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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

Winkelen, werken en ontmoeten
Castricum - Voor mensen met 
een fysieke of verstandelijke 
beperking geldt dat zij soms 
nauwelijks of geen werkerva-
ring kunnen opdoen. Dat kan 
ook gelden voor mensen die 
al langere tijd werkloos zijn. 
De Castricumse onderne-
mer Frank Drost heeft beslo-
ten er samen met de gemeen-
te Castricum iets aan te doen. 
Social Enterprise Castricum 
(SEC) wordt op 3 oktober om 
17.00 uur door wethouder H. 
Klijnstra geopend op de To-
renstraat 52.
 
Frank Drost: ,,SEC komt voort uit 
sociaal ondernemerschap. So-
ciaal ondernemerschap is niet 
zweverig en heeft niets te ma-
ken met liefdadigheid, maar is 
een gezonde en nuchtere com-
binatie van ouderwets onderne-
merschap en maatschappelijke 
betrokkenheid, duurzaamheid, 

rechtvaardigheid, missie en visie. 
Hoewel geld verdienen niet on-
belangrijk is, is dit niet de primai-
re drijfveer.” 

De stichting SEC gaat in Cas-
tricum van start als winkel, ont-
moetingscentrum en dagbeste-
dingsproject. SEC heeft al af-
spraken met een aantal onder-
nemers gemaakt die overtollige, 
maar kwalitatief goede produc-
ten zoals kleding, schoenen, tas-
sen en accessoires voor de ver-
koop beschikbaar willen stellen. 

Van de opbrengst is dertig pro-
cent voor degenen die produc-
ten ter beschikking stellen en 
zeventig procent komt ten goe-
de aan SEC. De winst wordt ge-
bruikt voor bijscholing en het in 
dienst nemen van mensen. Niets 

blijft aan de strijkstok hangen. 
Naast arbeidsintegratie, is het 
streven erop gericht om fi nanci-
eel zelfvoorzienend te zijn door 
middel van handel of een vorm 
van waarde-uitruil. 

Behalve de verkoopruimte is ook 
een gedeelte bestemd voor ont-
moeting, zodat bezoekers tij-
dens het winkelen koffi e kun-
nen drinken. Een ander deel 
wordt afgeschermd voor dagbe-
stedingsactiviteiten. Daar staan 
onder andere twee docking sta-
tions, waar medewerkers klan-
ten computeradvies kunnen ge-
ven. Bovendien is een gedeelte 
bestemd voor de reparatie van 
kleine huishoudelijke apparaten 
en kunnen medewerkers met de 
twee naaimachines kleding  her-
stellen en vermaken.

Het regent blaadjes
Castricum - De blaadjes dwarrelen van de bomen en dan is 
de tijd aangebroken om de blaasmachine tervoorschijn te ha-
len. Het groenteam van de gemeente Castricum is volop aan 
het werk.  Niet alleen de openbare ruimte wordt vrij van blade-
ren gemaakt; ze nemen meteen even de tuintjes van de bewo-
ners mee. Dat heeft vooral een praktische reden. 
,,Anders moeten we morgen weer opnieuw beginnen”, zegt 
Leo Karsemeijer met een brede glimlach.  

Dierenkliniek Castricum

Knuffeldieren
spreeKuur
Woensdag 1 oktober 

van 15.00 tot 17.00 uur.
Pret voor kinderen 

van 4 t/m 7 jaar.
Voor info en aanmelden zie 

website en/of facebook.
www.dierenkliniekcastricum.nl

Laan van Albertshoeve 140

Burgemeester Mooijstr 29/37
Castricum

Bacon
6 eieren

Grillworst
Samen  € 4,99

4 minute steaks
400 gr. gemengde sla

800 gr. krieltjes
Samen € 8,49
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Is Landal haalbaar?
Castricum – Een meerderheid 
van de gemeenteraad heeft in-
gestemd met de uitvoering van 
een haalbaarheidsonderzoek 
naar het initiatief DuynParc van 
Landal op de Zanderij. De coali-
tiepartijen CKenG, VVD, D66 en 
PvdA stemden voor, de opposi-
tiepartijen stemden tegen. 

Het initiatief biedt kansen op het 
gebied van recreatie, toerisme 
en lokale economie, aldus de co-
alitie. Binnen de ruimtelijke ka-

ders is het mogelijk om de loca-
tie Kaptein tot ontwikkeling te 
brengen. Daartegenover wordt 
een flinke uitdaging gezien in 
het realiseren van een verant-
woorde landschappelijke inpas-
sing met respect voor ecologie 
en natuur. 
De tegenstemmers vrezen on-
der meer een ernstige aantas-
ting van de natuur door de ont-
wikkeling van een park met re-
creatiewoningen en voorzienin-
gen als een zwembad.

Geen opstelterrein Pro 
Rail in het buitengebied
Castricum - Een aantal Castri-
cumse politieke partijen, CDA, 
GDB, GroenLinks, SP en De Vrij-
eLijst, heeft een motie inge-
diend tegen een opstelterrein 
voor treinen in het buitengebied 
van Castricum. Zij willen dat er 
ook gekeken wordt naar min-
der kwetsbare plaatsen zoals het 
nagenoeg lege spooremplace-
ment in Beverwijk en langs het 
tracé van de toekomstige weg-
verbinding A8-A9. De behande-
ling van de motie in de raadsver-
gadering moet nog plaats vin-
den.De vijf genoemde politie-

ke partijen hebben vooral geke-
ken of er meer logische plaatsen 
te bedenken zijn die geen scha-
de toebrengen aan het open bui-
tengebied. 
Twee locaties springen er naar 
ons idee uit. In de eerste plaats 
het nu nagenoeg leeg staande 
spooremplacement in Beverwijk. 
In de tweede plaats de corridor 
langs het tracé van de toekom-
stige verbinding van de A8-A9. 
De motie dringt er op aan deze 
twee locaties in de vergelijken-
de studie in te brengen en te be-
trekken.

Jubilieumeditie trimloop
Akersloot - Op zondag 28 sep-
tember wordt de dertigste edi-
tie van de Amak trimloop gehou-
den. Er is een loop over 5, 10 en 
15 km, die start bij de handbal-
kantine aan de Boschweg 3. 

De start is om 11.00 uur. . De 
jeugd tot en met acht jaar loopt 

de 1/2 mijl (805m) en de oudere 
jeugd tot en met dertien de hele 
mijl (1610m). De halve mijl start 
om 10.00 uur en de hele mijl om 
10.15 uur. Inschrijven kan van-
af 9.00 uur in de kantine. Voor-
inschrijving is mogelijk via www.
inschrijven.nl. Deelname voor de 
jeugd is gratis.

Goud voor Kristien Nelen
Uitgeest - Kristien Nelen van 
Team Fietsshop Uitgeest is Bel-
gisch kampioen geworden in de 
enduro. Het is haar vijfde Bel-
gische titel. Drie keer was ze al 

kampioen xc mountainbiken. Dit 
jaar deed ze mee in de downhill. 
Haar teammaat Alexandra Mar-
chal van Team Fietsshop Uit-
geest werd tweede. 

Castricum – De familie Hom-
berg heeft een stichting in Indo-
nesië op het eiland Flores. Doel 
is kinderhuizen te bouwen en 
1.100 adoptiekinderen financi-
eel te steunen. Om dit te reali-
seren wordt bij AH in winkelcen-
trum Geesterduin weer een col-

Statiegeldactie voor goed doel
lectebus neergezet waarin ieder-
een statiegeldbonnen kan gooi-
en. Meer informatie is te vinden 
op www.Rupingh.nl. De vorige 
actie heeft maar liefst vierhon-
derd euro opgeleverd. Dit be-
drag is overgemaakt aan kinder-
huis Asrama.

www.lijfengezondheid.nl

Herfstdepressie?

www.lijfengezondheid.nl

Stel uw vragen 
aan onze 
mindcoach 
Marnie Krom

Voetbalclub VVHGAD jubileert

Het gaat altijd door
Castricum - Wat ooit op het 
schoolplein van de Juliana van 
Stolbergschool begon als een 
spontaan initiatief van vaders die 
samen lekker wilden voetballen 
zonder competitieverplichtingen, 
is intussen uitgegroeid tot een 
voetbalclub die alweer 12 ½ jaar 
elke zondag aantreedt voor een 
onderlinge pot. Voetbal Vereni-
ging Het Gaat Altijd Door, VVH-
GAD, jubileert. HGAD-er van het 
eerste uur Hessel Leithuiser: ,,We 
begonnen met jasjes als doeltjes 
en het werkte meteen. Er waren 
altijd wel een paar man om een 
balletje mee te trappen. Vandaar 
ook de naam, want het is sinds-
dien gewoon ook altijd door ge-
gaan. Ondanks stortregens, pak-
ken sneeuw en vakanties.” De 
laatste jaren hebben de man-

nen van HGAD gespeeld op het 
sportveld van Dijk en Duin, wat 
ze al die tijd ook vrijwillig ge-
maaid hebben om afgelastin-
gen als gevolg van een slecht 
veld uit te sluiten. Recentelijk is 
besloten dat het veld een ande-
re bestemming krijgt waardoor 
HGAD moet uitwijken naar tij-
delijke onderkomens. ,,Die zon-
dagochtend is heilig, dus gaan 
we niet bij de pakken neerzitten. 
We vinden wel wat en intussen 
gaat het gewoon door!”, zegt Ron 
de Haan, centrumspits en mate-
riaalverantwoordelijke. En voor-
uitkijkend zijn er volop plannen. 
Zo spelen de mannen een ‘in-
terland’ tegen de Duitse buren 
die gepland staat tijdens de trai-
ningsstage op 12, 13 en 14 juni 
2015 .
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Denise Jannah zingt op 
25-jarige Jazz in Bakkum 

Bakkum - Marielle Koeman en 
Jos van Beest zijn zeer trots om 
het 25e seizoen Jazz in Bakkum 
te mogen aankondigen. Publiek 

komt van heinde en verre, maar 
ook topmusici uit zowel binnen- 
als buitenland weten de weg 
naar Hotel Borst te vinden. 

In 1989 vond plaatsgenote Lia de 
Ruyter dat er te weinig gebeur-
de op het gebied van de jazz-
muziek in Castricum en nodig-
de pianist Jos van Beest uit met 
zijn gelijknamige trio om te spe-
len in Bakkum. Lia en Jos beslo-
ten toen samen meerdere  jazz-
evenementen te organiseren en 
zo ontstond Jazz in Bakkum. Lia 
ging het een jaar of tien geleden 
wat rustiger aan doen en zan-
geres Marielle Koeman trad toe 
tot de organisatie. Jazz in Bak-
kum is op de kaart gezet en staat 
te boek als een podium dat een 
opvallende hoge kwaliteit biedt. 
Het is een ongesubsidieerd po-
dium wat in vooral deze tijd een 
unicum genoemd mag worden. .
,,Ondanks de huidige moeilij-
ke tijden gaan we gewoon door, 
voor zover mogelijk op dezelfde 
voet”, aldus Jos van Beest. ,,Met 
dat verschil dat we nu toch een 
sympathiek beroep gaan doen 
op ons publiek, weliswaar een 

zeer klein beroep, omdat we de 
drempel heel laag willen houden.
We gaan dit seizoen voor het 
eerst een éénmalige bijdrage 
van slechts vijf euro vragen per 
persoon, wat neerkomt, voor de 
komende acht geplande Jazz-
concerten van dit seizoen, op 
nog geen vijfenzestig eurocent 
per concert.” 
Zondagmiddag 28 september 
gaan de deuren van Hotel Borst  
rond drie uur weer open en gaat  
het 25e seizoen van Jazz in Bak-
kum feestelijk van start met nie-
mand minder dan jazzzangeres 
Denise Jannah.
Door het Amerikaanse jazzlabel 
Blue Note werd zij enkele jaren 
geleden benadert om een con-
tract met hen aan te gaan. En zo 
geschiedde. Dit betekende de 
deuropener naar een internatio-
nale glansrijke jazzzangcarrière.
Denise wordt begeleid door het 
orkest van Jan Molenaar. Jan 
Molenaar staat al bijna vijftig 
jaar als leider voor zijn Big Band.
In die tijd heeft het jazzorkest 
een ongekend aantal concer-
ten gegeven in binnen- en bui-
tenland.

Bakkerij is veertig jaar!
Castricum - Zaterdag 27 sep-
tember: RaaskalbomfukkerZ, 
met een nieuw album en een 
optreden samen met saxofonis-
te Mariska Jas en Frankenber-
ries (foto) op het podium van De 
Bakkerij. Zaal open: 21.00 uur, 
entree vier euro.  

De Bakkerij bestaat veertig jaar. 
Op vrijdag 3 oktober treedt naast 
de Nederlandstalige skaband 

Andere Koek ook The Sounda-
bout op. Op zaterdag 4 okto-
ber rond 14.00 uur verzamelen 
op het Bakkerspleintje voor het 
plaatsen van een mijlpaal en dan 
naar de plaats waar de nieuwe 
zaal komt op de Dorpsstraat 30. 
Daarna is een hapje, drankje en 
een dansje mogelijk. In de avond 
vanaf 21.00 uur de Decennia dj’s.  
Zondag is het dan tijd voor de 
echte reünie vanaf 14.00 uur. 

Castricum - Volgende week za-
terdag 27 september viert Frank 
Boske de montage van zijn ver-
jaardagscadeau: een elektrisch 
zonnescherm. De eerste aan-
schuiftafelmaaltijd van het sei-
zoen voor het goede doel vindt 
plaats onder datzelfde zonne-
scherm. Voor 25 euro eten de 
gasten die zaterdag mee van 

Aanschuiven op Dorpsstraat23
een barbecue van bijna 2,5 me-
ter lang. 

Dorpsstraat23 zorgt voor een 
complete hap met salade, saus, 
brood en de consumpties. Het 
verschil tussen in- en verkoop 
gaat naar een lokaal goed doel. 
Aanmelden kan via info@dorps-
straat23.nl of tel.: 06-51562039.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 18.45 uur    
vrijdag 16.00 & 18.45 uur    

zaterdag 13.30, 16.00 & 18.45 uur    
zondag 13.30 & 16.00 uur   

woensdag 16.00  uur
Pijnstillers

donderdag 20.45 uur    
vrijdag 16.00 & 21.15 uur  

zaterdag 21.15 uur    zondag 19.30 uur   
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Bloedlink
zondag 11.00 uur   dinsdag  14.00 uur

Bon Dieu!
donderdag 20.00 uur    

vrijdag & zaterdag 19.00 uur   
zondag 16.00 uur   

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Dorsvloer vol Confetti

zaterdag 16.00 uur    dinsdag 14.00 uur 
Chef

vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 19.30 uur   

A most wanted man
maandag 20.00  uur   

Boyhood
zaterdag 13.30 uur   zondag 11.00 uur 

woensdag 13.30 uur   
De Boxtrollen (NL) 3D

woensdag 16.00 uur   
De Boxtrollen (NL) 2D

zondag 13.30 uur    woensdag 13.30 uur   
Oorlogsgeheimen

Programma 25 sept t/m 1 oktober 2014

Pijnstillers; een zoektocht
Pijnstillers is de verfilming naar 
het boek van Carry Slee waarin 
Casper, die jaren geleden door 
zijn vader werd verlaten, nu zijn 
moeder dreigt te verliezen aan 
kanker. 
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 ernstig ziek wordt 
begint hij een zoektocht om hem 
te vinden...

De Boxtrollen zijn slimme lieve 
wezens die onder de grond leven 
in een bijzondere magische we-
reld. Ze hebben hun omgeving 
gecreëerd uit gerecyclede mate-
rialen en hun kleding bestaat uit 
kartonnen dozen. Alle bewoners 
uit de stad boven de grond zijn 
onterecht bang voor de Boxtrol-
len vanwege een oude legende. 
De Boxtrollen hebben een wees-
jongetje uit de stad geadopteerd, 
Eggs, voor wie ze heel goed zor-
gen. Hij groeit bij hen op en leeft 

Lieve slimme Boxtrollen in 3D
ook onder de grond. Wanneer 
de Boxtrollen bedreigd worden, 
gaat Eggs op zoek naar hulp uit 
de stad. Hij overwint zijn angsten 
en legt contact met het vriende-
lijke meisje Winnie, zij helpt hem 
om zijn vriendjes te redden. Sa-
men brengen ze de twee we-
relden van de mensen boven-
gronds en de Boxtrollen onder-
gronds, een beetje dichter bij el-
kaar. De film is te zien in 2D en 
3D en er wordt Nederlands ge-
sproken. 

Nieuwe quiz café Borst
Bakkum - Vanaf zaterdag 27 
september presenteert Ho-
tel Borst in samenwerking met 
Werkgroep Oud-Castricum en 
de Facebookgroep ‘Je bent Cas-
tricummer Als’ een nieuwe quiz 
over Castricum; de ‘Je bent Cas-
tricummer Als Quiz’.

De avond wordt gepresenteerd 
door Bas Harmse in het café. De 

quiz bestaat uit vier themaron-
des met vragen over het Castri-
cum van toen en nu. De vragen 
bestaan uit open, meerkeuze en 
beeldvragen. Enkele vragen zijn 
bijvoorbeeld; 
Wie mee wil doen belt 0251-
652204 of stuurt een mail naar 
hotelborst@hotmail.com ter at-
tentie van Nicole Miggels. Aan-
vang 20.00 uur. 

Kindervoorstelling 
Stapper in bibliotheek 

Castricum - In de bibliotheek is 
tijdens de Kinderboekenweek op 
vrijdag 3 oktober de theatervoor-
stelling Stapper te zien. Kinderen 
van zes tot en met acht  jaar kun-
nen om 13.30 uur komen kijken 
en luisteren naar deze voorstel-
ling van Unieke Zaken. 
Stapper gaat over een bijzonder 
ventje dat de wijde wereld in-
trekt om erachter te komen wie 

hij is. Twee spelers en een muzi-
kant brengen deze zoektocht op 
beeldende en muzikale wijze tot 
leven, soms grappig, soms span-
nend, maar vooral ontwapenend. 
Het decor is een enorme rok 
vol verrassingen. De toegang is 
gratis. Reserveren is mogelijk in 
de bibliotheek, via tel.:  0251–
655678 of per mail via castri-
cum@bknw.nl. 
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Erica Eeltink strijdt 
op WK Street Workout
Uitgeest - Zaterdag werd voor 
het eerst de vrouwen kampioen-
schappen voor Street Workout 
gehouden in Hoofddorp. Op in-
zending van een promotiefilm-
pje van je eigen kunnen, konden 
diverse Nederlandse sportsters 
van Street Workout zich inschrij-
ven begin dit jaar. Erica Eeltink 
uit Uitgeest deed dit ook en werd 
door de World Federation Street 
Workout and Galisthenics uit-
gekozen om Nederland en haar 
club BARZ UNITE te vertegen-
woordigen in deze allereerste 
Worldcup voor vrouwen. Twee 
weken voor datum werd hier 
onverwachts nog een tweede 
sportster aan toegevoegd, Mela-
nie Driessen uit Beverwijk.
Het WK avontuur begon al een 
dag eerder en bestond uit het 
samenkomen van alle dames van 

over de hele wereld in Hampton 
by Hilton in Amsterdam, daar 
werden de dames hun haar en 
make-up gedaan en volgde een 
fotoshoot door heel Amsterdam.
Zenuwachtig voor deze eer-
ste WK ervaring en nog maar zo 
kort in training voor deze sport 
in vergelijk met de andere deel-
nemers, startte Erica Eeltink za-
terdag als allereerste deelneem-
ster aan deze allereerste Fema-
le Worlcup Street Workout. Me-
lanie Driessen moest als dertien-
de. Beiden hebben zij het ontzet-
tend goed gedaan maar Oona 
Kivela (Finland 1), Anna Volkova 
(Rusland 2) en Alejandra Garcia 
(Spanje 3) waren te sterk. De uit-
daging ligt nu in het bekend ma-
ken van deze vrij nieuwe sport 
voor dames en het trainen voor 
het volgende WK.

De uitgeestse Erica Eeltink (rechts) met andere deelneemsters

Uitgeest - Het eerste team van 
ttv Uitgeest ontving op 11 sep-
tember Victory 5. Voor Jeri Fa-
tels en Henk Spoelstra werd er 
niet veel tegenstand door de 
Weespenaren geboden. Ze won-
nen hun enkelspellen dan ook 
met overmacht. Patrick Schud-
deboom had het veel moeilijker, 
want hij kon slechts met moei-
te een partij naar zich toetrek-
ken. Ook wonnen hij en Fatels 
nog verdiend de dubbel. Precies 
een week later ging het team op 
bezoek bij HTV. Deze keer speel-
de Victor Tchernov i.p.v. Patrick 
Schuddeboom. En dat deed hij 
meer dan verdienstelijk want 
driemaal speelde hij de tegen-
stander van tafel met zijn be-
roemde linkshandige spinballen. 
Henk Spoelstra ging in zijn derde 
partij in drie games onderuit te-
gen zijn Hoofddorpse tegenstan-
der. Jeri Fatels was deze week 
de minste van het team, want hij 
won nog maar net een wedstrijd.
Uitgeest 2 behaalde zijn eerste 
overwinning van dit seizoen. De 
bezoekers van Bloemenlust 2 
werden met de minimale over-
winning van 6-4 naar huis ge-

stuurd. Vooral Rene van Buren, 
dit jaar weer teruggekeerd in de 
competite, deed het goed, want 
hij won zijn partijen soeverein. 
Ruud Pel had het in zijn eerste 
partij lastig tegen de jongste te-
genstander en verloor dan ook. 
Maar zijn andere wedstrijden 
won hij alsof hij drie klassen ho-
ger speelde dan zijn tegenstan-
der. Patrick Rasch behaalde nog 
het belangrijke zesde punt voor 
zijn team. 
Het derde team haalde uit te-
gen het bezoekende JOVO. Aan 
het eind van de avond werd al-
leen door Marcel Couwenberg 
een punt verspeeld. Maar daar-
bij bleef het dan ook, omdat hij, 
Billy Fatels en Nico Baltus met 
gemak alle andere punten bin-
nensleepten. 
Het laatste team deed het slecht 
deze week. Het is dat de tegen-
stander met een mannetje te 
weinig op kwam dagen, anders 
had het wel eens een 10-0 kun-
nen zijn geworden. Huib van 
Leeuwen, Nick de Vries en Euge-
nie Rasch werden alle keren fei-
telijk overklast door de spelers 
van Tazano uit Krommenie.

     Tafeltennisnieuws

Speelfilm De Poel in 
Filmhuis De Zwaan
Uitgeest - Op vrijdag 26 sep-
tember wordt in De Zwaan de 
film ‘De Poel’ vertoond. Bijzon-
der deze avond is dat Jan Doen-
se, de producent, aanwezig is bij 
de filmvertoning. Hij zal vooraf-
gaande aan de film een inleiding 
geven en na afloop van de film 
is er een mogelijkheid om vragen 
te stellen.

De Poel is een geslaagde Neder-
landse horror film met een goe-
de spanningsopbouw, meerdere 
verrassende wendingen en een 
bizarre afloop. De twee vrien-
den Lennaert (Gijs Scholten van 
Aschat) en Rob (Bart Klever), 
beiden  werkloze bankiers, gaan 
samen met hun gezinnen op 

een kampeervakantie. Lennaert 
vindt een gewone camping niet 
genoeg uitdaging en besluit te 
gaan wildkamperen aan de oe-
vers van een idyllisch bosmeer-
tje, ver weg van de alledaag-
se drukte. Gaandeweg blijkt het 
meertje over mysterieuze krach-
ten te beschikken, en broeit er 
iets geheimzinnigs tussen zowel 
de puberende tieners als de vol-
wassenen.

Aanvang 20.15 uur. Toegang: 5   
euro inclusief een heerlijk kopje 
koffie voorafgaand aan de film.
(“Vrienden” 4 euro). Kaarten in 
de voorverkoop zijn verkrijgbaar 
bij boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139 in Uitgeest.

Geloven in 
Beweging

Uitgeest - De werkgroep Kerk in 
Beweging heeft weer een mooie 
viering op het programma! 
Op zaterdag 27 september is 
pastor Bertus Stuifbergen on-
ze gast. Voor veel Uitgeesters is 
dit een bekende naam, hij is een 
inspirerend verteller en een ac-
tief persoon in het kerkelijk le-
ven in de regio. Hij is iemand die 
ons geloof mooi onder woorden 
kan brengen, en plaatst ‘oude’-
thema’s in het leven van alledag. 
Het thema van de viering is ‘Ge-
loven in beweging’. Het koor 
Sound of Life zorgt voor het 
muzikale gedeelte tijdens deze 
woord- en gebedsviering. Na de 
viering bent u van harte welkom 
voor een kopje koffie of thee in 
De Klop. 
De viering begint om 19.00 uur 
in de parochiekerk aan de Lan-
gebuurt in Uitgeest.

Schaaksoos 
50-plussers

Uitgeest - Zowel beginnende 
als gevorderde schakers (50+) 
zijn iedere donderdagmiddag 
welkom in de computerzaal van 
dorpshuis De Zwaan. Van sep-
tember tot en met mei van twee 
uur tot vier uur of iets later, af-
hankelijk van het verloop van de 
partijen.
Deelname kost 17,50 voor het 
hele seizoen. Meer informatie 
is te krijgen bij de heet Heijne 
(0251-312127) of de heer Komen 
(0251-311466).

Open middag 
Gospelkoor

Regio - BlackGospel B’lief houdt 
zondag 28 september een open 
repetitie om 14.00 uur in Bene-
dictushof bij de kaarsenmake-
rij van de Abdij, Egmond-Binnen. 
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Op de foto de gemeentelijke haven nabij de A9 die eindigt aan de Meldijk. Op grond van 
de gemeentelijke havenverordening en de Algemene Plaatselijke Verordening is het niet toegestaan 
om een vaste ligplaats te hebben in de gemeentelijke haven. De laatste tijd wordt geconstateerd dat er 
schepen zijn die toch een vaste plaats innemen. Daarvan is sprake als een vaartuig er langer dan vijf da-
gen – zonder toestemming van burgemeester en wethouders – ligt. De haven heeft ook elk jaar de eer 
bij het binnenhalen van Sinterklaas met zijn Pieten uit Spanje. Dit geeft een heel nostalgie indruk die 
alleen in Uitgeest te bewonderen is. Het is dan ook te hopen dat de Sint dit jaar ook via de stoomboot 
kan arriveren, omdat er werkzaamheden zijn en er geen boten tot 1 december in de haven mogen lig-
gen. Foto en tekst: Ger Bus

College wijst opstelterrein 
treinen van de hand
Uitgeest - Burgemeester en 
wethouders van Uitgeest wijzen 
een opstelterrein voor treinen 
binnen de gemeentegrenzen 
van de hand. Het college nam 
dat besluit al vorige week, maar 
brengt het naar buiten nadat 
eerst is geprobeerd om met de 
betrokken buurgemeenten Cas-
tricum, Heemskerk tot een geza-
menlijk standpunt te komen.

Volgens de jongste plannen van 
ProRail zijn er zeven mogelijke 
locaties voor een opstelterrein 
voor 75 sprintertreinen in beeld. 
Vier daarvan bevinden zich in 
Uitgeest, twee in Castricum en 
een in Beverwijk. Het college 
van Uitgeest keert zich tegen de 

plannen van ProRail omdat het 
van mening is dat de gemeente 
met de (geluids)overlast van de 
A9, de provinciale weg N203, de 
spoorlijnen Amsterdam-Alkmaar 
en Haarlem-Alkmaar en het 
vliegverkeer van en naar Schip-
hol al onevenredig is bedeeld.

Het college van de gemeen-
te Castricum bracht dinsdag 16 
september naar buiten dat het 
zich tegen beide locaties in die 
gemeente verzet. Castricum wil 
nu een gesprek aangaan met 
gedeputeerde Talsma van de 
provincie en de gemeenten Uit-
geest, Heemskerk en Beverwijk. 
Uitgeest zal zich bij dat overleg 
aansluiten.

Inzameling oud papier 
op de Molenhoek 

Uitgeest - Op zaterdag 23 au-
gustus is basisschool de Mo-
lenhoek op de Meidoornstraat 
in Uitgeest weer begonnen met 
oud papier inzamelen. De op-
brengst was prima. Nadat er o.a. 
in deze krant aandacht aan is 
besteed, weten meer mensen de 
weg naar de container gelukkig 
weer te vinden. De laatste keer 
vóór de zomervakantie, op 21 ju-
ni, was de opbrengst maar liefst 
5.800 kilo. De container was tot 
de nok toe gevuld! De grabbel-
ton die de ouderraad had neer-

gezet, was een groot succes en 
daarom gaan ze daar gewoon 
mee door. Zaterdag 27 septem-
ber hopen zij opnieuw op een 
goede opkomst. Dus iedereen 
die de school een warm hart toe-
draagt: breng uw oud papier tus-
sen 09:30 en 11:30 uur naar de 
Molenhoek. 

Verdeeld over het schooljaar zijn 
er in totaal 9 inzamelingen: 27 
september, 8 november, 13 de-
cember, 24 januari, 7 maart, 11 
april, 23 mei en 27 juni.

Openingsavond K.V.B.
Uitgeest - Na de succesvolle 
fietstochten begint het seizoen 
van de K.V.B. nu officieel op 30 
september. De avond wordt ge-
start met een H. Eucharistie-
viering in de R.K. Kerk, de Vie-
ring begint om 19.00 uur. Daar-
na wordt de avond om 20.00 uur 
in de Zwaan voortgezet met het 
muzikale duo: “StEr – Allures”: 
Erwin Krokkee en Steffan Mul-
der.  Hun repertoire reikt van 
Tom Jones tot André Hazes. Als 
ze optreden maken ze altijd con-
tact met het publiek, en wie durft 
mag ook zelf de microfoon ter 
hand nemen.

Finale golfer Mike 
Korver valt in het water
Uitgeest - Voor Mike Korver is 
de Van Lanschot Junior Fina-
le een beetje uitgelopen op een 
teleurstelling. De golfer uit Uit-
geest had bij een goede presta-
tie over twee dagen nog de der-
de plaats in de eindstand kun-
nen pakken, maar omdat zondag 
alle wedstrijden werden afgelast 
wegens overvloedige regenval, 
kreeg hij die kans niet meer.
In de Van Lanschot Junior Finale 
startten de beste veertig spelers 
tot en met 21 jaar van het land. 
Mike Korver ging de finale in als 
vierde, wist dat hij niet meer kon 
worden ingehaald, maar nog wel 
een plaatsje kon stijgen.
Op de baan van Brunssummer-
heide begon hij zaterdag ech-
ter niet goed. Met een ronde 80 
(acht boven par) liep hij te veel 
schade op. Dat maakte de net 
17-jarige leerling van het Bon-
hoeffer College echter meer dan 
goed in de tweede ronde van de 
dag. Daarin noteerde hij met 72 

(level par) één van de beste ron-
des van de dag en dat beteken-
de een sprong in de stand naar 
plaats acht.

Op de tweede dag had een vier-
de plaats in totaal voldoende 
punten opgeleverd voor de der-
de plek in de eindstand, maar 
dat kwam er dus niet van. Enor-
me hoosbuien in de nacht van 
zaterdag op zondag betekenden 
dat de baan onbespeelbaar was 
geworden. Jammer, want de eer-
ste drie in de ranking ontvingen 
uit het Talent Fund van de golffe-
deratie een bijzondere reis naar 
Wentworth in Engeland. ,,Ik word 
liever vijfde dan het podium met 
zo’n klein verschil te missen en 
ik baal natuurlijk van de afgelas-
ting’’, stelde Korver. ,,Aan de an-
dere kant had ik het aan het be-
gin van dit seizoen niet voor mo-
gelijk gehouden dat ik ooit vier-
de in de ranking zou worden. Het 
is echt heel hard gegaan.’’

Alzheimer Café 
in Heemskerk

Heemskerk - Op woensdag-
middag 1 oktober is er een Alz-
heimer Café in het centrum van 
Heemskerk. Het onderwerp deze 
middag is: ‘Dementie, hoe wordt 
de diagnose gesteld?’
Een goede en zorgvuldig gestel-
de diagnose is belangrijk voor 
iemands toekomst. De afgelo-
pen jaren is steeds duidelijker 
geworden dat er veel verschil-
lende vormen van dementie zijn. 
Hoe zit dat nu met eenvoudige 
tests, laboratorium onderzoek en 
CT-scans? 
Gespreksleider Elsbeth Holtz 
gaat hierover in gesprek met een 
deskundige, dr. Margot Wielen-
ga.  
Het Alzheimer Café wordt ge-
houden bij Zorgcentrum St. Ag-
nes aan de Zamenhof 65 in 
Heemskerk. De ontvangst is van-
af 14.15 uur en afsluiting om on-
geveer 16.00 uur. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. Wie 
er nog nooit eerder is geweest, 
moet beslist komen kennisma-
ken. 
De toegang én het eerste kop-
je koffie zijn gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. 
Bij elk café worden deze geïnter-
viewd door de vaste gespreks-
leider. 
Na dit gesprek is er gelegenheid 
om vragen te stellen. 
Er is een tafel met brochures en 
andere literatuur om thuis eens 
rustig na te lezen. 
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WoonTeam Nederland maakt 
toekomstbestendig wonen mogelijk
Regio – Vrijdag aan het ein-
de van de middag stroom-
de restaurant De Oude Keu-
ken vol met belangstellen-
den op uitnodiging van vijf 
ondernemers uit Castricum 
die de handen ineen hebben 
geslagen. Samen hebben zij 
een nieuw bedrijf opgericht: 
WoonTeam Nederland dat be-
staat uit Hes Elektrotechniek, 
JG Solutions, Lammers Toe-
poel, Ruud Martens en Zon-
bespaart. 

Tijdens de feestelijke receptie 
onthulden zij hun visie en mis-
sie op comfortabel wonen in 
de nabije toekomst. ,,Wij zor-
gen er voor dat elke woning op 
professionele en adequate wij-
ze geschikt, comfortabel, veilig 
en duurzaam kan zijn, passend 
bij de levensfase en woonwen-
sen van de bewoners”, vertelt 
Mark Meijne van Zonbespaart 
tijdens de presentatie. ,,Ons doel 
is mensen te ontzorgen.”
Zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis blijven wonen; dat is het 
credo van deze tijd waarin veel 

verzorgingstehuizen verdwijnen 
en de overheid propagandeert 
dat men zelf zorg moet gaan re-
gelen voor de oude dag. En ei-
genlijk wil iedereen ook wel oud 
worden in een vertrouwde om-
geving. Dat maakt het Woon-
Team Nederland eenvoudiger 
door de woning in allerlei op-
zichten toekomstbestendig te 
maken. ,,Dat geldt natuurlijk niet 
alleen voor senioren; bij een ver-
bouwing is het slim rekening te 
houden met de toekomst,” aldus 
Mark. Tijdens de receptie werd 
een film getoond aan de gasten 
van het Huis van de Toekomst 
waarin allerlei slimme apparaten 
en voorzieningen zijn opgeno-
men. ,,Het Huis van de Toekomst 
is al realiteit.” 
Het bedrijf heeft één aanspreek-
punt, terwijl het team bestaat uit 
acht componenten: het bouw-
team, het energiebespaarteam, 
het elektra- en beveiligingsteam, 
het loodgieter- en verwarmings-
team, het domoticateam, het 
verlichtingsteam, het automati-
seringsteam en het adviesteam.
De doelstelling van Het Woon-

team Nederland is om begin 
2015 deze teams uit te breiden 
met het spoedteam, Het spoed-
team biedt diensten aan in Cas-
tricum, Heiloo, Bergen, Egmond, 
Heemskerk en Uitgeest. Dit team 
biedr 24 uur per dag, 365 dagen 
per jaar diensten aan op het ge-
bied van zorg en techniek. 
Voor alle teams geldt dat zij erva-
ren, deskundig en op de hoog-
te zijn van de nieuwste ontwik-
kelingen in de diverse branches. 
,,De diensten die wij naast onze 
eigen specialisme kunnen aan-
bieden zijn zeer divers. Ook op 
het gebied van interieuradvies, 
tuinontwerpen en de styling bij 
de verkoop van een woning heb-
ben wij deskundige partners. In-
dien gewenst, kunnen wij zelfs 
een vervangend verblijf regelen 
voor wie tijdens een verbouwing 
tijdelijk niet thuis zou willen blij-
ven wonen.” WoonTeam Neder-
land is gevestigd op De Trompet 
1336 in Heemskerk en is bereik-
baar voor vragen, een advies of 
opdrachten via tel.: 0251-651767. 
Kijk ook op woonteamnederland.
nl voor meer informatie.  

College neemt stelling 
tegen opstelterrein

Castricum - Als het aan het col-
lege van Castricum ligt, komt 
er geen opstelterrein van Pro-
Rail binnen de gemeentegren-
zen. Het college van burgemees-
ter en wethouders heeft besloten 
om een afwijzend standpunt in te 
nemen tegen deze mogelijkheid. 
Wel wil B&W in gesprek met de 
provincie, Uitgeest, Heemskerk 
en Beverwijk over de verschillen-
de locaties waaruit het rijk een 
keuze zal maken.
De komst van een opstelterrein 
zou teveel inbreuk betekenen op 
de leefbaarheid en het landschap. 
Daarbij past het ook niet in het 
huidige bestemminsplan en be-
leid van de gemeente. Daarom 
staat Castricum negatief tegen-
over een locatie nabij het Bon-
hoeffercollege of de Castricum-
merwerf. Wethouder Esther Hol-
lenberg: ,,In dit stadium vinden wij 
het niet aan de orde om bij ande-
re gemeenten te gaan wijzen naar 
wat een betere optie is dan Cas-
tricum. Het is te gemakkelijk om 
te roepen niet in mijn achtertuin, 
doe het maar bij de buren. Maar 
we zijn en blijven van mening dat 
Castricum niet de beste optie is. 

Hier zijn de belangen van zowel 
omwonenden als het landschap 
teveel in het geding.” De wet-
houder heeft contact gehad met 
provinciaal gedeputeerde Tals-
ma en voorgesteld om met de be-
trokken bestuurders van Heems-
kerk, Uitgeest, Castricum en Be-
verwijk om bijeen te komen. Dat 
gaat binnenkort gebeuren. ,,Een 
opstelterrein in Castricum bete-
kent een inbreuk in de leefom-
geving van de omwonenden en 
van het landschap. Laat ik duide-
lijk stellen dat wij dus tegen een 
opstelterrein in Castricum zijn. Ik 
heb de zorgen en bezwaren van 
de omwonenden goed gehoord 
en die deel ik.” ProRail doet in op-
dracht van het ministerie van In-
frastructuur en Milieu onderzoek 
naar een opstellocatie. De betrok-
ken gemeenten trekken in dit ver-
band samen op om de voors en 
tegens van de verschillende lo-
caties te wegen en tot een geza-
menlijke voorkeurslocatie te ko-
men die dan als de minst kwade 
aan het Rijk gepresenteerd zou 
kunnen worden. Dat zou dan voor 
leefomgeving en landschap nog 
de beste bescherming bieden.

Rugbyers gaan onderuit

Castricum - De Castricumse 
Rugby Club heeft zondag een 
gevoelige tik gekregen. Op het 
Bossche grondgebied gingen de 
Duinranders met 29-12 onderuit 
tegen de Dukes die fouten ge-
nadeloos afstraften. Het eerste 
kwartier was voor the Dukes en 
via een penalty kick van Maarten 
van Osch en een try van Aidan 
Scanlon, geconverteerd door van 
Osch, werd de 10-0 voorsprong 
bereikt. Daarna nam Cas RC het 
heft in handen, maar de bevrij-
dende eerste score liet op zich 
wachten tot het tweede deel. 
Captain Pieter Bob Wierenga 
haalde de nul van het scorebord, 
Kees Beentjes verzuimde de bo-
nus te benutten. Ondanks ver-
woede aanvallen richting try line 

Dukes, was de ruststand bereikt. 
De tweede helft ging Cas RC 
door met was ze de eerste helft 
mee geëindigd waren, aanvallen. 
Echter de score viel aan de an-
dere kant met een vlijmscherpe 
reactiecounter door Stefan Vos. 
Coen van Rossum was de laat-
ste man in een prachtige aan-
valslijn van the Dukes en Cos-
tin Bubururan maakte het vier-
tal tries compleet voor de bo-
nus. Namens de gasten was het 
Romain Raine die voor de eind-
stand zorgde, 29-12. Volgende 
week zaterdag, 28 september is 
er weer een uitwedstrijd voor de 
mannen van Rodney Hermans. 
Amstelveen is de tegenstander 
van de dag, aanvang 15.00 uur. 
Foto: Theo Beentjes. 

Winst voor Dames 1 Meervogels
Akersloot - Op 16 september 
stond de tweede competitie-
wedstrijd van het veldseizoen op 
het programma voor de hand-
baldames 1 van Meervogels te-
gen dames 2 van Vido. Voor de 
wedstrijd werd er een teamfo-
to gemaakt in de nieuwe outfits. 
De wedstrijd werd gekenmerkt 
door snel en beweeglijk spel. De 
teams gingen in het begin gelijk 
op, maar Meervogels stond ver-
dedigend steeds sterker en ble-
ven flink scoren uit snelle aan-
vallen en breaks. In rust stond 
Meervogels dan ook op een 13-
7 voorsprong. 
De tweede helft bleef het spel 
snel en werd door Meervo-
gels gescoord uit mooie aanval-
len en systemen. Het lukte Vido 
niet om het tij te keren, ondanks 

de vechtlust. Meervogels bouw-
de hun voorsprong verder uit en 

won de wedstrijd uiteindelijk met 
23-12.
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Schokkende ontwikkelingen 
Sport moet toegankelijker 

worden voor iedereen
Limmen – Ruim acht miljoen 
volwassen Nederlanders kam-
pen met overgewicht. Zo’n der-
tien procent van de werkende 
Nederlanders voelt zich emoti-
oneel uitgeput. Meer dan veer-
tig procent van de Nederland-
se vrouwen ontwijkt regelmatig 
bewust de spiegel. Dat is te le-
zen op ahealthylife.nl en baby-
gloss.nl. 
,,Het is zogezegd niet echt goed 
gesteld met onze gezondheid”, 
aldus Fit4lady-eigenaresse Ari-
na van Damme. ,,Toen wij dit za-
gen hebben we de koppen bij-
een gestoken en een actie be-
dacht die het vrouwen veel ge-
makkelijker moet maken om 
te starten met sporten. In een 
maand ervaren wat regelma-
tig bewegen voor hen kan doen. 
En dat is: zich fitter, sterker voe-
len en zo meer waardering voor 
zichzelf te krijgen.”
 
De Fit op Weg Maand
Fit4lady-trainster Sandra van 
der Lem: ,,Tot en met 15 okto-
ber kunnen vrouwen instromen 
in de Fit op Weg Maand en op 
een ontspannen en eenvoudige 
manier werken aan een fit lijf en 
fitte geest. Deze maand is ge-
schikt voor elke vrouw die wil 

ervaren welk effect  onze der-
tig minuten-fitnesstraining op 
haar conditie en gezondheid 
heeft.” De Fit op Weg-maand be-
gint met een intakegesprek en 
een eerste training. Vervolgens 
wordt gedurende een maand 
getraind bij Fit4lady en deze pe-
riode wordt afgesloten met een 
meting en advies voor de toe-
komst. De deelneemsters trai-
nen twee keer per week (vaker 
mag), een halfuur per keer op 
het moment dat het hen schikt 
onder begeleiding van professi-
onele fitnesstrainsters en in een 
ontspannen sfeer. Dit program-
ma is geschikt voor elke vrouw 
die haar conditie wil verbeteren 
en lekker fit wil worden. Aan-
melden kan via www.fitopweg.
nl.
 
Door vrouwen, voor vrouwen
Fit4lady heeft op dit moment 
dertien clubs in West-Neder-
land. Fit4lady is de grootste Ne-
derlandse fitnessketen voor 
vrouwen en in 2014 uitgeroe-
pen tot beste Fitnessketen van 
het jaar. Bijna acht jaar lang is 
Fit4lady gevestigd aan De Drie 
Linden 3 te Limmen. ,,Bij Fit4la-
dy is het plezierig trainen, zon-
der strakke pakjes en spiegels.”

Eerste drie punten FCC

Castricum - FC Castricum heeft 
de eerste drie punten binnen. 
Op sportpark Noord End werd 
Amstelveen na een zware strijd 
met lege handen huiswaarts ge-
stuurd: 3-2. FC Castricum her-
pakte zich snel na de eerste te-
gengoal. Met veel strijd en soms 
goed voetbal via de buitenspe-
lers en spits Peter Hes werd Am-
stelveen onder druk gezet. Uit 
een van de gevaarlijk counters 
via Sebastiaan Weber en Hes tik-
te Tobias de Koning beheerst de 
gelijkmaker in. Dat was het sein 
voor een reeks kansen. Vlak voor 
rust maakte Sebastiaan Weber 
met een puntertje nog de 2-1 

voor FC Castricum, maar had 
het 5-1 moeten staan. De twee-
de helft ging Amstelveen vol in 
de aanval en stond het al snel 
2-2. Maarten van Duivenvoorde 
kreeg de mooiste kans voor FC 
Castricum. De razendsnelle vleu-
gelflitser strandde echter op de 
jonge keeper. De wissels gaven 
uiteindelijk de doorslag. Thom 
Heling en Ajey Raghosing vielen 
goed in. Justo van de Werf stond 
nog maar net in het veld toen hij 
van dichtbij FC Castricum naar 
de overwinning schoot. Amstel-
veen zette alles op alles en daar-
door werd het een zwaarbevoch-
ten zege.Foto: Jacob de Maar.

Castricum - Ervaren hoe het 
is om op een computer te wer-
ken met een lichamelijke be-
perking of een hersenbescha-
diging? Ga dan naar  de open 
dag van Standbyte op zondag 28 
september tussen 11.00 en 16.00 
uur. Standbyte is een dagbeste-
dingslocatie van Odion. Er wordt 
gewerkt, geleerd en gerecreëerd 
op de computer. Ieder cliënt 
werkt op zijn eigen niveau. Het 
adres is De Wissel, Gasstraat 3.

Standbyte

Gemaal 1879
sluit seizoen af

Akersloot - Zondag is de laat-
ste openstelling van Gemaal 
1879 van het seizoen. In de voor-
malige ketelruimte exposeert 
de Uitgeester kunstenaar Al-
lard Kaai. Hij doet zijn inspiratie 
op in de Woudpolder. Naast de 
kunst kan de bezoeker ook het 
gemaal bezichtigen. Deskundige 
uitleg van de waterhuishouding 
brengt het gemaal tot leven. Dat 
is zeker het geval als de machine 
wordt gestart in dit 135 jaar ou-
de monument toont dat het nog 
springlevend is. Tussen 13.30 
en 16.30 uur op de Fielkerweg 
4 in Akersloot. Groepen kunnen 
na afspraak op bezoek komen 
en krijgen ook dan deskundige 
uitleg. Zie daarvoor de website 
www.gemaal1879.nl.

Open huis 27 september 
Meerdere specialisaties 
onder één dak bij TCN
Castricum - Tandheelkundig 
Centrum Nederland, oftewel TCN, 
heeft het team uitgebreid met 
tandarts Wietske van der Hoorn. 
Het team bestaat nu uit drie tand-
artsen waaronder een angsttand-
arts  en een tandarts gespeciali-
seerd in orthodontie. De rest van 
het team bestaat uit een tand-
protheticus, een mondhygiëniste, 
twee preventieassistentes en twee 
receptionistes. Op zaterdag 27 
september kan iedereen kennis-
maken met dit professionele team 
en de praktijk bekijken tijdens de 
open dag die wordt gehouden 
van 14.00 tot 17.00 uur. De praktijk 
heeft nog ruimte in de agenda om 
nieuwe patiënten aan te nemen.
,,We werken samen met een des-
kundig tandtechnisch laborato-
rium, een kindertandarts en spe-
cialisten in endodontologie, paro-
dontologie en implantologie”, ver-
telt tandarts Marina Janssen. ,,Sa-
men streven wij naar een gezond 
gebit voor alle generaties. Vanzelf-
sprekend kan iedereen bij ons te-
recht voor het onderhoud van het 
gebit tot het opknappen van de 
tanden met composiet facings en 
orthodontie.” Angst voor de tand-
arts is bij TCN geen probleem. Ma-

rina neemt ruim de tijd om patiën-
ten en patiëntjes op hun gemak 
te stellen, ze goed te informeren, 
en ze te begeleiden gedurende de 
behandelingen. ,,De patiënt heeft 
bij ons in de stoel de regie hele-
maal in eigen handen”, zegt zij la-
chend. In Alkmaar heeft TCN een 
vestiging waar zelfs behandelin-
gen plaatsvinden met lachgas of 
onder narcose.
Een anders groep die hier toch een 
beetje een streepje voor heeft zijn 
de kinderen. ,,Ook voor hen ne-
men wij alle tijd. Als dat nodig is 
kunnen we wensessies plannen, 
alles wordt op een kinderlijke ma-
nier uitgelegd en na controle krij-
gen de kinderen een muntje om 
wat uit onze speelgoedautomaat 
te halen. En van onze poetsdiplo-
ma’s worden kinderen ook trots 
en blij.” Preventie is van groot be-
lang, zowel bij kinderen als bij vol-
wassenen. ,,Het is belangrijk om 
het gebit elk half jaar te laten con-
troleren en langs te gaan bij de 
mondhygiëniste. Voor kinderen tot 
achttien jaar is dit geheel gratis, 
dus waarom zou je het nalaten.”
De praktijk is vijf dagen in de week 
geopend. Het adres is Cieweg 10 
in Castricum, tel.: 0251-652135.

Ervaar rolstoeltennis
Limmen - Op vrijdagavond 26 
september is er een demon-
stratie rolstoeltennis op tennis-
park De Voetel in Limmen. Ro-
nald Vink, top rolstoeltennisser 
zal deze demonstratie geven te-
gen de clubkampioenen van TV 
Limmen. 
Aansluitend kan iedereen die 
dat wil, plaatsnemen in een rol-
stoel en de tennissport op de-
ze manier een keer uitproberen.  
Deze demo en clinic is bedoeld 
voor elke tennisser en sporter. 
Van 19.00 tot circa 21.30 uur. Na 
afloop is het mogelijk Ronald te 
ontmoeten. Deelname aan deze 
avond is gratis.

Castricum – Op vrijdag 10 
oktober is de Dag van Duur-
zaamheid. In het gemeentehuis 
wordt van 15.00 tot 21.00 uur 
een bijeenkomst gehouden die 
wordt georganiseerd door Tuin 
van Kapitein Rommel, Transiti-
on Town, Calorie met medewer-
king van de gemeente. Duur-
zaamheid is niet alleen het iso-
leren en opwekken van energie. 
Het omvat meer: creatief her-
gebruik van materialen, deel-
nemen aan een ruilsysteem,een 
tuin aanleggen om waterover-
last en gebruik van insectici-
den tegen te gaan, reparaties 
uitvoeren, auto’s delen et cete-
ra. Tijdens de bijeenkomst kun-
nen belangstellenden zich la-
ten voorlichten. Voor hapjes en 
drankjes wordt gezorgd door 
Letsa’s ruilkring.

Duurzaam!
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Uitgeest - Soms lees je het in de 
krant: “een ton gevallen op een 
staatslot en na een jaar nog niet 
opgehaald”. Hoe jammer toch? 
Iemand vergeet zichzelf te belo-
nen. Bij een voetbalwedstrijd ge-
beurt het ook weleens. Een team 
dat veel beter is dan de tegen-
stander, kansen genoeg krijgt 
maar na negentig minuten moet 
constateren dat alleen het laat-
ste cijfer goed bleek te zijn met 
als gevolg een karige beloning 
van 10 euro. FC Uitgeest be-
leefde het afgelopen zondag te-
gen het beslist mindere United 
DAVO. Met een 1-1 gelijkspel 
deden de gastheren zichzelf flink 
te kort maar was er na afloop 
toch tevredenheid omdat FC Uit-
geest eigenlijk een hele goede 
wedstrijd had gespeeld.
Na de wat  houterige seizoen 
opening tegen Velsen en een 

FC Uitgeest vergeet 
‘beloning’ op te halen

Na een, als gevolg van een 
blessure, lastige start van het 
seizoen was hij daar einde-
lijk weer. Bob “de stouwer” 
Out. Met nimmer versagende 
energie bestreek hij zondag 
de rechterkant en had daar-
mee een flink aandeel in de 
tsunami van aanvallen op het 
doel van United DAVO. Een fit-
te Bob Out is een  onmisbare 
schakel in een kampioenself-
tal.

Bakkum en 
Krookspeler

matige wedstrijd tegen LSVV 
had trainer Ron Bouman beslo-
ten zijn team te wijzigen. Terug 
van weggeweest waren Bob Out 
en Jorn Brouwer terwijl  “alles-
kunner” Joost de Jong het van-
daag als linkerspits mocht pro-
beren. Daarmee keerde Ron 
Bouman min of meer terug naar 
het voor FC Uitgeest vertrouw-
de 4-3-3. 

FCU begon furieus aan de wed-
strijd. Van meet af aan werd de 
tegenstander opgejaagd. Won-
derlijk was dat uiteindelijk pas 
in de 32e minuut de beloning 
werd geïncasseerd . In de fa-
se daarvoor was er een schot op 
de lat van Sven de Wit, een inzet 
van Joost de Jong die achter de 
doellijn werd weggestompt door 
keeper Hofman, een handsbal in 
het strafschopgebied van DAVO 

die door de matig leidende 
scheidsrechter Hamersveld over 
het hoofd werd gezien, een hon-
derdprocent kans van Nick van 
der Valk en een scrimmage voor 
het doel van United die op cu-
rieuze wijze geen goal op lever-
de. Het leek wel “mitch-fatching” 
zou een niet nader te noemen 
supporter na afloop zeggen.
Gelukkig was er uiteindelijk 
Joost de Jong die een voorzet 
van de vandaag prima spelende 
Ramon den Nijs fraai binnenliep. 
1-0. Vlak voor rust en direct er-
na waren er wederom, als gevolg 
van het goede spel van de thuis-
ploeg, mogelijkheden genoeg 
om de wedstrijd op slot te gooi-
en. Ja…. en dan is er weer die 
oude, meest irritante aller voet-
balwetten, die zegt dat als je zelf 
niet…! In de 80e minuut. Links-
buiten Kutlu, geheel vrijstaand, 
draait weg en laat met een droge 
schuiver keeper Davidson kans-
loos. 1-1. Het had in de 91e mi-
nuut allemaal nog erger kunnen 
worden maar gelukkig zag kee-
per Davidson een inzet van spits 
Dijkstra op de lat eindigen.

Zo heeft FCU na drie wedstrij-
den nog “maar” vier punten. 
Toch blijf ik steevast bij mijn eer-
der gedane voorspelling gedaan 
in de vorm van een droom: “FC 
Uitgeest wordt kampioen van 
de tweede klasse in het seizoen 
2014-2015”. 
Het enige wat daar nog voor 
moet gebeuren is een coach en 
een spelersgroep die “durven” te 
geloven in het “K-woord” want 
tenslotte “verreweg de meeste 
prijzen in de Staatsloterij worden 
wel opgehaald toch?”. 
Zondag a.s. bijvoorbeeld in en 
tegen Assendelft. (De Afvallen-
de Bal)

FC Uitgeest: Davidson, Out, E. 
Sinnige, van den Helder, Haan, 
Kristel, den Nijs, Brouwer 
(80e Olgers), van der Valk, de 
Wit, de Jong.

Woensdag 24 september
ADO ‘20 A1-FC Uitgeest A1 20:00

Zaterdag 27 september 
Junioren:
FC Uitgeest A1-Hoofddorp s.v. A1 14:30
Zaanlandia B1-FC Uitgeest B1 11:30
FC Uitgeest B2-Zaandijk B1 12:00
FC Uitgeest B3-VIOS-W B2 14:30
Foresters de B3-FC Uitgeest B4 15:30
FC Uitgeest B5-Beverwijk B1 14:30
Zwanenburg C1-FC Uitgeest C1 12:15
FC Uitgeest C2-Geel Wit C1 14:30
FC Uitgeest C3-Rijp (de) C2 13:00
SSV C1-FC Uitgeest C4 12:00
FC Uitgeest C5-Assendelft C2 13:00
Jong Hercules C1-FC Uitgeest C6 10:00
Assendelft C3-FC Uitgeest C7 14:00
Meisjes:
Purmerend MB1-FC Uitgeest MB1 14:30
FC Uitgeest MB2-DSS MB2 10:00
Castricum MC1-FC Uitgeest MC1 12:00
Kon. HFC MC1-FC Uitgeest MC2 13:45
Rijp (de) MD1-FC Uitgeest MD1 10:00
FC Uitgeest ME1-Castricum ME1 10:15
Pupillen:
Reiger Boys D1-FC Uitgeest D1 09:00
Westzaan D1-FC Uitgeest D2 10:00
FC Uitgeest D3-Adelbert St D1 12:30
Castricum D4-FC Uitgeest D4 10:30
Fortuna W´veer D7-FC Uitgeest D5 08:30
FC Uitgeest D6-Koedijk D6 10:15
FC Uitgeest D7-Castricum D6 11:30
Hollandia E1-FC Uitgeest E1 10:45
FC Uitgeest E2-Limmen E2 11:30
FC Uitgeest E4-Alkmaarsche Boys E2 10:15
Kennemers E3-FC Uitgeest E5 11:15
Fortuna W´veer E9-FC Uitgeest E6 14:45
Jong Holland E6-FC Uitgeest E7 13:15

WSV 30 E8-FC Uitgeest E8 09:45
FC Uitgeest E9-DEM E9 11:30
Zeevogels E4-FC Uitgeest E10 10:30
FC Uitgeest F1-DSS F1 09:00
ODIN 59 F1-FC Uitgeest F2 10:00
Meervogels 31 F1-FC Uitgeest F3 09:00
FC Uitgeest F4-DEM F3 09:00
FC Uitgeest F5-Vitesse 22 F3 09:00
Jong Hercules F1-FC Uitgeest F6 08:30
SVA F5-FC Uitgeest F7 08:30
FC Uitgeest F8-Meervogels 31 F3 10:15
Jong Hercules F2-FC Uitgeest F9 08:30
FC Uitgeest F10-Bloemendaal F9 09:00
FC Uitgeest MP1-AFC 34 MP2 09:00
FC Uitgeest MP2-Foresters de MP3 09:00
FC Uitgeest KB1 09:00
G-team:
WSV 30 G1-FC Uitgeest G1 11:30

Zondag 28 september:
Senioren:
Assendelft 1-FC Uitgeest 1 14:00
FC Uitgeest 2-Stormvogels 2 11:00
Beverwijk 2-FC Uitgeest 3 11:00
Flamingo s 64 (de) 2-FC Uitgeest 4 11:00
Koedijk 7-FC Uitgeest 5 14:15
FC Uitgeest 6-Egmondia 2 11:00
FC Uitgeest 7-Terrasvogels 3 10:30
FC Uitgeest 8-Hoofddorp s.v. 12 13:30
Bergen 3-FC Uitgeest 9 10:00
Kolping Boys 12-FC Uitgeest 10 14:00
DEM 7-FC Uitgeest 11 11:30
FC Uitgeest 12-Saenden 4 10:30
Junioren:
Rijp (de) A1-FC Uitgeest A2 14:30
LSVV A3-FC Uitgeest A3 14:30
Meisjes: 
FC Uitgeest MA1-Rijp (de) MA1  13:30

Uitgeest - Afgelopen zondag 
stond de altijd beladen streek-
derby tegen de Heemskerk Be-
verwijk Combinatie op het pro-
gramma van het eerste team van 
Stormvogels. Na een valse start 
in de competitie, Stormvogels 
had de eerste twee wedstrijden 
van het veldseizoen verloren, 
was het team erop gebrand om 
de punten in Uitgeest te houden.

De Uitgeesters kwamen fel uit 
de startblokken. De openings-
treffer kwam na een minuut spe-
len op naam van Jeroen Kuijk, 
die een doorloopbal uit de ruim-
te fraai afrondde. Niet veel la-
ter benutte Gerard Valkering een 
buitenkansje door te scoren uit 
een strafworp. HBC wist welis-
waar een snelle tegentreffer te 
noteren, maar routinier Eveline 
Nootebos bracht de marge vlot 
weer terug naar 2.
Ook bij de tweede vakwissel liet 
Stormvogels zich verrassen door 
een snelle tegentreffer, maar 
ook dat werd ongedaan ge-
maakt door wederom een score 
van Gerard Valkering. De oppo-
nent wist nog eenmaal de mar-
ge te verkleinen naar een punt, 
maar vervolgens was het Storm-
vogels dat  de partij domineer-
de. Onze dorpsgenoten liepen 
uit naar 6-3 door scores van Se-
bastiaan van den Bosch en De-
mi Erkelens. In de slotfase van de 
eerste helft miste HBC nog een 

strafworp en profiteerde Storm-
vogels door een late treffer van 
Valkering. Wellicht een breek-
punt in de wedstrijd.

Na rust kwam Stormvogels bin-
nen vijf minuten ogenschijn-
lijk op rozen te zitten. Nootebos 
wist een vrije bal te benutten en 
kreeg een strafworp toegewe-
zen, waarbij Jord Betjes niet faal-
de. Erkelens, Betjes en Lisa Ha-
ije wisten allen door prima indivi-
duele acties tot scoren te komen 
en met een 12-3 voorsprong zou 
deze wedstrijd een gelopen race 
moeten zijn. 
De ploeg kent niet vaak zo’n ri-
ante voorsprong en werd wel-
licht wat overmoedig. Hoewel 
de wedstrijd werd gedomineerd 
kroop er wat nonchalance in het 
spel. HBC, die eigenlijk de moed 
al had laten zakken, rook even-
wel bloed en zette aan. Dit resul-
teerde in een 12-7 tussenstand 
met nog 15 minuten op de klok. 
Stormvogels kwam  na deze “in-
zinking” weer  bij de les en door 
scores van Valkering (2) en Bet-
jes werd de opmars van HBC ge-
stopt. In de slotminuut wist HBC 
nog een eretreffer te maken 
maar Stormvogels wreef nog wat  
extra zout in de wonden door op 
speelse wijze nog twee maal te 
scoren, getekend door Nootebos 
en Valkering.  Er werd nog lang 
nagenoten van de 17-8 overwin-
ning.

     Korfbalflits
       Stormvogels

Gerard Valkering, zes keer trefzeker, staat op het punt een strafworp 
te verzilveren

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d

1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Roomboter 
Molen koekenactie 

pak groot of klein e3,95 waarvan 
e1,00 voor de restauratie van de molen!

Aardbeien-stoofperen slof e7,95
Roomboter amandel speculaas brokken e3,90
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Stichting Oer-IJ doet mee 
met De Slag Herdacht 

Castricum - Eén van de pro-
grammaonderdelen van het eve-
nement De Slag Herdacht op 
zondag 5 oktober is een fiets-
tocht langs acht plekken in het 
landschap in en rond Castricum. 
Daar valt niet alleen over 1799 te 
vertellen, maar ook over gebeur-
tenissen in de Tweede Wereld-
oorlog.
De Stichting Oer-IJ in oprichting, 
zag hierin een mooie aanleiding 
om er tijdens deze fietstocht bij 
stil te staan waarom juist op dé-
ze plekken strijd werd geleverd. 
Welke kenmerken van het land-
schap, dat hier ook wel het Oer-
IJ landschap wordt genoemd, 
bepaalden de militair strategi-
sche waarden van het gebied? 
Deze dag is zo meteen de Land-
schapsdag 2014 met het militair 
strategisch landschap als thema. 
Op de  locaties langs de route 
staan daarom diverse leden van 
historische verenigingen en dus 
ook leden van de Stichting Oer-

IJ om te vertellen en te laten zien, 
hoe het landschap er in die be-
wuste periode heeft uitgezien en 
waarom dat invloed heeft gehad 
op de oorlogsvoering. Tijdens de 
picknick op 5 oktober van 13.00 
tot 14.00 uur bij het gemeente-
huis kan men een fietsroute-
boekje ophalen en lezen over de 
diverse plekken en activiteiten 
waar vertellers staan langs de 
fietsroute. Men kan de fietsrou-
teboekjes met activiteiten van-
af 4 oktober ook halen bij boek-
handel  Laan, VVV, Hotel het 
Oude Raadhuis en het Strand-
vondstenmuseum voor een euro. 
De fietstocht is tussen 14.00 en 
17.00 uur. Woensdag 1 oktober is 
er van af 20.00 uur over dit the-
ma ook een lezing in de biblio-
theek van Castricum. Lia Vriend-
Vendel zal namens de Stichting 
Oer-IJ  uitleggen waarom juist  in 
deze, overigens continu veran-
derende kuststrook zo veel strijd 
is geweest.

Ei gepikt van de Kruismuis
Regio - Op zaterdag 4 en zon-
dag 5 oktober gaat de bekende 
grotonderzoeker Dop op onder-
zoek uit onder Theater De Beun 
in Heiloo. Kinderen mogen mee 
om te kijken wat er bij die Kruis-
muizen voor spannends te bele-

ven is. Op beide dagen gaat het 
onderzoek van start om 13.30 
uur en 16.00 uur. Toegang voor 
alle leeftijden. Reserveringen 
en informatie: www.falklandto-
neel.nl of bij Irene Schols 072 - 
5332163. Foto: Edo Postma. 

Onnodig verlies Helios
Castricum - Helios wist in de 
thuiswedstrijd tegen Madjoe  
niet datgene te brengen wat in 
de vorige wedstrijden wel het 
geval was; het gevolg een nipt 
verlies. De start van Helios in de 
tot nu toe gespeelde wedstrij-
den was zwak en ook nu keken 
zij al snel tegen een achterstand 
aan van 0-2. Daarna kwam Heli-
os beter in de wedstrijd en wist 
zelfs een voorsprong te nemen 
van 5-3. Het lastige Madjoe bleef 

goed mee scoren en zorgde er 
voor dat Helios de rust bereik-
te met een minieme voorsprong 
van 8-7. In de tweede helft wist 
Madjoe een voorsprong te ne-
men en deze naar drie punten 
verschil uit te bouwen. 
Hard werken bracht de achter-
stand terug tot een punt maar 
toen was het ook gedaan en 
floot de scheidsrechter af, 12-13. 
Volgende week komt koploper 
ALO op bezoek. 

Paard- en ponyrijden 
open dag Schimmelkroft

Heemskerk - Ruitersportcen-
trum De Schimmelkroft houdt op 
zaterdag 27 september open dag 
in het kader van de actie ‘Paard-
rijden met plezier’ van de Fede-
ratie Nederlandse Rijscholen 
(FNRS). Van 10.30 tot 15.00 uur 
is iedereen welkom om kennis te 
maken met paard- of ponyrijden 
op een FNRS-manege. Er zijn 
leuke demonstraties en is alle 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Natuurlijk kunnen bezoekers 
ook zelf paardrijden.
Bedrijven die zijn aangesloten 
bij de FNRS onderscheiden zich 

door goede opleidingsmoge-
lijkheden voor jong en oud. De 
FNRS stelt het belang van ple-
zierig en verantwoord paardrij-
den voorop en kent sterren toe 
aan de ruitersportcentra. Aan De 
Schimmelkroft zijn vijf sterren 
zijn toegekend. Onlangs is men 
gestart met het nieuwe con-
cept ‘Paard & Fit’, waarbij de fo-
cus ligt op de gezondheid en fit-
heid van de ruiter, hetgeen uit-
eindelijk een positief effect heeft 
op het welzijn van de paarden 
tijdens het rijden. Hiervan wordt 
tijdens de open dag een demon-

Golden Earring in Sporthal Beverwijk
Beverwijk - De band Golden 
Earring komt op vrijdag 7 no-
vember voor de veertiende keer 
naar Sporthal Beverwijk. Vijftig 
jaar na de oprichting wordt de 
band nog steeds de beste rock-
band van Nederland genoemd!
Golden Earring heeft een unie-
ke plaats in de Nederlandse 
popmuziek. De band scoorde 

met Radar Love en Twilight Zo-
ne twee wereldhits. Zowel in de 
jaren zestig, zeventig als tachtig 
werd er getoerd door de VS. Na 
het single- en lp-debuut in 1965 
bleef de band in de decennia die 
volgden steeds nieuw werk uit-
brengen met Tits ‘n Ass uit 2012 
als het meest recente wapen-
feit. De klassieke bezetting van 

de band ontstond in 1970 en is 
sindsdien nog altijd in ongewij-
zigde vorm bij elkaar. Golden 
Earring treedt nog maandelijks 
op in vrijwel altijd uitverkoch-
te zalen. 
Kijk op www.sportcafedewalvis.
nl voor meer informatie en kaart-
verkoop of bel naar nummer 
0621272975

WIN!!!WIN!!!WIN!!!WIN!!!WIN!!!WIN!!!WIN!!!WIN!!!WIN!!!Twist Lite Single Giant

A.Donker 
Rijwiel en Scooter palace

- Versnellingen • Shimano Nexus 7
- Remmen • Shimano Rollerbrakes 
- Accu • 360 Wh 
- Actieradius tot 80 km*
- Gewicht • 21,3 kg (excl. accu)

Ter waarde van

€ 1799,-

PUZZEL DEZE WEEK MEE EN

Zondag 28 september 14.00 uur:

Limmen  -  Kolping Boys

balsponsor: kerssens luchtbehandeling

pupil v.d. week: tristan aker (speler Limmen D1)

stratie gegeven. Ook kunnen de 
bezoekers kennis maken met de 
opstapcursus, waarin de cursis-
ten alles leren over het omgaan 
met pony’s op stal, het verzor-
gen en opzadelen. De stichting 
‘In het zadel’ zal informatie ge-
ven over paardrijden voor men-
sen met een beperking. 

Tijdens de open dag kunnen be-
zoekers profiteren van speci-
ale aanbiedingen, zoals twee 
paardrijlessen voor de prijs van 
één. Bonnen hiervoor zijn ter 
plaatse verkrijgbaar. Ruitersport-
centrum De Schimmelkroft is ge-
vestigd aan de Kerkweg 221b op 
de Heemskerkse sportboulevard. 
Raadpleeg de website www.
schimmelkroft.nl voor het volle-
dige programma. 

24 september 2014 37



24 september 201438

Tinnen soldaatjes 
gieten en beschilderen
Uitgeest - Op zondag 28 sep-
tember is Fort aan Den Ham ge-
opend tussen 11 en 16 uur. Er is 
een doorlopende workshop in 
het fort. “Tinnen soldaatjes gie-
ten en beschilderen” voor de 
jeugd. Resultaten kunnen be-
schilderd en meegenomen wor-
den. 
Er is ook een puzzeltocht door 
het fort. September is de Stel-
lingmaand. Het fort, gebouwd in 
1903, is ingericht zoals het vroe-
ger was. Met originele keuken, 
ziekenzaal, manschappen priva-
ten en officiersverblijven bent u 
terug in de tijd van de mobilisa-
tie 1914-18. 
Er zijn  meerdere exposities over 

onze militaire geschiedenis. 
1799, WO-2, de Politionele Acties 
in Indië en een scoutingmuseum.

Het fort, aan de Busch en Dam 
13, ligt net over het spoor tussen 
Krommenie en Uitgeest langs de 
provinciale weg N203 en is op-
genomen in de Holland Route 
die langs tal van Industrieel Erf-
goed in Noord-Holland loopt. 
Het fort en fortterrein is rondom 
geheel toegankelijk en UNESCO 
Wereld Erfgoed sinds 1996. 
Er is voldoende (gratis) parkeer-
gelegenheid en er zijn rondlei-
dingen. Ook op alle woensdagen 
is het fort geopend. Meer info op 
www.fortaandenham.nl.

Uitgeest - Wat was er afge-
lopen zaterdag aan de hand? 
Waar kwamen al die mensen 
voor? Het was de Kroegenbridge 
van Uitgeest, een evenement dat 
al 21 jaar gehouden wordt. Ge-
groeid van een bescheiden dag-
je tot een groot evenement met 
inmiddels een eigen website. 
Met een draaiorgel op de Mid-
delweg wordt iedereen verwel-
komd met muziek.
Bijna alle etablissementen stel-
den ruimte beschikbaar en over-
al zaten mensen te bridgen. Elk 
half uur werd er gewisseld en je 

zag de mensen al druk pratend 
door het dorp lopen. Wie denkt 
dat bridgers alleen ernstige 
mensen zijn, heeft het mis. Maar 
we willen het allemaal goed 
doen en jazeker, winnen is leuk! 
Na afloop op het terras was het 
heel gezellig! Bij de afsluiting en 
prijsuitreiking op het terras van 
Cafe Thijs klonk de dixyland mu-
ziek van de Upmates.
En ja de organisatoren zijn trots 
op de winnaars die uit eigen ge-
lederen komen: Klaas de Groot 
en Peter Kossen met een score 
van 69,26 % en dat is heel hoog!

Druk in het dorp:
21e Kroegenbridge Uitgeest

Uitgeest - Vrijdag 12 septem-
ber was er bij Unitas een vrien-
dinnenvrijdag. Het seizoen is 
net begonnen, maar vrijdag 
mocht elk lid een vriendinnetje 
of vriendje mee nemen om mee 
te komen sporten. Bijna ieder-
een had iemand mee genomen 
en het was gezellig druk. 
Na de training kreeg iedereen 
een lekkere koek gesponsord 
door Deen.
Dit jaar organiseert Deen voor 
de elfde keer de Jeugdsponsor 
Actie. Dit is een actie waarbij 
veel geld te verdienen valt voor 
(sport)verenigingen. Tot 18 ok-
tober kun u weer muntjes spa-

ren voor uw favoriete vereniging 
. Unitas is ook een van de vereni-
gingen die aan deze actie  mag 
mee doen.
Deen heeft deze maand voor de 
sportverenigingen leuke acties. 
In week 36 werd Unitas verrast 
met heerlijke Kampioenskoe-
ken en in week 37 kregen alle 
leden een lekker waterijsje. Za-
terdag 20 september kregen ze 
weer bezoek van de heer van der 
Molen van Deen en dit keer kre-
gen ze 15 trainingspakken voor 
de selectie.

Unitas en de turnsters zijn erg blij 
met de trainingspakken! 

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Zondag deed Unitas met 40 leden mee aan de Rabobank Fietsdag 
en  haalde daarmee een bedrag vanb 500 euro op voor de vereniging.

        Bridgenieuws
Uitgeest - Op een september-
zomeravond waarop je graag 
in de tuin zit met een koe-
le versnapering speelden wij 
de tweede avond van de eer-
ste serie. En waar het in de tuin 
langzaam frisser werd bleef de 
warmte nog lang hangen in de 
kantine van de FC. Puffend en 
zuchtend kaartten wij ons door 
de 24 spellen heen. Veel paren 
liepen die avond warm voor de 
Kroegenbridgedrive die de za-
terdag eropvolgend zou plaats-
vinden (en onderhand ook 
heeft plaatsgevonden). 

De hoogste score van de avond 
vonden wij in de C-lijn, waar 
Auke en Gonny Hulshof een 
meer dan goede 66% scoor-
den. Wél warm gelopen, maar 
niet meegedaan afgelopen za-
terdag! Volgend jaar wel doen, 
hoor! En zeker warm liepen 
Henk Groen en Herman van 
Sambeek met maar liefst 65%. 
Samen deden zij niet mee, af-
gelopen zaterdag, maar Henk 
met echtgenote liet zich niet 
onbetuigd met een goede 53%. 
Iedere bridger weet dat matri-
moniale prestaties in het wed-
strijdbridge niet licht mogen 
worden onderschat. 

Nu we het toch over het ma-
trimonium hebben, Carien en 
Jaap Willemse scoorden in de 
A-lijn een mooie 61%, en dat 
met hun bedaagde 4-kaart-
hoog-systeem. Zo zie je maar 
dat je je niet per sé hoeft te be-
dienen van bridge-cybertaal 
om goed te scoren want afgelo-
pen zaterdag behaalden zij met 
hun systeem een meer dan res-
pectabele 11e plaats.

Hieronder ziet u per lijn de bes-
te drie van afgelopen woens-
dag. Resultaten van de kroe-
genbridgedrive kunnen worden 
teruggezien op http://bridge.
san-soft.nl/uitgeest.htm. (Paul 
Wijte)

De uitslagen:
A-lijn: 1 Carien Willemse-
Jaap Willemse 61,67%, 2 Nellie 
Modderman-Marian de Vries 
61,25%, 3 Hans Wijte-Paul Wij-
te 58,75%.
B-lijn: 1 Henk Groen-Herman 
van Sambeek 65,10%, 2 Ans 
Stephan-Floor Twisk 56,77%, 3 
Henk Graafsma-Wim de Wildt 
56,25%.
C-lijn: 1 Auke Hulshof-Gon-
ny Hulshof 66,11%, 2 Riet Bal-
ster-Evert Rozemeijer 58,19%, 3 
Wim Nugteren-Nel van Bergen 
55,56%.
D-lijn: 1 Riny van Wijk-Ton 
van Wijk 60,94%, 2 Jaap Mole-
naar-Karin Tushuizen 57,81%, 3 
Joop de Beer-Fieneke de Beer 
56,77%. 
E-lijn: 1 Anneke Pel-Karel 
Romkes 65,28%, 2 Loes Apel-
doorn-Hans Bruinsma 57,50%, 
3 Riet Jaape-Petra de Ruyter 
56,39%. 
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Onderbouwing, 
duidelijkheid en rust

Het wel of niet bebouwen van de 
Zanderij, nieuwbouw op het ter-
rein van Dijk en Duin, wel of geen 
spoortunnel, wel of geen zwem-
bad, het strandplateau, parke-
ren bij het strand, het plan Gees-
terduin; wat mij opvalt is dat veel 
discussies apart gevoerd worden 
terwijl je deze in samenhang en in 
clusters kunt zien. Dat maakt dis-
cussies overzichtelijker, minder 
politiek en leiden naar mijn me-
ning tot snellere besluitvorming. 
Juist door deze issues separaat te 
behandelen is er veel ruimte voor 
politiek spel en verborgen agen-
da’s, waarbij de sterkste spelers 

en volhouders veelal winnen en 
dat is niet altijd in het belang van 
Castricum. Ook het continu open 
willen breken van afgesproken en 
vastgelegd beleid geeft onrust in 
de gemeente. Toch even als voor-
beeld de diepte in, Landal. Wat 
roept het beleidsplan over recre-
atie? Als dat niet duidelijk is dan 
zou het vaststellen daarvan een 
eerste prioriteit moeten zijn met 
als resultaat duidelijke uitspraken 
en keuzes, ook voor de toekomst. 
Dat geeft onderbouwing, duide-
lijkheid en rust.
Naam en adres bij redactie be-
kend.

Mr. Steeman, juridische haken en ogen, ontstaan enkel als D66 Landal 
gaat gedogen. Met het door u voor te stane beleid, ontstaat een on-
betrouwbare overheid. Uitsluitingsgebied ontsluiten moet niet mogen.
Bas Aders

Limerick uit mijn onderbuik

Dank voor liefdevolle hulp
Liefdevolle hulp kreeg ik afgelo-
pen woensdag. Ik was door een 
fietser aangereden en gewond 
geraakt. Het gebeurde op de Be-
verwijkerstraatweg ter hoogte van 
de voetbalvelden. Ik kreeg fantas-

tische hulp van twee passerende 
meisjes en een echtpaar die eer-
ste hulp toepasten. Ze bleven tot 
de politie en ambulance er waren. 
Heel, heel hartelijk bedankt. Loes 
Paff, Castricum.

Bingo maar dan anders
Akersloot - Zaterdag 27 septem-
ber is er ero-bingo in De Vriend-
schap; een avond met Kees WC 
en Country Wilma. Zij gaan de 
zaal op zijn kop zetten. 
Kees WC zorgt voor sanitaire 
voorzieningen op kermissen, eve-
nementen en in diverse cafés. Al-
tijd keurig en netjes en ook ge-
liefd vanwege zijn onuitputtelij-
ke lach, vriendelijkheid en na-

tuurlijk niet te vergeten de haar-
lak, gel, deodorant en snoepjes. 
Maar Kees is meer dan Kees WC; 
hij is al jaren een prominente gast 
op de Gay Parade in Alkmaar en 
Amsterdam. Samen met Coun-
try Wilma en Danny wordt er ie-
der jaar flink gefeest. En dat is wat 
er zal gebeuren in Akersloot. Aan-
melden via de.vriendschap@pla-
net.nl of bellen naar 0251-312866.

Jaimie wint ONK Supermoto
Akersloot - Jaimie van Sikkelerus heeft beide manches van het 
Open Nederlands Kampioenschap Supermoto in Lelystad weten te 
winnen. In beide manches kwam Jaimie vanaf een derde plaats te-
ruggereden naar de koppositie en sloot zowel de eerste als de twee-
de manche met een veilige voorsprong winnend af.

Akersloot - Zaterdag 27 sep-
tember loopt Amak de Zaanse-
molen wandeltocht in Zaanstad 
en die is 25 km lang. Het vertrek 
is om 9.00 uur vanaf Het Kruis-
punt Mozartlaan/hoek Raad-
huisweg. Iedereen is welkom.

Amak wandelt

Ook genieten van de 
Castricummerpolder?

Castricum - Op zondag 28 sep-
tember organiseert burgerinitiatief 
Opstelterrein Nee onder het motto 
‘De roots van Castricum’ een wan-
deling door de Castricummerpol-
der, de groene entree van Castri-
cum. De wandeling is voor ieder-
een die wil genieten van het Cas-
tricummer buitengebied en die 
nieuwsgierig is naar geschiedenis 
die het gebied herbergt.
De wandeling start om 13.30 uur 
vanaf de parkeerplaats bij het 
Bonhoeffercollege aan het be-
gin van de Doodweg. Dat is te-
vens het begin van de route, die 
verder zal leiden door de Ooster-
buurt, over de Heemstederweg, de 
Korendijk en de Polderdijk. Tijdens 

de wandeling zal Castricummer 
Ernst Mooij, schrijver van de boe-
ken ‘Het Castricumse landschap 
… een geschiedenisboek’, en ‘Een 
groene oase tussen Kaasstad en 
Staalstad’ vertellen over de bijzon-
derheden die de polder te bieden 
heeft. Vooruitlopend op de wan-
deling is op woensdag 24 septem-
ber de film ‘De roots van Castri-
cum’ van Esther Waal, Henk Mol-
hoek en Henk Waal te zien over 
de schoonheid van de polder die 
op internet in première gaat. Houd 
hiervoor de Facebookpagina Op-
stelterrein Nee in de gaten. Deel-
name aan de wandeling is gratis, 
aanmelden bij opstelterreinnee@
gmail.com.

Regio - Op 9 oktober worden 
de NHN Business Awards 2014 
uitgereikt in Chateau Marquette 
in Heemskerk. 102 bedrijven uit 
Noord-Holland Noord zijn ge-
nomineerd. De finalisten zijn nu 
bekend. Dat zijn voor de Busi-
ness Award: Forte Kinderopvang 
Issys-ICT en De Graaf Securi-
ty. Voor de Cultuur Award: Cul-
tuurcompagnie, Klassiek Talen-
tenfestival Monnickendam Ci-
nebergen. Er is ook een Publieks 
Award. De presentatie van de 
avond is in handen van Maureen 
du Toit. Maurice de Hond is de 
hoofdspreker. 

Business Awards

Castricum - CALorie is het lo-
kale burgerinitiatief voor duur-
zame energie Op 25 septem-
ber houden de initiatiefnemers 
een open avond. CALorie nodigt 
iedereen uit die meer wil we-
ten over de organisatie. En mis-
schien mee wil doen als vrijwil-
liger. Het streven is dat de ge-
meente Castricum in 2030 zich-
zelf van energie voorziet. De or-
ganisatie bestaat uit vrijwilligers 
die vanuit passie en spirit mee-
helpen om haar doel te bereiken.   
De avond vindt plaats in Hotel 
Borst en begint om 20.00 uur.

CALorie houdt 
open avond

Castricum - Op 2 oktober start 
een cyclus van tien keer ‘biodan-
za basic’, speciaal geschikt voor 
mensen zonder ervaring. Het 
gaat om bewegen op zeer ge-
varieerde muziek. Donderdag 
25 september is er een kennis-
makingsavond. Voor wie zich la-
ter inschrijft voor de hele cy-
clus is deze avond gratis. Juliana 
van Stolbergschool van 19.45 tot 
22.00 uur. Zie ook biodanzacas-
tricum.nl. Aanmelding gewenst.

Biodanza

Castricum - De bingokaar-
ten liggen klaar voor 55-plus-
sers bij Roon in winkelcentrum 
Geesterduin. In deze lunchroom 
wordt elke laatste maandag van 
de maand bingo gespeel en nu 
dus op 29 september. De prijsjes 
worden door de winkeliers van 
Geesterduin beschikbaar gesteld. 
Aanvang 14.00 uur. Elke vrijdag 
kan men aanschuiven bij de open 
eettafel vanaf 18.00 uur. Aanmel-
den kan via tel.: 0251-671384.

Bingo voor 55+
Onderbuikgevoel

Voer discussie op inhoud en niet vanuit onderbuikgevoel zegt de heer 
Steeman van D66 in de Castricummer van 17 september tot de tegen-
standers van Landal. Wie zijn deze tegenstanders? Onder anderen de 
Provincie, PWN, de Stichting Alkmaardermeeromgeving en talloze in-
woners van Castricum. Wat wordt verstaan onder onderbuikgevoelens? 
Lagere sentimenten, zoals afgunst, rancune. Om hier geen misverstand 
over te laten ontstaan: dit is de omschrijving in het Woordenboek der 
Nederlandse Taal. De heer Steeman gebruikt wel grof geschut versus 
tegenstanders die op legitieme gronden reageren. Ondanks zijn omhaal 
van woorden wekt hij hiermee de indruk zich al bij voorbaat aan de zijde 
van de projectontwikkelaar en het C.O.V. te hebben geschaard.
R.L.H. Stuurop, Castricum.

Zanderij uniek?
In de vorige Castricummer trokken de lezersbrieven ‘Landal goed voor 
natuur?’ en ‘Historische vergissing’ mijn aandacht. In de 41 jaar dat ik 
als oud-Amsterdammer in Castricum woon, kwam deze inham in de 
binnenduinrand altijd als onnatuurlijk op mij over. En onnatuurlijk is deze 
vroegere zandwinningplaats inderdaad. Enorme hoeveelheden zand 
zijn hier in 1926-1927 weggegraven en per spoor overgebracht naar 
Amsterdam-Oost om de spoorbaan van Muiderpoortstation naar Am-
stelstation meters omhoog te brengen op een nieuw dijklichaam. Nadat 
de zandafgraving is gestopt, ziet de Zanderij door spontane omtrekbe-
groeiing en bollenteelt er allang niet meer als verminkt natuurgebied 
uit. Wel is er aan de oostkant de foeilelijke loodgrijze, betonnen tankwal 
uit WO2 en de kaasfabriek. Kortom, de Zanderij is beslist niet een on-
gerept natuurgebied met onvervangbare landschappelijke waarden en 
zeldzame broedende horrekorren in eeuwenoude biotopen. Ik sluit mij 
aan bij de genuanceerde brief van Gerard Brinkman, die op rustige toon 
de vraag stelt ‘Landal goed voor natuur?’ Daar mag gerust een oriënte-
rend onderzoek plaatsvinden naar de voor- en nadelen van een nieuw 
bestemmingsplan voor het minst fraaie zuidelijke deel van de Zanderij.
Wilhelm Carton, Castricum. 
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Castricum – Zaterdag 27 sep-
tember wordt de landelijk geor-
ganiseerde burendag gevierd bij 
appartementencomplex De Am-
bassadeur. Van 10.00 tot circa 
15.00 uur houden de bewoners 
een garageverkoop met een af-
wisselend aanbod.

Garageverkoop 
op de Burendag

Castricum – De lotenverkoop 
van de Grote Clubactie is ge-
start. Alle verenigingen gebrui-
ken deze actie om de clubkas te 
spekken; Tachtig procent van de 
opbrengst van de loten gaat na-
melijk direct naar de lokale clubs 
in Castricum. Dit jaar doen Bad-
minton Club Castricum, CSV 
Handbal, FC Castricum, de Cas-
tricumse Rugby Club, de Mixed 
Hockey Club, gymnastiekver-
eniging Dos en de internationa-
le dansgroep Gaida mee aan de 
actie.

Lotenverkoop 
voor de clubs

Castricum – Red Stars Vites-
se heeft zondag vriend en vij-
and verrast met een 8-14 over-
winning op kampioen Onze Ge-
zellen. Onze Gezellen, dat pro-
moveert naar de tweede klas-
se, moest even slikken toen de 
Castricumse honkballers met 
agressief honklopen een 0-4 
voorsprong pakten. De Haar-
lemmers trokken dat in de 
tweede inning nog wel recht 
met vier punten. Maar vanaf dat 
moment was het Red Stars wat 
de klok sloeg. 

Zondag kan Red Stars de der-
de plek veilig stellen, uit bij Be-
ars. Het seizoen wordt zaterdag 
4 oktober afgesloten met een 
thuiswedstrijd tegen Olympia 
Haarlem. Die wedstrijd begint 
om 15.30 uur.

Red Stars stunt 
tegen kampioen

Castricum - Wandelen maakt 
het hoofd leeg zeggen velen. Het 
licht en de natuur hebben en 
een ontspannende werking. Met 
aandacht wandelen kan de be-
leving verruimen en wellicht kan 
men meer vaardigheden opdoen 
om los te komen uit ingesleten 
patronen en meer rust creëren 
in de maalstroom van  gedach-
ten en handelingen. De wande-
ling wordt gehouden op maan-
dag 13 oktober van 10.00 tot 
12.00 uur vanaf de Hoep in Cas-
tricum. Deelname is gratis. Aan-
melden via noordholland@con-
text.nl of tel.: 088-3571980. 

Wandelen met 
een leeg hoofd

Kinderdagverblijven 
openen de deuren

Castricum  - Om belangstellenden in Castricum en Limmen ken-
nis te laten maken met de manier waarop kinderen van nul tot 
vier jaar worden opgevangen organiseert Forte Kinderopvang op 
maandag 29 september een open avond. Daarbij kunnen alle geïn-
teresseerden een kijkje nemen bij kinderdagverblijven De Vuurto-
ren en Het Zandkasteel in Castricum en Eigen Wijs in Limmen. De 
open avond van Het Zandkasteel op de Asserlaan 1, De Vuurtoren, 
Dorcamp 3 en Eigen Wijs Lage Weide 1B vindt plaats op maandag 
29 september tussen 18.00 en 20.00 uur. 

Er was eens...
Castricum - Op 14, 15 en 16 
november brengt C-Squad de 
voorstelling ‘Er was eens…’ op 
de planken van Theater de Beun 
in Heiloo. ‘Er was eens…’ is een 
modern sprookje waarbij roman-
tiek, magie en duisternis samen-
komen in een show vol muziek, 

zang, toneel en dans. Popnum-
mers als ‘Smooth Criminal’ en 
‘Every little thing she does is ma-
gic’ worden afgewisseld met in-
drukwekkende nummers uit be-
kende musicals als Chicago, 
We will rock you en Urine Town. 
Meer informatie en kaartver-
koop op de vernieuwde website: 
www.c-squad.nl.

Samenspraak in de bieb
Castricum - Is praten in de Ne-
derlandse taal  soms moeilijk? 
Ga dan naar SamenSpraak in de 
bibliotheek. 

Op vrijdag 26 september  wordt  

gepraat over wat er allemaal te 
doen is in Castricum.  Andersta-
ligen zijn welkom van 9.30– 1.00 
uur op de Geesterduinweg 2.  De 
kinderen kunnen meekomen en 
aanmelden is niet nodig.  

Castricum – Deze maand is 
weer een nieuw seizoen badmin-
ton en sportinstuif  55+ van start 
gegaan. Badminton vindt plaats 
op dinsdag van 14.00 tot 15.30 

Sporten voor 55-plussers
uur. De sportinstuif op donder-
dag van 14.00 tot 15.45 uur biedt 
volleybal, tafeltennis en badmin-
ton. Er wordt een gezamenlijke 
warming up gedaan op muziek, 

Ook leren schaatsen?
Castricum - De zomer is nog 
niet eens voorbij bij het woord ijs 
denken de meeste mensen  aan 
iets heel anders, maar bij de VKIJ 
maken ze zich al klaar voor het 
schaatsijs. Komende winter ver-
zorgt de VKIJ weer schaatsles-

sen voor de jeugd van zes tot 
twaalf jaar op ijsbaan De Meent. 
op zaterdagochtend. Er is een 
proefles op 11 oktober. Kijk op 
www.VKIJ.nl voor meer informa-
tie. Foto: Babette Welboren Foto-
grafie. 

Minutieuze reiniging 
van Kandelaarkeramiek

Castricum - Afgelopen zomer 
is de Kandelaarschoolmuur van 
de Kandelaarkeramiek bij Van 
Sabben Oud Nederlandse Tegel-
werken in Oud Beijerland losge-
zaagd. 
Na aankomst van de keramiek-
delen in het ateliergebouw van 
het Rijksmuseum is een aantal 
delen uitgepakt en is men be-
gonnen tegels te reinigen. Na 
veertien jaar opslag, eerst ander-

half jaar buiten en daarna in een 
loods, zijn de tegels zwaar ver-
vuild met stof en roet. 

Michiel Overhof, die op de foto 
aan het werk is,  studeert restau-
ratieprocédés van keramiek glas 
en steen. ,,Voor de faculteit is de 
Kandelaarkeramiek een inte-
ressant restauratieproject waar 
ook andere studenten uit mogen 
putten.” 

Orgelconcert in kerk
Castricum - Op vrijdag 26 sep-
tember vindt in de Pancratius-
kerk een bijzonder orgelconcert 
plaats. Zes organisten die regel-
matig de diensten in de Pancrati-
uskerk verzorgen, geven voor de 
vierde maal hun jaarlijkse geza-
menlijke concert. Medewerking 
wordt bovendien nog verleend 
door zangeres Ank van Baar.
Het David-orgel bevindt zich 
sinds 1972 in Castricum. Daar-
voor bevond het orgel zich in 

een kerk in Eindhoven. Het werd 
in 1953 gebouwd door de fir-
ma Vermeulen uit Weert en telt 
op dit moment na verschillende 
uitbreidingen en intonatie-aan-
passingen 37 registers. Daar-
mee beschikt de Pancratiuskerk 
nu over een muziekinstrument 
dat door bouw, grootte en klank 
uitstekend past in de kerkruimte. 
Het concert begint om 20.00 uur, 
De toegang is gratis. Na afloop is 
er een deurcollecte.  

Vrijmarkt bij De Wissel
Castricum -  In het kader van “
Burendag organiseert De Wis-
sel op zondag 28 september  van 
11.00 tot 16.00 uur een vrijmarkt. 
De Wissel op de Gasstraat, een 
activiteiten- en leercentrum voor 
cliënten  met een GGZ-achter-
grond, wil met dit initiatief meer 
bekendheid geven aan de activi-

teiten die in dit gebouw plaats-
vinden. Het restaurant KooK-
Kunst is geopend en biedt naast 
snacks, broodjes en salades  een 
speciaal vrijmarktmenuutje. Wie 
verkoopbare spulletjes heeft 
neemt een kleedje mee of reser-
veert gratis een tafel. Opgeven  
via receptiewissel@reaktgroep.



Kinderboeken-
bal op De Brug
Akersloot - Natuurlijk besteedt 
basisschool De Brug ook dit jaar 
aandacht aan de Kinderboeken-
week. Het thema is ‘Feest’. De 
kinderen kunnen hun favoriete 
boek nomineren voor de Gou-
den Griffel of de Gouden Pen-
seel. Per groep wordt een win-
naar gekozen. Op dinsdag 30 
september vindt het Boeken-
bal plaats. Elke groep geeft dan 
een creatieve presentatie over 
het winnende boek. Op vrijdag-
ochtend 10 oktober is de Brug-
dag met De Feestdans en spel-
letjes. De kinderen mogen ver-
kleed naar school komen.

www.lijfengezondheid.nl

Herfstdepressie?

www.lijfengezondheid.nl

Stel uw vragen 
aan onze 
mindcoach 
Marnie Krom

AVC mini-jongens zijn 
vierde Noord-Holland

Castricum - De mini-pupillen 
Mika Zonneveld, Wisse Beijering, 
Sepp Schulte en Mika Horn heb-
ben zaterdag tijdens de fi nale 
van de pupillencompetitie in Be-
verwijk als ploeg de vierde plaats 
behaald.  Ze stonden op de ze-
vende plaats toen ze zich na drie 
voorrondes kwalifi ceerden voor 
de fi nale. Aan de fi nale deden 
ploegen uit heel Noord-Holland 
mee. Bij deze fi nale heeft Sepp 

Schulte bovendien de individue-
le derde plaats behaald met zijn 
prestaties op de meerkamp. Hij 
behaalde maar liefst 1165 pun-
ten met een PR op de 40 meter 
sprint (7.57 sec.), 3,30 meter met 
verspringen en 22,56 meter met 
balwerpen (ook een PR).  Sepp 
mocht hiervoor een bronzen me-
daille in ontvangst nemen. Op de 
foto trainer Kees Vrolijk met zijn 
mini-pupillen.  

Opnieuw verlies Vitesse
Castricum - Zowel Spirit’30 als 
Vitesse’22 stonden nog droog 
na twee duels, en omdat bei-
de ploegen elkaar voor het eerst 
in de historie tegenover elkaar 
stonden, moest tenminste een 
van de twee ploegen in Hoog-
karspel van die hatelijke 0 afko-
men. Na een matig duel toonde 
Spirit’30 zich niet alleen fysiek 
sterker, maar ook meer doeltref-
fend. Op de 4-1 eindzege viel 
dus ook niet veel af te dingen. 

Opnieuw was het Tom Spil die uit 
een snelle counter de 0-1 scoor-
de, Na ruim een half uur spelen 
viel de gelijkmaker na een com-
binatie over rechts. En vlak voor 
rust kwam Spirit zelfs op een 2-1 
voorsprong, toen een uittrap van 
Vitesse’22 voor de voeten kwam 
van Cees Duijn. Die speelde in 
één keer zijn spits Patrick Oud 
aan in de diepte in en die stond 
meteen oog in oog met keeper 

Tom Laan. En faalde dus niet.
Ook het eerste kwartier na rust 
was duidelijk voor Spirit. Dat 
leidde na ruim tien minuten tot 
een derde treffer toen Patrick 
Oud opnieuw de verdediging te 
snel af was en Tom Deen een 
niet te missen kans bood. Maar 
daarna veerde Vitesse’22 weer 
wat op nadat eerst nog een har-
de inzet van Robin Bakker met 
de nodige moeite tot corner 
werd verwerkt. 
Trainer Patrick van der Fits had 
inmiddels ook van de A-junio-
ren overgekomen Michel Poel 
en Job Res ingebracht, en vooral 
de laatste bleek een versterking 
op het middenveld. Zo’n 10 mi-
nuten voor tijd viel de beslissing. 
Uit een corner van rechts kon 
invaller Lennart Bakker de bal 
vrij inkoppen. En die goal zorg-
de dus voor de derde achtereen-
volgende 4-1 nederlaag voor Vi-
tesse’22. 

Limmen - In de buurt van Obe-
raheck in Duitsland heeft een 
30-jarige Alkmaarder vorige 
week maandag een 34-jarige 
vriend uit Limmen overreden met 

Man overreden door quad

Akersloot - In ’t Kruispunt gaan 
yogalessen van start. De perio-
de loopt van de eerste week van 
september tot de laatste week 
van juni. De lessen worden ge-
geven op woensdag van 15.30 
tot 16.30 uur en op donderdag 
van 19.00 tot 20.00 uur. Opgeven 
bij Jet de Boer, tel.: 0251-314219.

Yoga start in
‘t Kruispunt

Castricum - Stichting Welzijn 
Castricum heeft een boekje ge-
maakt waarin een opsomming 
is gemaakt van activiteiten. Af te 
halen bij de balie van de Stich-
ting Welzijn en bij de bibliothe-
ken of kijk op www.welzijncas-
tricum.nl.

Samen er op af

Biologische appeltjes 
voor schoolkinderen 

Castricum - De Natuurwinkel 
reikt biologische appeltjes uit 
op basisschool Toermalijn in 
Castricum en op basisschool 
De Otterkolken in Heems-
kerk. Bedrijfsleider Quintin 
Malfait: ,,Wat is er leuker dan 
uitdelen?”

Behalve de biologische appels 
die de kinderen ontvangen, biedt 
Natuurwinkel kleurplaten in de 
vorm van een striptekening aan.  
Deze strip vertelt op een leuke 
manier het verhaal van de ap-
pel. De leerlingen kunnen deze 
inkleuren en inleveren in de Na-
tuurwinkel. De oudere leerlingen 
krijgen de striptekening met le-
ge tekstballonen. Voor zowel on-
der- als bovenbouw is een prijs 
te winnen. Quintin: ,,De groen-
ten en fruitsoorten van Holland-
se bodem komen er weer aan. 
Vroeger werd er uitbundig feest 
gevierd als de oogst was binnen-
gehaald. En deze traditie houden 
wij graag in ere.  Daarom viert 
Natuurwinkel Castricum het 

oogstfeest, natuurlijk samen met 
haar klanten. Er kan geproefd 
worden en tal van producten zijn 
tijdelijk extra voordelig geprijsd. 
Dus vers van het land, voordelig 
in de winkelmand. Natuurwinkel 
Castricum heeft passie voor bi-
ologisch en duurzaam leven en 
neemt daarin haar verantwoor-
delijkheid. Regelmatig organi-
seren wij activiteiten waardoor 
consumenten in contact kunnen 
komen met gezonde, eerlijke en 
heerlijke producten die zorgvul-
dig geproduceerd zijn met res-
pect voor mens, dier en milieu. 
Dat is waar de Natuurwinkel in 
gelooft.”  

Kijken naar vogeltrek 
met de Euro Birdwatch
Castricum - Op zaterdag 4 ok-
tober neemt de Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland samen 
met Vogelbescherming Neder-
land deel aan de internationale 
vogelteldag; de Euro Birdwatch. 
Dit jaar wordt er op meer dan 
150 telposten geteld, ook bij de 

telpost aan de Veldweg bij de 
strandopgang Castricum Noord.  
Ieder najaar trekken veel vogels 
die bij ons hebben gebroed naar 
het zuiden. 
Vanuit het hoge noorden ko-
men broedvogels hierheen om 
te overwinteren of ze trekken in 

die tijd door het land. Juist nú is 
er dus grote kans om veel vogels 
te zien. Gewapend met telesco-
pen en verrekijkers, notitieboek-
jes en gsm-telefoons, maar ook 
met thermoskannen en proviand 
trekken vogelaars het veld in. 

Leden van de Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland zijn hier 
rond 7.15 uur paraat om de over-
vliegende vogels te tellen. Er 
wordt in principe de hele och-
tend doorgeteld.

een quad. Dat is te lezen op de 
site van RTVNH. Het ongeluk ge-
beurde toen de Limmenaar een 
foto wilde maken van zijn vriend 
op de quad. Hij ging op zijn knie-

en voor het voertuig zitten, maar 
net op dat moment gaf de vriend 
gas. De Alkmaarder reed over 
zijn fotograferende vriend heen. 
De man uit Limmen is met een 
ambulance naar een ziekenhuis 
gebracht. Het is niet bekend hoe 
hij er aan toe is.
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