Castricum, Geesterduinweg 5, 
tel. 0251- 656562  of info@wel-
zijncastricum.nl.

Vrijwilligersorganisaties 
zijn blij met leerlingen
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Vierde zege voor Cas RC
Castricum – Zaterdag was 
sportpark Rijnvliet, thuisbasis 
van de Utrechtse Rugby Club, 
het toneel waarop de Castri-
cumse Rugby Club acteerde. Ef-
fectief bleek de aanvalsmachine 
van de gasten, die met 0-46 sco-
re van het veld stapten. Na de 
tweeweekse tussenstop was het 
weer Lotto Ereklasse dat de klok 
sloeg. De Utrechtse Rugby Club 
heeft het zwaar in de ereklasse 
en staat nog puntloos onderaan 
in de rangschikking. De Duin-
randers toonden geen medelij-
den en zetten vanaf het eerste 
fl uitsignaal druk op de defen-
sie van de thuisploeg. Het wa-
ren ditmaal vooral de backs die 

de toon zetten in scorend vermo-
gen van de Castricumse RC. Dat 
de Castricumse formatie vroeg in 
de wedstrijd door een rode kaart 
met veertien man kwam te staan, 
had geen invloed door het harde 
werken van het pack dat er een 
schepje bovenop deed. Maar 
liefst acht tries moet de thuis-
ploeg incasseren. De Castricum-
mers klimmen door de overwin-
ning een plekje. Volgende week 
gaat het eerste team van de Cas-
tricumse Rugby Club richting 
Purmerend voor de competitie-
wedstrijd tegen RC Waterland, 
die zaterdag haar eerste punt 
binnensleepte. Kick off 15.00 uur. 
Foto Theo Beentjes.

40-jarig jubileum Tafel- 
tennisvereniging Limmen

Limmen - Zaterdag viert Tafel-
tennisvereniging Limmen haar 
40-jarig bestaan aan de Ho-
geweg 61 te Limmen. Op de-
ze avond wordt een tafeltennis-
programma georganiseerd voor 
leden en alle oud-leden van de 
club. Vanaf 20.00 uur wordt er 
onder het genot van een drankje 
een ludiek tafeltennisevenement 
gehouden. Ter aandenken aan 
dit 40-jarig jubileum wordt er 
een speciale clubpen uitgedeeld.
In de afgelopen 40 jaar heeft 
de vereniging een rol gespeeld 
in het faciliteren van tafelten-
nis voor zowel recreatieve spe-
lers als competitiespelers. Naast 

de seniorentrainingen is er in de 
afgelopen veertig jaar ook struc-
tureel jeugdtraining verzorgd. De 
thuisbasis van de Tafeltennisver-
eniging is al vele jaren de sport-
hal naast de Pax Christi  aan de 
Hogeweg 61. Hoogtepunt was 
deelname aan de eerste klasse 
bij de Nederlandse Tafeltennis-
bond competitie en het landelijk 
spelen van verschillende jeugd-
teams. De vereniging staat be-
kend om de gezellige en sportie-
ve sfeer en hoopt dit nog vele ja-
ren door te mogen zetten. 
Meer informatie over deze ge-
beurtenis is te vinden op www.
tafeltennislimmen.nl. 

Korfbalstars naar Helios
Castricum - Korfbalstars is in 2010 opgericht door topkorfballers Tim 
Bakker en André Kuipers, met als doel het korfbalniveau van spelers 
en clubs te verhogen. Dankzij hun jarenlange ervaringen in de wereld-
top van het korfbal zijn zij dé experts in het opleiden van talent. Sinds 
de start in 2010 is het snel gegaan met Korfbalstars. Zo snel zelfs, dat 
in 2011 een derde topkorfballer is ingeschakeld in de vorm van Bar-
ry Schep. Daarnaast worden regelmatig diverse andere toppers uit het 
Nederlands korfbalteam ingeschakeld bij clinics en evenementen. Op 
maandag 28 oktober komen deze topkorfballers een clinic geven bij 
Korfbalvereniging Helios. Met deze clinic zullen de Helios spelers en 
trainers worden bijgeschoold met tips en trucs uit de korfballeague. 
Korfbalstars laat zien hoe iemand door slim en effectief te trainen be-
tere resultaten zal behalen.

Wie deze toppers in actie wil zien komt op 28 oktober vanaf 18.30 uur 
naar het Helios terrein op Sportpark Noord-End. Voor meer informa-
tie zie www.kv-helios.nl. 

Open meiden voetbaldag bij Vitesse’22

Castricum - Het damesvoetbal 
in Nederland zit in de lift. Steeds 
meer meisjes en dames gaan 
voetballen, het is zelfs de snelst 
groeiende sport in Nederland. 
En dat merken ze bij Vitesse ’22 
ook, waar de dames rijk verte-
genwoordigd zijn en waar in al-
le leeftijdscategorieën de  mei-
den super enthousiast zijn om 
wekelijks te trainen en hun wed-

strijden te spelen.  De allerjong-
ste jeugd kan al bij Vitesse voet-
ballen en vanaf negen kan kan 
er gekozen worden om in een 
meidenteam te gaan ‘ballen’.  Dit 
seizoen heeft Vitesse’22 ook een 
vrouwenseniorenteam .  
Op donderdag 24 oktober is er 
een open meidenvoetbaldag 
bij Vitesse ’22  op sportpark De 
Puikman.  De middag is speciaal 

Groepsfoto oudere meiden en dames tijdens training.

bedoeld voor meiden van 11 tot 
en met 14 jaar. Er worden klei-
ne toernooitjes georganiseerd 
van 17.00 tot 18.30 uur. Iedereen 
is welkom en opgeven vooraf is 
niet nodig. 
Vanaf 19.00 uur zijn ook de ‘da-
mes’ van 15 jaar en ouder wel-
kom bij een ‘open’  gemengde 
training van  de meiden B, A en  
senioren. Ook hier is aanmelding 
vooraf niet nodig. 
Bij de meiden tussen 9 en 11 is 
Vitesse inmiddels bijna toe aan 
een tweede (E )team. Er zijn nog 
maar een paar enthousiaste-
lingen nodig. Geinteresseerden 
zijn welkom om vrijblijvend een 
aantal trainingen mee te doen. 
En wie het leuk vindt, kan na de 
winterstop al mee doen aan de 
eerste voetbalwedstrijden. 

Meer informatie over trainingstij-
den is te vinden op de website: 
www.vitesse22.nl. Vragen kun-
nen ook gemailt worden naar: 
damesvoetbal@vitesse22.nl.

Castricum - Bij volleybalvereni-
ging Croonenburg is het aantal 
jeugdleden fl ink in de lift.  Meis-
jes weten door de aangepaste 
spelvormen de weg naar het vol-
leybal te vinden. Ruben Nijhuis, 
oud-trainer Croonenburg en co-
ordinator jeugdvolleybal  van de 
NEVOBO is daar erg blij mee. Hij 
merkt echter op: ,,De groei zit 
hem vooral bij het meidenvolley-
bal. We zijn bezig met het ont-
wikkelen van en vorm van vol-
leybal die ook jongens over de 
streep helpt. Jongens willen hard 
rammen. Dat leren ze direct bij 
smashbal!” Meiden zijn ook erg 
enthousiast over het smashbal .
Ruben is de grondlegger van het 
smashbal  en ontwikkelt deze 
spelvorm steeds verder. 
In de herfstvakantie organiseert 
Croonenburg samen met sport-
service Noord -olland een gratis 
clinic voor smashbal  op woens-
dag 23 oktober van 10.00-12.00 
uur in sporthal De Bloemen.   Ie-
dereen van 6 tot 13 jaar kan 
meedoen.

Voor meer informatie kan men 
zich richten tot Rein Luijckx, 
voorzitter jeugdafdeling volley-
bal vereniging Croonenburg  
reinluijckx@ziggo.nl of tel. 0251-
658036.

Smashbal clinic

FC Castricum is mild 
voor Monnickendam 
Castricum - Een ietwat ge-
havend  FC Castricum vertrok 
vroeg naar Monnickendam. Ge-
lukkig met youngster Carlo Vrij-
burg, die vorige week uitblonk.  
Monnickendam  drukte FC Cas-
tricum  terug op eigen helft  en 
scoorde  1-0. Buitenspel oor-
deelde de scheidsrechter. Uit de-
ze  hectische situatie kwam met-
een een grote kans voor  de be-
zoekers, die niet wisten te pro-
fi teren.  Tien minuten voor rust 
kreeg Joris Schrekkerman een 
tweede gele kaart. Dit terwijl 
hij naar de grond werd geduwd 
door zijn directe tegenstander. 
De scheidsrechter verklaarde 
dit later als zijnde een opstoot-
je. Zonder tegendoelpunt werd 
de rust gehaald. 
Na tien minuten in de tweede 
helft verliet de moegestreden 

Carlo Vrijburg het veld voor Bart 
Settels. Monnickendam had veel 
meer balbezit, maar werd niet 
gevaarlijk.
 
Toen vlak voor tijd de leeg ge-
speelde Sebastiaan Weber ge-
wisseld werd voor de even-
eens geblesseerde Maarten van 
Duivenvoorde werd het alsnog 
spannend. ‘Duif’  botste met bal 
tegen de uitkomende keeper van 
Monnickendam aan: penalty. Na 
wat oponthoud mocht deze ein-
delijk genomen worden door 
Remko Hoek. De keeper wist zijn 
inzet echter te keren en uit de 
rebound schoot Hoek over. Niet 
lang daarna fl oot de leidsman af. 
Monnickendam  baalde en FC 
Castricum ook omdat het niet 
stiekem drie punten had be-
haald. 

Nationale Zwem4daagse
Castricum - Volgende week is 
het herfstvakantie en dan wordt 
al voor de twintigste keer de 
Nationale Zwem4daagse in De 
Witte Brug georganiseerd. Tij-
dens de Zwem4daagse zwem-
men de deelnemers in vier avon-
den 10 of 20 baantjes en ver-
dienen daarmee een medail-
le. Maandag 21 oktober is om 
17.30 uur de feestelijke opening 
van de Zwem4daagse en de af-
sluiting is op vrijdag 25 oktober 

om 18.30 uur. De baantjes kun-
nen gezwommen worden op vier 
van de vijf avonden. Deelne-
mers kunnen zich nu al inschrij-
ven; de inschrijfformulieren lig-
gen bij de balie van het zwem-
bad en op de scholen. Deelna-
mekosten bedragen 9 euro. Vrij-
zwemmen is in de herfstvakan-
tie mogelijk van 13.00 tot 15.00 
uur, waarbij woensdag een spel 
wordt gedaan en vrijdag een wa-
terpolo-clinic is.



‘Blijf in beweging!’
Uitgeest - Bewegen moet, bewe-
gen is leuk. Bijna elke dag kun-
nen we in de krant of op tv lezen 
hoe belangrijk het is om voldoen-
de te bewegen. Vooral op oude-
re leeftijd is het motto ‘blijf in be-
weging’. De mogelijkheid om te 

sporten voor 50-plusers is dicht-
bij aanwezig. Iedere donderdag-
middag van 14.00 tot 15.30 uur is 
er in de Zwaan op de Middelweg 
in Uitgeest ‘Fifty Fit’ onder leiding 
van Joke of Trudie. Bewegen op 
muziek, een vrolijk, gezond en 

gezellig sportuurtje!
Met ingang van het nieuwe sei-
zoen kunnen er weer wat nieuwe 
mensen bij, dus wilt u ook meer 
gaan bewegen op een leuke, ont-
spannen manier, kom dan gerust 
een proefles volgen.

IJmondiale CDA-afdelingen:
Versterk samenwerking 
tussen de gemeenten

Regio - De CDA-fracties en -af-
delingen van Velsen, Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Haar-
lemmerliede-Spaarnwoude zijn 
een groot voorstander van regi-
onale sam
enwerking. De grootschalige ge-
meentelijke herindelingsplannen 
van het huidige kabinet worden 
door de CDA-fracties en -afde-
lingen echter afgewezen. ,,Het 
lokaal bestuur moet dicht bij 
mensen staan’’, zo vindt men.

Voor veel burgers is de gemeen-
te de overheid die het dichtst bij 
mensen staat. Veel onderwerpen 
waar burgers zich zorgen over 
maken openbaren zich op lo-
kaal niveau. Daarom wil het CDA 
dat de afstand tussen bestuur en 
burgers klein blijft. Grootschali-
ge herindeling is in de IJmond 
volgens de IJmondiale CDA-
fracties en -afdelingen dan ook 
niet aan de orde. Zij realiseren 
zich daarbij ook dat gemeen-
ten geen bestuurlijke eilanden 
zijn. ,,Juist door als gemeenten 
samen te werken zijn voordelen 
te behalen terwijl de gemeente 
voor de burger nog steeds dicht 
bij de mensen blijft staan. Sa-
menwerking heeft als voordeel 
dat gemeenschappelijke idea-

len sneller en beter kunnen wor-
den verwezenlijkt. Ook kosten-
besparing, krachtenbundeling 
en kwaliteitsverbetering zijn be-
langrijke drijfveren voor het in-
tensiveren van de intergemeen-
telijke samenwerking.” Door de 
CDA-fracties en -afdelingen van 
Velsen, Beverwijk, Heemskerk, 
Uitgeest en Haarlemmerliede-
Spaarnwoude is een 10-punten-
plan opgesteld waarin de terrei-
nen worden benoemd waarop 
deze gemeenten in ieder geval 
de samenwerking zouden moe-
ten intensiveren. Onder de titel 
‘Samen kunnen we meer’ zullen 
de CDA-afdelingen de samen-
werking op deze 10 punten in ie-
der van hun gemeenten nadruk-
kelijk gaan bevorderen. Daarbij 
moet bijvoorbeeld worden ge-
dacht aan het verbeteren van het 
ondernemersklimaat, het verbe-
teren van de aansluiting arbeids-
markt-onderwijs, het stimuleren 
van energiebesparende maat-
regelen, de herintroductie van 
de ‘wijkzuster’ en het vergroten 
van de recreatieve aantrekkings-
kracht van de IJmond. Ook bij 
de komende gemeenteraadsver-
kiezingen zullen de IJmondiale 
CDA-fracties en -afdelingen zich 
hier samen sterk voor maken.

     Tafeltennisnieuws

Tafeltennisnieuws
Uitgeest - De afgelopen week 
kreeg het tweede team van Ta-
feltennisvereniging Uitgeest de 
kans haar achterstand op de op 
de eerste plaats staande Tempo-
Teamers goed te maken. Het is 
echter niet gelukt.
Op donderdagavond togen 
Thom van Son, Henk Pel en Je-
ri Fatels naar Amsterdam-Zuid. 
Daar begonnnen de heren alles-
zins bevredigend, want na een 
uur stonden ze op een verdien-
de 3-1 voorsprong. Het is jam-
mer dat Pel steeds in het eind-
spel niet kan doordrukken, want 
dan had er niet een 5-5 eind-
stand geweest. Fatels maakte 
geen fouten en speelde boven-
dien een perfecte dubbel. Van 
Son kon gelukkig de invallende 
tegenstander nog goed de baas.
Team 3 deed het deze week meer 

dan uitstekend tegen het ster-
ke DOKO 6 uit Velsen. Patrick 
Rasch was weliswaar steeds de 
onderliggende partij, maar Den-
nis Janssen won al zijn enkel-
spellen. Uitstekend voor de dag 
kwam vooral ook Nico Baltus, 
want hij speelde steeds in vij-
ven en won daarbij tweemaal. 
Ook de dubbel kwam in Uitgees-
ter handen.
Uitgeest 4 moest het deze week 
hebben van Billy Fatels, omdat 
hij driemaal een overwinning be-
haalde tegen Diemen 8. Eugenie 
Rasch moest tweemaal diep bui-
gen, maar haar laatste partij was 
wel weer uiterst spannend, hoe-
wel ook deze verloren ging. Nick 
de Vries kon alleen zijn tweede 
partij met gemak naar zich toe-
trekken. Een eindstand van 4-6 
was daarmee een feit.

Uitgeest - Vrijdag 18 oktober 
wordt het plastic afval opgehaald 
vanaf de verzamelplaatsen voor 
de afvalcontainers.

Volgende week (week 43) is het 
gft-afval aan de beurt.

Oude Dorp en bedrijventerrein: 
maandag 21 oktober.
De Kleis en Waldijk: woensdag 
23 oktober.
De Koog: donderdag 24 oktober.
Buitengebied, Uitgeesterweg: 
vrijdag 25 oktober.   

Ophaaldata gft-afval en plastic

Uitgeest - De heer F.J. (Frans) 
Ossendorp is sinds zondag-
avond 13 oktober Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Burgemees-
ter Theo van Eijk reikte de 64-ja-
rige sportbestuurder in Alkmaar 
de bijbehorende oorkonde en 
versierselen uit. Uitgeester Os-
sendorp was in de kaasstad bij 
gelegenheid van de 25e editie 
van het Internationaal Open Alk-
maars Judotoernooi, dat hij als 
penningmeester een kwart eeuw 
lang mede organiseerde.
Burgemeester Van Eijk roem-
de in zijn toespraak ook de ove-
rige verdiensten van Frans Os-
sendorp, die onder meer zes jaar 
penningmeester was van het 

toernooi G-Judo Noord-Holland, 
coach van diverse teams van 
basketbalclub Lake City Players 
en lid van de seniorencommissie 
van Golfclub Heemskerk.
Daarnaast is hij sinds 2002 voor-
zitter van de vereniging Woort-
blind en de Oudervereniging 
Balans. Vele jaren fungeerde 
het gezin Ossendorp als gast-
gezin bij vakanties van Poolse 
weeskinderen en bezoeken van 
jeugdjudoka’s. 

Mensen die hem goed kennen 
spreken van een ‘toegewijde en 
bekwame bestuurder’ en een 
‘veelzijdige, buitengewoon har-
telijke man met een groot hart’. 

Bel nu voor een gratis proefbehandeling

4 x meer vetverlies 
90% huidversteviging 

en vermindering cellulitis

Koninklijke onderscheiding voor 
Frans Ossendorp

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
P.D. Dekker (76 jaar)

Getrouwd
R.I. Sloos en M.E. van Troost

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.

Burgemeester Theo van Eijk 
speldt de heer Ossendorp de ko-
ninklijke versierselen op (foto: ge-
meente Uitgeest
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Uitgeest - Op woensdag 23 
oktober vanaf 14.00 uur, kun-
nen kinderen herfststukjes ko-
men maken in speeltuin Kinder-
vreugd. 
Mocht je zelf leuke dingetjes, zo-
als dennenappels of kastanjes 
hebben, dan mag je die natuur-
lijk meenemen. Voor overig ma-
teriaal wordt gezorgd. 

Kinderen van 4 tot 6 jaar graag 
onder begeleiding van een vol-
wassene. Leden van de vereni-
ging kunnen gratis aan deze ac-
tiviteit meedoen, aan niet-leden 
wordt een bijdrage van 1 euro 
gevraagd. Voor meer informa-
tie kunt u terecht op www.speel-
tuinuitgeest.nl of stuur een mail 
naar info@speeltuinuitgeest.nl.

Dansen bij Dansstudio Just Dance
Uitgeest - Voor Dansstudio Just 
Dance/Stichting Balletclub Uit-
geest is het dansseizoen inmid-
dels begonnen met zo’n 110 le-
den verdeeld over tien verschil-
lende groepen. Er is nog plaats 
voor nieuwe leden en dan voor-
al op vrijdag van 16:00 tot 16:45 
in Bassischool De Kornak voor 

peuters van 2,5 tot 4 jaar, dins-
dag van 16:00 tot 16:45 in Ba-
sisschool De Wissel voor bal-
lerina’s van 4 en 5 jaar (groep 
1-2) en donderdag van 18:00 tot 
19:00 in sporthal 

De Meet voor streetdancers van 
11 tot 12 jaar (groep 8).

Just Dance is een stichting zon-
der winstoogmerk die profes-
sionele danslessen verzorgt in 
verschillende stijlen voor kin-
deren van 2,5 tot 16 jaar, waar-
bij plezier en dans voorop staan. 
De voorstelling van de leerlin-
gen op 15 juni met als thema 
‘Let’s celebrate Just Dance’ was 

weer een groot succes (zie fo-
to)! Volgend jaar bestaat Just 
Dance 35 jaar en dat wordt ge-
vierdmet de daverende eind-
voorstelling: ‘The Queens of Just 
Dance’, waaraan alle leden mo-
gen meedoen. 

Dansdocente Roxanna Vast-

maar zorgt er in de lessen voor 
dat alle dansers dan een spet-
terende dans kunnen laten zien. 
Is uw interesse gewekt, kijk dan 
voor meer informatie op www.
dansstudiojustdance.nl of mail 
naar info@dansstudiojustdan-
ce.nl. Een eerste proefles is gra-
tis.

Regio - Op zondag 20 okto-
ber is er in luchtoorlogmuse-
um Fort Veldhuis in Heems-
kerk een lezing over de groot-
ste Amerikaanse bombarde-
mentsmissie uit de Tweede 
Wereldoorlog. Op 24 decem-
ber 1944 deden de Amerika-
nen er alles aan om het Arden-
nenoffensief van de Duitsers 
in toom te houden. Hiertoe 
werd de missie met de mees-
te vliegtuigen ooit opgezet.  
Joost de Raaf vertelt over de 
opzet, uitvoering en het  resul-
taat van deze missie. Hij werk-
zaam bij Defensie. Zijn hobby 
is de luchtvaart. Hij heeft zich 
uit interesse verdiept in deze 
gecompliceerde missie. De le-
zing begint om 14.00 uur.

Het Fort bij Veldhuis is onder-
deel van de Stelling van Am-
sterdam en ligt aan de Genie-
weg 1 in Heemskerk. Meer in-
formatie:  www.arg1940-1945.
nl.

Lezing over 
Amerikaans 

bombardement 
in WO2

Een verrassend kerstfeest
op 1e of 2e kerstdag?!

Westerwerf 1 • Uitgeest • T 0251 315150 • bobs.nl

Vraag geheel vrijblijvend
onze nieuwe kerstbrochure aan

www. .nl

www. .nl
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