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Ralph Moorman: 

mannen en buikvet

Roset wereldberoemd 
Castricum - De Roset staat 
op de ‘the ultimate bucketlist‘ 
van BuzzFeed, een website in 
de VS die onder andere lijsten 
publiceert van de meest pres-
tigieuze zaken ter wereld. 
De Roset staat op nummer 
twaalf tussen de 23 patisse-
rieën waarvan je de producten 
tenminste eens in je leven ge-
geten moet hebben. Ene Mar-
tine schreef vier maanden ge-
leden over De Roset op Buzz-
Feed dat je eigenlijk al het ge-
bak van De Roset geproefd 
moet hebben voordat je sterft. 
Martin Langeveld van De Ro-
set had geen idee wie Marti-

ne is, maar zij heeft zich in-
middels gemeld in de winkel. 
Martin: ,,Ik weet echt niet hoe 
we zo hoog op die lijst terecht 
zijn gekomen, dat zal toch niet 
alleen vanwege de reactie van 
Martine zijn. Misschien zijn ze 
wel langs geweest zonder dat 
wij het wisten.” 
Martins vrouw Carmen was 
onlangs nog in Lissabon waar 
ook een bakker gevestigd is 
die in de top 23 staat: Pas-
téis de Belém. ,,Daar stonden 
mensen achter dranghekken 
in de rij om naar binnen te 
kunnen gaan. Dat zie ik hier 
nog niet gebeuren.” 

Bezwaar tegen bouw 
van afwijkende villa

Castricum - De Stichting tot 
behoud van natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden in 
de Alkmaardermeeromgeving 
heeft bij de gemeente via een 
zienswijze bezwaargemaakt 
tegen het plan voor een te 
bouwen villa op landgoed 
Duin en Bosch. Volgens de 
stichting zet het ontwerp van 
‘villa Bochem’, zich te sterk af 
tegen de direct omliggende 

rijksmonumenten. Bovendien 
komt de woning te dicht op 
het voormalige koetshuis te 
staan. Elke vorm van harmo-
nie ontbreekt, aldus de stich-
ting. De stichting vindt dat 
wat toegelaten is naast het 
Huis van Hilde, achter het sta-
tion van Castricum, niet weer 
mag gebeuren. ,,De gemeente 
heeft het uitzicht vanaf trein-
perron op de Papenberg laten 

dichtmetselen. Een dergelij-
ke stedenbouwkundige mis-
stap, weliswaar van geringe-
re omvang, mag zich niet op 
landgoed Duin en Bosch her-
halen.” 
Wie vanaf de Zeeweg het ter-
rein oprijdt, ziet in de eerste 
bocht drie rijksmonumenten: 
het voormalige koetshuis, een 
woonhuis dat vroeger in ge-
bruik was als werkruimte  en 
het voormalige boerderijtje. 
,,Villa Bochem, dat naast het 
koetshuis komt, wijkt door de 
gekozen vormgeving, het ma-
teriaal- en kleurgebruik sterk 
af tegen de direct omliggende 
rijksmonumenten. Bovendien 
is de kavel naar verhouding 
te klein waardoor de woning 
dicht op het koetshuis komt te 
staan. Op zichzelf beschouwd 
is de villa een prachtig ont-
werp, dat een ruime kavel 
toekomt in een bosachtig mi-
lieu, bijvoorbeeld aan de Eeu-
wigelaan in Bergen.” 

Castricum - Het poëzie-
evenement North Sea Poe-
try pakt dit jaar uit met twee 
avonden vol wilde poëzie-
voordracht. Bijzonder is ook 
de komst van dichter Bart 
Chabot. Op vrijdag 9 oktober 
is er in de De Bakkerij een 
poëzie-battle voor aanstor-
mend talent. Deze North Sea 
Poetry Slam is een voorronde 
van het NK Poetry Slam. Op 

zaterdag 10 oktober vindt in 
clubMariz de North Sea Poe-
try Show plaats. De hoofd-
act is Bart Chabot. Verder 
toppers als Tjitske Jansen, 
F. Starik, K. Michel en Joris 
Brussel. Beide dagen is de 
aanvang 20.30 uur. Vrijdag is 
de toegang gratis. Zaterdag 
entree 15,00 euro. Vooraf re-
serveren: www.northseapoe-
try.nl. 

BUZZFEED.COM ZEGT HET !!  
WIJ BEWIJZEN HET ELKE DAG
DE ROSET IS 1 VAN DE 23 BESTE BANKETBAKKERS TER WERELD.

OM DAT DE VIEREN, EN U  TE OVERTUIGEN, KUNT U OP DONDERDAG, 
VRIJDAG EN ZATERDAG 4 GEBAKJES HALEN EN 3 BETALEN.

4 gebakjes 
halen

3 betalen.

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430
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Bij elke € 25,- aan boodschappen ontvangt u van 19 augustus 2015 tot en met 22 september 2015 
één gratis © Disney·Pixar DVD-voucher. Eén voucher met een bijbetaling van € 3,99 geeft recht 
op één © Disney·Pixar DVD naar keuze.

Kijk voor alle deelnemende winkels en de complete actievoorwaarden op Jumbo.com/disney
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

Wij wensen alle 
deelnemers aan de 
Rabobank Fietsdag 
veel plezier!

Kijk op www.rabobank.nl/ijmond 

Rabobank. Een aandeel in elkaar!!
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Verkeersmaatregelen op Uitgeesterweg 
tijdens afsluiting van de Provincialeweg

Castricum - De gemeente 
Castricum neemt extra maat-
regelen op de Uitgeesterweg 
om de verkeersveiligheid te 
waarborgen tijdens de weg-
afsluiting van de Provinciale-
weg N203. Het gaat met na-
me om eenrichtingverkeer tij-
dens de ochtend- en avond-
spits en een veilige begelei-
ding van fietsers.
De Provincialeweg gaat van-
af 16 september drieënhal-
ve week dicht voor onder-
houd. Wethouder Leo van 
Schoonhoven van Verkeer 
raadt weggebruikers aan 
om zoveel mogelijk de offi-
ciële omleidingsroutes te ge-

bruiken, ook al betekent dat 
een stuk omrijden. Castricum 
kiest er voor om het noorde-
lijke deel van de Uitgeester-
weg en de Startingerweg (tot 
de kruising Sluisweg) wel 
open te houden voor gemo-
toriseerd verkeer, waar ge-
meente Uitgeest het zuide-
lijke deel van de Uitgeester-
weg vanaf de Startingerweg 
tijdens de spits afsluit voor 
gemotoriseerd verkeer. Bei-
de gemeenten blijven de ver-
keerssituatie volgen en pas-
sen zo nodig de maatregelen 
aan, mocht de situatie daar-
om vragen.
Van Schoonhoven: ,,Ons werd 

duidelijk dat een afsluiting de 
druk op andere plekken al-
leen maar vergroot. We heb-
ben ook geluisterd naar wen-
sen uit de samenleving, zoals 
verwoord door onder meer 
Marcel Steeman van D66 en 
de Ondernemersvereniging 
Castricum. Maar auto- en 
fietsverkeer kan elkaar in de 
weg zitten op de Uitgeester-
weg. We willen echt onveili-
ge situaties voorkomen. Ver-
keersregelaars zorgen voor 
een veilige begeleiding bij 
het smalle viaduct over de 
A9.” Concreet gelden de vol-
gende maatregelen. Van 6.00 
tot 10.00 is de Uitgeesterweg 

in Uitgeest afgesloten voor 
doorgaand verkeer (toegang 
alleen met passen). Van 7.30 
tot 9.00 uur geldt er éénrich-
ting van Castricum richting 
Akersloot via de Uitgeester-
weg en de Startingerweg in 
Castricum. Verkeersregelaars 
staan bij het viaduct over de 
A9 en de T-splitsing met het 
fietspad naar de Nesdijk voor 
een veilige begeleiding van 
fietsers. Tijdens de spits geldt 
een aangepaste snelheid 
voor hele traject van 30 km 
per uur. Tussen 9.00 en 16.30 
uur is er vrij verkeer over de 
Uitgeesterweg en Startinger-
weg in Castricum, van 10.00 
tot 15.00 uur is er vrij verkeer 
over de Uitgeesterweg in Uit-
geest. Van 15.00 tot 19.00 is 
de Uitgeesterweg in Uitgeest 
afgesloten voor doorgaand 
verkeer (toegang alleen met 
passen). Van 16.30 tot 19.00 
uur geldt er éénrichting rich-
ting Castricum vanaf de A9 
op de Startingerweg en de 
Uitgeesterweg in Castricum. 
Verkeersregelaars zijn pa-
raat bij het viaduct over de 
A9 en de T-splitsing met het 
fietspad naar de Nesdijk. 
Ook dan geldt een aange-
paste snelheid. Na 19.00 uur 
is er vrij verkeer over de Uit-
geesterweg en de Startinger-
weg zowel in Castricum als 
Uitgeest.

Thuishulpbanen op de tocht door te lage tarieven?
Regio - Aanbieder van thuis-
hulp, TSN Thuiszorg, levert 
met 157 medewerkers onder-
steuning aan circa 500 cliën-
ten. Deze ondersteuning en 
de werkgelegenheid staan 
op de tocht doordat de ge-
meenten Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo (BUCH) 
tarieven bieden die onder 
de kostprijs liggen van vas-
te medewerkers. Dat zegt al-
gemeen directeur Jongstra 
van TSN. ,,Het is ongelooflijk 
dat de BUCH-gemeenten de 
zorg en werkgelegenheid op 
deze manier zo op het spel 
zetten. Dit terwijl wij heel dui-
delijk maken hoe de gewens-
te bezuinigingen op ande-
re manieren kunnen worden 
bereikt. Deze gemeenten we-
ten dat hun tarieven beneden 
de kostprijs liggen en toch 
zetten ze dit beleid door”.
Jongstra stelt verder dat het 
dreigend verlies van zorg en 
werkgelegenheid volstrekt 
onnodig is: ,,Wij vinden ook 
dat de zorgkosten omlaag 
moeten. Door slimmer wer-
ken kan heel veel worden 
bespaard terwijl de kwaliteit 
van zorg op niveau blijft. De-
ze mogelijkheden bieden wij 
ook maar de BUCH-gemeen-
ten lijken hierin geen interes-
se te hebben. Ze blijven vol-

harden in lagere tarieven ter-
wijl overduidelijk is dat er be-
tere methoden zijn om te be-
sparen.” Het klopt dat inwo-
ners een hogere eigen bijdra-
ge moeten betalen voor huis-
houdelijke hulp. Dat is voor-
al te wijten aan het wegvallen 
van WTCG (Wet tegemoetko-
ming Chronisch Zieken en 
Gehandicapten) waardoor de 
eigen bijdrage nu hoger uit-
komt.

Wethouder Ans Pelzer na-
mens de wethouders WMO 
van BUCH: ,,Wij willen dat 
wie extra zorg, hulp en on-
dersteuning thuis nodig 
heeft, dat ook krijgt. Voor ons 
is het ook belangrijk dat we 
de werkgelegenheid in de 
thuiszorg behouden. Tege-
lijkertijd zijn en worden ge-
meenten flink gekort op de 
zorgbudgetten. Om de on-
dersteuning en zorg zo goed 
mogelijk in stand te kunnen 
houden stuurden wij eind 
2014 samen met zorgaan-
bieders, waaronder TSN, een 
aanvraag naar Staatssecre-
taris van Rijn om in aanmer-
king te komen voor de zo-
genaamde Huishoudelijke 
Hulp Toeslag. Dit extra geld, 
wordt door Van Rijn inge-
zet als middel om volwaar-

dige werkgelegenheid in de 
thuiszorg zoveel mogelijk te 
behouden. In deze aanvraag 
stelden de gemeenten sa-
men met de zorgaanbieders 
de tarieven. TSN heeft daar 
samen met andere zorgaan-
bieders voor getekend. In on-
ze aanbestedingscontracten 
staat als voorwaarde dat me-
dewerkers conform de cao 
betaald worden; aanbieders 
moeten daar aan voldoen. 
We nemen daarin onze maat-
schappelijke verantwoorde-
lijkheid: we willen geen duik-
vluchten naar beneden in de 
inkomens van thuiszorgme-
dewerksters.” Het extra geld 
voor Huishoudelijke Hulp is 
door de staatssecretaris aan 

de BUCH-gemeenten toege-
kend. ,,In de BUCH-gemeen-
ten hebben we plannen ont-
wikkeld voor de inzet van de-
ze extra middelen. Veel ge-
meenten schaffen de huis-
houdelijke hulp vrijwel he-
lemaal af. Wij ontwikkelen 
plannen deze te behouden, 
zij het met beduidend min-
der budget dan voorheen. 
Wij vinden het heel erg voor 
de thuiszorgmedewerkers 
dat zij met ontslag bedreigd 
worden, maar wij gaan ervan 
uit dat als een zorgaanbie-
der stelt het voor bedrag x te 
kunnen doen conform onze 
voorwaarden, dat zij dit ook  
voor de afgesproken periode 
kunnen bieden.” 





Kalligrafielessen van start
Castricum   Er starten nieuwe 
kalligrafielessen op donderdag 
8 oktober van 20.00 -22.00 uur 
in De Kern. Nieuwe leden zijn 
welkom. 
Docent is Margreet Wanst. Op 

Installatie in Tuin van  
Kapitein Rommel

Castricum - In de Tuin van 
Kaptein Rommel te Cas-
tricum is een installatie  te 
zien, gemaakt door cursis-
ten onder leiding van Angèle 
van den Thillart, docente bij 
Toonbeeld. De expositie is te 
zien tot en met eind oktober. 
Het zijn individuele tekenin-
gen, die samen een totaalef-
fect oproepen doordat ze in 
een ruimte opgehangen zijn, 
hetzelfde formaat hebben en 

alle hetzelfde thema  als uit-
gangspunt . De tekeningen 
zijn zo gehangen dat ze on-
derling samenhang hebben. 
In feite is het op deze wijze 
een 3-dimensionaal werk-
stuk. Alle tekeningen hebben 
de natuur en met name die-
ren als thema; gecombineerd 
met abstracte vormen en ge-
inspireerd door hedendaagse 
kunstenaars zoals Arno Kra-
mer en Anne Wenzel. 

zondag 13 september is in de 
Tuin van Kapitein Rommel. Zij 
zal daar van 14.00 -17.00 uur  
een demonstratie geven in het 
kader van Open Monumenten-
dag. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 18.45 uur
The Maze Runner 1 & 2 Marathon

donderdag 20.00 uur  
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Schone Handen

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur
The Man from U.N.C.L.E.

donderdag 20.00 uur 
 vrijdag 16.00  uur

zondag 11.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Dheepan

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

X+Y
zaterdag 16.00 uur

Pixels 3D
vrijdag 18.45 uur

Ted 2
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

Amy
zaterdag 18.45 uur

Mission Impossible 5
vrijdag 16.00  uur  zaterdag 13.00 uur   

zondag 11.00 uur  woensdag 14.00 uur   
De kleine Prins 

zaterdag 16.00 uur   zondag 13.30 uur   
Binnenste Buiten - 2D (NL)

zaterdag 13.00 uur   
zondag 13.30 uur   woensdag 14.00 uur   

Minions - 3D (NL)

Programma 10 sept t/m 16 sept 2015

The Maze Runner 1 en 2
Op 16 september draai-
en beide delen van de Maze 
Runner in de Corso Bioscoop. 
The Maze Runner speelt zich 
af in een post-apocalyptische 
wereld. 

Nadat zijn geheugen is ge-
wist, komt Thomas terecht 
in een gemeenschap van 
jonge mannen. Als hij ont-
dekt dat ze gevangen zit-
ten in een doolhof, sluit Tho-
mas zich aan bij de runners. 
Niet alleen om uit het la-

byrint te ontsnappen, maar 
ook vanwege een ijzingwek-
kende geheim. In het twee-
de deel van de epische sa-
ga, krijgen Thomas en de an-
dere Gladers te maken met 
hun grootste uitdaging tot nu 
toe: het zoeken naar aanwij-
zingen over de geheimzin-
nige en machtige organisa-
tie WCKD. De tocht voert ze 
naar de Scorch, een trooste-
loos landschap met onvoor-
stelbare en gevaarlijke hin-
dernissen. 

Sylvia heeft te lang weggeke-
ken als de bloeiende drugs-
handel van haar man Eddie 
aan bod kwam. Als alles fout 
dreigt te lopen probeert Syl-

Schone Handen

Zondag open dag bij 
d’Oude Proeftuyn

Regio - d’Oude Proeftuyn is 
vijftien jaar oud. Om dat te 
vieren wordt een open dag 
gehouden op dezelfde datum 
als de Kunstroute die plaats-
vindt op zondag 13 septem-
ber. d’Oude Proeftuyn is dan 
open van 10.00 tot 16.00 uur. 
Klanten die iets kopen in 
het winkeltje met gezellige 
woondecoraties of mensen 
die zich inschrijven voor een 
van de vele workshops die 
hier worden gegeven worden 
getrakteerd op een feestelij-
ke attentie. 
Tijdens de open dag is ook 
Joan Organics van de par-
tij die haar biologische ver-
zorgingsproducten aanbiedt. 
Speciaal voor deze dag heeft 
zij een aantal aantrekkelij-
ke aanbiedingen in petto. De 
bekende gitarist Adrie Win-
kelaar verzorgt de muzikale 
omlijsting. Voor het komende 
seizoen staan er weer nieu-
we workshops herfststukken 
en klassiekers op de agenda 
die zondag worden gepre-
senteerd. De bladboom met 
lichtjes bijvoorbeeld (foto), 
een schemerlamp gemaakt 
van gedroogd blad met klei-
ne lichtjes in de vorm van een 
dennenboom. ,,De deelne-
mers werken met natuurlijk 

materialen en dat werkt ont-
spannend”, zegt Frida Klomp 
die de workshops al vijf-
tien jaar begeleidt. ,,Het zijn 
vooral groepjes vrouwen die 
het leuk vinden om te wer-
ken aan een decoratie die ze 
daarna mee naar huis kun-
nen nemen. Het is ook moge-
lijk aan de gang te gaan met 
een eigen groepje. In sep-
tember, oktober, november 
en januari is het ook moge-
lijk een luncharrangement te 
boeken; eerst een workshop 
en daarna lekker eten bij 
restaurant Blond of Sonne-
vanck.” Het adres van d’Oude 
Proeftuyn is Zuiderwentweg 
1, Heemskerk.

Atelier Goudsbergen opent de deuren
Bakkum - Het rijksmonu-
ment op het Dijk en Duin-ter-
rein bij de fietsersingang dr. 
Jacobilaan is tijdens de Open 
Monumentendag op 13 sep-
tember open. Hier is Atelier 
Goudsbergen te vinden. Acht 
kunstenaars exposeren hun 
werk: CAKtwo met Peter Rij-
ke, Berend Wijers en Mari-
na Pronk, Mireille Schermer, 
Gemma Distelbrink, Marion 
Albers, Brigitte Duin en Han-
nie Lutke Schipholt. Er is live-
muziek van All you can eat.

via haar jonge kinderen te 
beschermen en het misdaad-
milieu te ontvluchten. Maar 
zo gemakkelijk gaat dat niet. 
Eddie zal nergens voor terug-
deinzen om haar binnen de 
‘familie’ te houden.

Vlinderlokkers actief
Castricum - Nachtvlinders 
zijn normaal gesproken niet 
zo gemakkelijk te zien. Dus 
om ze te spotten moeten ze 
gelokt worden. Dat doen de 
vlinderlokkers op zaterdag 
12 september tijdens de Na-
tionale Nachtvlindernacht bij 

Bezoekerscentrum De Hoep. 
Deze nachtvlinderexperts 
richten zich tijdens dit evene-
ment met name op de grote-
re exemplaren. 

Vanaf 20.00 uur tot in de late 
uurtjes. De toegang is gratis.

Sporten met JeugdSportPas
Castricum - De JeugdSport-
Pas (JSP) in Castricum en 
Heemskerk, uitgevoerd door 
Sportservice Kennemerland, 
gaat in het nieuwe schooljaar 
weer sportief van start. Van-
af  11 september kunnen al-
le basisschoolkinderen die in 
Castricum, Akersloot, Lim-
men en Heemskerk wonen of 
op school zitten zich weer in-

schrijven voor het eerste blok 
van de JSP. Voor vijf euro 
kunnen kinderen doorgaans 
vier lessen meedoen met 
een sport naar keuze. Klik op 
de JSP button via de web-
site www.sportserviceken-
nemerland.nl voor het aan-
bod. Inschrijven kan 11 tot en 
met 20 september. De lessen 
starten begin oktober.

9 september 20154
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OVC Symposium 21 september

Slim omgaan met afval
Castricum - Bij de start 
van de OVC was er niet 
de geringste twijfel, Maat-
schappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) is 
een hoeksteen van de ver-
eniging. Verankerd binnen 
de MVO commissie.

Het eerste wapenfeit van de 
commissie vindt plaats op 21 
september op het gemeen-
tehuis met het symposium 
‘Slim omgaan met afval’.
Maarten Nijman, coördinator 
van de MVO commissie, licht 
toe: ,,Het  is heel goed om met 
zoveel mogelijk ondernemers 
en andere belangstellenden 
na te denken hoe we slimmer 
met afval om kunnen gaan, 
en er zelfs geld voor kunnen 
vragen. Ik ben dan ook heel 
blij met de komst van gast-
spreker  Jan Henk Welink van 
de TU Delft. Als je zijn idee-
en en suggesties hoort, denk 

je onmiddellijk waarom heb 
ik dat niet veel eerder ge-
daan? Daar is de avond ook 
voor bedoeld, om inspira-
tie te krijgen én samen met 
anderen op slimme gedach-
ten te komen.  Het is uitda-
gend voor de MVO commis-
sie om binnen de OVC za-
ken op het gebied van duur-
zaamheid structureel  te ont-
wikkelen.  Het onderwerp af-
val is daarvoor heel geschikt. 
Iedereen heeft ermee te ma-
ken.  Iedereen kan bijdragen. 
Wat doe je nu met afval? En 
wat zou slimmer zijn?  Ant-
woorden krijg je op 21 sep-
tember. Gegarandeerd!”

Het symposium is voor ieder-
een vrij toegankelijk.  Aan-
melden via info@ovcastri-
cum.nl. Dat biedt ook de ge-
legenheid om mee te doen 
aan het minionderzoek om-
gaan met afval.

Vrijwilliger bij de molen?
Akersloot - Molen De Ou-
de Knegt in Akersloot heeft 
een vrijwilligersbestand van 
verkopers, die op de zater-
dagen de winkel bij de molen 
‘bemensen’.  Het werk houdt 
in; het door de molenaars ge-
malen meel, maar ook an-
dere ambachtelijke produc-
ten, verkopen. De opbrengst 
komt ten goede aan het on-
derhoud van de molen. De 

diensten worden verdeeld in 
de ochtend en de middag. 
De winkel is geopend tot 
16.00 uur; na afloop wordt al-
les netjes en zoveel mogelijk 
stofvrij achtergelaten. Daar-
naast zijn de molen en de 
winkel geopend tijdens De 
Molendagen en het monu-
mentenweekend. Bel 0251-
656562, de vacaturebank van 
Stichting Welzijn.  

Castricum - Er is nu ook een 
variant van voetbal die ge-
schikt is voor ouderen (60+) 
en mensen die vanwege fy-
sieke beperkingen of chro-
nische aandoening niet meer 
kunnen deelnemen aan het 
traditionele voetbal. Vrijdag 
11, 18 en 25 september staan 
er kennismakingslessen wal-
king footbal gepland op het 
terrein van FC Castricum. De 
start is om 10.00 uur. Bij vol-
doende animo wordt geke-
ken naar een structureel ver-
volg van de kennismakings-
lessen. Aanmelden bij Ron 
Gravemaker,rgravemaker@
sportservicekennemerland.
nl, tel 0251-254740. Foto: Sci-
andri.

SP-Kamerlid Van 
Bommel spreekt over IS
Castricum - Tweede Kamer-
lid Harry van Bommel (SP) 
komt op vrijdagavond 2 ok-
tober  naar Geesterhage om 
daar te spreken over de op-
komst van terreurorganisa-
tie IS en de gevolgen daar-
van voor de Koerden in Irak, 
Syrië en Turkije. Van Bom-
mel bezocht de afgelopen ja-
ren vele malen Koerdisch ge-
bied in Irak en Turkije en be-
zocht eerder ook Syrië. In de 
Tweede Kamer is zijn partij 
tegen de deelname van Ne-
derland aan de internationa-
le coalitie die met luchtaan-
vallen IS probeert te stoppen. 
Van Bommel zal tijdens de-
ze bijeenkomst ingaan op al-
ternatieven voor de militaire 
aanpak van de internationa-
le coalitie en de kansen voor 
de Koerden om hun autono-

mie te versterken. Naast Van 
Bommel zal ook de Koerd 
Younis Lutfula, oud-SP-lid 
van de Provinciale Staten in 
Utrecht, deelnemen. Het de-
bat begint om 20.00 uur en 
de toegang is gratis. Adres: 
Geesterduinweg 3.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren 
Limmen - 28-08-2015: Meks 
Meijne, zoon van Johannes 
N. Meijne en Elise Veldt. 30-
08-2015: Xev Ruiter, zoon 
van Jacobus A.J. Ruiter en 
Britt Zeeman. 

Akersloot - 30-08-2015: Jack 
Buur, zoon van Frederik M. 
Buur en Linda van der Meu-
len.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Limmen - 29-08-2015: Rey-
noldus J.P.N. Hes en Suzan-
ne A.M. Valkering. 
Elders woonachtig - 22-08-
2015: Robert J. Ensing en 
Anja K. Schavemaker. 28-08-
2015: Marvin J. R. van Bossé 
en Yvonne V.S. Rutgers. 28-
08-2015: Robert J. Jansen en 
Anitra D.M. Koopman. 29-

Bewoners maken schets-
ontwerp voor eigen hofjes
Castricum - Bewoners 
van de hofjes van de M.L. 
Kinglaan en de Rooseveltlaan 
bogen zich dinsdag 1 sep-
tember voor de tweede maal 
over de toekomstige inrich-
ting van hun hofje. De ge-
meente hield de bijeenkom-
sten in het hofje zelf. Open-
bare ruimte ontwerpen op lo-
catie dus.
De hofjes in deze buurt zijn 
toe aan een opknapbeurt. 
De gemeente wilde eerst de 
ideeën van de bewoners ho-
ren. Tijdens een eerste bij-
eenkomst eind juni konden 
bewoners in de hofjes hun 
wensen en ideeën kwijt. Dit 
keer maakten de bewoners 
per hofje een gezamenlijk 
schetsontwerp met behulp 
van de medewerkers van de 
gemeente op het gebied van 
wegen, groen, spelen en be-
heer. Uit de drie hofjes kwa-
men zo’n tachtig bewoners 
dan ook hun deur uit. Het-

leidde tot ideeën voor een 
hinkelbaan, het schilderen 
van zitelementen, de keu-
ze voor een bepaalde kleur 
tegels en het weghalen van 
prikstruiken voor bomen met 
gras. Enkele bewoners boden 
ook aan zelf bollen te plan-
ten. De ontwerpen worden 
nu digitaal ingetekend en de-
finitief gemaakt. Half septem-
ber brengt de gemeente Cas-
tricum opnieuw een bezoek 
aan de hofjes om het defini-
tieve ontwerp aan de bewo-
ners te laten zien. 

Wethouder Leo van Schoon-
hoven: ,,Het gaat hier om een 
pilot. Ik kan zeggen dat het 
heel goed werkt. We hebben 
ter plekke het ontwerp kun-
nen maken met elkaar. Ook 
zie je dat dit de ontmoeting 
tussen de bewoners onder-
ling bevordert. Nu is het een 
kwestie van uitwerken en 
aan de slag.”

08-2015: Rob Sleddens en 
Esther M.J. Jacobs.
 
Overleden
Castricum - 24-08-2015: Ma-
ria Wulp, weduwe van Quiri-
nus Peeters. 29-08-2015: 
Nora Kranendonk, weduwe 
van Cornelis van de Weert. 
01-09-2015: Wipke Wielen-
ga, gehuwd met Sijtze Jor-
ritsma. 01-09-2015: Marga-
retha van den Hoek, wedu-
we van Johannes Augustus 
Cretier.

Zingen bij 
Seniorenkoor 

Castricum   De dertig leden 
van het Seniorenkoor Cas-
tricum willen graag nieuwe 
collega¹s verwelkomen: voor-
al alten en tenoren (man of 
vrouw) en bassen. Maar ook 
sopranen zijn welkom. Koor-
ervaring is niet vereist, alleen 
een leeftijd van 55+ en vooral 
plezier in zingen. Belangstel-
lenden kunnen vrijblijvend 
drie repetities komen mee-
zingen. Die worden gehou-
den op maandag van 13.30-
15.30 uur in De Kern in Cas-
tricum. Meer informatie op 
www.seniorenkoorcastricum.
jimdo.com of telefonisch via 
0251-653616.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Wil je even niets aan je hoofd hebben, ga dan  wandelen of fietsen tussen de wei-
landen van de gemeente Uitgeest! Foto en tekst: Ger Bus

De column van Monique.....

Sinds deze zomer hebben we een buitenkeuken en dat betekent buiten ontbijten, buiten lun-
chen en buiten avondeten. Vervolgens lezen we er de krant in het avondzonnetje en als het 
donker wordt, steken we kaarsjes aan of de lamp.
Wij zijn geen kampeerders en ik heb altijd opgekeken naar mensen die in weer en wind stug 
voor hun tentje blijven klaverjassen. Nu begin ik dat een beetje te begrijpen. We zitten totaal 
overdekt dus regenbuien jagen ons niet meer van tafel, we trekken een lange neus naar het 
weer en pakken een dik vest.
Hoewel we wel vals gaan spelen want voor de herfst invalt, hebben wij al lang twee heaters 
geplaatst. Ik ga daar natuurlijk niet met kippenvel tussen mijn wenkbrauwen zitten bikkelen.
We zaten zomeravonden vaker buiten maar vertrokken toch meestal naar binnen zodra het 
donker werd. Nu niet, we hadden de smaak te pakken op deze zwoele zomeravond. Terwijl 
onze zoon met zijn telefoon bezig was, hoorde hij een trippelend geluid. Naast zich zag hij 
op twee meter afstand een egeltje. 
Drie jaar geleden hadden we er ook een in de tuin. Ze horen overdag te slapen maar die van 
ons lag zich destijds, terwijl ik lag te zonnen, ongegeneerd te krabben onder een struik, ge-
plaagd door teken en ander ongedierte.
Volgens Google blijven ze bij voldoende voedsel in hetzelfde leefgebied dus dit kon best eens 
mijn schurkende vriendje zijn. Terwijl wij hem verrukt bekeken, hief hij zijn kopje en keek ons 
recht in het gezicht aan alsof hij ons herkende. Schijn bedriegt want daarover las ik dan weer 
dat ze geen moer zien.
De schattigheidsfactor was wat mij betreft een dikke tien en mijn moedergevoelens kwamen 
direct in alle hevigheid naar boven. Dat krijg je als je kinderen voor zichzelf kunnen zorgen. 
Ik wist dat ik hem of haar geen melk moest geven en ook mijn zus appte direct dat ik dat ab-
soluut niet moest doen want daar zou egelmans danig van aan de dunne raken. Zijn dagelijks 
maal bestond uit insecten, wormen en zelfs slangen! Getver hoe kon zo’n schattig knorretje 
nou zo’n vieze gore slang verorberen. Dat paste nou totaal niet bij het beeld dat ik van hem 
had. Nee, ik ging een ei op een schoteltje leggen, dat zou hij natuurlijk direct ruiken en dank-
baar opeten. Oh ja ik zou hem tam maken, hij zou regelmatig langskomen en zo had ik nog 
wat fantasietjes.
Verheugd spoedde ik mij de volgende ochtend naar het schoteltje waar het ei nog net zo 
flubberig lag als de avond ervoor. Zucht…het duurt vast weer drie jaar.

Monique Teeling

Ei

Rabo-fietstocht voor 
het Adema-orgel

Uitgeest - Zondag 13 sep-
tember organiseert de Ra-
bobank weer de traditionele 
sponsorfietstocht. En ook dit 
jaar hopen de ‘vrienden van 
het Adema-orgel’ dat weer 
vele sportievelingen fietsen 
voor de restauratie van het 
Adema-orgel.
De route die wordt gefietst 
betreft het ‘rondje IJmond’, 

een gevarieerde route van 
circa 30 km door de regio, die 
hoofdzakelijk uitgaat van het 
fietsknooppuntennetwerk.

Orgel-Adema- fietsers kun-
nen vanaf 11.30- 12.00 uur 
starten bij: Heemskerkse Golf 
Club, Communicatieweg 18 
in Heemskerk. Het startnum-
mer is 75.

Uitgeest - Zaterdag stond de 
vierde en voorlaatste Natoer 
vlucht vanuit Quiévrain op 
het programma. Echter de 
voorspelde slechte weersom-
standigheden noopte de or-
ganisatie om uit veiligheid al-
vast wat korter te gaan om 
over een kortere afstand de 
duiven toch goed naar huis 
te krijgen. Het werd dan 
ook een lang dagje wach-
ten voor de duiven(melkers) 
. Ruim in de middag, eigen-
lijk op het uiterste tijdstip om 
15.00 uur konden de dui-
ven gelost worden met een 
goed vertrek. Met een ma-
tige West Noord Westen-
wind werd de cours aange-
vangen over een afstand van 
135 km. Er waren voor deze 
vlucht nog slechts 5 deelne-
mers en het aantal ingekorf-
de duiven bedroeg  67 stuks. 
Oud en Jong was gezamen-
lijk vertrokken en het is altijd 
weer verrassend of de jonge 
duiven de oudere duiven ver-
slaan. Ditmaal meldde zich 

een oude als eerste en snel-
ste om 16,58.33 uur bij Dirk 
de Bruin in Uitgeest. De snel-
heid die werd gemaakt door 
de eerste duif van de winnaar 
bedroeg 1142,119 m.p.min. 
(ruim 68 km p.uur). De uit-
slag van de eerste vier deel-
nemer was als volgt; 1-6-
11e Dirk de Bruin, 2-8-9-12e 
Comb. Kerssens-Krom uit 
Akersloot, 3-4-5-7-13e Gert 
Twaalfhoven uit Uitgeest en 
10-16-17e Frank Rodenburg 
uit Uitgeest. Een deelnemers 
kon zich niet plaatsten in de 
uitslag van deze week. De 
taart gaat ditmaal naar Frank 
Rodenburg met een van zijn 
duiven op de 17e plaats. De 
eerste plaats in de vereniging 
van Dirk de Bruin was tevens 
goed voor een 8e plaats in 
het Rayon B tegen 56 deel-
nemers met 993 duiven. 

Volgende week de laatste en 
tevens de afsluitende natour-
vlucht van dit jaar vanuit 
Quiévrain (245km).

       Zo vlogen 
       de duiven 
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Castricum - PWN bestaat dit 
jaar 95 jaar. Ter gelegenheid 
van deze bijzondere verjaar-
dag, trakteerden zij hun klan-
ten zondag op een wandel- 
en fi etstocht in het Noordhol-
lands Duinreservaat. Daar-
naast stond er voor  vierhon-
derd deelnemers een lekkere 
en gezonde lunch klaar aan 
een zeventig meter lange ta-
fel op een unieke plek in het 
Castricumse duin. Er was een 
speciale wandel- en fi etsrou-
te uitgezet met als startpunt 
Bezoekerscentrum De Hoep. 
Beide routes namen zo¹n an-
derhalf tot twee uur in 
beslag. Voor de eerste vier-
honderd deelnemers die zich 
vooraf hadden aangemeld, 
stond er middenin het duin-
gebied een lange tafel van 

maar liefst zeventig meter 
klaar. Daar werd een lunch 
geserveerd, bereid met re-
gionale producten. Het mid-
dagmaal is verzorgd in sa-
menwerking met De Ou-
de Keuken. De Oude Keu-
ken is een sociale onderne-
ming gevestigd op het terrein 
van GGZ-instelling Dijk en 
Duin in Castricum. In De Ou-
de Keuken werken mensen 
met een psychiatrische of 
verstandelijke handicap vol-
op mee in de keuken en de 
bediening. Zij worden hierin 
begeleid door enkele mede-
werkers en een aantal vrijwil-
ligers. 
PWN draagt De Oude Keu-
ken en haar doelstellingen 
een warm hart toe en naast 
dit evenement wordt ook op 

andere manieren volop sa-
mengewerkt.
PWN werd in 1920 opge-
richt om alle Noord-Hollan-
ders van schoon en gezond 
leidingwater te voorzien. Ge-
start is met het bouwen van 
een omvangrijke infrastruc-
tuur. In de jaren dertig volg-
de een belangrijke volgen-
de stap: de Provincie vroeg 
om ook de duinen te behe-
ren. Natuurbehoud en recre-
atie krijgen een steeds groter 
maatschappelijke belang dus 
blijft PWN, tot op de dag van 
vandaag, aandacht besteden 
aan hoe dat het beste samen 
kan gaan. Vandaag de dag 
levert PWN aan 780.000 huis-
houdens water en beheert 
ruim 7.300 hectare duinge-
bied. Foto: Paul Vreeker.

Zaterdag 19 september
Open huis bij 

Hummel Kozijnen
Heemskerk - Met enige 
trots maakt Hummel Kozij-
nen & Wooncomfort kenbaar 
dat zij het exclusief dealer-
schap heeft verkregen van 
Deponti terrasoverkappin-
gen. Een mooie reden dus 
om deze bij het open huis 
op zaterdag 19 september 
tussen 10.00 en 16.00 uur te 
presenteren.  

De Deponti overkappin-
gen zijn van een hoge kwali-
teit voor een bijzondere lage 
prijs. Met een terrasoverkap-
ping kan men het hele jaar 
genieten van het terras. Altijd 
droog en uit de wind dat wil 
toch iedereen? De overkap-
pingen zijn met een week te 
leveren en eenvoudig zelf te 
monteren, dankzij de uitge-
breide montagehandleiding. 
Uiteraard is het ook moge-
lijk om ervoor te kiezen om 
de overkapping door Hum-
mel Kozijnen & Wooncom-
fort te laten plaatsen. Er is de 
budgetuitvoering en de Bos-
co-uitvoering, beiden te le-
veren in crème of antraciet-
kleur. De overkapping wordt 
voorzien van 16 mm polycar-
bonaat beplating, helder of 
opaal. De budgetuitvoering 
is echt een prijsvechter: mooi 
van vorm, strak en sterk en 
echt tegen de laagste prijs. 
De Bosco uitvoering heeft 
een iets klassiekere uitstra-
ling en ligt in prijs iets ho-
ger maar die biedt meer luxe 
zoals: standaard verstevig-
de goot met een dikte van 
meer dan 5 mm, aluminium 
bovenlijsten op de liggers, 
standaard kliklijsten tussen 

de liggers, 2 mm bodem- 
en wanddikteliggers, 16 mm 
meerwandige polycarbonaat 
beplating, geïntegreerde 
voetplaat aan de staander en 
hemelwaterafvoer, poeder-
coating met een dikte van 90 
mu, vooraf ingetrokken rub-
ber en vierzijdig opgesloten. 
Tot slot zijn er vele opties en 
mogelijkheden, uiteraard ook 
voor de budgetuitvoering.

De opties zijn bijvoorbeeld:  
Fiano glaswanden om de ter-
rasoverkapping met glaspa-
nelen op rail te kunnen af-
sluiten waardoor men nog 
meer van de overkapping 
kunt genieten. Eventue-
le spiekozijnen en led-ver-
lichting in de liggers; het be-
hoort allemaal tot de moge-
lijkheden en nogmaals voor 
een bijzonder lage prijs. Ook 
eventuele funderingblok-
ken kunnen zij leveren, mas-
sief of met een geïntegreer-
de hemelwaterafvoer. Uiter-
aard zal het gehele assorti-
ment worden gepresenteerd 
waaronder de HBI kunststof 
kozijnen, dakkapellen, raam-
decoraties zonder boren of 
schroeven en uiteraard al-
le rolluiken, zonweringen en 
screens. 

De presentatie zal 19 sep-
tember een feestelijk tint-
je krijgen. Klanten worden in 
de 250 m2 grote showroom 
ontvangen met een hapje en 
een drankje. Locatie: Lijn-
baan 44a in Heemskerk. Het 
is natuurlijk altijd mogelijk 
te bellen voor een afspraak  
thuis, via  op 06-10273172.

Castricum - Lisanne 
Schoonebeek heeft meege-
daan aan de atletiekinterland 
voor C-junioren op zaterdag 
5 september in Amsterdam. 
Zij werden uitgekozen op ba-
sis van hun prestaties tijdens 

Lisanne op interland
de NK-junioren van afgelo-
pen weekend. 
Lisanne werd zevende in 
12.57s op de 80m horden bij 
de meisjes. In de einduitslag 
wonnen de Nederlandse at-
leten.

Workshop Happy in 
balans van start

Regio - ,,Happy in balans 
gaat over jou. Over inspi-
ratie. Over hoe je kijkt naar 

het leven en Liefde voor je-
zelf. Over jou in relatie tot an-
deren. Aan het woord is Ron 

Pander van Home of Balance.

Hij vervolgt: ,,Heb je het ge-
voel dat je meer kunt dan je 
laat zien? Ontbreekt het je 
soms aan energie en ple-
zier in het leven. De work-
shop Happy in balans geeft je 
handreikingen en inzicht ge-
durende de zes avonden of 
ochtenden waardoor je meer 
balans krijgt in je leven. In 
een kleine groep leer je hoe 
je meer bewust wordt van 
jouw proces naar een happy 
leven. Informatie en aanmel-
den : Ronpander@live.nl of 
bel 06-13363545. De work-
shop start op 30 september. 
op woensdagavond en vrij-
dagmorgen in Castricum en 
Heiloo.  
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Deken Cassee zegent Urnenmuur 
in tijdens startzondag

Uitgeest - Zondag werd in 
de Onze Lieve Vrouwe Ge-
boortekerk in Uitgeest om 
10.00 uur in verband met 
Startzondag en Parochie-
feest van Maria Geboorte de 
H. Eucharistieviering voorge-
gaan door Deken Cassee uit 
Heemskerk. De viering werd 
opgeluisterd door de ko-
ren De Cantorij, Laus Deo en 
Sound of Life die de parochie 
rijk is.
 
De Deken ging in op de vele 
activiteiten in de parochie die 
door meer dan 250 vrijwilli-
gers worden gedragen. Vrij-
dilligers hebben onder ande-
re de Urnenmuur verwezen-
lijkt. De Deken ging ook in op 
de  vluchtelingenproblema-
tiek en sprak de hoop uit dat 
de wereldleiders een humane 
oplossing zullen vinden.
 
Na de viering werd de urnen-
muur ingezegend door de 
Deken, daarbij begeleid door 
Laus Deo.
Vorig jaar oktober is men ge-
start met een uitbreiding van 
de urnenmuur op de be-
graafplaats van de Katholie-
ke kerk. Dankzij de inzet van 
vrijwilligers is een prachtige 
muur gerealiseerd. Met spe-
ciale dank aan: Jaap Klaver, 
Han Scheerman, Nico Mole-
naar, Wim Beentjes, Jan Bra-
kenhoff, Bank Beentjes, Kees 
Adrichem, Wil Tromp, Kees 
Heijnen en Peter Keysper.
Koffie was er na afloop ach-
ter in de ‘tuin’ van de kerk. 
(tekst en foto’s: Ger Bus)

Fort aan den Ham 
zondag weer open

Uitgeest - Zondag 13 sep-
tember is Fort aan Den Ham 
weer voor publiek geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Het 
fort ligt verborgen achter 
de spoorlijn en provinciale 
weg N203 bij Krommenie ter 
hoogte van de “Krokodil”. 
Zondag is Open Monumen-
tendag. Het buitenterrein van 
het fort en forteiland is dan 
vrij toegankelijk. Fort aan 
Den Ham, gebouwd in 1903, 
behoort tot het Unesco We-
relderfgoed en is onderdeel 
van de Stelling van Amster-
dam.
Het fort is ingericht zoals 
rond het mobilisatiejaren 
1914-18 en is nu een militair 
museum. Ervaar hoe de man-
schappen en officieren tus-
sen 1914 en 1918 doorbrach-
ten op het fort. 
Er zijn exposities over de Be-
zettingstijd 40-45, Scouting, 

Politionele Acties in Neder-
lands-Indië, Linie van Bever-
wijk uit 1800, 
Slag bij Castricum 1799, Mi-
litaire communicatie, Koude 
Oorlog, etc.
Er zijn rondleidingen met een 
gids maar u kunt ook vrij in 
en rond het forteiland dwa-
len. 
Mary Admiraal exposeert met 
schilderijen in het wachtlo-
kaal en op het buitenterrein 
is de fotoexpositie  Spuien, 
Schuilen en Spuwen.Het Ne-
derlands Grammofoon Ge-
nootschap zal ook weer haar 
nostalgische afspeelappara-
tuur tonen en laten horen. 

Alle informatie over het fort 
en zijn geschiedenis is te vin-
den op de website www.fort-
aandenham.nl. Het fort is ook 
op woensdagen te bezoeken. 
(foto: F. Braaksma)

Uitgeest - Aan de Middel-
weg in Uitgeest is dorpshuis 
De Zwaan gevestigd, waar-
in allerlei sociale - en cul-
turele activiteiten plaatsvin-
den. Diverse stichtingen en 
verenigingen binnen de Uit-
geester gemeenschap ma-
ken van maandagmorgen tot 
en met zondagavond gebruik 
van de voorzieningen binnen 
het prachtig geoutilleerd ge-
bouw. De Stichting Dorps-
huis De Zwaan is op zoek 
naar een nieuw bestuurs-
lid, belast met de zorg voor 
het gebouw en bijkomende 
technische zaken. Dit alles 
in nauw overleg met de pro-
fessionele beheerder. Daar-

naast wil de Zwaan Cultu-
reel ook graag kennismaken 
met mensen met technische 
kennis over licht en geluid en 
iemand die mee wil denken 
over de culturele activiteiten.
 
Wie interesse heeft in dit 
werk of ander vrijwilligers-
werk wil doen, kan een af-
spraak maken bij de Vrijwil-
ligers Vacaturebank (onder-
deel van Welzijn Castricum) 
Geesterduinweg 5 in Castri-
cum. Het telefoonnummer is 
0251 - 65 65 62. De vacatu-
rebank is ook te vinden op 
www.vrijwilligerswerkcastri-
cum.nl en op Facebook (Vrij-
willigerswerk Castricum).
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FC Uitgeest sterk van start
Uitgeest - Vooraf zouden 
er toch wel enige bedenkin-
gen kunnen zijn geweest bij 
FC Uitgeest-trainer Ron Bou-
man. Hij moest het doen zon-
der de geblesseerde aan-
voerder Sander van den Hel-
der en de vorig seizoen veel-
vuldig scorende spits Lester 
Half. Bovendien leek De Ken-
nemers uit Beverwijk een las-
tig te nemen horde. 
Maar zie, op de dag dat het 
Nederlandse elftal in Tur-
kije zijn kansen op deelname 
aan het EK verprutste, tover-
den de groengelen een heer-
lijke wedstrijd op de grasmat. 
Het gevolg: een klinkende 
0-3 overwinning die nog veel 
hoger had kunnen uitpak-
ken als het vizier iets scher-
per had gestaan.  

FC Uitgeest startte met Stan 

Vrouwe als vervanger van 
Sander van den Helder en 
met Jordy Duijn op de posi-
tie van Lester Half. Vanaf het 
eerste fluitsignaal van arbi-
ter Bogards nam FCU brutaal 
het initiatief. Via de veras-
send op linksvoor geposteer-
de Joost de Jong als prima 
aanspeelpunt en de vandaag 
sterk spelende Ruud Koedijk 
op het middenveld, ontston-
den er verschillende moge-
lijkheden. Inzetten van Joost 
de Jong en Jordy Duijn kon-
den echter nog onschadelijk 
worden gemaakt door kee-
per Veen. 

In de 24e minuut was er 
dan toch de verdiende voor-
sprong. Een prima steekpass 
van Ruud Koedijk en een uit-
stekende loopactie van uit-
blinker Joost de Jong werd 

bekroond met een treffer van 
de laatste. 0-1. Ook in de fa-
se daarna was het vooral FC 
Uitgeest dat het beste van 
het spel had. 
Bij de Kennemers daaren-
tegen mislukte steeds meer 
en namen de frustraties toe. 
FCU profiteerde. Nog voor 
rust was het Jordy Duijn die 
na slim aangeven van Joost 
de Jong keeper Veen kans-
loos liet. 0-2. 
De Kennemers hing in de 
touwen en mocht blij zijn dat 
het met deze stand mocht 
gaan rusten. 

Na de pauze herstelde De 
Kennemers zich enigszins. Zo 
waren er vooral voor rechts-
buiten Commissaris kansen 
op de aansluitingstreffer. Aan 
de andere kant was het juist 
FCU dat door het opdringen 
van de Beverwijkers moge-
lijkheden kreeg om te coun-
teren. De grootste kans was 
in de 65e minuut voor  Joost 
de Jong die in het straf-
schopgebied een tegenstan-
der op het verkeerde been 
zette, de keeper omspeel-
de (dus eigenlijk alles goed 
deed) maar vervolgens de bal 
veel te zacht inspeelde. 

Zo viel uiteindelijk pas in de 
70e minuut de bevrijden-
de treffer. Voor de tweede 
maal vandaag was het Jor-
dy Duijn, ditmaal op aange-
ven van Ruud Koedijk, die te-
kende voor de 0-3. Dat de-
ze stand vervolgens  tot het 
einde van de wedstrijd op 
het scorebord bleef mag een 
klein wonder heten gezien de 
hoeveelheid mogelijkheden 
voor FCU daarna. 
Een klein smetje op een ver-
der klinkende overwinning. 
Voor het overige bestonden 
de rapportcijfers vandaag al-
leen maar uit dikke voldoen-
des. Een verdediging die bij-
na niets weggaf, een stuwend 
en kansen creërend midden-
veld en een voorhoede die er 
toch maar drie inlegt. 

Houden zo. Het zal nodig zijn.  
Volgende week is LSVV de 
tegenstander en die kennen 
we nog van vorig seizoen als 
een hele lastige tegenstander 
in Uitgeest. 

Het werd toen 2-3. Dat kan 
beter! (De Afvallende Balº

FC Uitgeest: 
Davidson, uit den Boog-
aard, Vrouwe, Sinnige, 
Haan, de Wit, Brouwer, Ol-
gers, Duijn, Koedijk, de 
Jong. 

Disco voor jongeren 
met een beperking

Uitgeest - Vrijdag 11 sep-
tember gaat de disco voor 
jongeren met een beperking 
weer van start in het Jon-
gerencentrum Zienhouse te 
Uitgeest. Naast het team met 
enthousiaste vrijwilligers, zal 
ook DJ Mytrem weer van de 
partij zijn! Met een mix van 
Popmuziek, House, Dance, 
Nederlandstalig en Gouwe 
ouwe staat hij garant voor 
een swingende avond.
Als je een vaste bezoeker 
bent van de disco, dan wil je 
dit natuurlijk niet missen! Ben 
je hier nog nooit geweest? 
Kom dan zeker even een kijk-
je nemen! 
Vrijdag 11 september van 

20.00 tot 22.00 uur. De en-
treekosten zijn 3 euro, dit is 
inclusief twee consumpties. 
Deze disco is voor jongeren 
met een beperking, maar ook 
jongeren zonder beperking 
zijn van harte welkom.

Het adres is: Jongerencen-
trum Zienhouse, Zienlaan 10 
in Uitgeest. Kijk voor meer in-
formatie op www.zienhouse.
nl, www.facebook.com/Zien-
house off op www.welzijn-
castricum.nl. De disco wordt 
mede mogelijk gemaakt 
door:  Gemeente Uitgeest, 
Stichting Welzijn Castricum, 
Jongerencentrum Zienhouse 
en DJ Mytrem.Woensdag  09 September

Junioren:
Sp Krommenie B3-FC Uitgeest B4 18:45

Zaterdag 12 September 
Junioren:
FC Uitgeest B1-Fortuna Wormerv. B1 12:30
FC Uitgeest B2-Fortuna Wormerv. B2 10:30
Meervogels 31 B2-FC Uitgeest B3 12:15
FC Uitgeest B4-Zeevogels B2 14:30
DEM B7-FC Uitgeest B5 17:00
Wherevogels De C1-FC Uitgeest C1 14:00
Sp. Krommenie C1-FC Uitgeest C2 10:15
FC Uitgeest C3-Meervogels 31 C2 10:30
KFC C4-FC Uitgeest C4 12:45
Jong Hercules C1-FC Uitgeest C5 11:30
FC Uitgeest C6-Terrasvogels C2 14:30
FC Uitgeest C7-SVA C7 14:30

Meisjes:
FC Uitgeest MB1-Overbos MB2 12:30
Meervogels 31 MB1-FC Uitgeest MB2 12:15
FC Uitgeest MB3-
Fortuna Wormerv. MB1 14:30
FC Uitgeest MC1-Velsen MC1 11:30
Limmen MC1-FC Uitgeest MC2 14:45
Foresters de MD1-FC Uitgeest MD1 11:30
FC Uitgeest ME1-
Always Forward ME1 10:00
KFC ME1-FC Uitgeest ME2 12:15
Pupillen:
FC Uitgeest D1-Rijp (de) D1 10:15
Foresters de D2-FC Uitgeest D2 11:30
FC Uitgeest D3-Meervogels 31 D2 09:00
Fortuna Wormerv. D5-FC Uitgeest D4 10:15
SVW 27 D6-FC Uitgeest D5 10:15
FC Uitgeest D6-Zeevogels D3 12:30
FC Uitgeest E1-ADO ‘20 E1 13:00
ODIN 59 E2-FC Uitgeest E2 09:00
FC Uitgeest E3-Zaanlandia E2 11:15

Kennemers E2-FC Uitgeest E4 10:15
FC Uitgeest E5-HSV E3 10:15
Westzaan E3-FC Uitgeest E6 10:00
SVW 27 E8-FC Uitgeest E7 10:15
FC Uitgeest E8-SVW 27 E9 10:15
FC Uitgeest E9-Kennemers E6 11:15
FC Uitgeest E10-Zandvoort E6 09:00
Overbos E8-FC Uitgeest E11 09:45
FC Uitgeest E12-Alliance 22 E7 09:00
FC Uitgeest F1-Fortuna Wormerv. F1 09:00
WSV 30 F2-FC Uitgeest F2 08:30
FC Uitgeest F3-ADO ‘20 F3 10:00
ODIN 59 F4-FC Uitgeest F4 10:00
SVA F6-FC Uitgeest F5 09:45
FC Uitgeest F6-Meervogels 31 F4 09:00
ADO ‘20 F9-FC Uitgeest F7 09:15
Vitesse 22 F5-FC Uitgeest F8 09:45
FC Uitgeest MP1-Rijp (de) MP1 09:00
Zeeburgia MP2-FC Uitgeest MP2 08:45
FC Uitgeest MP3-Zeevogels MP1 09:00

Zondag 13 September
Senioren:
FC Uitgeest 1-LSVV 1  14:00
FC Uitgeest 2-AFC 34 2 11:00
FC Uitgeest 3-ADO ‘20 5  10:30
FC Uitgeest 4-Vitesse 22 4 10:30
Egmondia 2-FC Uitgeest 5  11:30
Vitesse 22 6-FC Uitgeest 6 11:00
Kon. HFC 6-FC Uitgeest 8 11:00
FC Uitgeest 9-Alkmaarsche Boys 5  12:45
Vitesse 22 12-FC Uitgeest 10 14:00
FC Uitgeest 11-Vogelenzang 4  10:30
Sporting Krommenie 6-FC Uitgeest 12  12:00
Junioren:
FC Uitgeest A1-Ouderkerk A1 10:30
FC Uitgeest A2 -Purmerland A1  13:00
Alcmaria Victrix A2-FC Uitgeest A3  10:00
Dames: 
FC Uitgeest VR1-SVIJ VR2  12:30

Fietsen met Kennemer TC
Uitgeest - De Kennemer 
Toer Club organiseert een 
fietstoertocht op zondag 13 
september.
De Zuidertoer met routes van 
65 km en 125 km voert door 
mooie natuurgebieden aan 
de hand van een duidelijke 
routebeschrijving en is ook 
beschikbaar op GPS.
De Zuidertoer wordt gefietst 
vanuit sporthal “De Zien” 
in Uitgeest, en is deels ver-
nieuwd ten opzichte van vo-
rig jaar.
Beide routes voeren u van-
af Uitgeest en de Velser-
pont door de Haarlemmer-
meer naar een verrassend 
mooi gebied. De langste af-
stand van 125 km gaat langs 
de Geniedijk dwars door de 
Haarlemmermeer. Deze wa-
terkering tussen het huidi-
ge “kunstfort” Vijfhuizen, het 
fort bij Hoofddorp en het fort 
Aalsmeer is onderdeel van 
de Stelling van Amsterdam. 
De tocht gaat verder langs 
de Braasemermeer en pas-
seert het pittoreske sluisje 
van Roelofarendsveen. Op de 
terugweg is er uitzicht op de 

Westeinderplassen en de im-
posante, verhoogde Fokker-
weg langs Schiphol-Oost.
Kent u de term: “De Bieten-
brug op?” De 65 km rou-
te brengt u er letterlijk over-
heen. U volgt de langste af-
stand tot Vijfhuizen en fietst 
dan langs de ringvaart rich-
ting Zwanenburg. U wordt de 
polder ingeleid maar zal er 
uitrijden over de Bietenbrug 
om daarna via pont Buiten-
huizen en het fietspad langs 
de Nauernase Vaart terug te 
keren naar Uitgeest.
De fietstochten van de Ken-
nemer Toer Club zijn voor ie-
dereen toegankelijk en kun-
nen geheel in eigen tempo 
worden gereden.
De tocht vertrekt vanuit de 
Sporthal “De Zien” aan de 
Zienlaan in Uitgeest. 
Inschrijven op 13 septem-
ber van 8.30 tot 9.30 uur voor 
125 km en van 9.00 tot 10.00 
uur voor 65 km. Voor kosten 
en nadere inlichtingen om-
trent de club en de tochten 
zijn te vinden op  www.ken-
nemertc.nl en bij J. van Schie 
(’s avonds) tel. 0251-231530.
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Castricum - Op 27 augus-
tus was er sprake van een 
babbeltruc bij een bewoner 
van de Ruiterweg. Een onbe-
kende vrouw deed zich voor 
als de nieuwe buurvrouw en 
kwam zich even voorstellen. 
Daarop is een handlanger via 
de achterdeur binnengeko-
men en die heeft goederen 
weggenomen.  

Babbeltruc

Castricum - Op dinsdag 1 
september omstreeks 16.00 
uur kwam er een melding bin-
nen bij de politie van een ver-
dachte situatie op de Dorps-
straat. Bij de inwoner werd 
aangebeld door een persoon 
die zich voordeed als mede-
werker van de Nuon. De mel-
der vertrouwde het niet door 
de kleding; een donker flu-
weelachtig pak en afgetrap-
te schoenen. Achteraf bleek 
het inderdaad een medewer-
ker van Nuon te zijn.

Wel van Nuon

Limmen - Op dinsdag 1 sep-
tember omstreeks 10.30 uur 
werd er bij een inwoner van 
de Zuidkerkenlaan aange-
beld. Een man aan de deur 
gaf aan hondenvoer te wil-
len verkopen. Het vermoe-
den bestaat dat deze mensen 
rondhangen bij woningen en 
zodra bewoners ze aanspre-
ken zeggen ze dat ze zoeken 
naar mensen met honden, 
omdat ze hondenvoerver-
kopers zijn. De politie denkt 
dat het een smoes is en dat 
het in werkelijkheid gaat om 
voorverkenningen. Op 3 sep-
tember was er een soortgelij-
ke melding op de Nesdijk in 
Limmen.

Hondenvoer-
verkopers?

Castricum - Op woensdag 
2 september zag een politie-
agent een persoon rijden op 
de Dorpsstraat en die wist 
dat de man reed zonder rij-
bewijs. Bij staandehouding 
liet de bestuurder een Chi-
nees internationaal rijbewijs 
zien. Het betrof een vals do-
cument. De bestuurder is 
proces-verbaal aangezegd.

Vals Chinees 
rijbewijs

Open dag Toonbeeld 
op het Bakkerspleintje

Castricum - Al langer rond-
gelopen met het idee iets aan 
tekenen, beeldhouwen, ke-
ramiek of schilderen te gaan 
doen? Op zaterdag 12 sep-
tember houdt Angèle van 
den Thillart open atelier op 
het Bakkerspleintje van 11.00 
tot 13.00 uur. Ze geeft teken- 
en schilderles aan kinderen 
en volwassenen. Aansluitend 
van 13.00 tot 15.00 kan ieder-
een bij Wilma Bosland, do-
cente keramiek, proberen hoe 
het werken met klei bevalt. 
Wie wil beeldhouwen kan die-
zelfde zaterdag in het gebouw 
van Toonbeeld aan de Jan van 
Nassaukade 6 bij Leo van den 
Bos terecht tussen 10.00 en 
15.30 uur. Aanmelding voor-
af voor de open ateliers per 
telefoon: 659012 of mail tn-
beeld@xs4all.nl is raadzaam 
gezien het beperkte aan-
tal plaatsen dat beschikbaar 
is. Eveneens op het Bakkers-
pleintje brengen van 11.00 tot 
16.00 uur zowel leerlingen als 
docenten muziek ten gehore 
op het speciaal opgebouwde 
podium. Het aanbod is zeer 
gevarieerd en behalve luiste-
ren kun je ook alle informatie 
krijgen over muzieklessen op 
verschillende instrumenten, 
samenspelgroepen en cur-
sussen. Zo start er weer een 
kinderkoor, zijn er schakel-
klassen keyboard en gitaar en 

is er voor jongeren in de leef-
tijd tot twintig jaar de moge-
lijkheid om een gratis proefles 
op een instrument naar keu-
ze af te spreken. Voor volwas-
senen starten er onder an-
dere gitaarcursussen waar-
bij een bruikleen-instrument 
wordt geleverd. Voor zangers 
is er een stemvormingscursus 
en zijn er nog enkele plaat-
sen vrij bij Klezmer-ensemble 
Freilach. Les op een ander in-
strument is natuurlijk ook mo-
gelijk.
In de week van 14 septem-
ber kan men dagelijks bij de 
afdeling Muzikale Vorming 
binnenlopen tussen 16.30 en 
17.30 uur, om één of meer les-
sen bij te wonen en de sfeer 
te proeven. Weten op welke 
instrumenten op een bepaal-
de dag les wordt gegeven, bel 
dan even met de administra-
tie van Toonbeeld tel.: 659012. 
Ook Beeldende Vorming heeft 
diezelfde week open huis. Het 
schema van de open lessen is 
op 12 september verkrijgbaar 
op het Bakkerspleintje en te 
vinden op de site www.toon-
beeld.tv. Nieuw is het kin-
deratelier, nu ook voor jon-
gere kinderen vanaf vijf jaar. 
De open lessen zijn tevens 
de eerste les van de lopen-
de cursussen maar men be-
taalt ze bij opgave voor de he-
le cursus.

Buren om op te bouwen
Bakkum - Zaterdag 12 sep-
tember organiseert Dijk en 
Duin een open dag met als 
thema: ‘Buren om op te bou-
wen’ op landgoed Duin en 
Bosch. De open dag staat in 
het teken van cultuur, natuur, 
sporten spel, muziek, eten en 
drinken. Voor de sportieve-
ling en natuurliefhebber zijn 
er diverse wandelroutes over 
het landgoed. Langs de mo-
numentale panden, de be-
staande bouw en de nieuw-
bouw. De toegang en activi-
teiten zijn gratis.
De afgelopen jaren heeft 
Duin en Bosch een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt, 
van een zorglocatie naar een 
gemengd woon- en zorgge-
bied. Meer dan ooit tevoren 
worden burgers en ‘de zorg’ 
elkaars buren. Er zijn wan-
delroutes over het landgoed. 
Voor de sportievelingen zijn 
er diverse sportieve activitei-
ten, zoals cognitieve fitness 
of beachvolleybal. Voor de al-
lerkleinsten is er ook genoeg 
te doen, schminken, spring-
kussen, domino, een levens-
groot vier-op-een-rij en nog 
meer. In leerwerkbedrijf res-
taurant De Oude Keuken 
werken mensen met een psy-
chiatrische of verstandelij-
ke handicap volop mee in de 
keuken en de bediening. Zij 

worden hierin begeleid door 
geschoolde medewerkers en 
enkele vrijwilligers uit Castri-
cum. Zij zullen de gehele dag 
heerlijke hapjes en drank-
jes verzorgen tegen een aan-
trekkelijke prijs. Het vintage-
winkeltje is open, de planten-
kas, het atelier en de fietsen-
makerij. De gehele dag wordt 
muzikaal begeleidt door de 
cliëntenband Ashe. De band 
bestaat uit drum toetsen bas 
gitaar en zang. Men kan zelf 
djembé spelen. 
Volleybalvereniging 2Beach 
is actief op de open dag. Van 
10.00-11.00 uur: Fun beach-
training voor iedereen vanf 
zes jaar, 11.00-11.45 uur: vrij 
beachen, 11.45-12.45 uur: 
demo beachvolleybal dames, 
niveau hoog, 13.00  14.00 uur: 
beachvolleybal clinic senio-
ren, 14.00-16.00 uur: beach-
volleybaltoernooi of vrij 
beachen. Belangstellenden 
voor het beachvolleybaltoer-
nooi kunnen zich per team 
of individueel aanmelden bij 
de 2Beach coördinatoren op 
de locatie. Met bordjes wordt 
aangegeven waar de zes ver-
schillende fases van woning-
bouwproject Nieuw Konings-
duin zich bevinden. Meer 
over de open dag is terug 
te vinden op de website van 
Dijk en Duin.

Couleur LoCALE start
Castricum - De talkshow 
Couleur LoCALe van Omroep 
Castricum op tv gaat het vier-
de seizoen in. In de gebruike-
lijke setting ontvangt presen-
tator Peter van Raalte weer 
vier gasten. Wilco van Pel 
overwon twee keer kanker en 
fietste deze zomer naar San-
tiago de Compostella. .Renée 
Smithuis schonk haar collec-
tie schilderijen van de Ber-
gense School aan het Singer 
Museum in Laren. De ach-
tergronden van deze schen-

king worden uit de doeken 
gedaan. Carrie Duijn heeft 
het initiatief genomen om 
een Vrije School te stichten 
in Castricum of Uitgeest. Zij 
vertelt wat haar daartoe heeft 
bewogen. Vierde gast is Nan-
cy van der Zee. Zij is Look & 
Feel coach en beantwoordt 
de vraag of echte schoonheid 
nu van binnen of van buiten 
zit. De aflevering van Couleur 
LoCALe is te zien 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00 en 23.00 
uur tot eind september. 

Spreekuur archeo-vondsten
Castricum - Vanaf woens-
dag 9 september start Huis 
van Hilde met een maande-
lijks archeo-vondstenspreek-
uur. Tijdens dit  inloop-
spreekuur van 13.00 tot 15.00 
uur in museum café Hildes 
Heerlykhyd kan iedereen een 
vondst laten beoordelen door 
een archeoloog. Het spreek-
uur vindt regulier elke eer-
ste woensdag van de maand 
plaats, entreebewijs is niet 
nodig. Ooit in het duin- of 
strandgebied een bijzonde-

re vondst gedaan? Of kwam 
er bij het tuinieren iets uit de 
grond? Ga dan naar het Ar-
cheo-vondstenspreekuur. De 
archeologen doen geen taxa-
ties.

www. .nl

www. .nl



Uitgeest - Vanwege de 
enorme belangstelling start 
de S.U.S. met een extra uur 
Pilates op maandagochtend. 
Pilates houdt in training, ba-
lans en samenwerking van li-
chaam en geest, d.m.v. speci-
aal ontwikkelde oefeningen. 
Hierdoor wordt een algehele 
goede conditie bereikt.
Pilates betekent dat je zeer 
bewust beweegt, met con-
centratie, controle, coördi-
natie, flow, precisie en een 
diepe ademhaling. De juis-
te lichaamshouding is zeer 
belangrijk om de beweging 
goed te kunnen uitvoeren.
Wekelijks op maandag van 
09.00 – 10.00 uur en van 
10.15 – 11.15 uur. Kosten 
40 euro voor 15 lessen. Een 
seizoen bestaat uit 30 les-
sen. Er is nog plaats bij beide 
groepen. Aanmelden: 0251-
319020 of s.u.s@inter.nl.net.

Extra uur Pilates

Uitgeest - Bij de S.U.S. is een 
groep ‘stoel-yoga’ begonnen 
op dinsdagochtend. In de-
ze groep wordt in een rus-
tig tempo en op de stoel aan 
yoga gedaan. Ook geschikt 
voor mensen met mobili-
teitsproblemen. Yoga is ont-
spannend bezig zijn met li-
chaamshoudingen, deze ge-
beuren in het ritme van uw 
in- en uitademing. Het is niet 
alleen ontspannend, maar 
ook goed voor uw geestelij-
ke en lichamelijk welbevin-
den. Er wordt extra aandacht 
besteed aan ademhalingsoe-
feningen.
Wekelijks op dinsdag van 
09.00 tot 10.00 uur. Kosten 
40 euro voor 15 lessen. Een 
seizoen bestaat uit 30 lessen. 
Aanmelden: 0251-319020 of 
s.u.s@inter.nl.net.

Stoel-yoga

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert 
een workshop ‘Alles over e-
mail’ op donderdag 24 sep-
tember. Deze workshop gaat 
over e-mailen via KPN, Zig-
go, Telfort, XS4all. Mailen met 
gmail, hotmail, live, en out-
look. Mailen via de webmail, 
een account aanmaken, mai-
len naar een groep en een 
adresboek bijhouden. Zorg 
dat u uw laptop, gebruikers-
naam en wachtwoord mee-
neemt.
Donderdag 24 september 
van 09.30 – 11.30 uur. Deel-
namekosten 4 euro. Aanmel-
den: 0251-319020 of s.u.s@
inter.nl.net.

Workshop 
over e-mailen

Beker voor team 
Edwin Ott motoren

Uitgeest - Alex Ott heeft in 
Hockenheim een beker voor 
de derde positie weten te 
bemachtigen. In de twee-
de wedstrijd kwam hij he-
laas niet over de finish. Eric 
Ott daarentegen eindigde op 
een zevende en vijfde positie.
In de trainingen vooraf kon 
Alex zich naar een twee-

de start positie rijden met 
een tijd van 1:33.0 en Eric 
zou vanaf P12 mogen star-
ten, met een trainingstijd van 
1:34.5. 

Alex is de eerste wedstrijd 
goed weg en gelijk in ge-
vecht met Stefan Strohlein, 
Henry Compagner en Dan-

Uitgeest - Na een gedegen 
voorbereidingsperiode op het 
nieuwe seizoen toog Storm-
voglels afgelopen zaterdag 
naar Andijk voor de compe-
titie opening tegen de loca-
le Sporting. Nog geen week 
geleden trof Stormvogels de-
zelfde tegenstander en stap-
ten zij fier het veld af met een 
duidelijke zege. De verwach-
tingen waren dan ook hoog-
gespannen.

De weersomstandigheden 
waren onstuimig, veel wind 
en zo nu en dan wat regen. 
Stormvogels heeft hier vaak 
moeite mee en zo ook zater-
dag.  Binnen een mum van 
tijd werden zij omver gebla-
zen en keken tegen een 3-0 
acherstand aan, alvorens Li-
sa Haije de eerste Uitgeester 
treffer wist te noteren.
Onze dorpsgenoten  hadden 
het voordeel om in de eerste 
helft met de wind in de rug te 
kunnen spelen, maar konden 
hier niet van profiteren. Het 
spel was gezapig met veel 
balcirculatie maar weinig 
goede aanvallen.  Pas in de 
32e minuut kon Danny Haije 
deze impasse doorbreken en 
konden beide ploegen gaan 
rusten met een schamele 
tussenstand van 3-2.
Trainer/coach van Duijn was 
onthutst over het spelbeeld. 

Te vaak werd de aanval naar 
binnen toe opgezet waar-
bij veel balverlies werd gele-
den terwijl juist het afstands-
schot de sleutel tot success 
zou moeten zijn. Met wind 
tegen in de tweede helft zou 
dit een lastige opgave wor-
den.  Vol verbijstering werd 
op bank toegekeken hoe bei-
de teams niet tot scoren wis-
ten te komen in het laatste 
bedrijf. Na 9 speelminuten 
moest de Uitgeester defen-
sie, die goed stand had ge-
houden,  dan toch capitule-
ren. Sporting ging op zoek 
naar meer en slaagde daar 
op basis van wilskracht in. 
Zij liepen uit naar 6-2.  Een 
benutte strafworp van Dan-
ny Haije en een fraai doel-
punt van Lisa Haije kon den 
de wedstrijd niet doen kante-
len. Met nog een kwartier te 
gaan keken “De Vogels” te-
gen een 7-4 achterstand aan, 
maar de ploeg geloofde niet 
echt meer in een goed resul-
taat. Met het inbrengen van 
Eveline Nootebos en Ward 
Betjes werd nog getracht 
een impuls te geven, maar 
het mocht niet  meer baten. 
Ontgoocheld trad de ploeg 
bij het laatste fluitsignaal 
het veld af om zwijgzaam in 
de dug-out te zitten. De on-
verwachte nederlaag van 9-5 
kwam hard aan.

     Korfbalflits
       Stormvogels

ny van der Sluis. Bobby Bos 
kon Alex achter zich houden, 
zodat hij na elf ronden op de 
derde trede van het podi-
um kon eindigen, zijn snel-
ste rondetijd in de wedstrijd; 
1:33.6.De tweede wedstrijd 
startte Alex ook weer goed 
en lag meteen op de tweede 
positie maar moest elke ron-
de toegeven. Na zes ronden 
kwam Alex binnen, zijn mo-
tor liep door de warmte niet 
goed meer.

Eric startte de eerste wed-
strijd matig en kwam daar-
door in het gedrang bij de 
eerste bocht, het duurde 
even voor hij in een goed rit-
me kwam en naar voren kon 
rijden. Na een aantal ronden 
kreeg Eric goed door waar 
hij gemakkelijk kon inhalen; 
in de Arena, wat hij daar-
na ook iedere ronde wel bij 
iemand deed. Hij reed zich 
naar een zevende positie met 
de op één na snelste ronde-
tijd; 1:33.2. De tweede wed-
strijd was Eric beter van start 
en had al snel de aansluiting 
met Danny van der Sluis, sa-
men reden zij meerdere cou-

reurs voorbij. Het ging nu een 
stuk agressiever met inhalen. 
Aangekomen in de top vijf 
was hij in gevecht met Thijs 
Peters en Henry Compag-
ner om de derde positie. Eric 
kwam in één van de laatste 
rondes Thijs voorbij maar die 
sloeg terug, waarna ze sa-
men voorbij de achterblijvers 
moesten en Eric het onge-
luk had er niet goed voorbij 
te kunnen, daardoor was hij 
de aansluiting kwijt met Thijs 
en Henry. Eric eindigde nu op 
de vijfde positie met wéér de 
op één na snelste rondetijd; 
1:33.0. Al met al een zeer ge-
slaagd weekend. 

De eerste volgende wedstrij-
den voor Eric zijn op zondag 
20 september tijdens de Bri-
tish Superbikes op het TT cir-
cuit van Assen. Hij rijdt dan 
in het ONK Supersport én in 
de Brits Supersport, wat voor 
hem een nieuwe uitdaging is.
Daarna rijden beide coureurs 
in de laatste twee wedstrij-
den voor het OW-Supercup 
kampioenschap op zaterdag 
3 oktober. (Karin Ott; foto: 
Kees Siroo)

Hockeyers MHCU 
uit de startblokken

Uitgeest - Zaterdag 5 sep-
tember was de officiële sei-
zoenstart voor de jongste 
hockeyers van Mixed Hoc-
key Club Uitgeest. Onder een 
lekker septemberzonnetje 
speelden de jongste jeugd-
teams de eerste oefenwed-
strijden. Voor sommigen de 
eerste wedstrijden in hun 
kersverse loopbaan, voor an-
deren het weerzien met hun 
teamgenoten.
Tijdens deze sportieve mid-
dag kon er ook tweedehands 
hockeykleding worden ge-
kocht, SportPlan Fysiothera-
pie Uitgeest was aanwezig 
vanuit de nieuwe samenwer-
king met MHCU en het was 

‘Bitjes Hapdag’. Hierbij kon-
den leden een op maat ge-
maakt bitje laten aanmeten 
door Van Vliet tandartsen.

De dag werd afgesloten met 
de gezellige Vrijwilligersbor-
rel. Voorafgaand aan deze 
borrel lichtte voorzitter Jaap 
Bos de aanwezigen in over 
de status van het 2e hockey-
veld, waarmee MHCU ko-
mend seizoen wil gaan uit-
breiden om alle leden de be-
nodigde speelruimte te kun-
nen bieden! Verder werd Jo-
ella Struik in het zonnetje ge-
zet voor haar bijdrage aan 
de nieuwe inrichting van het 
clubhuis.
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Ashe in De Oude Keuken
Bakkum - Zaterdag 12 sep-
tember presenteert De Ou-
de Keuken de band Ashe tij-
dens de open dag van Dijk en 
Duin. Ashe biedt een gevari-
eerd repertoire van Top 40 tot 
blues en van nederpop tot 
soul, dit alles met zang, toet-
sen, gitaar, bas en drum.
De band komt voort uit mu-
zieksessies van Reakt Par-
nassia in Den Haag. Volgens 

de zorginstelling helpt mu-
ziek bij de integratie in de 
maatschappij en draagt het 
bij aan ontmoeting en ont-
plooiing. Een van de begelei-
ders: ,,In de taal van muziek 
kan iedereen meepraten.” 

Ashe speelt tussen 13.00 en 
16.00 uur. Vanaf de ingang 
aan de Zeeweg is de route 
aangegeven.

Verborgen Vrouwenleed
Castricum - Marijke Slie-
ker en Ineke de Gee verzor-
gen op 13 september van-
af 14.00 uur een gratis lezing 
in kantoorboekhandel Laan 
over problemen die in het 
boek  Verborgen Vrouwen-
leed  worden besproken. De 
boeken zijn dan beschikbaar 
en kunnen indien gewenst 
gesigneerd worden.

Verborgen Vrouwenleed 
geeft veel informatie en een 
methodiek bij het oplossen 
van bekkenbodemproble-
men. Zelf of met behulp van 
een hulpverlener. Marijke 

Slieker-ten Hove is actief in 
de bekkenfysiotherapie sinds 
1992. Ineke de Gee-de Rid-
der is geregistreerd bekken-
fysiotherapeut, MSPT. 

Thijs (10) in hoofdrol Efteling 
sprookjesmusical Pinokkio

Castricum - De 10-jari-
ge Thijs Overpelt uit Castri-
cum heeft de hoofdrol gekre-
gen in de nieuwe musical Pi-
nokkio in het Efteling Thea-
ter. Thijs speelt afwisselend 
met drie andere jongens de 
levende houten pop met de 
lange neus.
Thijs speelde als het jonge-
tje Guus het afgelopen thea-
terseizoen de hoofdrol in de 
Kinderen Voor Kinderen mu-

sical Waanzinnig Gedroomd 
en toerde daarmee door de 
theaters in Nederland. Dat 
was voor het eerst dat Thijs 
in een musical speelde en 
hij heeft dus nu de smaak te 
pakken. 
Op 1 augustus is Thijs begon-
nen met de repetities voor Pi-
nokkio en reist daardoor en-
kele dagen per week af naar 
de Efteling. Thijs zit in groep 
8 van het Visser ’t Hooft 

school in Castricum, tennist 
bij TC Bakkum en hockeyt in 
de jongens 8 D1 bij MHCC. 
In zijn vrije tijd maakt Thijs 
graag YouTube fi lmpjes sa-
men met zijn zus Eva (13) en 
broertje Bram (6). De vrolijke 
sprookjesmusical Pinokkio is 
tot en met 28 februari 2016 
te zien in het Efteling Theater 
in Kaatsheuvel. Productiefoto 
Waanzinnig Gedroomd: Jan 
Veenhof. 

Fancy fair in Santmark
Castricum - Op 12 septem-
ber van 10.00 – 16.00 uur or-
ganiseert ViVa! la Vie Uitbu-
reau De Santmark een fancy 
fair in de tuin van De Sant-
mark. Deze wordt georga-
niseerd om geld in te za-
melen om de tuin van deze 

woonzorglocatie op te knap-
pen. Er is een ridderspekta-
kel, rommelmarkt, Oudhol-
landse spelletjes, schminken 
voor kinderen en een loterij. 
Er staan diverse stands met 
sieraden, kleding en nog veel 
meer  De entree is twee euro.

Castricum - Marion de Jon-
ge exposeert permanent acht 
tekeningen en een foto in het 
parochiehuis van de Pancra-

Expositie tiuskerk op de Dorpsstraat. In 
deze expositie toont zijn on-
der andere bijzondere iconen 
met Chinese bloemen. 

Te zien op vrijdag van 9.30 tot 
12.00 uur.Open Monumentendagen 

Castricum - Tijdens het 
Open Monumentenweekend 
op diverse locaties in Castri-
cum aandacht besteed aan 
het thema Kunst & Ambacht.
De opening van het eve-
nement vindt op zaterdag 
12 september om 14.00 uur 
plaats. Dan wordt het start-
sein gegeven vanaf de toren 
van de dorpskerk door trom-
petters van Emergo. In de 
kerk kan het schilderen van 
iconen worden bekeken en 
wordt de fi lm van Oud-Cas-
tricum over de Dorpsstraat 

end liggen folders met een 
overzicht van de activiteiten 
en een routekaartje. 
In Akersloot is zowel zater-
dag als zondag is het Ge-
maal 1879 geopend elke dag 
van 10.00 uur tot 16.30 uur. In 
het gemaal vindt een kunst-
expositie plaats. Pie Brand-
jes uit Uitgeest exposeert er 
met beelden en schilderij-
en. Op het gemaal wordt uit-
leg gegeven over de werking 
van de waterhuishouding en 
de rol van het gemaal daarin. 
Gemaal 1879 is te vinden op 
de Fielkerweg 4. 
In de Cultuurkoepel Heiloo 
zijn de glas-in-lood ramen en 
de door Thé Lau geschilderde 
Kruiswegstaties te zien. Op 
beide dagen vertellen gid-
sen over de ramen maar ook 
over de geschiedenis van de 
voormalige Willibrorduska-
pel. Er is de tentoonstelling 
‘Wat gebeurt hier eigenlijk?’ 
van de Heilooër Amateurfo-
tografen Vereniging. Op za-
terdag treedt vanaf 11.00 uur 
cellist Joachim Eijlander ieder 
heel uur op. Op zondag van-
af 12.00 uur treedt La Manou-
che ieder uur op, met zanger 
Mouche Palts op gitaar en 
Roelof Posthumus op klarinet. 

nogmaals vertoond. Er zijn 
demonstraties van verschil-
lende oude ambachten, on-
der andere weven, goudsme-
den, potten bakken, letterzet-
ten, schoenlappen, boekbin-
den, kalligraferen, beeldhou-
wen en netten boeten in De 
Duynkant, het atelier en de 
tuin van het Hof van Kijk-Uit, 
het Dierenduintje, de pluk-
tuin van het Strandvondsten-
museum en de Tuin van Ka-
pitein Rommel. Deze instellin-
gen zijn alle op 12 en 13 sep-
tember geopend van 14.00 tot 
17.00 uur. 
Ook het onlangs geopen-
de hotel Huize Koningsbosch 
aan de Heereweg in Bak-
kum doet mee, waar bezoe-
kers kunnen worden rondge-
leid en de mogelijkheid nog 
bestaat om de expositie over 
de geschiedenis van de vroe-
gere jeugdherberg te bezich-
tigen. Drankjes en hapjes zijn 
verkrijgbaar op diverse loca-
ties en in de pluktuin achter 
het Strandvondstenmuseum 
wordt paling gerookt. Bij alle 
instanties die deelnemen aan 
het Open Monumentenweek-
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