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0% 
BTW

cheese cake

7.95

O.a met Verse roomkaas, scharreleieren, 
echte vanille en slagroom, 
afgemaakt met witte chocolade.

Castricum - ProRail heeft Be-
verwijk toegevoegd aan de lijst 
van mogelijke locaties voor een 
opstelterrein voor sprinters. Er 
zijn nu in totaal zeven varianten 
in beeld. De andere varianten 
zijn twee locaties langs het spoor 
ten zuiden van Castricum, twee 
langs het spoor ten noorden van 
Uitgeest en twee ten zuiden van 
Uitgeest. ProRail meldt dat door 
de toevoeging van Beverwijk als 
optie de besluitvorming wat ver-
traging oploopt. Naar verwach-
ting valt er in december of in ja-
nuari een besluit over de defi-
nitieve locatie. Er is veel weer-
stand tegen de plannen, omdat 
er wordt gevreesd dat er het op-

Beverwijk als nieuwe 
variant opstelterrein

stelterrein voor veel geluids- en 
lichtoverlast zal zorgen. Daar-
naast zou het terrein de ecolo-
gische, archeologische en cul-
tuurhistorische waarde van de 
polder te veel aantasten. 

Marcel Steeman D66 over Landal:
,,Voer discussie op inhoud en 
niet vanuit onderbuikgevoel’’

Castricum - ,,In de discussie 
over een park van Landal op De 
Zanderij spelen bijna  net zoveel 
meningen, speculaties en emo-

ties als er inwoners in Castricum 
zijn. D66 heeft in het plan steeds 
kansen gezien, maar ook aange-
geven dat het plan op gespan-

nen voet staat met aspecten als 
natuur, milieu en eerder vastge-
steld beleid. Wat ons betreft is 
de eerste stap om zo’n omvang-
rijk project te benaderen het op-
stellen van een goed haalbaar-
heidsonderzoek.” Dat zegt Mar-
cel Steeman van D66. ,,Die be-
hoefte is de afgelopen tijd al-
leen maar sterker geworden. Er 
wordt over het plan veel gespe-
culeerd; grondposities zouden al 
dan niet al vergeven zijn, fracties 
van Provinciale Staten spreken 
zich uit over het plan, belangen-
groeperingen roeren zich en de 
discussie focust zich nu al op de 
vraag of Landal er komt of niet. 
Die vraag wil D66 alleen beant-
woorden met een stevige basis. 
Er is nog veel te veel onduidelijk 
over het plan. Hoe groot zijn de 
voordelen en hoe groot de na-
delen? Wat is het geldende be-
leid precies? Wat zijn de effecten 
voor natuur en milieu? Wat zijn 
de juridische haken en ogen? En 
ga zo nog maar even door. Een 
haalbaarheidsonderzoek als fun-
dament voor een goed onder-
bouwde discussie over de vraag 
of er een Landal-park komt op 
de Zanderij of niet. En nee: met 
een stem voor een haalbaar-
heidsonderzoek wordt niet met-
een het park goedgekeurd, met 
een stem voor een haalbaar-
heidsonderzoek wordt aange-
geven dat we de discussie graag 
voeren op inhoud in plaats van-
uit een onderbuikgevoel!” Don-
derdag om 19.30 uur staat het 
onderwerp weer op de agenda 
van de gemeenteraad. In deze 
editie een bijdrage van een voor- 
en van een tegenstander. 

Nieuwe directeur Clusius
Castricum - Per 1 oktober is Pa-
tricia Bleeker benoemd als ves-
tigingsdirecteur van het Clusius 
College. Zij volgt Wim Huiberts 
op die twaalf jaar leiding heeft 
gegeven aan het vmbo. 
Bleeker komt van het Horizon 
College waar zij de laatste zes 
jaar werkzaam was als oplei-
dingsmanager sport en bewe-
gen. Haar carrière startte zij als 

docent en afdelingsleider bij het 
Jac. P. Thijsse College. Daarna 
heeft zij vijf jaar als leidingge-
vende gewerkt bij het regionale 
politieonderwijs. 

Zij heeft bovendien de studie 
Master of Educational Manage-
ment afgerond waarmee een 
goede basis wordt gevormd voor 
haar nieuwe taken. 
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DEZE WEEK:

Burgemeester Mooijstr 29/37
Castricum

Gebraden gehakt
Boterhamworst

Fricandeau
Samen  € 4,99

4 roomschijven
met ham/kaas

800 gr. witlof
800 gr. aardappelpuree

Samen € 8,49
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum: 5-9-2014: Janne 
Muntinga, dochter van Dani-
el G. Muntinga en Karina Visser. 
5-9-2014: Madelief Heleen van 
den Hooff, dochter van Joost van 
den Hooff en Louise A. Veene-
ma. 6-9-2014: Bink Kloes, zoon 
van Bart H. C. Kloes en Sky van 
Hogen. Limmen: 4-9-2014: Twan 
Kleverlaan, zoon van Ronaldus 
C. Kleverlaan en Lotte van der 
Eng. Alkmaar: 11-9-2014 Senna 
Cornelia Maria de Ruijte, doch-
ter van Johanna Cornelia Maria. 
Purmerend: 8-9-2014: Floor Alida 
Maria Hoff, dochter van Marcus 
Fredericus Hoff en Marieke Hos.

Aangifte Huwelijk/Geregi-
streerd Partnerschap
8-9-2014: Albertus J.J. Vonk en 
Ilse de Vrij. 9-9-2014: Peter Lent-
ink en Brenda G. Wortel.

Huwelijk en Geregistreerd 
Partnerschap
5-9-2014: Rob A. Janssen en 
Samantha Christoffels wonend 

te Venlo. 5-9-2014: Ricardo Stam 
en Stephanie van Lunteren wo-
nend te Amsterdam. 5-9-2014: 
Matthijs D. Leguijt en Mandy 
Keetbaas wonend te Zaanstad. 
6-9-2014: Sebastiaan van Soest 
en Manon M. Ursem wonende te 
Vleuten.

Overleden
5-9-2014 te Castricum:  Corne-
lis P. Schotten, gehuwd met Jo-
hanna M. Limmen. 6-9-2014 te 
Castricum: Cornelis J. Rörik, ge-
huwd met Geeske Werkhoven. 
7-9-2014 te Akersloot: Cornelia 
P. Zonneveld gehuwd met Boots, 
Engelbertus G. 6-9-2014 te Lim-
men: Maria Guurtruida Mors, 
weduwe van Jacobus de Waard. 
6-9-2014 te Alkmaar: Adelber-
tus Th. M Nelissen gehuwd met 
Louise Konijn. 8-9-2014 te Be-
verwijk: Klasina Elisabeth Tere-
sia Bruins gehuwd met Johan-
nes Lambertus Hermanus van 
Elferen. 9-9-2014 te Castricum: 
Johannes van der Sluis gehuwd 
met Geertruida C. Baltus.

Rob kan het beste roken
Limmen - Rob Huijsmans 
heeft na zijn overwinning 
bij De Lantaarn goud be-
haald bij het kampioenschap 
makreel roken in Petten. 
Rob die als bijnaam Smo-
key John heeft, ontdekte de 
liefde voor het ambachtelijk  
roken in dorpscafé De  
Uitkomst waar nu restaurant 
Bij Lotje te vinden is. 

Uitbater Herman Lute organise-
erde het rookspektakel jaarlijks. 
Paling ging hem niet al te best 
af en daarom koos Peter voor 
makreel. Regelmatig werden de 
woelige baren getrotseerd om 
die razendsnelle rakkers te be-
machtigen aan de verenpaterno-
ster. Het was de derde keer dat 
hij meedeed in Petten. ,,Ik mo-
est eerst nog even oefenen. Dus 
de aanhanger volgeladen en na-

ar IJmuiden voor een wedstrijd 
makreel roken. Het resultaat was 
een prachtige bokaal en de eeu-
wige roem. Vervolgems werd ik 
kampioen bij De Lantaarn. In 
Petten kan ik de focus volledig 
op mijn vuurtje.” 

Met aandacht en passie mixte hij 
een mengsel van vuren, eiken en 
beuken; de perfecte combi om 
te roken. ,,En de rakkers kwa-
men er mooi kanariegeel uit. Het 
goud uit de zee doet zijn naam 
eer aan. Ik kon mijn geluk niet op 
toen ik de uitslag hoorde.” 

Er is een wedstrijd palingroken 
bij Sporthal ’t Vennewater in He-
iloo op 20 september waar Smo-
key John aanwezig is. En Rob is 
ook te zien op het terrein van 
GGZ tijdens de Najaarsmarkt op 
zondag 28 september.

SP steunt zorgactie FNV
Castricum - Het baart de FNV 
zorgen dat de zorg in Nederland 
in rap tempo wordt afgebroken. 
De FNV, AbvaKabo, organiseer-
de eerder demonstraties voor de 
thuiszorg en de SP Castricum 
deed hier volop aan mee. Nu 
haalde de partij handtekenin-
gen op bij verzorgingshuizen in 
Akersloot, Limmen en Castricum.

,,Nu vele verzorgingshuizen slui-
ten terwijl tegelijkertijd de thuis-
zorg voor een groot deel wordt 
wegbezuinigd begint het drama 
veroorzaakt door het afbraak-
beleid van dit kabinet en de op-
positie die geen oppositie voert 
goed duidelijk te worden”, zegt 

woordvoerder Petra Gazendam. 
,,En dit is nog maar het begin, 
want de grootste bezuinigingen 
vinden plaats in de jaren 2015, 
2016 en 2017. Er komt een on-
gekende ontslaggolf aan en de 
mensen die afhankelijk zijn van 
de zorg blijven achter en zijn af-
hankelijk van wat de kinderen, 
buren en vrienden hen, naast het 
hebben van een baan of gezin, 
aan hulp kunnen bieden. 
Het kabinet stelt dat ouderen 
en gehandicapten graag de re-
gie nemen over hun eigen leven, 
maar elke regisseur weet dat je 
geen mooie film kunt maken als 
je eerst de complete crew hebt 
ontslagen!” Saxofoon speel je zo!

Castricum - Op zaterdag 20 
september geeft de beken-
de saxofonist Victor Posch van 
14.30 tot 16.00 uur een eenma-
lige saxofoonworkshop voor be-
ginners in de sfeervolle ruimte 
van Frank Boske, Dorpsstraat 23. 
Met vijftien saxofoons trekt Vic-
tor door het land, dus elke deel-
nemer krijgt een eigen saxofoon 
met accessoires ter beschikking. 
De workshop kan worden ge-
volgd door iedereen tussen 9 en 
99 jaar. Victor Posch speelt als 
freelance saxofonist in tal van 
bands en theatergezelschappen, 
treedt solo op, brengt eigen cd’s 
uit, componeert en leidt work-
shops. In 2010 won hij de Rabo-
bank Cultuurprijs Muziek. ,,Na-
tuurlijk komen de juiste houding, 
de grepen en de blaastechniek 
aan bod. En het maakt niet uit 
of je noten kunt lezen, dat leer 
je heel snel. Na negentig minu-
ten speel je met de groep een 
samba op de saxofoon. Het ge-
luid van de saxofoon ligt dicht 
bij de stem. Dit heeft alles te 
maken met de ademhaling. Ie-
der mens heeft een eigen stem, 
maar ook een eigen geluid  op 

de saxofoon. Zelfs iemand, die 
nog nooit iets aan muziek heeft 
gedaan, heeft een unieke klank 
op de saxofoon. Leuk om zelf te 
doen of met een groep Aanmel-
den via victorposch@zonnet.nl 
of bel 06-13230949. Foto: Jessi-
ca Heetebrij.

Sporten voor ‘n prikkie
Castricum - De JeugdSportPas 
(JSP), uitgevoerd door Sportser-
vice Kennemerland, gaat in het 
nieuwe schooljaar weer spor-
tief van start. Alle kinderen die in 
Castricum, Akersloot, Limmen en 
Heemskerk wonen of op school 
zitten kunnen zich weer inschrij-
ven voor het eerste blok. 
Met de JSP krijgen kinderen de 
mogelijkheid met een sport ken-
nis te maken bij een vereniging 
of organisatie, zonder verde-
re verplichtingen, zoals bijvoor-

beeld lid worden. Voor vijf euro 
kunnen de kinderen uit de groe-
pen een tot en met acht van het 
basisonderwijs doorgaans vier 
lessen meedoen met een sport 
naar keuze. Klik op de JSP but-
ton via de website www.sport-
servicekennemerland.nl voor het 
volledige aanbod. 
Inschrijven kan tot en met dins-
dag 23 september, uitsluitend via 
de website. De lessen van het 
eerste blok starten na de herfst-
vakantie. 
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Muziek en MasterPiece
Castricum - Vrijdag 19 septem-
ber is er een ‘Metal Night’ in De 
Bakkerij  met The Mad Baron,  
SuffiX en In State Of Void. Za-
terdag 20 september: staan En-
sor, Maggie Brown (foto) en Fa-
brieke op het podium van het la-
bel/platform Off Amsterdam. En-
sor speelt hard en zacht en weet 
diepe indruk te maken en de 
aandacht vast te houden tot de 
laatste seconde. Fabrieke speelt 
garagerock, hiphop-grooves en 
absurdistische teksten. Mag-
gie Brown speelt voornamelijk 
indie. Beide avonden zaal open 

21.00 uur, entree vier euro. Zon-
dag 21 september: MasterPeace; 
de Internationale Dag van de 
Vrede. MasterPeace is een nieu-
we, positieve, internationale vre-
descampagne die met muziek, 
kunst en evenementen miljoe-
nen mensen en bedrijven actief 
betrekt bij het terugdringen van 
gewapende conflicten en het 
bouwen van vrede. Tot 21 sep-
tember gaat De Bakkerij mobiel-
tjes inzamelen. 
Zomaar een Zondagmiddag 
staat in teken van MasterPeace 
vanaf 14.00 uur. 

North Sea Poetry

Poëzieshow met bite 
Castricum - Op zaterdagavond 
4 oktober bruist het weer van de 
poëzie in Deining op het strand. 
Dan vindt de vierde editie van 
North Sea Poetry plaats. Bloed-
mooie dichtkunst, onalledaagse 
humor en een lekkere strands-
feer komen samen in een poë-
zieshow met een ‘bite’. Avontuur-
lijk, leuk en toegankelijk voor ie-
dereen. 
Op het podium staan de dichters 
Maaike Haneveld, Hans Kloos, 
Mieke van Zonneveld, Martin 
M. Aart de Jong, Marloes Robijn 
en Jean Pierre Rawie. Die laat-
ste geldt als een van de belang-
rijkste dichters in het Nederland-
se taalgebied. Verder zijn er op 
North Sea Poetry bijzondere en 
geestige poëzieacts door Me-
neer Diepgang en Bert Bakker. 
Tijdens de voordrachten van de 
dichters zal de populaire Am-
sterdamse kunstschilder Fabrice 
op het podium een schilderij ma-
ken van een ongebruikelijk tafe-
reel. Het schilderij wordt op de 
avond zelf verloot. Voorafgaand 

aan de show is er een poëziedi-
ner met poëzieacts. Reserveren 
voor North Sea Poetry kan via: 
www.northseapoetry.nl. Op de 
foto Mieke van Zonneveld, een 
van de dichteressen op North 
Sea Poetry. Eerder dit jaar won 
ze de Turing Poëziewedstrijd. Fo-
to: Martin Waalboer. 

Bijzonder orgelconcert

Castricum - Op vrijdag 26 sep-
tember vindt in de Pancratius-
kerk een bijzonder orgelconcert 
plaats. Zeven organisten een ge-
zamenlijke concert. Medewer-
king wordt verleend door zange-
res Ank van Baar. Organisten zijn 
Wim Boerstoel, Theo Bijlenga, 
Iwan van Amsterdam, Bart Ver-
vaat, Ronald Schollaart, Wendy 

Leonards en Dirk van Egmond. 
Het David-orgel in de Pancrati-
uskerk bevindt zich sinds 1972 in 
Castricum. Het orgel dankt zijn 
naam aan Koning David wiens 
beeld in het midden van het or-
gelfront prijkt. Het concert be-
gint om 20.00 uur.  De toegang is 
gratis. Op de foto ontbreken Bart 
Vervaat en Ank van Baar.

Schilders staan 
op straat 

Castricum - Ze staan niet op 
straat, ze waren aan het werk 
op straat; de schilders van Per-
spectief. ‘We gaan er een tradi-
tie van maken’ zegt organisator 
Hans Roodzant. Geïnspireerd op 
de Franse ‘Peintres dans la Rue’ 
organiseerde de vereniging Per-
spectief afgelopen zondag een 
open schilderdag voor jong en 
oud. De deelnemers gingen bui-
ten aan de slag. Het gevolg wa-
ren Franse taferelen. En aan het 
eind van de middag werden de 
resultaten beoordeeld en was er 
een gezellige afsluiting. 

Castricum – Sinds zondag is 
een nieuwe expositie te zien 
in het parochiehuis van de 
Pancratiuskerk aan de Dorps-
straat. Deze keer is de expo-
sitie van Ingrid Frissen. 

Alle vrijdagochtenden en na de 
zondagsvieringen is deze expo 
tot eind december te bezichti-
gen. 
Ingrid Frissen maakte schilde-
rijen met bijenwas, ging met 
groepjes kinderen tekenen, gaf 
les op basisscholen volgde de 
opleiding voor kunstzinnige the-
rapie. 
In maart 2008 kwam Bob Toma-
novic op haar pad, en vanaf dat 
moment was olieverf op water-
basis haar passie.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

maandag 19.30 uur   
woensdag 16.00 & 19.00 uur

Pijnstillers
woensdag 21.00 uur

Bloedlink
vrijdag & zaterdag 18.45 uur   

zondag 11.00 uur   
dinsdag 14.00 uur

Bon Dieu!
donderdag 20.00 uur    

vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 19.30 uur   maandag 21.15 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Dorsvloer vol Confetti

vrijdag 16.00 & 18.45 uur    
zaterdag 18.45 uur    

Chef
donderdag 20.00 uur    

vrijdag & zaterdag 16.00 & 21.15 uur   
zondag 16.00 & 19.30 uur   

dinsdag 20.00 uur
A most wanted man

zondag 16.00  uur  maandag 20.00  uur   
dinsdag 14.00 uur  woensdag 15.45 uur 

Boyhood
zaterdag 13.30 uur   zondag 11.00 uur 

Planes 2 (NL) 2D
zaterdag 16.00 uur    

zondag 13.30 uur   woensdag 13.30 uur   
Oorlogsgeheimen

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 13.30 uur 

Hoe tem je een Draak 2 (NL) 2D

Programma 18 sept t/m 24 sept 2014

Bon Dieu!
Claude en Marie Verneuil, een 
katholiek conservatief echtpaar 
met een prachtig landhuis aan 
de Loire, hebben het getroffen 
met vier mooie dochters. 

Het was echter even slikken toen 
de eerste dochter met een mos-

lim, de tweede met een Jood 
en de derde met een Chinees 
trouwde. Alle hoop is nu geves-
tigd op de jongste dochter. Hun 
droom lijkt werkelijkheid te wor-
den wanneer ze vernemen dat 
ze een brave katholieke jongen 
heeft ontmoet.

Casper woont alleen met zijn 
moeder. Hij heeft een passie 
voor muziek en speelt zoveel 
mogelijk piano. 
Zijn vader heeft hij nooit gekend, 
maar wanneer zijn moeder ern-
stig ziek wordt begint hij een 
zoektocht om hem te vinden. Via 
via weet hij het adres van zijn va-
der te achterhalen. Hij kan hem 
nu eindelijk ontmoeten.
Naar een boek van Carry Slee.

Pijnstillers
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Expositie fotoclub Uitgeest 
in Galerie de Verfschuur
Uitgeest - Van 12 tot en met 
21 september wordt de landelij-
ke Fotoweek gehouden. In Gale-
rie de Verfschuur van Nel & Jan 
Tiebie exposeert fotoclub Uit-
geest  in het weekend van 20 en 
21 september Nieuwsgierig naar 
een collectie van de afgelopen 
jaar gemaakte foto’s, ga dan een 
kijkje nemen in deze leuke en 

gezellige galerie aan de Middel-
weg 65 in Uitgeest. Openings-
tijden: zaterdag 20 september 
van 11.00 tot 17.00 uur en zon-
dag 21 september van 12.00 tot 
17.00 uur.
Meer weten van de fotoclub, 
neem dan eens een kijkje op de 
website www.fotoclubuitgeest.
nl.

Uitgeest - De collecte voor 
KWF kankerbestrijding in Uit-
geest heeft 5.881,51 euro opge-
bracht. Wie de collectant heeft 
gemist kan alsnog een gift over-
maken op giro 26.000 ten name 
van KWF Kankerbestrijding, Am-
sterdam
Met het geld dat de collectan-
ten hebben opgehaald blijft KWF 
Kankerbestrijding zich inzetten 
voor minder kanker, meer gene-
zing en een betere kwaliteit van 
leven. Dat doet zij echter niet al-
leen, maar samen met patiënten, 
onderzoekers, artsen, donateurs 
en vrijwilligers.
Door de vergrijzing van de be-
volking en omdat kanker eer-
der ontdekt wordt, zal het aantal 
kankerpatiënten de komende ja-
ren sterk toenemen. De strijd te-
gen kanker is dan ook nog niet 
gestreden, Ondanks de goe-
de resultaten hebben we nog 
een lange weg te gaan want he-
laas overlijden er jaarlijks nog 
38.000 mensen aan kanker. We-
tenschappelijk onderzoek blijft 
daarbij nog steeds heel hard no-
dig. De KWF afdeling Uitgeest 
dankt daarom iedereen voor zijn 
of haar bijdrage aan deze col-
lecte.

Bijna 6000 
euro voor KWF

Scott, Lisa en Jos spelen met 
Andersom Indianenverhalen
Uitgeest/Castricum - Scott 
Nieuwendijk en Lisa Templon 
uit Uitgeest en oud-inwoner van 
Castricum Jos Duyn  spelen een 
rol in Indianenverhalen, de nieu-
we voorstelling van Theater-
groep Andersom. In deze poë-
tische theater/dansvoorstelling 
gaan de spelers op zoek naar 
hun eigen kracht, tasten hun 
grenzen af, en ontdekken hoe 
kwetsbaar en weerloos men kan 
zijn. Indianenverhalen wordt uit-
gevoerd door vijftien spelers met 
en zonder beperking. De Alk-

maarse Maaike Postma en de 
Schoorlse Mireille van den Burg, 
beiden werkzaam bij Fermento 
in Alkmaar, zijn vaste spelers van 
Andersom. Ook Eric Stam, in het 
dagelijks leven in dienst van de 
Klompenhoeve in Egmond aan 
de Hoef, is weer van de partij. 
De voorstelling is op zaterdag 20 
september om 20.30 uur en zon-
dag 21 september om 15.00 uur 
te zien in de theaterzaal van Arti-
ance, Canadaplein 3 te Alkmaar. 
Reserveren kan via reserveren@
artiance.nl. Foto: Gerde Roode.

Uitgeest - Vorige week zijn de 
tafeltennissers van Noord Hol-
land weer aan hun najaarscom-
petitie begonnen. De spelers van 
TTV Uitgeest lieten wisselende 
resultaten zien.
Team 3 ging zeer voortvarend 
uit de startblokken, want Den-
nis Janssen, Billy Fatels en Nico 
Baltus gaven in Zaandam Flits 3 
het nakijken. Alleen Billy Fatels 
verloor zijn openingspartij. Dat 
is hem vergeven, want hij debu-
teert in de vijfde klas. Baltus en 
Janssen hadden het tegen de-
zelfde tegenstander ook lastig 
maar wonnen nog wel met het 
minimale verschil in vijf games. 
Team 2 ging met invaller Henk 
Pel naar Purmerend om de 
krachten te meten met Nootw-
heer 11. Na een slecht begin – 
alle eerste enkelspellen en de 
dubbel gingen kansloos verloren 
– werd toch nog de schade be-
perkt tot een 6-4 verlies. Patrick 
Rasch en Henk Pel konden een-
maal gemakkelijk winnen, terwijl 
Ruud Pel zich herpakte en twee 
tegenstanders van tafel veegde. 
De dubbel ging kansloos verlo-
ren.
Bij het vierde team waren Jel-
le vanWerkhoven en Huib van-
Leeuwen goed voor ieder twee 
enkelspeloverwinningen. Tegen 
het bezoekende Nootwheer 21 
moesten ze wel de dubbel weg-
geven. Nick de Vries had tegen 
een tegenstander geen proble-
men, maar moest de twee ande-
ren deemoedig feliciteren met de 
winst. Een gelijkspel was daar-
mee het resultaat.

Tafeltennis

Jeugdvoorstelling op 
Fort aan Den Ham

Uitgeest - Op zondag 21 sep-
tember zijn om 13.00 en 15.00 
uur twee jeugdvoorstellingen 
te zien op het terrein van Fort 
aan den Ham aan de Busch 
en Dam 13. Deze voorstellin-
gen zijn gratis toegankelijk. 

Theatergroep Wie Walvis pre-
senteert in samenwerking met 

Stadsherstel Amsterdam N.V. de 
gloednieuwe voorstelling ‘Kraak’ 
(4+). Wie Walvis maakt humoris-
tisch muziektheater voor kinde-
ren die zich groot voelen en vol-
wassenen die weer even klein 
willen zijn.
Het fort is tussen 11.00 en 16.00 
uur geopend. Meer informatie op 
www.fortaandenham.nl.

 

Uitgeest - Vrijdag 19 septem-
ber kan men in De Zwaan genie-
ten van de Ierse deunen, lazy ca-
jun uit de moerassen van Lousi-
ana en ontroerende Nederlands-
talige liedjes van Marjolein Me-
ijers in de voorstelling ‘Oud en 
Nieuw’. Dit is een cabaret-mu-
ziekprogramma vol onvervalste 
humor en nog echt levensleed, 
geënt op de gebeurtenissen van 

alledag. Marjolein wordt tijdens 
deze voorstelling muzikaal on-
dersteund door Walter en Onno 
Kuipers. De voorstelling begint 
om 20.15 uur en is te zien bij De 
Zwaan Cultureel in Dorpshuis 
de Zwaan in Uitgeest. De toe-
gangsprijs is 12,50, Vrienden van 
de Zwaan Cultureel krijgen 2.50 
korting. Kaarten: www.vrienden-
vandezwaancultureel.nl.
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Resultaat voor Helios

Castricum - In de lastige uit-
wedstrijd tegen Ready in Den 
Haag wist korfbalvereniging He-
lios weer een punt te bemachti-
gen. 
De wedstrijd tegen Ready werd 
van te voren als moeilijk inge-
schat. Ready komt uit de eerste 
klasse en wil zo snel mogelijk 
weer terug. De Castricummers 
komen daarentegen net kijken 
in de tweede klasse. Helios ver-
baast echter tot nu toe steeds 
vanwege het goede spel en de 
vechtersmentaliteit; ze weten re-
delijk gemakkelijk te scoren en 
hun conditie is ijzersterk. Heli-
os kwam al snel op voorsprong 
maar wist ondanks de vele kan-

sen niet meer te scoren, Ready 
deed dat beter en nam vervol-
gens een 5-2 voorsprong. Helios 
kreeg meer vat op de wedstrijd 
en wist zich weer terug te vech-
ten tot een ruststand van 6-6. Na 
rust liep Helios al snel uit tot 6-9 
maar Ready wist weer terug te 
komen. 
Hoewel Helios wel mee wist te 
scoren en weer een kleine voor-
sprong nam (10-12) konden zij 
niet voorkomen dat Ready toch 
tegen het einde een 16-13 voor-
sprong kon nemen. Helios zet-
te er weer een tandje bij en wist, 
terwijl de tijd weg tikte, toch nog 
op het laatste moment langszij te 
komen 16-16. 

Castricum - Korfbalvereniging 
Helios houdt in het weekend van 
zaterdag 25 en zondag 26 okto-
ber een wintertijdchallenge voor 
de Stichting Spieren voor Spie-
ren. De zoektocht naar sponso-
ren is in volle gang. Er zijn alle 
diverse  bedrijven uit en buiten 
Castricum bereid om tijdens de 
challenge een team te sponso-
ren voor vijftig euro Dit bedrag 
komt geheel ten goede van de 
Stichting Spieren voor Spieren.
De challenge houdt in dat in het 
‘verloren’ uur, als de zomertijd 
overgaat in de wintertijd, men-
sen met gezonde spieren gaan 
sporten voor mensen met on-
gezonde spieren.  Het sporten 

Wintertijdchallenge 
Spieren voor Spieren 

is in de vorm van een challenge 
waarbij geld gegeneerd wordt 
voor onderzoek naar spierziekte. 

Zondag was weer een voorbe-
reidingsdag. In de ochtend was 
er een speciale bijeenkomst ge-
organiseerd door de Stichting in 
het Ouwehands Dierenpark in 
Rhenen, waar alle deelnemende 
verenigingen informatie en tips 
kregen. Tevens was de ambassa-
deur van de stichting, Pieter van 
den Hoogenband (foto)  aanwe-
zig. Hij vond het geweldig dat er 
ook een korfbalvereniging aan 
dit evenement meedeed. Aan-
melden kan via helioschallen-
ge@gmail.com.

Castricummer schrijft 
boek ‘Spirituele actie’

Castricum - Van de Castricum-
mer Ton Rijkers is zijn twaalfde 
boek met als titel ‘Spirituele ac-
tie’ verschenen. Hij schreef het 
boek samen met Ernest Spronck 
van het Spiritueel Management 
Centrum te Haarlem. 

Dit praktische boek gaat over 
spiritualiteit en in het bijzonder 
over spiritueel handelen in het 
dagelijks leven. Naast zijn werk 
en vrijwilligerswerk schrijft Ton 
Rijkers in zijn vrije tijd al meer 
dan dertig jaar over de mens en 
zijn ontwikkeling. Dit uitgangs-
punt is als rode draad steeds 
weer terug te vinden in zijn boe-
ken die gaan over de toepas-
sing van inzichten over relaties 
tussen mensen in verschillen-
de levenssituaties. De menselij-
ke ontwikkeling wordt beschre-
ven vanuit de praktische invals-
hoeken opleiden, teambuilding, 

onderwijs, coachen, leiderschap, 
competenties en spiritualiteit. 
Twee van zijn boeken zijn geno-
mineerd. ‘De kunst van het coa-
chen’ in 2001 voor de J.F van den 
Bergprijs en het boek ‘Succesvol 
werken aan je competenties’ is 
genomineerd in 2004 voor het 
managementboek van het jaar. 
Zijn laatste boek ‘Spirituele actie’ 
gaat over het waarom, wat, wan-
neer, waar en hoe van spirituali-
teit en is voorzien van een om-
slagfoto van plaatsgenoot Ruut 
Bouwens. ,,Dit boek leert de le-
zer op een bijzondere wijze om-
gaan met zichzelf, met mensen 
en met problemen in deze moei-
lijke tijd, die bol staat van crisis-
situaties op allerlei gebied.”
Het boek is te verkrijgen bij 
www.boekscout.nl of via de 
plaatselijke boekwinkels. Op de 
foto Ernest Spronck en Ton Rij-
kers rechts.

Overdekte vlooienmarkt
Castricum - in sporthal De 
Bloemen is zondag 21 september 
van 10.00-17.00 uur een vlooien-
markt waar tweedehands spul-
len, antiek, curiosa, snuiterijen, 
huisraad en kleding en meer te 

koop is. Het is nog moelijke een  
kraam te huren. Aanmelden via 
www.Animo-markten.nl of tel.: 
06-39108152. De entree is 2,50 
euro en kinderen mogen onder 
begeleiding gratis naar binnen. 

Castricummer schrijft 

Catwalk slank is uit
Dames willen billen

BEWEGEN

A
ls ik kijk naar de aanvragen die ik 
tot dit jaar op mij af kreeg, waren 
dit vragen als “Hoe krijg ik een six-
pack?” en “Hoe kom ik van mijn kip-
filets af?”, maar sinds de komst van 

social media en een aantal Amerikaanse sterren 
is het mode- of ideaalbeeld naar een ander 
niveau gebracht. De aanvragen die ik steeds 
vaker krijg gaan namelijk over billen. “Hoe krijg 
ik rondere billen?”, “Hoe krijg ik grotere billen?” 
en “Hoe krijg ik hogere billen?” Billen, billen, 
billen dus…! Het begon eigenlijk met Jennifer 
Lopez, natuurlijk Kim Kardashian en op het 
moment is ‘Instagram magneet’ Jen Selter erg 
bekend om haar ‘behind’. De laatste heeft zelfs 
een groot contract met een sportmerk binnen-
gesleept. Ik moet jullie natuurlijk wel de waar-
heid vertellen en dat is dat goede genen een 
hoop helpen. De gemiddelde Surinaamse vrouw 
heeft van nature al een beter gevormde bil 
dan de doorsnee Hollandse vrouw. Je moet de 
bil zien als een spier met vet eromheen. Meer 
spier met vet eromheen (wel strak in het vel, 
hahaha) geeft meer volume. De kunst is om op 
de juiste manier te trainen. De bilspier zit vast 

(hecht aan) de hamstring, die loopt vanuit je 
kuit tot aan de onderkant van je bil. Je onderrug 
is ook belangrijk, want als we praten over ‘cur-
ves’ speelt deze ook een rol. Als je kijkt naar 
dames uit de ballet- en danswereld of zelfs tur-
nen dan zie je dat deze dames een holle onder-
rug hebben. Door deze holling staan de billen 
automatisch naar achteren. Deze dames heb-
ben dus een voordeel qua looks.

Maar wat willen de dames nu eigenlijk…? Slan-
ke benen en dan poeffff zo’n bolletje er boven-
op. Dit is best wel een opgave, omdat we alle-
maal horen: “Dan moet je squatten.” Dat is ge-
deeltelijk waar. Het probleem bij squatten (een 
soort kniebuiging, red.) is dat de beenspieren 
meer belast worden dan de bilspier. De bilspier 
bestaat uit verschillende delen, het is de kunst 
om alle hoeken te trainen. Er is een aantal 
oefeningen waarbij je de benen kunt uitscha-
kelen en meer focus op de bilspier alleen kunt 
leggen. Als je goed kijkt naar de dames met 
goede billen dan zie je dat bij de meeste da-
mes de benen ook iets voller zijn, Dit komt me-
de door het squatten. Wij mannen hebben hier 
geen problemen mee, maar de meeste vrou-
wen willen wél de billen, maar niet de benen 
mee ontwikkeld hebben. Voor deze dames is 
het dus de kunst om geïsoleerde oefeningen te 
doen voor de billen. Er zijn tegenwoordig veel 
sportscholen. Schroom je niet, stap op de fit-

nessinstructeur af en vraag om een goed trai-
ningsschema. Leg uit wat je wilt en wat je niet 
wilt. Belangrijk is dat je niet elke dag je billen 
gaat trainen, want teveel trainen zonder rust 
zorgt ervoor dat je niet herstelt. Je herstel is 
net zo belangrijk als de training. Het lichaam zie 
ik als één spier, balans is super belangrijk. Bij-
voorbeeld, sterke buikspieren omdat je een 
‘sixpack’ wilt en een zwakkere rug zorgt voor 
blessures. Train daarom het lichaam in balans. 
Wees wel altijd reëel en eerlijk voor jezelf, er is 
veel mogelijk maar als je brede heupen hebt en 
aanleg voor zware benen, focus je dan niet op 
smalle heupen want je kunt er moeilijk een paar 
centimeter afzagen. Je kunt wel hard trainen en 
op je voeding letten zodat je strak wordt.

Dames, teveel bil is een voordeel. Dit kun je na-
melijk aftrainen naar vol en strak of minder vol 
en strak. Heb je totaal geen bil, dan zul je er 
meer moeite voor moeten doen dan wanneer je 
meer vet op je billen hebt zitten. Zie de bilspier 
als elke andere spier en heb geduld…! Voor 
welke trainingsvorm je ook kiest, je moet je wel 
realiseren dat het niet gaat zonder een gezonde 
manier van eten. Rust, training en voeding zijn 
de drie pijlers die in balans horen te zijn voor 
het behalen en behouden van je doelstellingen. 
Dat geldt dus ook voor de billen…!
www.carloslens.nl
twitter@carlos_lens
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Billen 
zijn in

Nevertheless in café Borst
Bakkum - Op vrijdag 19 sep-
tember begint rond 21.30 een 
optreden van Nevertheless bij 
Borst. ‘Goede muziekkeuze, lek-
ker gedanst, wanneer spelen jul-
lie weer’; dat zijn zomaar enkele 
reacties die de band regelmaat 

te horen krijgt na een avondje 
spelen. De band speelt gepas-
sioneerd en probeert muziek uit 
vervlogen jaren met hedendaag-
se muziek te combineren tot een 
goede mix. Meezingen en dan-
sen mag. De muzikale richting is 

niet gedefi nieerd, maar wordt als 
origineel uitgevoerd en soms op 
z’n ‘Nevertheless’ bewerkt. Num-
mers van onder andere Crowded 
House, Alanis Morissette, Adam 
Lambert, Direct, Pink en Ilse de 
Lange komen voorbij.

Castricum - Geïnspireerd door 
zoon Bob besloot Herman Ver-
hagen dit jaar zelf mee te doen 
aan de Halve Triatlon van Alme-
re. ‘Het wonder van Castricum’, 
noemt de 60-jarige Castricum-
mer het zelf. Afgelopen zaterdag 
kwam hij als snelste Nederlan-
der in de leeftijdscategorie 60+ 
over de streep. Zijn zoon deed 
ook weer mee.
,,In 2000 kreeg ik na een kijk-
operatie van de chirurg de bood-
schap: u bent invalide in de knie-
en, het kraakbeen hangt als los-
se fl arden om uw knie. U kunt 
nooit meer hardlopen.” Toen de 
sportfysiotherapeute in mei 2013 
vroeg wat hij zou willen, ant-
woordde Verhagen voor de grap: 
‘weer hardlopen’. Vier maanden 
later lukte het hem om 6 x 40 se-
conden zonder pijn hard te lo-
pen en nadat zoon Bob in sep-
tember 2013 Nederlands kampi-
oen hele triatlon tot 24 jaar werd, 
stelde vader Herman zich ten 
doel in 2014 aan de halve triat-
lon mee te doen. Het afgelopen 
jaar liep hij 1460 km hard, fi etste 
4161 km en nam zwemles om de 
crawlslag onder de knie te krij-
gen. Zaterdag deed Verhagen 6 
uur en 38 minuten over 1,9 km 
zwemmen, 90 km fi etsen en tot 
slot 21 km hardlopen. Een tijd 
die hij nog hoopt te verbeteren. 
,,5 uur en 59 minuten moet vol-
gend jaar kunnen lukken.”
Voor januari staat de halve ma-
rathon van Egmond op het pro-
gramma en volgend jaar daagt 
Almere hem vast weer uit. Foto: 
Jan Willem Dragt

Zo zoon, 
zo vader!
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Muziek en verhalen tijdens 
herdenkingsbijeenkomst  

Castricum - Aan de vorig jaar 
gehouden feestelijke premiè-
re van de film Soldaat onder het 
Zand over de Slag bij Castricum 
in 1799, wordt zondag 5 okto-
ber een vervolg gegeven met het 
evenement De Slag Herdacht.  
Het belooft een feestelijke dag 
te worden met een sponsorloop, 
muziek, dans, theater, een foto-
tentoonstelling, een picknick en 
een fietstocht.
De organisatie wil, vooraf aan de 
feestelijke activiteiten, niet al-
leen stil staan bij de slachtoffers 
van 1799 maar vooral ook bij de 
mensen die op dit moment, over-
al op de wereld te maken heb-
ben met oorlog of oorlogsdrei-
ging. Daarom vindt op 5 okto-
ber van 12.00 tot 13.00 uur in de 
Pancratiuskerk een bijeenkomst 
plaats met verhalen van een 
vluchteling en een oorlogsvete-
raan, beiden uit Castricum.
De  herdenking wordt ingeleid 
door wethouder Ans Pelzer.  Jon-
geren van de sponsorloop bren-
gen op ludieke wijze hun op-
brengst voor Stichting De Vro-

lijkheid, een organisatie die zich 
inzet voor kinderen in asielzoe-
kerscentra. Het kinderkoor Mu-
cistar treedt op en Vocal Tour 
beleeft haar première nadat ze 
zijn samengegaan met  de koren 
Tourdion en Vocal Choice.
De rappers Falko, Martijn, Ben 
en Bert die elkaar kennen van 
de band Die Vers, hebben spe-
ciaal voor deze gelegenheid 
een nieuw nummer geschre-
ven.  Daarnaast is er een een-
malige uitvoering door leden van 
de Castricumse Oratorium Ver-
eniging, het Lithurgiekoor, het 
Klein Koor Castricum en het Ge-
mengd Koor  van het lied ‘Ver-
leih uns Frieden’ van Felix Men-
delssohn onder leiding van diri-
gent Hans Timmer. De herden-
king is in handen van Marin-
ta Rutten, ritueelbegeleidster en 
één van de mede-organisatoren.   
De Film Soldaat onder het Zand 
wordt  om 16.00 uur vertoond  in 
Corso. Op 5 oktober krijgt men 
op vertoon van het filmkaartje  
een hoofdgerecht naar keuze bij 
Corso Uit Eten met korting. 

Landal goed voor natuur?
Na alle ingezonden brieven die 
zich richten tegen de komst van 
een Landal park op de Zande-
rij, waag ik het enkele pluspun-
ten te noemen. Met de komst 
van een huisjespark zal de natuur 
er zeer waarschijnlijk op vooruit 
gaan. Op dit moment bestaat het 
gebied grofweg uit een kaasfa-
briek en landbouwgrond. Dankzij 
het gebruik van bestrijdingsmid-
delen groeit en bloeit er bijzonder 
weinig natuur op de Zanderij. Met 
een parkachtig landschap, waarbij 
de huisjes worden omzoomd door 
grasvelden, bosjes en bomen, zal 
het aantal vogels en planten zowel 
in soorten als in aantallen enorm 
toenemen. Alles staat of valt hoe 
het park zal worden ingericht, 
maar voor de natuur, als je die af-
meet aan de zogenaamde bio-di-
versiteit, ligt er een grote kans. De 
natuur gaat er op vooruit.

Landschappelijk zal het gebied 
er eveneens op vooruit gaan. Al-
le briefschrijvers roemen de open 
ruimte, maar open ruimte bete-
kent niet automatisch meer na-
tuur. Veel open ruimte  in Neder-
land is gevormd - of liever gezegd 

misvormd - door intensieve vor-
men van landbouw, met weinig 
kansen voor de natuur. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor veel van het 
grasland in Nederland, waar nog 
maar weinig weidevogels een plek 
vinden, maar ook voor de zwaar 
verontreinigde bollenvelden.
Zo open is het gebied bij de Zan-
derij overigens niet. Gemakshal-
ve wordt vergeten te vermelden 
dat er een bijzonder lelijke fabriek 
voor dat open landschap staat. De 
komst van Landal geeft de kans 
die fabriek eindelijk eens te ver-
plaatsen naar een plek waar een 
dergelijk gebouw thuishoort, na-
melijk een industrieterrein.
Bijkomend voordeel is dat we ver-
lost zijn van de grote vrachtwa-
gens die dagelijks op de veel te 
smalle Kramerweg en Puikman rij-
den. 
Het verkeer, dat ervoor terugkomt 
is eenvoudig te voorspellen. Stel 
dat er 150 huisjes komen, en dat 
deze in het weekend allemaal be-
zet zijn.Omdat het park dicht bij 
het treinstation ligt, zal een deel 
van de gasten met de trein ko-
men. Als 75 % toch met de au-
to komt, zal er vrijdagmiddag een 

Historische vergissing
Donderdag 18 september zal de 
gemeenteraad van Castricum 
een besluit nemen over het haal-
baarheidsonderzoek recreatie-
park op Zanderij. Het Platform 
Behoud Zanderij wil hierbij een 
oproep doen aan alle inwoners en 
raadsleden, zich te realiseren dat 
Castricum op het punt staat een 
historische vergissing te begaan. 
Wie instemt met een haalbaar-
heidsonderzoek zoals nu voorge-
steld, stemt in met de komst van 
een recreatiepark en een onher-
stelbaar verlies van een waarde-
vol stuk Castricum. Landal was 
ten tijde van het indienen van het 
initiatief, al bijna twee jaar bezig 
zich ter plaatse grondposities te 
verwerven en afspraken te ma-
ken met grondeigenaren. Deze, 
tot een Amerikaanse multinational 

behorende onderneming, heeft 
zich reeds genesteld in het hart 
van de Zanderij. Naar wij hebben 
begrepen zijn er vergaande af-
spraken gemaakt met de vertrek-
kende onderneming Kaptein Kaas, 
wiens grond immers bouwgrond 
is. Zo wordt letterlijk mensen zand 
in de ogen gestrooid en de poli-
tiek in slaap gesust.  Castricumse 
ondernemers worden blij gemaakt 
met een dode mus. 
Wij hebben gesproken met de 
ondernemersverenigingen van 
Texel en Terschelling, waar enige 
Landalparken zijn gerealiseerd. 
Karin Lodder, voorzitter van de 
ondernemersvereniging van Ter-
schelling, heeft aangegeven dat 
er géén aantoonbare verbetering 
van de economie is waargeno-
men sinds Landal zich op het ei-

land heeft gevestigd. Argumenten 
als ‘goed voor werkvoorziening’ 
kloppen niet, eerst moeten acht-
tien verloren plaatsen van Kaptein 
Kaas opgevuld worden en geen 
enkel bouwbedrijf van Castri-
cum zal participeren omdat van 
Wijnen de bouw en onderhoud 
allemaal grootschalig in eigen 
beheer heeft. De onduidelijkheid 
over het economisch gewin en de 
aannemelijke berichten over het 
gemanipuleer met het verwerven 
van grond op de Zanderij, zouden 
zelfs de meeste verstokte voor-
standers aan het twijfelen moe-
ten brengen. En daarmee wordt 
één van de meest unieke stukjes 
Castricum opgeofferd. Als er al 
een onderzoek moet komen, laat 
de gemeente dat dan zelf doen, 
zonder enige bemoeienis van de 
belanghebbende Landal. Namens 
het Platform Behoud Zanderij, 
Paul Buitenhuis.

Winnaars van Katerloop

Limmen - Zondag is de tradi-
tionele Katerloop gehouden. Er 
werd gestart met de parkloop 
voor de jeugd, daarna was de 
start van de vijf en tien kilome-
ter. Bij de heren werd Roy Frin-
king eerste met een tijd van 
36:06, gevolgd door Bas Pepping 
en Edwin Aardenburg.  Eileen 
Groenland was de snelste dam 
met 40:38, gevolgd door  Ria 
Stam en Marjan Kerssens. Bei-

de categorieën liepen de tien ki-
lometer. De loop van vijf kilome-
ter werd bij de dames gewonnen 
door Roos Tabak (22:43), Merel 
Houweling werd tweede gevolgd 
door Joyce Leyen. De vijf kilo-
meter bij de jongens werd door 
Jacco de Jong (21:28) het snel-
ste gelopen, Thijmen Min werd 
tweede en de derde plaats werd 
gedeeld door Cas Stuifbergen en 
Milan Beentjes. 

aankomst zijn van 115 auto’s, die 
vervolgens op zondagmiddag 
weer vertrekken. Dat is een mi-
niem percentage van het totale 
aantal auto’s dat nu dagelijks over 
de Mient rijdt. En zoals gezegd 
verdwijnt er ook verkeer.
Het lijkt er veel op dat we wel toe-
risme willen hebben in Castricum, 
maar geen toeristen.  Uit de inge-
zonden brieven spreekt een gro-
te angst dat de gasten van Landal 
straks gaan wandelen en fietsen 
in het duingebied. Daardoor zou 
het veel te druk worden en dat 
zou de natuur schade berokke-
nen. 
De ervaring is gelukkig anders. 
Boswachters kunnen met slimme 
maatregelen , zoals het verplaat-
sen van wandelpaden, veel sturen.  
Gedeeltes waar het rustiger moet 
zijn, kunnen zodoende ook rusti-
ger blijven.
Huisjesparken worden neergezet 
als de speeltjes van grootschali-
ge multinationals, die vooral veel 
schade toebrengen aan de om-
geving. Maar wie wel eens een 
weekendje op een Landal-park is 
geweest, zal dat anders hebben 
ervaren. Het is er groen, rustig en 
kleinschalig en de natuur is dicht-
bij. Ideaal voor veel mensen om 
een weekendje te ontspannen. 
De bezoekers van een Landal-
park zijn daarmee ideale gasten 
om in Castricum te verwelkomen.

Gerard Brinkman

Tweedehands kinderkleding op camping
Castricum - Op een voorde-
lige manier de wintercollectie 
van de kinderen uitbreiden? Op 
camping Geversduin is zater-
dag 20 september een kinder-
kledingbeurs. Bij het restaurant 
zijn dan kleren, maar ook ande-
re spullen als boxen. Maxi-Co-
si’s of speelgoed. De beurs, be-
doeld voor particulieren, is van 
10.00 tot 12.00 uur. Wie baby- of 
kinderkleding, speelgoed of al-
les wat daarmee te maken heeft 
wil verkopen, kan zich opgeven 
via aanmelden@kinderkleding-
beursdeschatkist.nl.  



Zonnehuis levert al 25 jaar eigen stroom

Wethouder Ans Pelzer 
bij bijzonder jubileum

Castricum - Het Zonnehuis van 
de Castricumse familie Sjoerds-
ma is al sinds 1989 is helemaal 
zelfvoorzienend qua stroomge-
bruik. Vrijdag 12 september, pre-
cies 25 jaar later, werd er stilge-
staan bij de officiële ingebruik-
name. Wethouder Pelzer van mi-
lieu en duurzaamheid bracht er 
een bloemetje. Indertijd was het 

de eerste woning die met zon-
necellen helemaal onafhankelijk 
van het elektriciteitsnet in ge-
bruik was en een normaal woon-
comfort behaalde. Het was prins 
Claus die in 1989 het Castricum-
se Zonnehuis opende. Het Zon-
nehuis stond ook model voor de 
Stad van de Zon in Heerhugo-
waard.

Rommelmarkt
Castricum - Music-Train houdt 
op zaterdag 27 september haar 
jaarlijkse rommelmarkt in de 
Maranathakerk. Van 9.00 tot 
13.00 uur kan men op zoek gaan 
naar goedkope fototoestellen, 
koffers, huishoudelijke spullen 

Castricum – Op donderdag 2 
oktober komt de stichting ALS. 
Zeeland op bezoek  met zeven-
tien fietsers van jong tot oud. 
Zij hebben er dan al zes dagen 
fietsen op zitten. Een van de 
deelnemers is de heer De Jon-
ge. ,,Elke dag fietsen we zo’n 
120 km door Nederland om 
de dodelijke ziekte op de kaart 
te krijgen. We hebben een af-
spraak met supermarkt Deen 
om daar om ongeveer 17.30 
uur geld in ontvangst te nemen 
dat door de klanten in enkele 
maanden bijeen is gebracht. 
Wij hopen dan vele sponsoren 
te ontmoeten. Ook van het Clu-
sius College zal een afgevaar-
digde aanwezig zijn om ons te 
verwelkomen. Van hen ontvan-
gen wij een check en zij zullen 
een project opzetten bestemd 
voor ALS. We gaan met alle 
fietsers en begeleiding bij ver-
blijfsaccommodatie ZeeVeld 
gratis overnachten.”

Bezoek van 
ALS Zeeland

Limmen - Zaterdag 20 septem-
ber is er een open dag in Sport-
centrum de Enterij. Vanaf 11.00 
uur zijn de deuren geopend aan 
de Middenweg 3b. De open dag 
staat in het teken van de Lim-
mense sportverenigingen. 

Er is een badmintondemonstra-
tie en gymnastiekvereniging TI-
OS geeft diverse clinics. Daar-
naast is er de mogelijkheid om 
vrij te sporten in de zaal. Van 
11.00 tot 13.45 kan worden ge-
kozen uit diverse sport- en spel-
mogelijkheden. 

Opgeven voor de open dag is 
niet nodig, de toegang is gratis.

Open dag in 
de Enterij

Limmen - Zaterdag 27 sep-
tember geeft vrouwenkoor Indi-
go een concert in de hervorm-
de kerk op de Zuidkerkerken-
laan. Het koor bestaat uit twintig 
vrouwen die in de loop van ruim 
25 jaar een uitgebreid repertoire 
hebben opgebouwd in vele ta-
len. Van klassiek tot modern, van 
swingend tot ingetogen; de va-

riatie is groot en Indigo laat het 
allemaal horen. Het zijn liederen 
over verlangen, liefde, warmte en 
genegenheid maar ook een ze-
kere speelsheid is daarin verwe-
ven. De liederen worden á capel-
la ten gehore gebracht onder de 
vakkundige leiding van dirigente 
Marie Anne Pak. Aanvang con-
cert is 20.00 uur. 

www.lijfengezondheid.nl

Win 

mooie 

prijzen!

en speelgoed. Tussen alle boe-
ken, platen en dvd’s kunnen 
zeldzame exemplaren zitten. . De 
opbrengst is voor het koor Mu-
sic-Train. 

Vanaf vrijdag 26 september 14.00 
uur kan men overbodige spullen 
inleveren in de Maranathakerk.

Hummel is ook dealer 
van de Velux dakramen 

Heemskerk - De nieuwe ge-
neratie dakramen van Velux 
is opgenomen in de collec-
tie van Hummel Kozijnen. Dat 
is goed nieuws voor iedereen 
die overweegt om een dak-
raam te plaatsen of hinderlij-
ke problemen ondervindt met 
bestaande dakramen. 

Lekkage, tocht, problemen met 
de scharnieren of vocht tussen 
het isolatieglas, dergelijke pro-
blemen behoren vanaf nu tot het 
verleden. De nieuwste dakramen 
van Velux worden standaard 
wit afgelakt zodat er na monta-
ge geen kwast meer aan te pas 
hoeft te komen. Deze grenen-
houten dakramen hebben na-
melijk al drie bewerkingen on-
dergaan. Ze zijn geïmpregneerd, 

hebben een laag blanke acryllak 
gekregen en zijn vervolgens be-
handeld met een witte dekken-
de acrylverf, zodat een lange le-
vensduur gewaarborgd is.

Dankzij het grotere glasopper-
vlak ontstaat meer  lichtinval 
in de woning en daardoor be-
spaart men ook nog eens op het 
energieverbruik! Met de nieu-
we generatie dakramen van Ve-
lux wordt het heel eenvoudig 
om op zolder een extra slaapka-
mer of een hobbyruimte te creë-
ren, die van alle comfort is voor-
zien! De ramen zijn te bewonde-
ren in de uitgebreide showroom 
van Hummel Kozijnen en desge-
wenst wordt een vrijblijvende of-
ferte op maat gemaakt. Hummel 
Kozijnen is niet alleen het adres 

voor alle kunststof en houten ko-
zijnen, maar ook voor dakkapel-
len, Keralit gevelbekleding, bui-
tenzonwering (de rolluiken zijn 
scherp geprijsd) en binnende-
coratie Plissé (zonder te boren of 
schroeven). 

Ga langs aan de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk (vrijdag tussen 13.00 
en 16.30 uur, zaterdag tussen 
11.00 en 15.00 uur) of bel 0251-
234484/06 10273172 voor meer 
informatie.

Rugbyers pakken punten
Castricum - De Castricumse 
Rugby Club heeft vijf punten aan 
haar conto toegevoegd door met 
bonus te winnen van nieuwko-
mer ASRV Ascrum. Na een wat 
aarzelende start werd er in het 
tweede deel definitief afstand 
genomen met een eindscore van 
67-7. 
Na twee competitieronde staat 
de Castricumse Rugby Club op 
de eerste plaats, op de voet ge-
volgd door Eemland en de Du-
kes. In het eerste deel konden 
de gasten het bijhouden en bleef 
de score lang overbrugbaar. De 
ruststand was 22-7. In het twee-
de deel neemt de thuisploeg de-
finitief afstand van Ascrum. De 
sterke lijn van de Duinranders 
zette aanval na aanval op tegen 
de uitstekend tackelende stu-
denten. Ook in het losse werk 
waren de mannen van Cas RC 

sneller, attenter, waardoor de 
Amsterdammers keer op keer 
de bal verloren. Ondanks de ve-
le wissels die Hermans toepas-
te, bleek de druk op de try line 
van Ascrum onverminderd. De 
eindstand van 67-7 is dan ook 
niet uit de lucht gegrepen. Een 
goede wedstrijd van beide teams 
met tries aan Cas RC zijde van 
Lachie Pigott, James Makea, 
Luuk de Geest, Mark Jonker, Ri-
co Hoogenboom, Sepp Kotten, 
Zach Jungmann, Bart Schermer 
en Tony Hoogenboom. Kickwerk 
Kees Beentjes en Jonker.

Volgende week zaterdag staat de 
eerste uitwedstrijd op het pro-
gram en niet de minste. Op het 
kunstgras in ’s Hertogenbosch 
mag de Castricumse Rugby Club 
tegen RC de Dukes vormbehoud 
tonen. Aanvang 15.00 uur. 
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Limmen - Op zondag 21 sep-
tember is de eerste jazzsessie 
van het nieuwe seizoen in Vre-
deburg. De Big Swing Band Alk-
maar treedt op. 
De band bestaat uit twintig da-
mes en heren met trompetten, 
trombones, saxofoons, piano, 
bas en drums.
Het swingende repertoire be-
slaat de rijke geschiedenis van 

Big Bands uit de jaren ’30, ’40 
en ’50 van de vorige eeuw.  On-
der leiding van Dirk Verhoef doet 
de Big Swing Band die tijd herle-
ven. Bekende dansnummers van 
grootmeesters worden afgewis-
seld met luisternummers. 
Naast diverse solisten staan de 
ervaren vocalisten Erna van Es 
en Hans Bootsman op het podi-
um. Aanvang 16.00 uur. 

FCC laat kansen gaan
Castricum - Een slechte start is 
FC Castricum weer opgebroken. 
Vorige week tegen BOL en afge-
lopen weekeinde tegen Marken 
stond het elftal van coach Char-
les Loots binnen 20 minuten met 
2-0 achter. Daarna liep FC Cas-
tricum achter de feiten aan.
Dat was niet nodig omdat de 
bezoekers vlak voor rust op 2-1 
kwamen. Sebastiaan Weber 
schoot een strafschop feilloos in 
waarna FC Castricum zich kon 
gaan opmaken voor de tweede 
helft. Met de wissel van Thom 

Heling voor Tobias de Koning 
kreeg FC Castricum meer balbe-
zit op het middenveld en werden 
de spitsen beter bereikt. Helaas 
miste vooral de hard werkende 
Peter Hes een paar opgelegde 
kansen waardoor de 2-2 uitbleef. 
Na een paar mooie reddingen 
van Lars Beukers schoot Marken 
vlak voor tijd de 3-1 in de tou-
wen. Volgende week speelt FC 
Castricum tegen Aalsmeer. Als 
de ploeg net zo speelt als in de 
tweede helft tegen Marken zijn 
er kansen.

Auticafé en 
onderwijs

Castricum - Op zaterdag 
27 september is het buren-
dag en de Henri Schuytstraat 
viert dit met de hele straat. Zij 
organiseren op deze dag een 
grote ‘garage sale’ met als 
naam: Henri Schuyt Pakt Uit!. 

Bewoners halen dan speelgoed, 
kleding, boeken en curiosa van 
zolder en uit de schuur om dit 
gezamenlijk voor hun eigen 
deur te verkopen tijdens de rom-
melmarkt die plaatsvindt tussen 
12.00 en 16.00 uur. 

,,Dit initiatief ontstond een aan-
tal maanden geleden”, vertelt 
Anne Ruth Groen, bewoonster 
van de straat. ,,We spraken over 
de hoeveelheden spullen die 
we allemaal op zolder en in de 
schuur hebben staan. Iemand 
van ons kwam toen met het idee 
een grote rommelmarkt te orga-
niseren met de hele straat. Daar-
naast vonden we het wel weer 
eens tijd voor een buurtborrel. 
Burendag was voor ons dan ook 
het perfecte moment om dit te 
combineren. Zo ontstond Henri 
Schuyt Pakt Uit.”

Castricum - Sinds 1 augustus 
is de Wet Passend Onderwijs 
van kracht. De rugzak bestaat 
niet meer. In plaats daarvan is 
er het ondersteuningsarran-
gement. Scholen hebben een 
zorgplicht. Wat houdt dat alle-
maal in? Op woensdagavond 24 
september zijn Susan Walstra 
en Marjolijn Loos uitgenodigd 
om uit te leggen hoe Passend 
Onderwijs in de praktijk werkt. 
De avond is bedoeld voor ou-
ders met kinderen in het basis-
onderwijs, voortgezet onderwijs 
en speciaal onderwijs. Het au-
ticafé is een initiatief van een 
groepje ouders van kinderen 
met ASS. Aanvang 20.00 uur in 
de Juliana van Stolbergschool. 
De toegang is gratis. Aanmel-
den bij Hansje Veen, tel 0251–
679333 of auticafecastricum 
@hotmail.com.

De Henri 
Schuyt pakt uit

Heiloo - Op zondag 28 septem-
ber organiseert stichting Vrien-
den van Sighet een najaarsmarkt 
op het terrein van de GGZ. 
Er zullen ongeveer tachtig kra-
men zijn met woon- en tuin ac-
cessoires, dames- en kinderkle-
ding, maar ook hobbyartikelen, 
kinderkameraccessoires, siera-
den en lederwaren, brocante, 
schilderijen, sfeerdecoraties en 
cadeauartikelen. Voor kinderen 
worden speciale activiteiten ge-
organiseerd. Er is live-muziek en 
er staan oldtimers opgesteld. De 
markt is van 11.00-17.00 uur. De 
opbrengst gaat naar projecten in 
Roemenië.

Najaarsmarkt

Gespitste Oren; muziek-
luistercursus bij Toonbeeld

Castricum - Toonbeeld start in 
oktober een muziekluistercursus 
onder de naam Gespitste Oren. 
Een cursus van acht lessen ge-
geven door Bernard van den 
Boogaard op vrijdag- of zater-
dagmorgen van 10.00 tot 12.30 
uur. Het tijdperk van Classicis-
me en
Romantiek wordt beluisterd. Lei-
draad daarbij is het klavier, het 
instrument bij uitstek waar van-
uit componisten in de periode 
van 1750 tot en met 1900 hun 
emoties uitdrukten. Bernard van 
den Boogaard legt via geluids-  

en beeldmaterialen demonstra-
tie aan
het klavier dwarsverbanden van 
deze stijlperioden naar omrin-
gende tijdperken als Barok en 
Impressionisme.
Van de cursisten wordt geen 
speciale voorkennis of muziek-
theoretische scholing verlangd. 
In deze cursus wordt ingegaan 
op muziek van de grote klas-
sieken zoals Mozart, Beetho-
ven, Chopin, maar ook compo-
nisten die minder beroemd zijn. 
Meer informatie of aanmelden 
via www.toonbeeld.tv.

Sligting en Glotzbach 
brengen cabaret bij P.O.T.

Castricum - Vrijdag 26 septem-
ber is de eerste P.O.T. cabaret-
avond van het komende winter-
seizoen in Dorpsstraat23 op het-
zelfde adres. P.O.T. staat voor Po-
dium Ongekend Talent en wordt 
georganiseerd door Frank Bos-
ke. Het huiskamertheaterseizoen 
wordt geopend door standup 
comedian Tom Sligting met een 
avondvullende voorstelling van-
af 20.00 uur. 
Harry Glotzbach (foto) komt op 
vrijdag 28 november naar P.O.T. 
Reserveren is nodig. Dat kan via 
06-51562039 of info@dorps-
straat23.nl. 

Castricum - In het kader van 
Burendag organiseert De 
Wissel op zondag 28 septem-
ber van 11.00 tot 16.00 uur 
een vrijmarkt, bij goed weer 
binnen en buiten het gebouw. 

De Wissel, een activiteiten- en 
leercentrum voor cliënten met 
een GGZ achtergrond, wil met 
dit initiatief meer bekendheid 
geven aan de activiteiten die in 
dit gebouw plaatsvinden. Daar-
naast is de vrijmarkt een gezellig 
evenement waarbij iedereen zijn 
overbodige spullen aan de man 

kan brengen. Het restaurant 
KooKKunst is de gehele dag ge-
opend en biedt deze dag naast 
allerlei snacks, broodjes en sa-
lades een speciaal vrijmarktme-
nuutje aan. 

Wie verkoopbare spullen aan de 
man wil brengen, reserveert gra-
tis een tafel. Opgeven kan tot 
woensdag 24 september 14.00 
uur via receptiewissel@reakt-
groep.nl.  Het adres is Gasstraat 
3. Het is op deze vrijmarkt niet 
toegestaan drank en etenswaren 
te verkopen. Iedereen is welkom.

Schaken met offers
Vrijmarkt in De Wissel

Bakkum - Afgelopen dinsdag 
startte de interne competitie 
bij de schakers in Bakkum. 
Het werden enerverende par-
tijen waar diverse spelers er 
lustig op los offerden ten gun-
ste van een mooie stelling. 

Clubkampioen Peter Siekerman 
kwam na een Nimzo-Indische 
opening tegen Arno Schlosser 
een pion achter te staan en be-
sloot tot een gevaarlijk stukoffer. 

Schlosser nam het niet aan, 
sterker nog, hij offerde zelf een 
stuk. In het vervolg kreeg Sie-
kerman een gevaarlijke mataan-
val. Schlosser doorzag dat Sie-
kerman uit eeuwig schaak kon 
lopen, maar overzag een schit-
terend dame-offer dat de partij 
direct had kunnen uitmaken. In 
het vervolg moest Schlosser een 
stuk geven om zelf niet mat te 
gaan en enkele zetten later kon 
hij opgeven. 



















Waterpolo voor kinderen
Castricum - Een mini-waterpo-
lotoernooi is bedoeld voor kinde-
ren van zes tot tien jaar, die nog 
geen of weinig ervaring met wa-
terpolo hebben. De enige ver-
eiste hiervoor is dat de kinderen 
kunnen zwemmen en het liefst 
al in het bezit van een B-diplo-
ma. Oefenen kan op woensdag 1 

en 8 oktober van 18.45 tot 19.30 
uur en op
zondag 5 oktober van 9.00 tot 
10.00 uur in zwembad De Witte 
Brug. Het toernooi is op 19 ok-
tober van 14.30 tot 17.00 uur in 
Haarlem. Opgeven? Mail uiter-
lijk 30 september naar minipolo.
aquafit@gmail.com.

Verlies voor Vitesse
Castricum - Het eerste thuis-
duel van Vitesse was er een met 
twee totaal verschillende gezich-
ten. Door drie achtereenvolgen-
de zeges op de Puikman was te-
genstander ZAP een soort van 
“angstgegner” voor Vitesse ge-
worden. Maar daar was de eer-
ste helft niets van te merken. Vi-
tesse domineerde en deed zich-

zelf tekort door maar met een 
1-0 voorsprong de thee te gaan 
opzoeken. Binnen zes minuten 
na rust werd de voorsprong om-
gezet in een 1-2 achterstand. Vi-
tesse stond erbij en keek er naar! 
En ZAP profiteerde maximaal 
van de gedaantewisseling bij de 
thuisploeg en liep uit naar een 
1-4 eindstand.

‘Mijn huis, de rest van de 
wereld en daarbuiten’

Bakkum - Op 19 september ver-
schijnt Mijn huis, de rest van de 
wereld en daarbuiten van Ju-

dith Nab die jarenlang in Bak-
kum heeft gewoond. Het eer-
ste exemplaar wordt  tijdens een 
feestelijke presentatie in de Eer-
ste Bergensche Boekhandel in 
Bergen aan de auteur worden 
uitgereikt.
In Mijn huis, de rest van de we-
reld en daarbuiten stellen kinde-
ren grote vragen waarop weten-
schappers en zij zelf antwoorden 
proberen te vinden. Maar voor-
al roepen de vragen nog meer 
leuke vragen op. Hoofdpersoon 
is Mira, een ondernemend en 
nieuwsgierig meisje dat een club 
heeft opgericht waar slechts 
twee regels gelden: alles is mo-
gelijk en fantasie is waar.

Het resultaat is een inspireren-
de en filosofische reis naar het 
begin van het bestaan, naar de 
binnenkant van de aarde en naar 
het universum. Judith Nab heeft 
een uniek boek gemaakt dat niet 
alleen vol ideeën staat maar ook 
een prachtig kunstboek voor 
kinderen en volwassenen is ge-
worden. 
Het oeuvre van Judith Nab is een 
ode aan het onbekende en aan 
de verbeelding. Mijn huis, de 
rest van de wereld en daarbui-
ten is ook de titel van een thea-
trale installatie die februari 2015 
in première gaat. Co-producen-
ten zijn Tryater in Friesland en 
het Kröller Müller Museum.

Castricum - Tijdens de work-
shop Verbindend vergaderen 
maken de deelnemers kennis 
met het model van Geweldloze 
Communicatie van klinisch psy-
choloog Marshall B. Rosenberg. 
In de workshop worden ver-
schillende werkvormen gebruikt, 
waarmee men kunt ontdekken 
op welke manier het model in de 
eigen vergadersituatie zou kun-
nen worden toegepast. De work-
shop bestaat uit twee bijeen-
komsten op 2 en 9 oktober in het 
Bonhoeffercollege. Aanmelden 
via www.plusactiviteiten.nl.

Verbindend 
vergaderen

Castricum - In apotheek De 
Brink wordt vrijdag 19 septem-
ber De Dag van de Diëtist ge-
houden. Van 14.00 tot 16.00 uur 
kan men hier terecht met aller-
lei vragen over voeding. Michel-
le Arendsen, diëtist bij Diëtisten-
praktijk De Voedingstuin, zal de 
vragen beantwoorden.

Gratis advies 
over voeding

Castricum - Iedere woensdag-
morgen kan men met compu-
tervragen binnenlopen bij de 
computerinloop tussen 11.00 en 
12.00 uur in de bibliotheek van 
Castricum. 

Vragen over de 
computer

Castricum – Tijdens De Vredes-
week is in Geesterhage een oe-
cumenische viering op zondag 
21 september. Aanvang 16.00 
uur. Er is  kindernevendienst en 
oppas voor de allerkleinsten. 

Vredesweek

Bijzonder pianoconcert
Limmen - Limmen Cultuur pre-
senteert op zondag 5 oktober 
vanaf 14.30 uur pianiste Daria 
van den Bercken. De locatie is 
het mooie sfeervolle kerkje op 
de Zuidkerkenlaan.
Daria is een Nederlands-Rus-
sische pianiste en heeft al vele 
prijzen in ontvangst mogen ne-
men. Daria’s meest recente pro-

ject Händel At The Piano is er 
op gericht een wereldwijd pu-
bliek kennis te laten maken met 
de klavierwerken van Händel. 
Ook is zij bekend van de televi-
sie. Daria speelt niet alleen haar 
muziek, maar vertelt er ook over. 
Kijk voor reserveringen en en-
treeprijzen op www.limmencul-
tuur.nl of bel 072- 5053274.

Feest met goud randje 
op De Sokkerwei

Castricum - Omdat de Sok-
kerwei vijftig jaar bestaat, was 
het donderdag 11 september 
groot feest op school. De eer-
ste duurzame school van Neder-
land startte het feest twee we-
ken geleden met burgemees-
ter Mans. Op zijn teken lieten de 
kinderen een ballon op. Dit was 
gelijk de aanzet voor het project 

circus, waar de hele school aan 
heeft gewerkt. Donderdag werd 
dit project afgesloten met een 
circusdag. Tussendoor werden 
de kinderen getrakteerd op een 
suikerspin en popcorn. Zaterdag 
13 september werden de festivi-
teiten afgesloten met een reünie 
voor oud-leerlingen en oud-leer-
krachten.

Steviger op derde plek
Castricum - De honkballers van 
Red Stars Vitesse hebben zater-
dag in Haarlem een keurige 2-16 
overwinning geboekt op Olym-
pia. In de eerste inning opende 
Joost Kuijs het bal voor de be-
zoekers, door Martijn Zonder-
van en Jeroen Groenendal bin-
nen te slaan. In de derde inning 
volgden vijf klappen op rij, waar-
door de wedstrijd met een 0-7 
stand voortijdig beslist leek. De 

gevierde man bij de Castricum-
se honkballers was Bart Oorthui-
zen. De werpers stond de volle-
dige wedstrijd (7 innings) op de 
heuvel en gunde Olympia slechts 
twee puntjes. Hij kreeg slechts 
27 slagmannen tegenover zich. 
Dankzij de zege staat Red Stars 
stevig op de derde plek. Coach 
Jasper van Schoor: ,,We richten 
nu het vizier op zondag, tegen 
Onze Gezellen.”  

Akersloot - Leden van handbal-
vereniging Meervogels ‘60 zijn 
op zaterdag 13 september ge-
start met de lotenverkoop van de 
Grote Clubactie. Maar liefst 80% 

Meervogels ‘60 verkoopt loten
van de lotenverkoop mag de ver-
eniging zelf houden. Met de op-
brengst wil Meervogels ‘60 ma-
terialen voor de jeugdleden aan-
schaffen. 
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