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Castricum - De een juicht, 
de ander is teleurgesteld 
nu de realisatie van Landal 
Greenpark niet door lijkt te 
kunnen gaan. Een anoniem 
persoon uit Heemskerk heeft 
het middenstuk van het ge-
bied, waar het vakantiepark 
had kunnen komen, opge-
kocht om het behoud van de 
Zanderij te waarborgen. Het 
gaat om 2,2 hectare. Dat was 
te lezen in het NHD op za-
terdagmorgen. 
De Heemskerker heeft de 

grond gekocht van bollen-
kweker Gerard Koper die de 
grond nu huurt van de nieu-
we eigenaar en doorgaat 
met bollen kweken. 
Natuurliefhebberd hebben 
al eerder ernstig bezwaar 
gemaakt tegen de vestiging 
van het Landal Greenpark 
op de Zanderij aan de rand 
van het Noodhollands Duin-
reservaat. Voorstanders zien 
vooral voordelen in de komst 
van toeristen naar de ge-
meente. Vooral ondernemers 

zouden erop vooruit kun-
nen gaan. Vooralsnog blijft 
de verantwoordelijke wet-
houder Leo van Schoonho-
ven positief.
,,Ik heb ambtelijk begrepen 
dat er geen belemmerin-
gen zijn voor de voortgang 
van het haalbaarheidsonder-
zoek”, laat hij het in het inter-
view weten. 

Vluchtelingen kunnen komen
Castricum - De gemeenteraad heeft met een meerder-
heid ingestemd met de motie van de PvdA, D66, Groen-
Links en SP waarmee het college wordt verzocht actief te 
zoeken naar tijdelijke huisvesting van asielzoekers. VVD 
en CKenG stemden tegen. Veel Castricummers zijn onder-
tussen bezig een warm welkom voor te bereiden.

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

30 SEPTEMBER
18.30 - 21.00 UUR

Zie het artikel in deze krant.

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

7,95

TRADITIONELE 
CHOCOLADE CAKE 
MET EEN VULLING 
VAN PURE CANACHE 
EN STUKJES 
CHOCOLADE!

BROWNIE CAKE
9,95
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Bij elke € 25,- aan boodschappen ontvangt u van 19 augustus 2015 tot en met 22 september 2015 
één gratis © Disney·Pixar DVD-voucher. Eén voucher met een bijbetaling van € 3,99 geeft recht 
op één © Disney·Pixar DVD naar keuze.

Kijk voor alle deelnemende winkels en de complete actievoorwaarden op Jumbo.com/disney
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Laatste week om de 
vouchers in te leveren!

KUNSTSTOF KOZIJNEN
RAMEN | DEUREN

SCHUIFPUIEN 
DAKKAPELLEN

GARAGEDEUREN
EN MEER!

Broekerdreef 134-140
1991 AZ Velserbroek

(088) 97 22 100
www.vandervlugt.nl
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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

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Alle rookworst
50% korting

 
**topAAnbieding**
Alleen opwarmen !!!!!!
4 gehAktbAllen
1600 gr hUtspot
 samen €7,99

€4,99

VleeswArentrio
prov. gebraad
grillworst
kaasgehakt
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Eerbetoon André Hazes 
in Café My Way

Castricum - Op 25 sep-
tember brengt Café My Way 
weer een eerbetoon aan Ne-
derlands grootste volkszan-
ger André Hazes. Afgelopen 
jaar, André was toen tien jaar 
overleden, werd deze avond 
voor het eerst georganiseerd. 
Het werd een prachtige 
avond en op verzoek wordt 
het eerbetoon herhaald. My 
Way hangt al weken vol met 
allerlei foto¹s van Hazes en 
zijn muziek wordt steeds va-

ker gedraaid. Lesley Williams 
treedt op en hij brengt sinds 
2002 de meest realistische 
Hazes-act in Nederland.  Het 
verschil tussen hem en André 
is bijna niet te horen. Boven-
dien is er een gelijkenis in het 
uiterlijk. 
Han Holland, de vaste zan-
ger bij May Way, is ook van 
de partij zijn en hij zal samen 
met Lesley  zorgen voor een 
geslaagde avond boordevol 
Nederlandse muziek.

Mooi programma Bakkerij 
Castricum - Volgende week 
opent De Bakkerij haar nieu-
we podium met een mu-
zikaal openingsweekend. 
Maar eerst vrijdagavond Ka-
nipchen Fit, een samenwer-
kingsverband tussen Em-
pee Holwerda, bekend van 
de band Solbakken, en de uit 
New York afkomstige dichte-
res/kunstenares Gloria Hol-
werda-Williams. En dan Bru-
no Ferro Xavier da Silva (fo-
to). Deze muzikant is toege-
wijd aan zijn basgitaar, die hij 
gebruikt in combinatie met 
strijkstok, samples en ver-
schillende effecten. 
Zaterdagavond de Fruns 
Jazz Club met vinyl, lindy-

hop en oude fi lmbeelden. Het 
is mogelijk om op zaterdag-
ochtend een cursus te vol-
gen. Aanmelden frunsdans-
studio@gmail.com of 06-
51046044. Foto: Marc Nolte.

Carmen Gomez Inc. opent nieuw 
seizoen Jazz in Bakkum

Bakkum - Met trots pre-
senteren gastvrouw Mari-
elle Koeman en initiatiefne-
mer Jos van Beest  de 26e 
jaargang van Jazz in in Ho-

tel Borst. Elke laatste zondag 
van de maand, aanvang 16.00 
uur. Zondag 27 september 
opent zangeres Carmen Go-
mes Inc. het nieuwe seizoen. 

,,Een optreden van Carmen 
Gomes Inc. is een verkenning 
in muziek, omdat de leden 
van het kwartet als geen an-
der weten dat geen twee uit-
voeringen van een nummer 
ooit hetzelfde kunnen zijn 
en omdat het misschien wel 
juist om die verkenningstocht 
gaat”, aldus Jos van Beest. 

,,Want of ze nu jazz, blues, 
soulful of met funkinvloeden 
spelen; het viertal heeft lang 
geleden ontdekt dat die klei-
ne variaties zorgen dat mu-
ziek nooit gaat vervelen. Car-
men Gomes Inc. draait om 
vier muzikanten die een per-
fecte melange zoeken van in-
dividuele expressie en har-
monieus samenspel.” 
Carmen Gomes is de zange-
res en de drijvende kracht 
achter de band. Ze compo-
neert de meeste nummers 
en schrijft de songteksten. 
Op bas Peter Bjørnild, Folker 
Tettero speelt gitaar en Bert 
Kamsteeg is de drummer.

Castricum - Toonbeeld start 
een muziekluistercursus on-
der de naam Gespitste Oren; 
een cursus van acht lessen 
gegeven door Bernard van 
den Boogaard op vrijdag van 
10.00 tot 12.30 uur. Hij be-
handelt het tijdperk van Clas-

sicisme en Romantiek en lei-
draad daarbij is het klavier. 
Van de cursisten wordt geen 
speciale voorkennis; een 
voorliefde voor deze stijlperi-
ode voldoet. 
Aanmelden via www.toon-
beeld.tv.

Ed Zeppeling treedt op
Bakkum - Op zondag 27 
september is er in De Oude 
Keuken een optreden van Ed 
Zeppeling. De band brengt 
een mengsel van latin, bossa 
en gipsy jazz met fl amenco-
invloeden. 

Door de combinatie van cim-
balom en dwarsfl uit met 

akoestische gitaren ontstaat 
een verrassende nieuwe in-
valshoek op bekende mu-
ziek. Ed Zeppeling bestaat 
uit Edwin Luttik dwarsfl uit en 
zang, Ed Beerepoot en Ha-
rald Inen gitaar, Pit Hermans 
cimbalom, cajon en zang en 
Jeroen Walstra basgitaar. 
Aanvang 14.00 uur.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 16.00 & 18.45 uur
zondag 11.00, 16.00 & 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Holland Natuur in de Delta

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 13.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

45 Years
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 16.00 uur
The Maze Runner: Scorch Trials - 3D

woensdag 15.00 uur
The Maze Runner: Scorch Trials - 2D

vrijdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 14.00 uur

Mia Madre
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 21.15 uur
Schone Handen

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur

Amy
zondag 11.00 uur

De kleine Prins 
zaterdag 13.00 uur 

Binnenste Buiten - 2D (NL)
zaterdag 13.00 uur   
zondag 13.30 uur   

woensdag 15.00 uur   
Minions - 3D (NL)

Programma 24 sept t/m 30 sept 2015

Holland, Natuur in de Delta
Holland, Natuur in de Delta 
is een documentaire over het 
kustgebied, de rivieren en de 
natuur die onderdeel zijn van 
de Nederlandse delta. 
De zeearend strijkt neer in 
een hoge boom aan de rivier. 
Hier stroomt de bron van het 
leven voor alles wat de zee-
arend kent. Maar hij is hier al 
eeuwen niet geweest en her-
kent haar nauwelijks; alles 
is nu anders. Lang is de na-
tuur de grootste kracht ge-
weest in het deltagebied dat 

nu Nederland heet. We zien 
de ontwikkeling naar onze 
tijd, waarin we de natuur niet 
langer als vijand zien en zoe-
ken naar manieren om haar 
immense creatieve kracht te 
benutten. De Hollandse na-
tuur door de ogen van ver-
rassende, kenmerkende die-
ren die de vruchtbare delta 
met ons bevolken. Naast de 
zeearend is dat bijvoorbeeld 
de bever, net als ons barriè-
res bouwend en geulen gra-
vend tegen het water. 

Het is een week voor het 
45-jarige huwelijksfeest van 
Kate en Geoff Mercer wan-
neer er een brief arriveert 
voor Geoff. Het lichaam van 
zijn eerste geliefde is gevon-

45 Years den in het ijs van de Zwitser-
se Alpen waar zij begin jaren 
60 vermist raakte. Het bericht 
brengt het de echtgenoten 
danig uit balans en het is nog 
maar de vraag of hun huwe-
lijk het feest haalt in de vijf 
dagen die nog resteren.

Castricum - Vanaf 8 oktober 
start kunstenaar Ruud van Zon 
een teken- en schildercursus 
in De Klimop. 
Dit is een alternatief voor de 
cursussen die hij heeft gege-

Cursus van een kunstenaar 
ven bij de Plusactiviteiten. Zo-
wel beginners als gevorderden 
zijn welkom. De cursus is op 
donderdag van 19.00 tot 21.30 
uur Aanmelden kan via ruud-
vanzon@hotmail.com.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

COLOFON

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875
Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV
OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Inzet op defi nitieve oplossing 
nachtroute Polderbaan

Regio - Op 28 mei van dit 
jaar is de verkorte nachtrou-
te naar de Polderbaan tijde-
lijk buiten gebruik gesteld. 
In de periode daarna heeft 
Luchtverkeersleiding Neder-
land, in overleg met de Om-
gevingsraad Schiphol, ge-
probeerd een tijdelijke op-
lossing te vinden. 
Na onderzoek bleek dat een 
tijdelijke oplossing niet zou 
voldoen aan de veiligheidsei-
sen die hieraan gesteld wor-
den. Dit betekent dat de si-
tuatie, waarbij alleen de lan-
gere aanvliegroute gebruikt 
wordt voor vliegverkeer van-
uit het oosten, langer blijft 
bestaan.
In de Omgevingsraad Schip-

hol van 17 september heeft 
Luchtverkeersleiding Neder-
land (LVNL) aangegeven dat 
wordt gewerkt aan het reali-
seren van een defi nitieve op-
lossing. Daarvoor wordt een 
ontwerp onderzocht waar-
bij al het nachtelijke vlieg-
verkeer op een veilige wijze 
vanuit het oosten via de nu 
gesloten korte route afge-
handeld wordt. 
Wanneer deze oplossing ge-
implementeerd kan worden, 
zou dit voor de gemeenten 
Castricum en Bergen een 
verbetering van de situatie 
in de nacht betekenen. Een 
verbetering ook ten opzich-
te van de situatie van voor 
28 mei, omdat alleen het ver-

keer uit het westen nog via 
zee langs Castricum de Pol-
derbaan nadert.

De invoering van deze oplos-
sing vraagt nader onderzoek 
door LVNL en daarna dienen 
de benodigde wijzigingen in 
procedures, techniek en de 
training ingepast te worden 
in de geplande overige wij-
zigingen. 
Of de streefdatum voor de 
invoering van een defi nitie-
ve oplossing van juni 2016 
wordt gehaald is op dit mo-
ment nog niet hard aan te 
geven. De voortgang wordt 
eind dit jaar gerapporteerd 
aan de partijen in de Omge-
vingsraad Schiphol.

Regio - Voor Michel Butter, 
Ronald Schröer en Uwiragiye 
Ambroise stond er zondag 
een fl inke marathontraining 
op het programma. Zij liepen 

voorafgaand aan de Dam tot 
Damloop 24 kilometer tot aan 
het marathontempo. Met een 
paar minuten speling ver-
schenen zij aan de start van 

de 16,1 kilometer wedstrijd, 
waarin de mannen verder lie-
pen op het marathontempo 
of sneller. De respectievelijke 
17e, 22e en 27e eindplaatsen 

van de mannen, maar ook ze-
ker de progressieve kilome-
tertijden geven veel vertrou-
wen richting de Amsterdam 
marathon.
De Castricumse atleet Mi-
chel Butter liep de wedstrijd 
van 10 Engelse mijl in 50.25. 
De Keniaanse winnaar Edwin 
Kiptoo, had 45.19 nodig. Tom 
Wiggers was de snelste Ne-
derlander. Hij fi nishte als elf-
de overall in 48.58. Joeri Wolf 
eindigde tweede (50.06) en 
Michel Butter werd derde 
Nederlander. ,,Het versnel-
len in het laatste gedeelte is 
gelukt”, blikt Butter positief 
terug op zijn wedstrijd. Hij 
hoopt op de olympische li-
miet voor de marathon in Rio. 
Hij moet dan wel 2.11.00 of 
sneller lopen. Zondag was er 
sprake van tegenwind, zodat 
de kans dat dat slaagt aan-
wezig is. Hugo van den Broek 
liep zijn afscheidswedstrijd. 
Hij heeft een baan als coach 
in India voor de nationale ju-
niorenselectie gekregen. Kim 
Dillen was bij de vrouwen de 
beste Nederlandse. Ze liep 
een persoonlijk record van 
56.35. Inge de Jong volgde in 
56.40, voor Jamie van Lies

Tom Wiggers snelste Nederlander, 
Michel Butter traint voor marathon

Inventaris Kart World 
wordt geveild

Limmen - Wie wil er nu 
niet net als Max Verstap-
pen leren driften, slippen 
en accelereren en scher-
pe inhaalmanoeuvres oe-
fenen? Dat kan nu. 

Want de inventaris van Fun 
Center Kart World in Lim-
men wordt geveild. Na twin-

tig jaar een begrip heeft het 
kartcentrum per 1 septem-
ber de deuren gesloten om-
dat de eigenaar toe was aan 
een nieuwe uitdaging. 
Meer dan twintig karts en 
veel attracties en decora-
tiemateriaal worden ge-
veild, waaronder een schiet-
tent, handbogen, een ‘human 

bowling game’, modelraceba-
nen, ouderwetse Amerikaan-
se benzinepompen en zelfs 
een echte Brink’s geldwagen. 
De veiling is in handen van 
Troostwijk Veilingen en sluit 
op 24 september aanstaande. 
Op 19 en 21 september kun-
nen liefhebbers het kartcen-
trum nog bezoeken tijdens 
de kijkdagen. 

Biedingen kunnen na regi-
stratie online worden uitge-
bracht. De veiling sluit op 24 
september vanaf 19.00 uur.

Castricum - Op zondag 20 
september omstreeks 3.15 
uur was er sprake van een 
vechtpartij op de Mient in 
Castricum. Hierbij kreeg een 
van de aanwezigen een steen 
in het gezicht met letsel tot 
gevolg. 
Getuigen of mensen die meer 
weten worden gevraagd zich 
te melden via tel.: 0900-8844 
en te verwijzen naar proces: 
2015228187.

Vechtpartij





 
8    23 september 2015

Staalbedrijf verwelkomt buren

Beleef Tata Steel

Verkeershinder na dodelijk ongeval
Castricum - Het verkeer van 
Castricum in de richting Be-
verwijk en omgekeerd onder-
vond zaterdag aan het ein-
de van de middag en het be-
gin van de avond veel hinder 
omdat een deel van de Rijks-
straatweg bij Heemskerk was 
afgesloten. Dit kwam door 
een ongeval tussen een mo-
torrijder en een personenau-
to waarbij de motorrijder om 
het leven kwam. 

Het ging om een 60-jarige 
man uit Eemnes. Hij kwam 
rond 16.50 uur in botsing 
met de personenauto. De be-
stuurder van deze auto, een 
64-jarige vrouw uit Wier-
den, draaide vanuit een op-
rit de rijbaan op. Daarbij zag 
de vrouw een groep motor-
rijders over het hoofd. Het 
slachtoffer moest hard rem-
men, kwam ten val en botste 
tegen het voertuig. De afde-

ling Verkeersongevallenana-
lyse van de politie heeft een 
onderzoek ingesteld naar de 
toedracht ongeluk. De Rijks-
straatweg in Heemskerk was 
door het ongeluk lange tijd 
afgesloten. Door de afslui-
ting van de N203 tussen Cas-
tricum en Uitgeest voor on-
derhoud is het sowieso veel 
drukker op deze weg.
Hulpdiensten werden tijdens 

het incident bijgestaan door 
vele omstanders. Deze men-
sen hebben op diverse ma-
nieren geholpen bij de hulp-
verlening. Door de hectiek 
van het incident is het niet 
gelukt om alle namen te no-
teren van iedereen die gehol-
pen heeft. Eén van de om-
standers? Neem dan contact 
op met de politie via 0900-
8844. Foto: Mizzle Media.

Getuige gezocht
Ik ben dringend op zoek naar die aardige meneer die woensdag 16 sep-
tember rond 16.30 uur op het fietspad ter hoogte van het BP tanksta-
tion/fitnesscentrum mijn zoon bij een botsing met zijn fiets tegen twee 
meiden, geholpen heeft. Of andere getuigen die dit gezien hebben. Als 
ik het goed heb gezien had deze meneer een blauwe jas aan, donkere 
bril op en had een gouden oorbel in. Graag een reactie naar wizzo100@
hotmail.com. 
Daniëlle de Lange.

Inbraak in clubhuis
Afgelopen weekend is ingebroken in heb clubhuis van de Vereniging 
Kennemer IJsbaan gelegen aan de Zeeweg. De inbrekers hebben een 
raam en verschillende deuren geforceerd om binnen te komen in het 
clubhuis en magazijn.  Hierbij hebben de inbrekers al onze veegma-
chines, bosmaaier en gasbrander meegenomen. De vereniging vraagt 
iedereen het internet of andere media in de gaten te houden! Het gaat 
onder anderen over bijgevoegde veegmachine. Maar daarnaast ook na-
tuurlijk om onze andere veegmachines, bosmaaier en gasbrander en 
de vele schade die is achtergelaten. Tips? Heeft u toevallig verdachte 
situaties/ personen nabij ons clubhuis gezien afgelopen week? Meld dit 
ons of meld dit bij de politie via secretaris@vkij.nl of via 0900-8844.
Rutger van der Klip. Leerlingen winnen college dankzij originele vragen

Castricum - Waarom zijn 
hazen de Hells Angels van 
de polder? Waarom knaagt 
een bever bomen om? Hoe-
veel geduld moet je hebben 
om mooie plaatjes te schie-
ten van het pimpernelblauw-
tje? En wat is eigenlijk een 
baggerbeugel? Zomaar en-
kele vragen die op 22 sep-
tember langs kunnen komen 
bij het minicollege dat Arjan 

Postma geeft voor bijna drie-
honderd basisschoolleerlin-
gen. En de twintig kinderen 
van groep 8a van basisschool 
Juliana van Stolberg zijn er-
bij. Zij hebben deelname aan 
het college gewonnen door 
de meest leuke, beste of ori-
ginele vragen voor Arjan te 
bedenken. 
Zo vragen zij zich bijvoor-
beeld af hoeveel stekels een 

stekelbaars heeft. Aanslui-
tend aan het college wordt 
twee dagen voor de pu-
bliekspremière Holland: Na-
tuur in de Delta vertoond. 
Natuur in de Delta is de op-
volger van De Nieuwe Wil-
dernis. Arjan is één van de 
makers van de film Holland: 
Natuur in de Delta en is re-
gelmatig te gast in program-
ma’s zoals RTL Late Night.

Regio - In twee weken tijd 
hebben zich al meer dan 
1.000 mensen aangemeld 
voor een bezoek aan Beleef 
Tata Steel op zaterdag 10 ok-
tober. Op die dag opent het 
staalbedrijf de deuren voor 
inwonersin de regio. 
Tata Steel raadt belangstel-
lenden aan om niet te lang 

te wachten met aanmelden. 
In verband met de veiligheid 
is er namelijk een maximum 
aantal bezoekers vastge-
steld. Bij het verstrekken van 
toegangsbewijzen geldt het 
principe ‘wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt’.
Tijdens Beleef Tata Steel kun-
nen bezoekers per bus of 

stoomtrein een rondrit ma-
ken over het 750 hectare 
grote terrein van Tata Steel. 
Gecombineerd met de uit-
leg van gidsen en een be-
zoek aan de infostands le-
vert dat een goed beeld op 
van de indrukwekkende pro-
cessen en high-tech produc-
ten van het staalbedrijf. Er is 
ook aandacht voor het mi-
lieu- en veiligheidsbeleid en 
de opleidings- en carrière-
mogelijkheden bij Tata Steel. 
Kinderen kunnen onder meer 
zelf een brandje blussen, le-
ren hoe je moet lassen, ra-
diografisch bestuurbare au-
to’s laten rijden en een bal-
letje trappen met spelers van 
Telstar.
Voor deelname aan Beleef 
Tata Steel is aanmelding 
vooraf noodzakelijk. Dat kan 
via de website www.tatas-
teel.nl/beleeftatasteel.html. 
Aanmelders ontvangen ver-
volgens per e-mail een toe-
gangsbewijs. In verband met 
de veiligheidsvoorschriften is 
er een maximum aantal be-
zoekers vastgesteld. Het ver-
strekken van de toegangsbe-
wijzen vindt plaats op volgor-
de van aanmelding.

Castricum Verwelkomt 
,,Reacties op initiatief 
zijn hartverwarmend”

Castricum - De gemeen-
te in op zoek naar nood-
opvang voor de vluchte-
lingen die deze kant op-
komen. Ondertussen is er 
een groep Castricummers 
gestart met een actie om 
nieuwkomers een warm 
welkom te bezorgen. 

Elisabeth van der Steenhoven 
is samen met Edith van den 
Akker de initiatiefnemer van 
Castricum Verwelkomt. ,,Het 
begon met een groepje moe-
ders die elkaar kennen; on-
dertussen bestaat de groep 
uit mannen en vrouwen uit 
alle lagen van de bevolking. 
We zijn overweldigd over het 
aantal positieve reacties die 
we ontvingen.”
Elisabeth verwacht dat er 
zo’n zestig vluchtelingen, ge-
zinnen en alleenstaanden, 
naar Castricum komen voor 
noodopvang, die verspreid 

worden door de gehele ge-
meente. De gemeente Cas-
tricum kan dat nog niet be-
vestigen. 
Elisabeth: ,,Veel particulie-
ren, ondernemers en kerken 
hebben ons hulp toegezegd 
in de vorm van producten, 
maar ook diensten en acti-
viteiten. Vrijwilligers die acti-
viteiten met de vluchtelingen 
willen ondernemen zijn heel 
welkom. Op een oproep op 
Twitter om een poster vorm 
te geven, kregen we direct 
een aanmelding. De poster is 
er, nu zoeken we nog iemand 
die de A1 posters kan druk-
ken en er zijn zeventig lijsten 
nodig.” Er worden pakketten 
samengesteld die door Stich-
ting Welzijn worden verspreid 
onder de vluchtelingen. Kijk 
voor meer informatie op  Fa-
cebook: Castricumverwel-
komt, of mail castricummer-
verwelkomt@outlook.com.



Vogeltrek
Castricum - Op zaterdag 
3 oktober neemt de Vogel-
werkgroep Midden-Kenne-
merland deel aan de inter-
nationale vogelteldag bij de 

Inspectie huisvesting en 
arbeid voor arbeidsmigranten

Castricum - Voldoen woon-
ruimten en arbeidsomstan-
digheden? Is er sprake van 
uitbuiting? De gemeenten in 
Noord Kennemerland vor-
men een team dat deze vra-
gen beantwoordt. Sinds een 
aantal jaren zijn binnen de 
Europese gemeenschap de 
grenzen open voor de zgn. 
EU-arbeidsmigranten. EU-
arbeidsmigranten zijn men-
sen die hun geboorteland 
verlaten en gebruik maken 
van het vrije verkeer voor ar-
beid om in Nederland te gaan 
werken. In de Noord Holland 
leveren arbeidsmigranten in 
de agrarische sector, distri-
butie- en logistieke bedrijven 
een waardevolle bijdrage aan 
onze lokale economie.

In de praktijk blijkt dat veel 
arbeidsmigranten niet ge-
registreerd staan in de BRP 
(bevolkingsregistratie) bij 
de gemeente waar ze wo-

nen, dat de huisvesting vaak 
niet in overeenstemming is 
met de bestemming van het 
pand en soms te wensen 
over laat. Het project Kompas 
Noord Kennemerland moet 
daar verandering in brengen. 
Een interventieteam gaat sa-
men met een vertaler loca-
ties waar arbeidsmigran-
ten verblijven in de genoem-
de gemeenten bezoeken. Het 
team informeert de arbeids-
migranten over hun rech-
ten en plichten. Indien nodig 
treedt het team op tegen il-
legale huisvesting of onge-
wenste woon- en werksitua-
ties. De gemeenten handha-
ven vervolgens wet- en re-
gelgeving voor de huisves-
ting van arbeidsmigranten 
door te zorgen dat arbeids-
migranten zich registreren 
in de BRP en door te zorgen 
dat de eigenaren van panden 
waar in gewoond wordt de 
regels naleven. Door de sa-

menwerking met landelijke 
partners, zoals de Belasting-
dienst, inspectie SZW (voor-
heen arbeidsinspectie) en de 
politie wordt ook tegen ande-
re misstanden opgetreden.

De gemeenten Alkmaar, Ber-
gen, Castricum en Heiloo 
trekken samen met landelij-
ke partners, zoals Belasting-
dienst, Inspectie SZW en Po-
litie op in het interventiepro-
ject Kompas Noord Kenne-
merland. De colleges van 
burgemeester en wethou-
ders van de deelnemende 
gemeenten hebben dit ge-
zamenlijk besloten. Het pro-
ject is aangemeld bij de Lan-
delijke Stuurgroep Interven-
tieteams (LSI) van het mi-
nisterie van SZW. Binnen de 
LSI zorgt  het RCF Kennis-
centrum Handhaving er voor 
dat de samenwerking met 
de landelijke partners is ge-
borgd.

Zaalvoetbal voor jeugd
Limmen - Het is meer dan 
een jaar geleden dat zaal-
voetbalvereniging d’Enterij 
zich aansloot bij voetbalver-
eniging v.v. Limmen. Het zaal-
voetbal staat nu op de kaart 
met een herkenbaar ge-
zicht. Martijn Glorie, voorzit-
ter zaalvoetbal en lid van het 
hoofdbestuur van v.v. Lim-
men: ,,Dit komende seizoen 
telt de zaalvoetbaltak teams 
van D-jeugd tot en met A-
jeugd. Een groot deel van 
de zaalvoetballers speelt ook 
veldvoetbal. In overleg met 
onze technische commissie 
is gekeken naar de spelni-

Regio - De 44e editie van 
de Egmond Halve Mara-
thon wordt op zondag 10 ja-
nuari gelopen op een ver-
nieuwd parcours. De belang-
rijkste wijziging voor de hal-
ve marathon is dat de lopers 
na de start op de boulevard 
in Egmond aan Zee direct het 
strand op gaan. Organisator 

Le Champion kiest voor de-
ze andere opzet, om zo meer 
spreiding van deelnemers op 
de route te creëren.

Inschrijven voor beide af-
standen is mogelijk tot en 
met 9 december of totdat de 
deelnemerslimiet van 17.000 
lopers wordt bereikt.

Egmond Halve Marathon 
krijgt vernieuwd parcours

veaus van de vijf jeugdteams 
en is de C-jeugd zelfs inge-
deeld op het hoogste niveau, 
de topklasse.” De inschatting 
is dat er circa zestien wed-
strijden worden gespeeld van 
september tot april, waarbij 
niet altijd wekelijks gespeeld 
hoeft of gaat worden. De 
wedstrijden worden thuis ge-
speeld in sporthal De Ente-
rij, meestal op woensdag- of 
vrijdagavond rond 19.00 uur. 
Nieuwe leden zijn welkom, 
Kijk op www.vvlimmen.nl of 
neem contact op met Kees 
Rood, secretaris@vvlimmen.
nl, 072-505173.

Succesvolle open dag bij 
Hummel Kozijnen &Wooncomfort 

Aad Hummel (rechts) schudt accountmanager Jelmer Flipse 
van Deponti de hand bij de terrasoverkapping, het nieuwste 
pronkstuk in de showroom van Hummel Kozijnen & Wooncom-
fort.

Heemskerk - Hummel Ko-
zijnen en Wooncomfort hield 
afgelopen zaterdag een open 
dag. Bezoekers konden er de 
terrasoverkappingen van het 
Nederlandse merk Depon-
ti bekijken. Recent is Hum-
mel dealer van dit merk ge-
worden voor heel Noord-
Holland. Als vanouds kunnen 
klanten er ook terecht voor 
kozijnen, dakkapellen, zon-
wering (binnen en buiten) en 
gevelbekleding.  
Terwijl kinderen zich kon-
den vermaken op een spring-
kussen en zich tegoed kon-
den doen aan een suiker-
spin of popcorn, was er voor 
hun ouders volop tijd om de 
geheel vernieuwde show-
room van Hummel Kozijnen 
en Wooncomfort uitgebreid 
te bekijken. Met de terras-
overkappingen van Depon-
ti is het aanbod nog comple-
ter geworden. Accountmana-
ger Jelmer Flipse was vanuit 
het in Oss gevestigde bedrijf 
naar Heemskerk afgereisd 
om de klanten zo optimaal 
mogelijk te kunnen informe-
ren over het product. Voor 
ondernemer Aad Hummel, 
sinds twintig jaar met zijn be-
drijf actief aan de Lijnbaan, 
was de keuze voor het merk 
Deponti een vanzelfspreken-
de. ,,Ik wilde een merk met 
uitstraling, kwaliteit en klas-
se. Deponti heeft dat alle-

maal. Dat begint al met een 
goed logo. Het is nu nog een 
relatief onbekende naam, 
maar ik weet zeker dat ie-
dereen in deze regio Deponti 
over een jaar of twee kent. Zo 
ging het destijds met de ra-
men en deuren van het merk 
HBI ook.’’ De terrasoverkap-
pingen, desgewenst voor-
zien van glazen schuifdeuren, 
kenmerken zich door de ver-
rassend lage prijs en het feit 
dat iedereen ze zelf eenvou-

dig kan monteren. Wie meer 
wil weten over de toepas-
singsmogelijkheden is wel-
kom in de showroom (vrij-
dag 13.00-16.30 uur, zater-
dag  11.00-15.00 uur of op 
afspraak).  

Hummel Kozijnen en Woon-
comfort is gevestigd aan de 
Lijnbaan 44a te Heemskerk. 
Kijk op www.hummel-kozij-
nen.nl voor uitgebreide infor-
matie.

telpost Grote Veldweg bij de 
strandopgang bij Castricum 
Noord. 
Vanaf de schemering voor 
zonsopgang om circa 7.15 
uur staan zij paraat. Ze zijn er 
de hele ochtend.
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Zondag 27 september 14.00 uur:

Limmen  -  Vitesse ‘22

balsponsor: TandTechnisch LaboraTorium denTaLium
 VeLdT TegeLwerken V.o.f. 

pupil v.d. week: sid schoorL (speler Limmen D2)
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Jongeren komen te 
makkelijk aan alcohol

Castricum - Jongeren onder 
achttien jaar krijgen te mak-
kelijk alcohol mee in Castri-
cum. Waar de cijfers in de 
regio Noord-Holland Noord 
een iets gunstiger beeld laten 
zien ten opzichte van vorig 
jaar, is dat in Castricum niet 
het geval. 
Bij veel aankopen in horeca, 
sportkantine of winkel kreeg 
de 17-jarige mysteryshopper 
de gevraagde alcohol mee 
zonder dat er naar de id werd 
gevraagd. Het nalevingsper-
centage bij een steekproef 
is 14%. Burgemeester Toon 
Mans is teleurgesteld in de 
uitkomsten.

Bij 31% van de alcoholver-
strekkers in Noord-Holland 
Noord kreeg de mystery-

shopper geen drank mee. In 
2013 was dit 26%, zo blijkt uit 
onderzoek in opdracht van 
het programma ‘In control 
of alcohol & drugs’. Landelijk 
is het met 22% slechter ge-
steld met de naleving van de 
regels. Castricum heeft naar 
aanleiding van de plaatselijke 
uitkomsten een eigen steek-
proef gedaan. Deze leverde 
een vergelijkbaar beeld op. 
De gemeente heeft inmid-
dels gesprekken gevoerd met 
de instellingen waar de over-
tredingen zijn geconstateerd. 
Het gaat in de meeste geval-
len om horeca en sportkan-
tines. Supermarkten en slij-
terijen scoren beduidend be-
ter qua naleving. ,,Ik vind de 
Castricumse cijfers bijzonder 
teleurstellend”, aldus burge-

meester Mans. ,,We zijn nog 
op zoek naar een verklaring 
hiervoor. Castricum opereert 
niet anders dan de andere 
gemeenten in de regio.” 

Sinds de invoering van de 
nieuwe leeftijdgrens van 18 
jaar hebben we fl ink geïnves-
teerd in de naleving. We heb-
ben alle instellingen bezocht, 
de vergunningen op orde ge-
bracht en gesprekken ge-
voerd. We hebben de verant-
woordelijken aangesproken 
op overtredingen en waar-
schuwingen afgegeven. Dit 
jaar hebben we vijf jongeren 
bekeurd die in overtreding 
waren. De volgende stap is 
dat we alcoholverstrekkers 
gaan bekeuren bij overtre-
dingen.” 

Oud-Castricum ontvangt eerste 
bijdragen van ondernemers

Castricum - Onlangs heeft 
de Werkgroep Oud-Castri-
cum 950 brieven verstuurd 
aan de ondernemers in Cas-
tricum en Bakkum. In de-
ze brief werden zij gevraagd 
het uitbreidingsplan voor ge-
bouw De Duynkant fi nanci-
eel te ondersteunen. Inmid-
dels zijn er positieve reac-
ties binnengekomen en kon-
den de eerste bijdragen wor-
den genoteerd. Oud-Castri-
cum is blij met ieder bedrag. 
De werkgroep doet opnieuw 
een beroep op de onderne-

mers om de uitbreiding van 
De Duynkant te kunnen re-
aliseren. Zij worden uitgeno-
digd om hun gift/sponsorbij-
drage over te maken op re-
keningnummer NL38 RABO 
0311905684 t.n.v. Stichting 
Werkgroep Oud-Castricum. 
Voor het maken van eventue-
le nadere afspraken kan men 
contact opnemen met pen-
ningmeester en projectleider 
Gerard Veldt, die te zien is op 
de foto. Hij is te bereiken via 
tel.: 0251-657662. Foto: Hans 
Boot.

Limmen - Op donderdag 17 
september zag een inwoner 
rond 10.45 uur dat een man 
bij de buren door de ramen 
naar binnen stond te kijken 
op de Rijksweg. Hij had een 
blauwe Volkswagen Golf, ty-
pe 4. Hij keek vanuit de oprit 
van de buren ook bij de ge-
tuige naar binnen en toen hij 
hem zag, vroeg hij of de ge-
tuige hondenvoer wilde ko-
pen. Er is een bende inbre-
kers actief die dit als smoes 
gebruikt. De man was van 
Nederlandse afkomst, on-
geveer 35 jaar oud, donker-
bruin haar en hij had een 
breed postuur. Lengte onge-
veer 1,80 mtr. De persoon is 
niet meer getraceerd.

Hondenvoer-
verkopers?

Castricum - Zondag 20 sep-
tember omstreeks 1.45 uur 
surveilleerde de politie ter 
hoogte van het NS-station in 
verband met fi etsendiefstal-
len. Twee Castricummers van 
16 en 18 jaar oud werden op 
heterdaad betrapt bij het ste-
len van een fi ets. 

Fietsendieven

Castricum - Mem’s atelier 
geeft een workshop pom-
poenversiering maken op De 
Loet 294 op vrijdag 25 sep-
tember. Aanvang 14.00 uur. 
Aanmelden: 0251-670775.

Workshop

Bakkum - Het was nog even 
de vraag of het ging lukken. 
Zouden er dertien leerkrach-
ten in de auto van juf Saskia 
passen? 
Fleur Hoffer-Jansen, juf in 
groep 5/6 op basisschool Cu-
nera, vertelt: ,,Dinsdag hiel-
den we ons in alle groepen 
bezig met allerlei rekenacti-
viteiten rond meten door te 
meten met én aan het eigen 
lijf. Eén van de hoogtepun-
ten van deze ochtend was de 
opening: de kinderen moes-
ten inschatten hoeveel leer-

krachten er in de auto van juf 
Saskia zouden passen. Ver-
volgens werd tijdens de start 
de proef op de som geno-
men: de leerkrachten namen 
één voor één plaats in de au-
to van de juf, net zo lang tot 
er niemand meer in paste en 
de vraag feitelijk beantwoord 
was. De leerlingen bepaal-
den de volgorde waarin de 
leerkrachten de auto inkro-
pen. De groep leerlingen die 
het hardst applaudisseer-
de mocht hun juf of meester 
voordragen.”

Beelden van toen
Limmen - De Limmer kermis terugzien? Timmerdorp, de mo-
torclub of schaatswedstrijden? De Stichting Oud Limmen laat 
de beelden nogmaals de revue passeren op vrijdag 9 okto-
ber. In de Burgerij is een open avond rond de evenementen 
in Limmen uit het verleden en heden. Aanvang 20.00 uur, en-
tree vijf euro inclusief koffi e.

Inloopavond Westerveld
Regio - Westerveld organi-
seert op woensdag  30 sep-
tember weer de maandelijk-
se inloopavond. Men kan dan 
zonder afspraak van 18.30 tot 
21.00 uur binnenwandelen 
en vragen stellen. 

Bijvoorbeeld over de plech-
tigheid of de invulling van de 
condoleance. Maar ook de 
keuze voor een gedenkplek 
in het park. De bijeenkomst 
is in de toonzaal van Informa-
tie & nazorg. Teamleider Ellis 
Verkerk geeft informatie over 
de verschillende mogelijkhe-
den. Zo kan een gedenkplek 
heel persoonlijk worden in-
gericht. Bijvoorbeeld met een 

gedenkteken op de plek die 
past bij de overledene; qua 
vorm, kleur en materiaal. Zo 
wordt een gedenkplek echt 
een persoonlijke plek om 
naar terug te keren.

Er is bovendien een herfst-
wandeling op 4 oktober. De  
gidsen leiden de bezoekers  
langs bijzondere monumen-
ten en tonen de natuur van 
het park. Deelnemen aan de-
ze wandeling? Aanmelden 
kan tijdens de inloopavond 
of via info@bc-westerveld.nl. 
De herfstwandeling begint 
om 14.00 uur en duurt on-
geveer twee uur. Kijk ook op 
www.bc-westerveld.nl. 
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Op een vroege ochtend met een opkomende zon zijn er prachtige opnames te ma-
ken van de  jachten in de haven van Uitgeest. Foto en tekst: Ger Bus

Geen nieuwbouw in 
buitengebied Uitgeest

Uitgeest - Ruim 60 hui-
zen, een pop-up restaurant, 
enz.:  het kan niet op. Krijgen 
we een Landal Green Park/ 
Roompot ( = Park Oudgeest) 
erbij?
Uitgeest heeft al meer ‘re-
creatiewoningen’ dan menig 
ander dorp: De Meerparels. 
Laten we het daarbij hou-
den. In Nederland staan zo’n 
5000 à 6000 recreatiewonin-
gen te koop.  En de project-
ontwikkelaar van De Hoop 
wil ons stiltegebied gebrui-
ken voor nieuwbouw.
Nee!
Frappant: het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeester-
meer  ( RAUM) kampt met 
financiële problemen. Dat is 
wel toevallig en dit recreatie-

schap ziet nu een uitgekien-
de kans om een woonwijk 
te realiseren in de Zwaan-
smeerpolder. Tja, de pro-
jectontwikkelaar ruikt geld 
en verblijdt ons met  mooie 
praatjes: ‘Het terrein wordt 
openbaar toegankelijk zodat 
omwonenden en overige be-
zoekers een rondwandeling 
kunnen maken wanneer ze 
dat wensen.’
Mijn voorstel: sloop de be-
staande gebouwen en geef 
het terrein – zoals jaren ge-
leden -  terug aan de natuur. 
Molen ‘De Hoop’ is er nooit 
gekomen; laat a.u.b. natuur-
bezoekers weer van dit ge-
bied genieten.

M.T. Rodenburg-Tiebie

Aanpak toekomst 
basisonderwijs Uitgeest
Uitgeest - Nog voordat de 
burgerraadpleging rond de 
Structuurvisie Uitgeest 2030 
gaat beginnen, ligt er een 
raadsvoorstel dat tot onom-
keerbare keuzes rond het 
basisonderwijs zou kun-
nen leiden. Zowel het perso-
neel van de diverse bestaan-
de basisscholen, ouders als 
overige betrokkenen dreigen 
zo onvoldoende bij de toe-
komst van ons basisonder-
wijs te worden betrokken.
Maar hieraan vooraf gaat het 
feit dat in artikel 23 van de 
grondwet staat dat het dua-
le bestel ouders de mogelijk-
heid biedt onderwijs te kie-
zen dat dichtbij hun eigen 
levensvisie ligt. En dat ze in 
staat stelt om vanuit hun ei-
gen identiteit een brug te 
slaan naar anderen. Dit is 
nog eens benadrukt door 
de voorzitter van de Onder-
wijsraad, Prof. Dr. G.T.M. Ten 
dam in de brief d.d. 5 april 
2012 aan de toenmalige 
voorzitter van de Tweede Ka-
mer. Met de juridische con-

sequenties hiervan dient ter-
dege rekening te worden ge-
houden bij het nemen van 
een besluit.
Tot nu toe is door slechts 
een raadslid, Mevr. V.M. 
Breeuwer-Hofman/PU, te-
gen de inspreker  Dir. Hans 
H. Groot van De Tabijn naar 
voren gebracht dat dit soort 
zeer belangrijke overwegin-
gen een hoofdrol dient te 
spelen.
Gezien de haken en ogen 
die dus aan het  raadsvoor-
stel kleven, dringen wij er op 
aan om nog geen onomkeer-
baar besluit te nemen, maar 
eerst - en op basis van ge-
noemd wetsartikel - in over-
leg te treden met alle betrok-
ken geledingen.
Ik roep ieder die dit aan-
gaat op om de raadsverga-
dering van 24 september te 
bezoeken, want met haastige 
spoed komt het zelden goed.

Frank du Long, voormlig 
voorzitter Balans Kenne-
merland 

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Noot van de redactie: bovenstaande onderwerpen staan mor-
gen, donderdag 24 september, op de agenda tijdens de open-
bare gemeenteraadsvergadering in het stadhuis. Meer infor-
matie: www.uitgeest.nl. 

Actueel onderwerp in 
film The Good Lie
Uitgeest - Vrijdag 25 sep-
tember zal bij Filmhuis De 
Zwaan de film The Good Lie 
te zien zijn. Een film met een 
actueel onderwerp: de film 
vertelt het waargebeurde 
verhaal van een jonge vluch-
teling uit de Soedanese bur-
geroorlog. Samen met drie 
lotgenoten gaat hij naar de 
VS. Ze ontwikkelen een bij-
zondere vriendschap met 
hun maatschappelijk werk-
ster.
In deze deze film uit 2015 zijn 
de hoofdrollen voor Reese 

Witherspoon, Arnold Oceng 
en Ger Duany. Een emotio-
nele doch hartverwarmende 
film gebaseerd op het verhaal 
van “The Lost Boys of Sudan”.
Een toegangskaartje kost 5 
euro inclusief kopje koffie/
thee. Kaarten zijn te koop bij 
boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139 te Uitgeest of aan de 
zaal, indien voorradig. Vrien-
den van de Zwaan Cultureel 
betalen slechts 4 euro voor 
een kaartje.
Meer informatie www.de-
zwaancultureel.nl.

Uitgeest - Op 1 oktober 
wordt landelijk de Dag van 
de Ouderen gevierd. Dit jaar 
viert de Stichting Uitgeester 
Senioren dit door u te ver-
wennen met een heerlijke 
koffietafel met soep en lek-
kere broodjes met muziek 
van Bart Blok. Donderdag 1 
oktober van 11.00 tot 13.00 
uur. Kosten 5 euro. Opgeven 
tot en met 29 september op 
het kantoor van de S.U.S. in 
dorpshuis De Zwaan, tele-
fonisch: 0251-319020 of via 
s.u.s@inter.nl.net. Zie ook: 
www.uitgeestersenioren.nl.

Dag van de 
Ouderen

Uitgeest - Namens de Ver-
enging Oud Uitgeest vertoont 
Bank Beentjes donderdag 15 
oktober foto’s van het vroe-
gere Uitgeest in De Zwaan. 
Altijd leuk om herinneringen 
op te halen en te zien hoe al-
les toen was en hoe het nu 
veranderd is. Wilt u erbij zijn? 
Koopt u dan op tijd uw kaart-
je, want deze presentaties 
zijn altijd snel uitverkocht. De 
presentatie vindt plaats van 
09.30 tot 11.30 uur. Kosten 
2 euro inclusief koffie/thee. 
Aanmelden: 0251-319020 of 
s.u.s@inter.nl.net.

Fotopresentatie 
Bank Beentjes
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Begin nieuw theaterseizoen
Alderliefste bijt spits af 

in De Zwaan
Uitgeest - Vrijdag 2 okto-
ber start bij de Zwaan Cul-
tureel het nieuwe theatersei-
zoen, en wel met de alom ge-
prezen band Alderliefste. In 
2014 bestond Alderliefste 20 
jaar en verscheen hun der-
de cd ‘Trois’. Trois is een plaat 
vol zelfgeschreven Franse en 
Nederlandse popnummers. 
Deze powerchansons be-
schrijven de hele geschie-
denis van de band en in hun 
- voorlopig laatste - rond-
je langs de theaters willen ze 
dit graag met u delen. Hun 
grootste hits ‘Une belle his-

toire’ en ‘Laat me/Vivre´ zul-
len (weer anders vertolkt) ui-
teraard niet ontbreken. Bien-
venue!
Aanvang van deze theater-
voorstelling is 20.15 uur. De 
toegangsprijs is 15 euro, 
Vrienden van de Zwaan Cul-
tureel krijgen 2,50 korting. 
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits 
nog beschikbaar), of via onli-
ne reservering. Voor meer in-
formatie en andere voorstel-
lingen zie de website van De 
Zwaan Cultureel, www.de-
zwaancultureel.nl.

Haring happen in café  
De Bonte Vivant

Uitgeest - Feest-, Sport- 
en Pretcafé De Bonte Vivant 
(Middelweg 180) organiseert 
vrijdag 25 september een 
oer Oudhollands feestspek-
takel: Haring Happen. Men 
is er wederom in geslaagd 
chef-kok Papa John te strik-
ken. Hij gaat zijn nieuwe ma-
tjes, de haringen op profes-
sionele wijze schoonmaken. 
De lichte ziltheid van deze 
heerlijke Hollandse maatjes 
maakt men wel dorstig. Ge-
lukkig wordt in de Bonte Vi-
vant rijkelijk bier geschon-
ken en wel in meerdere soor-
ten. Ook een aantal speciaal-
bieren.
Iedereen is welkom vanaf 
16.00 uur.

Mike Korver derde in 
fi nale Junior Ranking

Uitgeest - Golfer Mike Kor-
ver is als derde geëindigd 
in de grote fi nale van de 
NGF Junior Ranking. Daar-
voor plaatsen zich slechts de 
beste veertig golfers van het 
land in de leeftijd tot en met 
21 jaar.

Op de prachtige baan van de 
Rosendaelsche bij Arnhem 
kende Mike Korver een wat 
moeizame start. De net 18-ja-
rige Uitgeester had voor-
al problemen met de snel-
heid van de greens, waar-
door goede kansen op birdie 
verloren gingen en de fout-

jes vervolgens zwaar wogen. 
Met een ronde 75, drie boven 
par, nestelde hij zich toch ri-
ant in de top tien.
In de tweede ronde van de 
dag leek dat aanvankelijk 
hetzelfde te gaan. Na twaalf 
holes en slechts een enkele 
birdie stond Korver opnieuw 
op drie boven par in de ron-
de, maar daarna ging het lo-
pen bij de Uitgeester. In de 
resterende zes holes maakte 
hij geen foutjes meer, maar 
noteerde hij wel drie birdies. 
Dat bracht zijn totaal voor de 
ronde op 72, level par. In de 
fi nale kwam hij uit op 147, 

drie boven de baan.
Dat was voldoende voor een 
plaats op het podium. Drie 
slagen achter de winnaar 
eindigde Korver als derde. 
Daarmee zette de jonge Uit-
geester een indrukwekken-
de reeks voort. ,,Ik heb nu zes 
toernooien op rij op het po-
dium gestaan’’, wist hij feil-
loos. ,,Maar die eerste plaats 
ontbreekt nog en daar baal ik 
van. Dat wil ik in de resteren-
de wedstrijden van het sei-
zoen veranderen. Mijn spel is 
er goed genoeg voor, ik moet 
alleen de foutjes iets meer 
beperken.’’
Voor komend weekeinde 
plaatste Korver zich voor het 
Nederlands kampioenschap 
Par 3. Dat wordt gespeeld op 
de baan van Spandersbosch 
bij Hilversum.

Eerste plaats voor 
motorcoureur Eric Ott
Uitgeest - Eric Ott heeft de 
eerste plaats behaald in het 
open Nederlands kampioen-
schap Dutch Supersport. Dit 
gebeurde afgelopen week-
end tijdens de British Super-
bikes wedstrijden op het cir-
cuit van Assen.

Eric kwam dit weekend uit in 
twee klassen, het ONK Dut-
ch Supersport en de British 
Supersport EVO klasse. Za-
terdagmiddag begon de eer-
ste wedstrijd voor het Britse 
kampioenschap waarin Eric 
moest starten vanaf de elfde 
rij. Eric begon goed aan zijn 
race en liet zich goed meten 
met de Britse coureurs. Ron-
de na ronde haalde hij de 
mannen in en na een mooie 
strijd met constant snelle 
rondetijden eindigde hij op 
de achttiende plaats van het 
hele veld en de achtste plaats 
in de EVO klasse. Zijn snelste 
rondetijd in deze wedstrijd 

was 1:42.2 welke zijn startpo-
sitie voor de British Supers-
port wedstrijd op zondag zou 
bepalen.

Op zondag 20 september be-
gon in de middag de wed-
strijd voor het ONK Dut-
ch Supersport. In deze wed-
strijd reden ook Britse cou-
reurs mee uit de Supersport 
EVO klasse. Na zijn start van-
af de dertiende positie kwam 
Eric na de eerste ronde als 
twaalfde door. In de tweede 
ronde verschalkte hij Tim van 
Ooijen, Dan Stamper, Har-
ry Truelove en Christiaan No-
bel. De volgende ronde ging 
Eric voorbij aan Matt Tru-
elove waarna hij het gevecht 
aan ging met Danny van der 
Sluis. In de twaalfde ron-
de moest ook David Alling-
ham er aan geloven. Daarna 
begon het achterop het cir-
cuit een klein beetje te re-
genen waarna Eric ook Dan-

Eric Ott voor de Brit Joe Collier (foto: Kees Siroo)

ny nog inhaalde om de derde 
plaats te pakken. Na veertien 
ronden kwam Eric als derde 
over de fi nish maar omdat 
de Britse coureurs apart ge-
klasseerd werden mocht hij 
de hoogste trede van het po-
dium op en zichzelf winnaar 
noemen van de ONK Dut-
ch Supersport wedstrijd. Met 
een rondetijd in de 1:42.3 
reed hij, met een verschil van 
drie duizendsten, de één na 
snelste rondetijd van deze 
wedstrijd.

De tweede wedstrijd van de 
British Supersport was kort 
na de ONK wedstrijd. Het 
weer werd weer wisselvallig 
en de wedstrijd werd uitge-
steld. Na het opruimen van 
meerdere oliesporen na val-
partijen in een voorgaande 
race mochten de coureurs 
dan eindelijk de half natte 
baan op. Een aantal ronden 
na de start van de race ging 
het mis voor een aantal Brit-
se coureurs met crashes als 
gevolg waardoor de safetycar 
de baan op moest zodat de 
baan weer vrijgemaakt kon 
worden. Na drie rondes ging 
de safetycar van de baan af 
en konden de coureurs hun 
race weer vervolgen. Eric kon 
zijn ritme niet goed meer vin-
den en moest na een race 
van dertien ronden genoe-
gen nemen met de 26ste 
positie van het hele veld en 
veertiende in de EVO klasse. 
Desondanks is het team heel 
tevreden met de behaalde re-
sultaten van het weekend.

Na dit zeer geslaagde eve-
nement bereidt het team zich 
voor op de laatste twee wed-
strijden voor het NK Super-
cup kampioenschap op za-
terdag 3 oktober waarbij ook 
Alex Ott weer van de partij is. 
Iedereen is welkom om te ko-
men kijken en de toegang is 
gratis. (Karin Ott, foto: 
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Een prachtige aanwinst!
Uitgeest - Vrijdag 2 okto-
ber wordt hij pas onthuld, de 
prachtige historische pomp 
op het Reghthuysplein. Maar 
vorige week werd de verlich-
ting al ontstoken, zodat Uit-
geest zeker ‘s avonds een pa-
reltje rijker is.
De put is gebouwd door vrij-
willigers op initiatief van Uit-
geester Wim Bakkum. Het 
was de bedoeling dat de put 
eind juli al klaar zou zijn maar 
een maand daarvoor stuitten 

de bouwers op een eeuwen-
oude put. Bakkum kreeg ge-
lukkig vrij snel groen licht om 
verder te bouwen van de in-
geschakelde Oudheidkun-
dige Dienst, want nu, twee 
maanden na de geplande 
datum, is de pomp dan toch 
echt bijna klaar.
Na de onthulling komen we 
in de Uitgeester Courant uit-
gebreid terug op dit bijzon-
dere project. (Foto: Monique 
Teeling)

Veel variatie bij het 
eerste Open Podium
Uitgeest - Zaterdag 26 sep-
tember gaat men vol enthou-
siasme weer van start met 
een nieuw seizoen Open Po-
dium bij De Zwaan Cultureel. 
En als de variatie aan arties-
ten en muziek het hele sei-
zoen blijft zoals deze keer 
dan kunnen we een prachtig 
seizoen Open Podium tege-
moet zien.
Deze avond kunt u genieten 
van wereldmuziek  van de 
Columbiaanse Juan Nogue-
ra (foto) met zang, gitaar en 
percussie, begeleid door Fa-
tima met zang en fl uit. Maar 
ook van ‘De Mannen’ met 
Iers-Nederlandstalig reper-
toire met zang, accordeon, 
mandoline en cajon. Verder 
Ronald Gunther en Jacqueli-
ne, die eigen werk en covers 

brengen. Natuurlijk mag een 
fi ngerstyle gitarist niet ont-
breken aan ons Open Podi-
um dus Bert Pruis verzorgt 
fi ngerstyle blues. Merels en 
Kerels uit Lisse zorgen voor 
de popmuziek deze avond, 
met meerstemmige zang, gi-
taar en contrabas. 
Marjolein van der Heide zal 
zang en piano ten gehore 
brengen en Jeffrey Albertus 
verzorgt klassiek piano.
Een prima start met veel af-
wisseling bij deze eerste edi-
tie bam het Open Podium 
na de zomerstop. De zaal is 
open vanaf 20.15 uur, de op-
tredens beginnen om 20.30 
uur. De toegang is natuur-
lijk ook dit seizoen weer gra-
tis! Meer informatie www.de-
zwaancultureel.nl.

Vondel speelt ‘Familie’
Uitgeest - Toneelvereniging 
Vondel zet 8, 9, 10 en 11 ok-
tober het stuk ‘Familie’  op de 
planken in De Zwaan.
Familie kun je niet uitzoeken, 
die krijg je in de schoot ge-
worpen. Je hebt het er maar 
mee te doen. En familieleden 
kijken anders aan tegen een 
zelfde gebeurtenis of om-
standigheid. Waar de een 
luchthartig aan voorbij fi etst, 
levert voor de ander een gi-
gantische ergernis en zelfs 
frustratie op. 
Met deze twee gegevens is 
schrijfster Maria Goos op 
haar eigen wijze aan de slag 
gegaan en dat mondt uit in 
een hogedrukpan van emo-
ties als de familieleden elkaar 
voor het laatst compleet tref-
fen in een door de vader ge-
huurde chalet.
De familie: De vader - een 
goedhartige man, die smoor-
verliefd werd op de toen 
nog zeer naïeve en lieftallige 
moeder. Na de komst van de 
kinderen raakt hij op de ach-

tergrond en rijdt dan een ui-
terst klein scheef schaatsje, 
misschien niet eens echt.
De moeder, die zich na de 
geboorte van de beide kin-
deren miskend en onder-
gesneewd voelt en daarom 
vlucht in symbool-feminis-
me. De juiste woorden in de 
mond, de juiste bijeenkom-
sten bijwonen, maar voor-
al niets wezenlijks doen, be-
halve dan haar gezin voort-
durend wijzen op hoe onder-
drukt zij wel niet is.  
De zoon is het ouderlijk huis 
zo snel mogelijk ontvlucht en 
heeft te jong een gezin  ge-
sticht met zijn kindvrouwtje. 
Heeft volgens hem zeer ge-
leden onder de druk van zijn 
moeder en zijn zuster.  
De dochter. Het zorgende ty-
pe. Heeft een relatie met een 
mislukte schrijfster. Heeft 
niets meegekregen van de 
frustraties van haar broer. Wil 
nu het einde nadert schoon 
schip maken met alle toe-
standen uit het verleden en 

Er wordt nog volop gerepeteerd voor de voorstellingen begin 
oktober

gaat daarbij voorbij aan de 
wensen en gevoelens van 
een ander.
Het kindvrouwtje. Kindje, 
huisje, beestje, wat denkt de 
omgeving ervan en vanuit die 
gedachte de boel wanhopig 
onder controle proberen te 
houden.
De mislukte schrijfster. Be-
schouwt alles door een door 
drank geïnspireerde roze bril 
op een afstandje.
De moeder heeft K en haar 
leven loopt op het eind, maar 
dan is er geweldig nieuws, 
dat zij met iedereen wil de-
len, maar de familie is zelfs in 
het chalet nooit voltallig bij-
een. Uit ergernis, frustratie 
en onmacht bekritiseert, be-
commentarieert en fi leert zij 
iedereen venijnig en zonder 
pardon. 
De waarheid mag gezegd 
worden. En iedereen vertelt 
iedereen de waarheid, onver-
bloemd, keihard en pijnlijk.

Maria Goos heeft het schitte-
rend weergegeven. Aan Von-
del de opdracht om dat op 
het publiek over te brengen. 
Onder de gedreven leiding 
van Bart Brouwers is dat ge-
slaagd. 

Dit alles is te zien in “De 
Zwaan”, Middelweg 5, Uit-
geest, op 8, 9, 10 en 11 okto-
ber.   De avondvoorstellingen 
van donderdag, vrijdag en 
zaterdag beginnen om 20.15 
uur, de middagvoorstelling 
van zondag 5 oktober  begint 
om 14.15 uur.
U kunt uw kaarten à 10 euro 
reserveren op 06 53513750, 
Tecla Jansen.  Daarnaast zijn 
de kaarten verkrijgbaar bij 
boek- en kantoorboekhan-
del Schuyt,  Middelweg 139 
in Uitgeest.

Regio - Op de Trawlerkade 
in IJmuiden werd tijdens Pre-
Sail IJmond een groot zands-
culptuur gemaakt door Lucas 
Bruggemann. Bij het sculp-
tuur van de HalveMaen kon-
den toeschouwers een sel-
fi e maken om een gezinsar-
rangement naar de het echte 
VOC-schip te winnen. 
Op 1 september werd door 
Nienke Winkler, verkoop- en 
serviceadviseur Bedrijven de 
winnaar gekozen uit de ve-
le selfi es die via Facebook en 
Twitter bij Rabobank IJmond 
zijn binnengekomen. 
Deze trekking was ‘live’ op 
You Tube te zien. 
Chantal Stoker won de prijs 
en mag met haar gezin naar 
de Halve Maen in Hoorn. 
Woensdagmiddag heeft zij 
samen met Melle en Nout 
de prijs in ontvangst geno-

men. ,,De jongens kijken er 
erg naar uit om het prachtige 
schip te bezoeken. We gaan 
een mooie dag uitkiezen en 
maken er een gezellig ge-
zinsuitje van.’’ 
Rabobank bedankt alle deel-
nemers voor de vele mooie 
selfi es die zijn gepost! Voor 

degenen die de Halve Maen 
zelf willen bezoeken. Het is 
een mooie kans de VOC-tijd 
echt te beleven. De beman-
ning neemt jullie mee op ont-
dekkingsreis en vertelt alle 
spannende verhalen van het 
schip. 
De selfi e-actie is mogelijk 
gemaakt in samenwerking 
met het Westfries Museum in 
Hoorn. 
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Uitgeest - Onderstaand 
de activiteitenkalender 
van oktober van de Stich-
ting Uitgeester Senioren.
Alle activiteiten vinden 
plaats in dorpshuis de 
Zwaan, tenzij anders ver-
meld. Soosactiviteiten, da-
gelijks van maandagmid-
dag tot en met vrijdag-
middag. Voor inlichtingen 
m.b.t. Soos, kunt u bellen: 
312127, voor inlichtingen 
ANBO: 312161.
 
Maandag  5, 12, 19, 26:
09.00-10.00 uur: Pilatus, 
tevens van 10.15-11.15 uur
10.00-13.15 uur: Koffie-
Plus
10.00-12.00 uur: biljartles 
dames
13.30 -16.45 uur: Soos/bil-
jarten en bridgen 
14.30-16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten 
Rode Kruis, ook verkoop, 
inl: 312712
Maandag 5 en 19:
09.00-10.30 uur en 10.30-
12.00 uur: computerkennis
Maandag 12:
10.00-12.00: schrijvers-
kring
Dinsdag   6, 13, 20, 27:
09.00-10.00 uur: Yoga
10.45-11.45 uur: T’ai Chi 
13.30-16.45:  soos/biljar-
ten en competitie klaver-
jassen
13.30-16.00 uur: bridgen 
09.00-10.30 en 10.30-
12.00 uur: computerkennis
Dinsdag 13, 27:
09.30-12.00: fotocursus 
ANBO
Dinsdag 6, 20:
13.30-14.30 en 14.30-
16.00 uur: computerkennis
Woensdag 7, 14, 21, 28:
09.30-10.15 uur en van 
10.45-11.30 uur: Bewegen 
60 in de Klop, inl.: 310370
10.00-12.00 uur: koersbal 
(ANBO)
13.30-16.45 uur: Soos/ bil-
jarten en klaverjassen
19.45-21.30 uur: “Die 
Geestersangers” in Gees-
terheem, inl.: 313401
Woensdag 14, 28:
09.30-11.30: handwerken
13.30-15.30: kaarten ma-
ken
14.00-16.30 uur: tekenen/
schilderen
09.00-10.30 uur: digitale 
fotobewerking
10.30-12.00 uur: compu-
terkennis
Woensdag 7, 21:
14.00-15.30 uur: Engelse 
conversatie
10.00-12.00: muziek ma-
ken
09.00-10.30 en 10.30-

12.00 uur: computerkennis
Woensdag 7:
14.00-16.30 uur: Bingo
10.00-12.00 uur: excursie 
Huisvuilcentrale Alkmaar
Woensdag 14:
Stedenwandeling ANBO
Woensdag 21:
14.00-16.00: filmmiddag 
Donderdag 1,8,15,22,29:
Wandelen (1 of 2 uur): ver-
trek 9.30 vanaf De Zwaan
10.00-12.00 uur: Jeu de 
Boules: terrein Castricum-
merweg, inl. tel. : 311240
09.30-12.00 uur:  Soos met 
biljartles voor heren
09.30-11.30 uur:  beeld-
houwen/boetseren
13.30-16.45 uur: : Soos: 
biljarten/rummicub en 
scrabble (ANBO)
13.30-15.00 uur: Fifty-fit
14.00-16.00 uur: schaken
Donderdag 8, 22:
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: fotoalbum maken
09.30-11.30 uur:  3-di-
mensionaal (kaarten) en 
quilten
Donderdag 1, 15, 29:
10.00-11.30 uur: Engelse 
conversatie
Donderdag 15:
09.30-11.30 uur: theezak-
jes vouwen
Donderdag  22, 29:
09.30-11.30 uur: work-
shop I-pad
Donderdag 1:
11.00-13.00 uur: Dag van 
de Ouderen
Donderdag 8:
09.30-11.30 uur: lezing 
Joke Limmen
Donderdag 15:
09.30-11.30 uur: fotopre-
sentatie Bank Beentjes
Vrijdag 2, 9, 16, 23, 30:
09.00-10.00 uur en 10.15-
11.15 uur: yoga
13.30-16.45:  Soos/biljar-
ten
13.30-15.00 uur: De Zin-
gende Zwanen (ANBO)
Vrijdag 9, 16, 23, 30:
13.30-16.00 uur: Bridge 
beginners
Zaterdag 3,10,17,24, 31:
13.30-15.30 uur: Country-
line dancing (ANBO)

De S.U.S. is bereikbaar 
maandag-woensdag van 
9.00 tot 12.00 en 13.30-
16.00 uur en op donder-
dag en vrijdag van 9.00 tot 
12.00 in de Zwaan. 
Voor informatie over ac-
tiviteiten: mevrouw C. 
van Megen en mevrouw 
M. Kortekaas, tel.: 0251-
319020, e-mail: s.u.s@in-
ter.nl.net of kijk op de 
website: www.uitgeester-
senioren.nl. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Kroegenbridge weer groot succes
Uitgeest - Een week geleden 
dacht je nog dat de regentijd 
was aangebroken, maar de 
weergoden wisten natuurlijk 
van de Kroegenbridgedrive 
Uitgeest die 19 september 
zou plaatsvinden, en waren 
ons, bridgers én organisatie, 
gunstig gezind. Er zal wel het 
een of ander geofferd zijn. 
Het herstel zette vrijdag al in, 
en zaterdagmorgen piepte 
aanvankelijk een bleek zon-
netje door de wolken en later 
werd het zelfs gewoon een 
zonnige dag.
Werd voorheen  het loop-
briefje opgehaald in De Bal-
ken, dit jaar togen wij onder 
begeleiding van gezellige or-
gelmuziek naar de mooie hal 
van het gemeentehuis. Een 
goede samenbindende in-
geving van de gemeente en 
de organisatie (weliswaar 
niet om-niet, maar dat terzij-
de): de jaarlijkse bridgedrive 
trekt immers veel deelnemers 
uit de BUCH-gemeente. Om 
half elf werd, onder het ge-
not van een kopje koffie en 
een heerlijke molenkoek, op 
9 locaties de eerste kaart ge-
legd van de in totaal 364, per 
deelnemer. De organisatie 
had weer een prachtige set 
spellen bij elkaar geschud, 
aan scheve verdelingen geen 
gebrek. En zoals dan te doen 
gebruikelijk hoor je veel deel-
nemers ‘klagen’: ‘zeker uitge-
zochte spellen’. Maar de pret 
liet zich niet drukken. In In-
dian Summer-sferen wan-
delden we van café naar ca-
fé, streden tegen paren die 
nóg ouder waren dan wij zelf 
(het kan niet ontkend wor-
den: veel jongeren deden 
niet mee, en deden 21 jaar 
geleden, toen de eerste drive 
werd georganiseerd, ook al 
niet mee!) maar met een in-
zet en strijdlust die doet ver-
moeden dat ‘we’ met zijn al-
len over 22 jaar, sadder and 
wiser, nog steeds mee doen. 

Hoe dan ook, van Le Mimo-
se terugwandelend naar Het 
Portiertje scoorden we nog 
een schepijsje bij IJs- en Kof-
fiehuis De Florijn en we ein-
digden in die zelfde sfeer (In-
dian summer) op het terras 
van Bierencafé Thijs, alwaar 
we leerden dat ze op Texel 
niet alleen schapen hoeden 
maar ook heerlijke Skuum-
koppen brouwen. Onder 
zulks genot werden natuur-
lijk de spellen en resultaten 
besproken (met behulp van 
het goed verzorgde spellen-
boekje) en de kansen op een 
goede klassering ingeschat. 
Wat onszelf betreft was het 
podium al na de eerste ron-
de uit het zicht, maar al met 
al is een 18e plaats niet gek, 
op een totaal van 196 kop-
pels. Het winnende (gelegen-
heids-)koppel had een hoog 
BUCH-gehalte: Ria Vessies 
en Arie van der Eng spelen in 
Uitgeest en Castricum, wo-
nen in Limmen en Uitgeest, 
en hebben roots in Heiloo en 
Dorregeest. Als ik hun spel 
moet karakteriseren: onver-
stoorbaar, gedegen, gefo-
cust, de tijd-nemend. Vaak 
een degelijk recept, vandaag 
winnend. Onze hartelijke feli-
citaties gaan hun kant op. De 
volledige uitslag en de fre-
quentiestaten (de scores per 
spel) kunnen worden ach-
terhaald via de website van 
de organisatie, te vinden via 

Google.
Resten mij twee zaken:  Or-
ganisatie (Pieter, Ruud, Han, 
Theo, Wim, Toos),  hartstikke 
bedankt! Ik weet dat het heel 
wat voeten  in de aarde heeft 
om alles geregeld te krijgen 
voor een dergelijk evene-
ment, maar ik heb géén min-
punten kunnen ontdekken: 
Hulde dus, volgend jaar doe 
ik graag weer mee. En na-
tuurlijk de kroegen (beter is: 
locaties) zeer bedankt: zon-
der jullie medewerking is een 
drive niet mogelijk.

De winnaars: Ria Vessies en 
Arie van der Eng

Er viel heel wat te evalueren tijdens het drankje na afloop



Jeugdschaken in Uitgeest: 
er is nog plaats!

Uitgeest - Schaken is een 
denksport; het zet je herse-
nen letterlijk aan het werk. 
Wist je dat je dit ook in Uit-
geest als sport beoefenen 
kunt? 
Wekelijks oefenen jeugdle-
den in Dorpshuis De Zwaan.  
En het jeugdschaken heeft 
nog plaats voor nieuwe le-
den; dus ben je minimaal ze-
ven jaar of ouder? Meld je 
dan vrijblijvend aan voor een 

kennismakingsles! Het scha-
ken bij schaakmeester Frans 
van der Eng is er voor zowel 
jongens als meisjes.

Schaakprofs van de toe-
komst
Sinds jaar en dag wordt er 
geschaakt op vrijdagavond in 
dorpshuis De Zwaan in Uit-
geest. Wat veel mensen niet 
weten, is dat een uur voordat 
de schaakprofs binnenwan-

delen, de schakers van de 
toekomst worden opgeleid.
Iedere vrijdag van 19.00-
20.00 uur stoomt Frans van 
der Eng zijn leerlingen, mid-
dels een geheel eigen les-
programma, klaar voor de 
schaakcompetitie volgens de 
algemene richtlijnen van de 
Nederlandse Schaakbond. 
Zijn leerlingen, van zeven 
tot zestien jaar oud, oefenen 
daar tegen elkaar maar ook 
tegen de meester.  

Gratis deelname
Schaakmeester Frans vindt 
het jeugdschaken niet alleen 
leuk om te begeleiden, maar 
ook erg belangrijk. Hier wor-
den de denkers van de toe-
komst gecoached. Schaken 
lijkt niet bepaald een hippe 
sport, maar het helpt je je he-
le leven lang om strategisch 
te denken, en dat kun je dus 
op veel meer terreinen inzet-
ten. Belangrijk genoeg zelfs, 
om deze schaakgroep zonder 
kosten op te leiden. Schaken 
in Uitgeest is gratis, dankzij 
deze leermeester.

Opgeven kan op vrijdag-
avond vanaf 19.00 uur in 
Dorpshuis de Zwaan. Een 
proefles doen? Meld je aan 
via emailadres kallisto@pla-
net.nl.

Politie met kogelwerende 
vesten in actie in Uitgeest
Uitgeest - Politieagenten 
met kogelwerende vesten 
verschenen zondagavond 
plotseling in de J.E. de Wit-
straat in Uitgeest vanwege 
een mogelijk schietincident. 
Tegen elf uur had de politie 
een melding gekregen dat 
er geschoten zou zijn in de 
straat.
De politie was nog in de 
buurt na een hulpverlening 
even verderop in het dorp en 
was daardoor zeer snel ter 
plaatse. Ook een hondenge-
leider werd opgeroepen om 
indien nodig assistentie te 

kunnen verlenen.
 Politiemensen stelden ter 
plaatse een onderzoek in. 
Er werden geen direct be-
trokkenen of sporen van een 
schietpartij aangetroffen. Uit-
eindelijk gaf een bewoner 
aan dat hij enkele knallen 
gehoord had en uiteindelijk 
alarm geslagen heeft. Na on-
derzoek had de politie geen 
aanleiding om aan te nemen 
dat er daadwerkelijk gescho-
ten is in de straat. De politie-
eenheden zijn daarop weer 
vertrokken. (foto: Mizzle Me-
dia)

Uitgeest - Het was weer een 
spannende doch gezellige 
avond in De Wissel, ook be-
kend als het tafeltennis-Wal-
halla van Uitgeest. 
Team 1 had Tempo Team uit 
de hoofdstad op bezoek. 
Henk Spoelstra maakte weer 
van zijn gladde rubber en 
z’n gladde praatjes gebruik 
en kwam 3 keer als sterk-
ste van de tafel. De fanatie-
ke tegenspelers hadden het 
niet naar hun zin. Het publiek 
kon er wel om lachen. Victor 
Tchernov, de russische side-
spin machine, was net goed 
genoeg voor twee punten 
van zijn drie partijen. Martin 
van Veen veroverde een punt 
tegen de zwakste van de drie 
tegenstanders. Ook de dub-
bel werd door Henk en Mar-
tin gewonnen, hierdoor heb-
ben ze een mooie 7:3 over-
winning te pakken. 
Team 3 moest tegen de man-
nen uit IJmuiden. Dennis 
Janssen was deze avond nipt 
de beste speler bij de Uit-
geesters en won twee par-
tijen. De met links spelen-
de tuinder heeft niet alleen 
maar groene duimen, maar 
ook een smash om bang van 
te worden. Billy Fatels bleek 
veel te zwak voor de sterk-
ste speler van Fusia 2, maar 
ook te sterk voor de andere 

2 spelers. Ook een 2:8 ach-
terstand wist hij om te tove-
ren in een 12:10 winst. Nico 
Baltus had een zware avond: 
een vijfsetter die verloren 
ging, een partij die hij in 4 
sets wist te veroveren en een 
eentje die net als voor de an-
deren kansloos was. Billy en 
Dennis wonnen de dubbel, 
waardoor Team 3 toch met 
6:4 won.
Team 2 speelde uit in Spaar-
ne. Patrick Rasch, die er-
om bekend staat dat hij vaak 
een netservice maakt , maak-
te het heel erg spannend en 
verloor slechts 1 partij. Het 
scheelde niet veel of hij had 
bijna 3 punten binnenge-
haald. Het werden er helaas 
maar twee. René van Buren 
pakte zijn enig puntje in de 
eerste partij. Jelle van Werk-
hoven kon slechts in sommi-
ge sets overtuigen; hij won 
zelfs een set met 11:1, maar 
helaas geen punten. De uit-
slag was 7:3 voor Spaarne.
Team 4 had geen wedstrijd 
de afgelopen week.
Ook zin om een balletje te 
slaan of te kijken, kom ge-
zellig langs op maandag 
en donderdag. De zaal (De 
Wissel, De Hoop 3) gaat om 
20:00 uur open. Zie ook Fa-
cebook: www.facebook.com/
ttvuitgeest.

     TafeltennisnieuwsLezing Slag bij Waterloo 
op Fort aan den Ham
Uitgeest - Fort aan Den Ham 
is zondag 27 september ge-
opend voor publiek van 11:00 
tot 16:00 uur. Op deze zondag 

geeft Castricummer Piet Prin-
sen een lezing over de Slag 
bij Waterloo om 14:00 uur.
Piet heeft deze zomer met 

Piet plaatst het laatste stuk van de maquette in de Hermitage 
(foto: F. Braaksma)

veel succes met een maquet-
te van de veldslag in de Her-
mitage a/d Amstel geëxpo-
seerd. Delen van deze, in 30 
jaar zelf gemaakte maquet-
te van 35m2 zal Piet naar het 
fort meenemen.

Ingericht als militair museum, 
biedt het fort een kijkje in het
soldatenleven uit vroeger tij-
den. Verschillende exposities, 
zoals Ned-Indie 45-50, WO-2, 
1799 en Linie van Beverwijk, 
geven een beeld van dit his-
torisch erfgoed “De Stelling 
van Amsterdam”. Er is ook 
een scoutingmuseum.
De Stelling van Amsterdam 
staat op de UNESCO wereld-
erfgoed lijst. Het fort, een van 
de 42 forten van deze Stel-
ling, ligt aan de Busch en 
Dam 13 langs het spoor aan 
de N203 tegenover De Kro-
kodil.

Er zijn de hele dag rond-
leidingen in het fort maar u 
kunt ook zelf ronddwalen op 
en rond het forteiland.
De kantine is geopend en er 
is ruime parkeergelegenheid.  
NS Station Krommenie-As-
sendelft ligt op 1800 meter.
Het fort is ook iedere woens-
dag tussen 11 en 16 uur ge-
opend.

Aanvullende informatie vindt 
u op de website www.fort-
aandenham.nl.
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Spetterend slot van 
zwemseizoen De Zien

Uitgeest - Het eerste seizoen 
dat het zwembad in beheer is 
bij de vrijwilligers van Stich-
ting Zwembad de Zien zit er 
bijna op. Nadat het zwembad 
in april feestelijk is geopend, 
zal er nu feestelijk worden af-
gesloten!
Op dinsdag 15 september 
hebben de leszwemmertjes 
die er klaar voor waren hun 
seizoen afgesloten met af-
zwemmen voor A, B of C-di-
ploma. Wat een stoere jon-
gens en meiden, want het 
weer werkte niet echt mee. 
Juf Els had ze goed voor-
bereid, waardoor aan alle 
zwemmers het diploma over-
handigd kon worden.  Tien 
keer het A-diploma, der-
tien keer het B-diploma en 
drie keerhet C-diploma. Van 
harte gefeliciteerd allemaal! 
Goed nieuws voor iedereen 
die door wil gaan of wil star-
ten met zwemlessen, volgend 
seizoen zal Juf Els weer met 
veel plezier les gaan geven!
De trouwe ochtend zwem-
mers zullen het seizoen af-
sluiten op donderdag 24 sep-
tember. Nadat de baantjes 
weer getrokken zijn, zullen 
zij gezellig nababbelen onder 
het genot van een kopje kof-
fie en wat lekkers.
Op zaterdag 26 september 
zal er van 11.00 tot 14.00 uur 
een spetterend slot plaats-
vinden. Entree is gratis! Er 
worden allerlei wedstrijdjes 
georganiseerd zowel in het 
bad (wie wordt de snelste 
zwemmer van De Zien; onder 
begeleiding van zwemvereni-
ging Aquafit Castricum) als 
op het veld. Ook is Liefting 
Fit weer van de partij voor 
sportief vermaak. De leuk-
ste wedstrijd is misschien 
wel: “Wie is er het leukste 
verkleed!” Altijd al eens wil-
len zwemmen als Sneeuw-
witje, Spiderman, Smurf, Ko-
nijn of wat dan ook, dit is je 
kans! Is het toch wat fris, doe 
je je wintermuts op en hand-
schoenen aan. Uiteraard zijn 
er weer leuke prijzen te win-

nen. Door op het eind met 
zijn allen tegelijk bomme-
tje te doen, wordt er letterlijk 
spetterend afgesloten. Voor 
ouders, begeleiders en ieder-
een die van de partij is, is er 
warme chocolademelk met 
slagroom in de aanbieding in 
de kantine!
Zondag 27 september mogen 
de honden met hun baasjes 
nog gezellig een uurtje na-
spetteren van 11.00 tot 12.00 
uur. De baasjes betalen en-
tree, maar krijgen daarbij wel 
een leuke verrassing voor de 
hond.

Tot de allerlaatste minuut van 
dit seizoen kan men ook nog 
kleding inleveren. Deze kle-
ding wordt ingezameld voor 
Bag 2 School. 80% van de-
ze kleding wordt als kleding 
hergebruikt en de overige 
20% gaat naar de recycling-
industrie voor de productie 
van bedden, sokken, dekens 
en schoonmaaktextiel. Daar-
naast helpt u het zwembad. 
De Zien ontvangt een ver-
goeding van 0,30 per kilo.
Het zwemseizoen is dan af-
gesloten, maar tijdens de 
wintermaanden zullen er ook 
leuke activiteiten worden ge-
organiseerd op het terrein 
en/of in de kantine. Informa-
tie hierover zal kenbaar ge-
maakt worden via Facebook 
en de website www.zwem-
bad-dezien.nl en ook via de 
Uitgeester Courant. (foto’s: 
Zwembad De Zien)

Uitgeest - De bridgeclub 
wordt oud, althans, de le-
den worden ouder, grijzer, 
en er komen maar mondjes-
maat nieuwe (jongere!) leden 
bij. Werden de eerste com-
petitieavond door de voor-
zitter drie overleden oud-le-
den gememoreerd, op deze 
tweede competitieavond be-
reikte ons het droeve bericht 
dat actief lid Wim de Wildt is 
overleden, en nog wel tijdens 
een spelletje bridge. Vanaf 
deze plek wensen wij de fa-
milie veel sterkte toe. 
Terug naar de speelavond. 
De bridgemates, vorige week 
nog aanleiding tot vertraging 
vanwege een update, waren 
puik in orde, we konden vlot 
beginnen, en we konden ook 
weer spelverdelingen invoe-
ren. Die spelverdelingen zijn 
via internet thuis weer terug 
te vinden, zodat je een spel 
nog eens kunt terugkijken 
om nóg een keer te genieten 
van een van je geslaagde ac-
ties (bv. een squeeze), of om 

nog eens na te gaan waar 
jouw maat het weer eens fout 
heeft gedaan. Je kunt natuur-
lijk ook je eigen fouten terug-
kijken, daar doet het systeem 
niet moeilijk over. Kijken we 
naar de uitslagen dan zien 
we een mooie score van Tiny 
ten Hoeve-Aad Wijte. Vori-
ge week de laatste plaats, 
nu de tweede plaats. En om-
gekeerd, Ruud Berkhout en 
Fred van Andel scoren deze 
week een weinig fraaie laat-
ste plaats waar vorige week 
glansrijk werd gewonnen. 
Hoe is dat mogelijk? We hou-
den het er maar op dat bei-
den het hoofd vol hadden 
met andere dan speltech-
nische bridge-zaken. Wel-
licht druk met voorbereidin-
gen voor de kroegenbridge-
drive die afgelopen zaterdag 
is gespeeld. En richten we de 
blik op de uitslagen in de E-
lijn dan zien we drie (het wa-
ren er zelfs vier) koppels die 
59 of méér procenten scoren; 
Er wordt duidelijk gevochten 

        Bridgenieuws om hogerop te komen. Die 
hoge scores hebben natuur-
lijk ook een keerzijde: de ve-
le procenten die de een weg-
sleept, worden door ande-
ren ingeleverd. Wie dat zijn? 
Daarvoor verwijs ik u naar 
het internet. 

De uitslagen:
A-lijn: 1 Klaas de Groot-Pe-
ter Kossen 60,07%, 2 Tiny ten 
Hoeve-Aad Wijte 56,60%, 3 
Harry Twaalfhoven-Eric Mo-
lenaar 55,90%; 
B-lijn: 1 Henk Graafsma-Toin 
Graafsma 60,94%, 2 Lia Hen-
drikse-Corrie Nijsen 56,25%, 
3 Lea van Dommelen-Nel 
Weber 53,65%; 
C-lijn: 1 Wim Nugteren-Nel 
van Bergen 57,29%, 2 Guur-
tje Brakenhoff-Ton Braken-
hoff 56,25%, 3 Evelien Hui-
sing-Ria Weel 52,60%; 
D-lijn: 1 Maria Jacobs-Ro-
land Kiès 56,94% 2 Toos 
Schalk-Jaap Schalk 54,17% 3 
Elly Stuijt-Aad Stuijt 54,03%; 
E-lijn: 1 Will Griffith-Loes 
Neeft 61,20% 2 Jan van den 
Booren-Eddy Jansen 59,64% 
2 Lisette Klein-Ronald Klein 
59,64%. (Paul Wijte)

Uitgeest - “Alleen de laat-
ste tien minuten waren we 
bij de les”, verzuchtte trai-
ner coach Van Duijn, nadat 
hij zijn team afgelopen zon-
dag onderuit zag gaan tegen 
het Haarlemse Oosterkwar-
tier.   Beide ploegen zijn over 
het algemeen zeer aan elkaar 
gewaagd en kennen elkaar 
door en door.  Het thuisvoor-
deel met spelen op gras zou 
wel eens de doorslag kunnen 
geven. 
De instructie was duidelijk. 
Stormvogels zou het veld 
moeten betreden met de uit-
straling dat er in Uitgeest 
niets te halen viel. Gerard 
Valkering opende weliswaar 
de score door het benutten 
van een strafworp maar de 
ploeg kon niet doordrukkken.  
De opponent kon aanklam-
pen waardoor beide ploe-

gen elkaar lang in evenwicht 
hielden. Jord Betjes nam zijn 
ploeg op sleeptouw aan het 
einde van de eerste helft door 
twee treffers op zijn naam te 
zetten, maar lang konden on-
ze dorpsgenoten niet van de 
voorsprong genieten.  Oos-
terkwartier kwam langszij 
waardoor de stand bij rust 
werd bepaald op 5-5. 
De tweede helft vertoon-
de een ander spelbeeld. De 
bezoekers namen een voor-
sprong om die in het verloop 
van de wedstrijd niet meer 
uit handen  te geven. De rol-
len waren omgedraaid en 
Stormvogels liep achter de 
feiten aan.  Mede door du-
bieuze arbitrale beslissingen 
kreeg Stormvogels halverwe-
ge de tweede helft drie straf-
worpen tegen;  buitenkans-
jes die Oosterkwartier niet 

     Korfbalflits
       Stormvogels

onbenut liet. Het gevolg was 
dat de achterstand inmiddels 
tot 4 doelpunten verschil was 
opgelopen;  8-12 met nog 10 
minuten op de klok. Op dat 
punt leek Stormvogels pas te 
beseffen dat de overwinning 
op het spel stond en vond de 
ploeg het elan  om het thuis-
publiek te laten zien waartoe 
het in staat is. Demi Erkelens 
leidde het initiatief om de 
achterstand weg te werken 
door te scoren uit een fraaie 
doorloopbal, waarna de te-
genstander nog eenmaal een 
plaagstootje wist uit te delen.  
Door opeenvolgende scores 
van Jeroen Kuijk, Erkelens 
en Betjes gloor er nog hoop 
in de eindfase. Erkelens was 
overigens nogmaals trefzeker 
maar de arbiter keurde de 
treffer ten onrechte af. “Een 
gelijkspel is  ons ontnomen, 
maar wat wij vandaag heb-
ben laten zien was, los van 
de slotfase, veel te mat” al-
dus van Duijn bij het klinken 
van het eindsignaal.  Teleur-
gesteld moest de ploeg een 
12-13 nederlaag accepteren.

Buitendeurcollecte voor vluchtelingen
Uitgeest - De gezamenlijke 
bisschoppen roepen in de-
ze Vredesweek, op tot een 
deurcollecte in de parochies 
waarvan de opbrengst be-
doeld is voor hulp aan vluch-
telingen in Nederland en in 
het land van herkomst. De 
bisschoppen vragen gelovi-
gen daaraan royaal bij te dra-

gen, naast een eventuele gift 
aan Nederlandse hulporga-
nisaties die zich inzetten voor 
vluchtelingen. 
De parochie van Onze Lieve 
Vrouwe Geboorte in Uitgeest 
volgt deze oproep en de AMO 
houdt daarom een buiten-
deurcollecte voor de vluch-
telingen in het weekend van 

26/27 september na afloop 
van de Kerk In Beweging-
viering op zaterdagavond en 
de H. Mis op zondagochtend. 
Uiteraard is het ook mogelijk 
om een bijdrage over te ma-
ken op het rekeningnummer 
van de AMO: IBAN NL12RA-
BO 0152101950 o.v.v. ‘vluch-
telingen’. 
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Koffie en meer in Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - Elke woensdag-
morgen tot en met 14 okto-
ber organiseren de vrijwil-
ligers van de Tuin van Kapi-
tein Rommel in samenwer-
king met het Uitbureau voor 
bewoners van de Boogaert 
en de Santmark bijeenkom-
sten in de Tuin van Kapitein 
Rommel. 
De eerste bijeenkomsten wa-
ren zeer geslaagd. Zo was 

er onder begeleiding een 
speurtocht door de tuin en 
er werden geurzakjes ge-
maakt.  Ook in de komende 
weken worden er allerlei ac-
tiviteiten georganiseerd, zo-
als boeketjes maken, appel-
driehoekjes bakken van ap-
pels uit de tuin en natuurlijk 
is er ook tijd voor een praat-
je en koffie met wat lekkers.
Iedereen is welkom. 

Castricum - Op zondag 20 
september omstreeks 4.00 
uur zag de politie een voer-
tuig rijden op de Kleibroek 
dat opviel door het rijgedrag. 
Na controle bleek de chauf-
feur onder invloed van al-
cohol te zijn, een aanhou-
ding volgde. Later bleek hij 
355 ug/l alcohol in zijn bloed 
te hebben. Nadat de zaak 
was afgehandeld mocht de 
chauffeur weer gaan. Daarop 
vond de persoon het nodig 
de politie te beledigen waar-
op de persoon nogmaals is 
aangehouden. 

Met slok op de 
politie beledigen

Akersloot - Op zondag 27 
september wordt de 31e edi-
tie van de Amak trimloop ge-
lopen. De afstanden zijn 5, 10 
en 15 km, die om 11.00 uur 
van start gaan bij de hand-
balkantine aan de Boschweg 
3. De jeugd tot en met acht 
jaar loopt een halve mijl 
(805m) en de oudere jeugd 
tot en met dertien jaar een 
hele mijl (1610m). De halve 
mijl start om 10.00 uur en de 
hele mijl om 10.15 uur. Deel-
name voor de jeugd is gratis. 
Inschrijven kan op zondag 27 
september vanaf 9.00 uur in 
de kantine, deelname is vijf 
euro. Voorinschrijving is mo-
gelijk via www.inschrijven.nl 
en dan kost het vier euro.

Amak trimloop

Akersloot - Het klaverjassei-
zoen in café de Vriendschap 
gaat van start op zaterdag 26 
september. Traditiegetrouw 
zal eenmaal in de maand 
een drive worden georgani-
seerd. Deze drives zijn altijd 
op zaterdagavond en ieder-
een is welkom. Er zijn prijzen 
te winnen, ook met de verlo-
ting. De aanvangstijd is 20.00 
uur en men kan zich opgeven 
via tel.: 0251-312866 of in-
fo@vriendschapakersloot.nl.

Klaverjasdrive

Regio - De Dierenbescher-
ming afdeling Noord-Holland 
Noord (NHN) zoekt collec-
tanten voor de collecteweek 
van zondag 4 tot en met za-
terdag 10 oktober. De op-
brengst van de collecte wordt 
lokaal besteed en komt ten 
goede aan dieren in de regio 
Noord-Holland Noord. Aan-
melden kan  via www.dieren-
bescherming.nl/word-collec-
tant.

Belletje trekken

Castricum - Cor van Gelde-
ren verzorgt op donderdag 
24 september een lezing in 
de bibliotheek van Castricum 
over eetbare planten in de 
tuin. Hij laat zien dat een sier-
tuin en een tuin vol eetbare 
planten elkaar niet uitsluiten. 
De lezing begint om 20.00 
uur. In de lezing ‘de eetba-
re tuin’ laat hij voor de hand 
liggende maar ook ongewo-
ne planten zien. Bijvoorbeeld 
de PawPaw, een door de in-
dianen zeer gewaardeerd 

vruchtgewas, blijkt ook een 
decoratieve tuinplant te zijn. 
Als wintergroene haag de 
keukenlaurier aanplanten? 
In Nederland zijn er voor ons 
klimaat goed winterharde se-
lecties te koop waarvan de 
bladeren in stoofpotten pri-
ma smaken. Cranberries zijn 
niet alleen lekker als com-
pote met kerst, maar boven-
dien erg aardige bodembe-
dekkers. Aanmelden kan via 
www.bibliotheekkennemer-
waard.nl.

InformatieSteunPunt
Castricum - Op woensdag 30 september is het spreekuur 
van het InformatieSteunPunt in Geesterhage van 15.00-17.00 
uur. Hier kan men terecht voor een gratis advies op sociaal, 
maatschappelijk of psychisch gebied. Voor meer informatie 
023 5402030 of Martien@informatiesteunpunt.nl.

Handboeken voor mooiere 
erven in Laag Holland

Regio - De erven rond boer-
derijen in de Schermer heb-
ben een binnensloot, de er-
ven in de veenweiden zijn 
lang en smal, in de Beem-
ster zijn ze rechthoekig en 
hebben ze een vaste maat. 
Opvallend in de gemeente 
Castricum is het grote ver-
schil tussen de tuinderser-
ven (smal met geschoren ha-
gen aan weerszijden) en de 
erven van veehouders (blok-
vormig). Dit soort kenmer-
ken staan in een nieuwe se-
rie handboeken ‘Ontwerp 
uw eigen erf’ van Landschap 
Noord-Holland. Ze zijn be-
doeld voor erfeigenaren in de 
gemeenten Beemster, Cas-
tricum, Zaanstad, Oostzaan, 
Landsmeer, Waterland, Alk-
maar, Wormerland, Amster-
dam-Noord en Zeevang.
Veel erven in de diverse ge-
meenten zijn bijzonder. Het 
landschap bepaalt de op-
bouw en vormgeving van er-
ven. Daarnaast hield men 
vast aan de gewoonten van 
de streek. Zo kregen de erven 
het streekeigen karakter dat 
we nu zo mooi vinden. Maar 
hoe herken je als erfeigenaar 

die bijzondere elementen op 
je erf? En hoe maak je van je 
erf weer een visitekaartje van 
de streek? De antwoorden op 
deze vragen zijn terug te vin-
den in de nieuwe praktische 
handboeken ‘Ontwerp uw ei-
gen erf’ in de gemeenten in 
Laag Holland.
De boeken geven praktische 
tips om het erf nog mooier en 
waardevoller te maken. Stap 
voor stap kunnen erfeigena-
ren aan de slag met een ei-
gen ontwerpplan. Ook geeft 
het handboek advies over 
bouwen op het erf zonder 
verlies van kwaliteit. Daarbij 
komen verschillende regels 
vanuit het bestemmings-
plan en de omgevingsnota 
van de betreffende gemeen-
te aan bod. Als laatste geeft 
het boek adviezen over het 
aanleggen van erfbeplanting 
en het onderhoud dat nodig 
is om het erf in topconditie te 
houden.  
Er zijn tien handboeken ver-
schenen, voor elke gemeen-
te in Laag Holland één. De 
handboeken zijn te bestellen 
via www.landschapnoordhol-
land.nl/webwinkel.

Van duinwandeling tot 
wandelmarathon

Castricum - Altijd al eens 
mee willen doen aan de Eg-
mond Wandel Marathon of 
misschien zelfs de Vierdaag-
se van Nijmegen willen lo-
pen? Dan is trainen noodza-
kelijk. De duinen zijn heel ge-
schikt om te werken aan het 
uithoudingsvermogen en de 
gezondheid. En voor wie dat 
in een groep doet, is het nog 
eens gezellig ook.
Zondag 27 september orga-
niseren PWN en Univé sa-
men de open dag Natuur-
lijk Ontspannen. Deze dag 
in en om Bezoekerscentrum 
De Hoep staat volledig in het 
teken van vitaliteit in de na-
tuur. Tijdens de workshop 
Actief Wandelen van Loop-

school Together ervaren de 
deelnemers wat wandelsport 
precies inhoudt. Tijdens een 
korte wandeling van onge-
veer drie kwartier is er uit-
leg over uithoudingsvermo-
gen, snelheid en kracht. Er 
zijn vier workshops: van 11.00 
tot 12.00 uur, 12.00 tot 13.00 
uur, 14.00 tot 15.00 uur en 
van 15.00 tot 16.00 uur. Deel-
name is gratis. Opgeven voor 
de workshop via www.pwn.
nl/natuurlijkontspannen of 
bel met De Hoep via 0251 
661 066. 
Naast deze en andere work-
shops zijn er verschillende 
kraampjes en stands die in 
het teken staan van natuur-
lijk ontspannen.



Funvolleybal 
Castricum - Funvolleybal is 
de nieuwste tak aan de vol-
leybalboom. 
Funvolley is bedoeld voor kin-
deren tussen de 2,5 en 6 jaar.  
Veel bewegings- en balbaan-
herkenningspelletjes zijn vast 
onderdeel van de les. Gedi-
plomeerd volleybaltrainster 
en fysiotherapeut Tinka Ja-
nissen verzorgd de trainin-
gen. Zij heeft in de eredivisie 
gevolleybald. Zij wordt ge-
assisteerd door Carla Blok, 
trainster en ervaren volley-
balster. 
De start is op zaterdag 3 ok-
tober van 10.00-11.00 uur in 
de sportzaal van het Clusius-
college.

Duo Vercammen-Jaxon 
bij Limmen Cultuur

Limmen - Limmen Cultuur 
presenteert op zondag 4 ok-
tober om 14.30 uur het duo 
Vercammen-Jaxon op harp 
en vioolin de protestantse 
kerk op de Zuidkerkenlaan. 
Beide musici hebben een 
bloeiende internationale car-
rière opgebouwd en zij heb-
ben een concertprogramma 
ontwikkeld, waarbij ze het 
publiek trakteren op gepas-
sioneerde muziek uit Europa 
waarover ze ook graag ver-
tellen. Merel Vercammen en 
Elizabeth Jaxon hebben on-

der andere het Mozart-ef-
fect verder ontwikkeld dat 
zij hebben gepresenteerd op 
het Grachtenfestival in Am-
sterdam. Het belooft op 4 ok-
tober een geheel eigentijdse 
middag te worden met mu-
sici die, mede door hun stu-
dies, het publiek op inne-
mende wijze en met een fris-
se blik, prachtige muziek la-
ten horen. 
Kijk voor verdere informatie, 
reserveringen en entreeprij-
zen op www.limmencultuur.
nl of bel 072-5053274.

Juup zet rem 
op snelheid

Castricum - Juup Bruntink, 
net vijf jaar oud geworden, 
heeft een waarschuwings-
pop geplaatst op de Laan 
van Albertshoeve, omdat hij 
vindt dat iedereen hier veel 
te hard rijdt. Dat speelt niet 
lekker en het kan gevaar-
lijk zijn. 
Vader Frits is trots en noemt 
het een geweldig initiatief 
van zijn zoon. Misschien 
verdient het idee navolging. 
,,Het werkt ook nog, dat 
hebben we gezien met de 
hele buurt.” 

Smalle basis breekt volley-
balsters Croonenburg op
Castricum - Met drie ge-
blesseerde speelsters aan 
de kant begonnen de dames 
van Croonenburg hun eer-
ste competitiewedstrijd in de 
tweede divisie. Croonenburg 
verloor de wedstrijd met 0-4. 
De set uitslagen spraken 
voor zichzelf (25-17, 25-15, 
25-15 en 25-19). Lisan Kok 
scoorde met haar gevaarlij-
ke service en Marije Bloem 
bleek zowel aanvallend 
als verdedigend van gro-
te waarde. Het was niet vol-
doende om een vuist te ma-

ken tegen de dames uit Ca-
pelle aan de IJssel. Alleen 
de laatste set kwamen de 
dames van Croonenburg re-
delijk in de buurt van VCN. 
Coach Danny van de Oute-
naar heeft in de voorberei-
ding ook met een smalle se-
lectie gewerkt. Hij verwacht 
dat als zijn geblesseerde 
speelsters terugkomen er 
weer wedstrijden worden 
gewonnen. 
De volgende thuiswedstrijd 
is op 3 oktober om 17.00 uur 
in sporthal de Bloemen.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Akersloot - 10-09-2015: Lo-
is Eleonora Edith Magda Mat-
ta, dochter van Ihab Matta en 
Stephanie J.M. Smit. Castri-
cum - 13-09-2015: Laura Sop-
hie van Berkel, dochter van 
Alec V. van Berkel en Jessica 
van Assen. 14-09-2015: Faas 
Florian Brouwenstijn, zoon 
van David F. Brouwenstijn en 
Sharon G. Kloes. Limmen - 
11-09-2015: Julie-Jet Zomer-
dijk, dochter van Mark N. Zo-
merdijk en Suzanne Metze-
laar.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 10-09-2015: Wil-
helmus H.M. de Graaf en Ca-
tharina E. Punt. 12-09-2015: 
Martijn P.D. Kooijman en 
Margriet A. de Wit.
Limmen - 16-09-2015: Petrus 

W.J.M. Min en Naphassorn 
Bunpok. 
Elders woonachtig - 10-09-
2015: Mauritius G.M. Welbo-
ren en Jolanda P.G.G. Dirks. 
11-09-2015: Bas de Jong en 
Hendrika A. van der Kolk. 16-
09-2015: Peter J.W.  te Kulve 
en Lotte Bierhuizen.
 
Overleden
Castricum - 05-09-2015: Balt-
hasar A.H. Noordman. 11-09-
2015: Theodorus J. Duinme-
ijer, gehuwd met Hermina C. 
Admiraal. 14-09-2015: Anna 
I. Saarborg, gehuwd met Jan 
van Zanten. 14-09-2015: Bas-
tiana W. Schot, weduwe van 
Harm ter Heide. 
Limmen - 12-09-2015: Jan 
W. Holm, gehuwd met Freddy 
Schild. Elders woonachtig - 
13-09-2015: Hendrika C.F.M. 
Hogeland. 

Castricum – Dankzij de in-
zet van ruim 230 collectan-
ten, die vorige week huis-
aan-huis collecteerden voor 
KWF Kankerbestrijding, werd 

Opbrengst 
collecte KWF

het 18.692 euro bijeenge-
bracht.  Wie de collectant 
heeft gemist kan een storting 
doen op rekening NL23RA-
BO033377999 ten name van 
KWF Kankerbestrijding in 
Amsterdam. Eenmalig 2 euro 
schenken kan ook door GIFT 
naar 4333 te sms’en.

Caberetier Pepijn Schoneveld: 
Morgen klaart het op

Castricum - Vrijdag 25 
september is de aftrap van 
het huiskamertheatersei-
zoen bij Dorpsstraat23 
van Frank Boske.  Pepijn 
Schoneveld wurmt zich 
die avond in een keur van 
sketches in een avondvul-
lende voorstelling. 

Pepijn Schoneveld is ac-

teur en cabaretier. Het is be-
langrijk een plek te reserve-
ren, in het afgelopen seizoen 
is geen stoel onbezet geble-
ven. Het is weer een all-in ui-
tje, dus entree, een glaasje en 
hapje voor achttien euro. 

Aanmelden via info@dorps-
straat23.nl. Het adres is 
Dorpsstraat 23 in Castricum.

Jaimie scoort punten

Akersloot - Jaimie van Sik-
kelerus is in de voorlaat-
ste wedstrijd om de Eu-
ropean Junior Cup in Je-
rez, Spanje op een veertien-
de plaats geëindigd. Met de-

ze plaats scoorde de rijder uit 
Akersloot twee EK punten. 
Over twee weken wordt de 
laatste wedstrijd om de Euro-
pean Junior Cup verreden in 
het Franse Magny Cours.
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Vitesse pakt koppositie 
na 4-0 zege op Beemster
Castricum - Afgelopen 
weekend kwam Beemster 
voor het eerst op bezoek op 
de Puikman. Het is het der-
de seizoen dat de ploeg uit-
komt in de derde klasse en 
tot nu toe moesten alle zeilen 
worden bijgezet om niet te 
degraderen. De grote vraag 
was hoe de ploeg zich zou 
manifesteren in Castricum. 
En al was de eerste grote 
kans voor de bezoekers, uit-
eindelijk heerste Vitesse ook 
dit keer op alle fronten en uit-
eindelijk was de 4-0 zege een 
zwakke afspiegeling van het 
grote krachtsverschil.
Vitesse nam het initiatief en 
binnen tien minuten werd 
dat ook vertaald in een voor-
sprong toen een van de ver-
dedigers de bal panklaar 
klaar lag voor spits Robin 

Bakker. Die profi teerde dank-
baar het dat cadeautje: 1-0. 
Het duurde tot de veertig-
ste minuut alvorens de 2-0 
op het scorebord verscheen. 
Na een goede combinatie 
door het midden kwam mid-
denvelder Sam Castricum na 
goed doorzetten vrij voor de 
keeper en scoorde koelbloe-
dig. Na rust was het wachten 
op de derde goal. Die werd 
weer gescoord door Robin 
Bakker, die even voorbij de 
middenlijn een rush onder-
nam, door de verdediging 
slalomde en de keeper kans-
loos liet. Het slotakkoord was 
uiteindelijk voor Luuk ten 
Broek, die na goed doorzet-
ten van Mats Laan op rechts 
uiteindelijk de bal ontving en 
snoeihard uithaalde en voor 
de  4-0 eindstand zorgde.

Castricum - De brandweer 
zet de deuren open van de 
brandweerkazerne voor het 
publiek op zaterdag 3 okto-
ber van 11.00 tot 16.00 uur bij 
op de Burgemeester Boreel-
straat 1a.
Er zijn waterspelletjes, men 
kan een kijkje nemen in de 
brandweerauto en ervaren 
hoe het is om door de rook 
te lopen, er zijn diverse de-
monstraties zoals: vlam in de 
pan, bestrijden van een auto-
brand, de werking van kleine 
blusmiddelen, explosie van 
een gasfl es, het openknippen 
van een auto en meer. 
De vrijwilligers staan klaar 
om alle vragen te beantwoor-
den. Foto: Brandweer Castri-
cum.

Open dag 
brandweer 

D66 voor appartementen 
Rijksweg, GroenLinks tegen

Limmen - Voor het bedrijfs-
pand Rijksweg 132 in Lim-
men, waar voorheen Lim-
mendruk gevestigd was, 
prijkt al tijden een groot bord 
met de tekst ’te huur’. Met de 
beschikbaarheid van het na-
bijgelegen bedrijventerrein 
Nieuwelaan gaat het volgens 
D66 niet meer lukken om op 
deze locatie een nieuwe eco-
nomische invulling te vinden. 
Met behulp van architect Ge-
rard Min is daarom een ver-
bouwplan getekend om te 
komen tot een vijftal apparte-
menten in het goedkope seg-
ment en een kleine bedrijfs-
ruimte. Op donderdag 17 
september lag dit plan voor 
in de raadscarrousel van de 
gemeente Castricum.  Aan de 
raadsleden werd gevraagd al 
of niet akkoord te gaan met 
het vervolg van de omge-
vingsvergunningprocedure. 

Harold Ebels, Limmer raadslid 
namens D66, toonde zich een 
warm voorstander van het 
verbouwplan. Hij noemde de 
vijf appartementen een goe-
de aanvulling op de woning-
voorraad die zijns inziens nog 
onvoldoende is toegesneden 

op de groeiende vraag van 
kleine huishoudens, zowel 
starters als senioren. Boven-
dien, zo betoogde de demo-
craat, ligt er een zorgvuldig 
opgestelde exploitatie-over-
eenkomst, waardoor er voor 
de gemeente geen fi nanci-
ele risico’s aan de orde zijn. 
Volgens de D66-er is ook het 
parkeren goed opgelost en 
zijn de inspraakreacties van 
enkele omwonenden netjes 
afgehandeld. 
In de raadzaal kruiste Ebels 
de degens met Rob Glass, 
de vertegenwoordiger van 
GroenLinks. Volgens Glass 
kan de Rijksweg de ex-
tra verkeersoverlast als ge-
volg van de appartementen 
niet aan en zouden geen wo-
ningen moeten worden ge-
bouwd zolang de aanslui-
ting op de A9 bij Heiloo nog 
niet is gerealiseerd. Onder-
meer VVD, De VrijeLijst en de 
PvdA schaarden zich in het 
kamp van D66. Cees Hollen-
berg, de vertegenwoordiger 
van GDB, nam het plan eerst 
nog mee terug naar de frac-
tie. Op 1 oktober spreekt de 
raad zich defi nitief uit over 
het verbouwplan.

Castricum - Vitesse ‘22 zet 
de poort weer wagenwijd 
open voor alle jongens en 
meisjes van vier tot en met 
zeven jaar. 
Op zaterdag 3 oktober orga-
niseert Vitesse ‘22 een open 
dag op de Puikman. Van-
af 9.15 uur. liggen de tenues 
klaar in de kleedkamer en om 
9.30 uur betreden zij het A-
veld onder begeleiding van 
de Champions Leage-tune. 

Open dag 
mini’s Vitesse

Rustige week brandweer
Castricum - Dinsdagavond 
15 september vlak voor de 
wekelijkse oefenavond is de 
brandweer uitgerukt naar 
de Zeeweg voor een buiten-
brand. Dit bleek loos alarm 
te zijn. Het ging om de zelfde 
bouwkeet op de Provinciale-
weg te gaan waar de brand-
weer vorige week heen was 
gegaan. In de bouwkeet staat 
een aggregaat te draaien die 
rook via het dak door een pijp 
naar buiten blaast. 
Woensdagavond rond de 

klok van 19.40 uur was er 
een brandmelding bij hotel 
Borst: loos alarm. Vrijdag om 
17.10 uur moest de brand-
weer van Limmen uitrukken 
naar de Lagelaan hoek Oos-
terzijweg in Heiloo waar een 
klein brandje onder de mo-
torkap van een auto woedde. 

Zondag rond 9.00 uur heeft 
de brandweer de ambulance-
dienst geholpen om iemand 
uit een woning te hijsen aan 
de Bakkummerstraat.

Bijzondere ontmoeting 
op strand van Bakkum

Bakkum - Claudia Prins maakte zaterdagmiddag een strand-
wandeling en had een bijzondere ontmoeting. ,,We liepen op 
het strand van Bakkum richting Wijk aan Zee toen we een 
zeehond tegenkwamen. Zo nu en dan zien we ‘s zomers  wel 
eens een zeehond zwemmen voor de kust van Bakkum, maar 
op het strand kom je ze niet vaak tegen.”

Limmen - Op woensdag 16 
september omstreeks 23.15 
uur kreeg de politie een op-
roep om naar een woning te 
gaan. Buren gaven aan dat 
zij al vier dagen last hadden 
van de warmte afkomstig van 
het perceel boven hen. Het 
was nu zodanig warm dat het 
zorgelijk werd. Volgens de 
bewoners was al even nie-

mand meer gezien in de wo-
ning. Een warmtemeter gaf 
aan dat er duidelijk een ver-
hoging was ten opzichte van 
de andere woningen. De po-
litie kreeg toestemming de 
woning binnen te treden en 
ontdekte dat de thermostaat 
op 31 graden stond in plaats 
van de 18 waarop die was in-
gesteld.

Warmte van de bovenburen

Castricum - Op vrijdag 18 
september omstreeks 15.15 
uur werd een winkeldief aan-
gehouden bij Aldi. De dief 
wilde twee pakjes sigaretten 
wegnemen. Hij werd staande 

Winkeldief 
vastgehouden

gehouden. Hierop werd de 
winkeldief agressief waarop 
een klant de dief vastpakte 
en onder controle hield. Toen 
politie ter plaatse was bleek 
dat er in zijn tas nog meer 
goederen zaten die hij was 
vergeten af te rekenen met 
een waarde van 44 euro. De 
winkeldief is overgebracht 
naar het politiebureau.



a

Twee AVC pupillen in 
top-5 Noord-Holland

Castricum - De AVC pupil-
len Art Antipin, Edgar Don-
kersloot, Jasper de Groot, 
Menno Gorissen, Ruben van 
Amersfoort en Sepp Schulte 
hebben tijdens de competi-
tiefi nale op zaterdag 19 sep-
tember prima prestaties la-
ten zien, met voor twee van 
deze jongens zelfs een top-5 
klassering. Aan de fi nale de-
den de beste pupillen uit heel 
Noord-Holland mee. 
De jongens pupillen A2 had-
den zich als ploeg geplaatst 
voor deze fi nale, dankzij hun 
goede prestaties in de drie 
voorronden. Zij eindigden op 
een zevenden plaats in het 
ploegenklassement. 

Sepp (jongens pupillen C) 
had zich individueel geplaatst 
voor deze fi nale, en heeft met 
zijn prestaties op de meer-
kamp een vierde plaats in 
het eindklassement gehaald. 
Hij behaalde 1329 punten 
met een dik PR bij balwerpen 
(27,03 m), en een prachtige 
sprong van 3,77 ver. Slechts 
één fi nalist sprong nóg ver-
der dan Sepp, waarmee Sepp 
zich de op-één-na beste ver-
springer van heel Noord-Hol-
land mag noemen. 
Sepp en Art mochten voor 
hun respectievelijk vierde en 
vijfde plaats op de meerkamp 
een grote medaille mee terug 
naar Castricum nemen. 

Ook leren schaatsen? 
Castricum - Kinderen kun-
nen bij Vereniging Kennemer 
IJsbaan (VKIJ) vanaf 10 okto-
ber starten met schaatsles-
sen. Kinderen van zes tot en 
met twaalf maken kennis met 
de schaatsbeweging en de 
techniek van het schaatsen. 
Ook de wat oudere kinderen 
die beter willen leren schaat-
sen kunnen nog beginnen 
met jeugdschaatslessen. 
De kinderen schaatsen op 
kunstijsbaan de Meent in 
Alkmaar op zaterdagochtend 
van 10.00 tot 11.00 uur. De 
groepen worden ingedeeld 

op niveau en hebben elk een 
professionele trainer, die ge-
durende twintig lessen gaat 
werken aan de beginselen of 
de verdere ontwikkeling van 
de techniek. Naast de lessen 
zijn er regelmatig ontspan-
nende activiteiten. 
Als Koning Winter dit jaar in 
het land komt gaat de eigen 
natuurijsbaan aan de Zee-
weg open en dan zullen de 
lessen daar in de buitenlucht 
worden gegeven. Voor meer 
informatie en opgave www.
vkij.nlof mail naar jeugd-
schaatsen@vkij.nl. 

Muziektheater: Het 
leven van Etty Hillesum
Castricum - In de Maranat-
hakerk wordt op zondagmid-
dag 4 oktober vanaf 16.00 
uur een muziektheaterstuk 
opgevoerd over het leven van 
Etty Hillesum.
Dit stuk is gebaseerd op het 
dagboek en de brieven van 
Etty Hillesum, een Joodse 
vrouw die 100 jaar geleden, 
in 1914 geboren werd en op 
30 november in 1944 stierf 
in Auschwitz, slechts 30 jaar 
oud.  Haar leven werd ge-
kleurd door haar onstuimi-
ge en soms grillige karakter, 
haar Joodse afkomst en de 
Tweede Wereldoorlog. Haar 
oproep is om, onder welke 
omstandigheid dan ook, de 

antwoorden in jezelf te zoe-
ken en in jezelf de dingen 
te verbeteren. Deze levens-
kunst, inspiratie en kracht 
probeert Vocalgroep Choral 
vorm te geven. 
Na afl oop van de voorstelling 
is er een hapje en een drank-
je en gelegenheid de acteurs, 
zangers en musici te ontmoe-
ten. Toegang vrij. Vrijwillige 
bijdrage bij de uitgang.

Boekhandel Laan is aanwe-
zig met een boekenkraam 
waar haar dagboek Het ver-
stoorde leven en een bloem-
lezing uit de brieven die ze 
schreef vanuit Westerbork te 
koop zijn.

Regio - Het ouderinitiatief 
Vrijes school Castricum/Uit-
geest heeft voor eind okto-
ber tweehonderd aanmeldin-
gen nodig om voorjaar 2016 
te starten met de subsidie-
aanvraag en de procedure bij 
het Ministerie van Onderwijs. 
Momenteel zijn er nog zo’n 
zeventig aanmeldingen no-
dig om die grens te halen en 
daadwerkelijk over te gaan 
tot het oprichten van een 
vrije school in de regio. 
Aanmelden van kinderen 
vanaf nul jaar voor het ini-
tiatief kan via de websi-
te www.vrijeschooluitgeest.
nl of www.vrijeschoolcastri-
cum.nl en is vrijblijvend.  Het 
doel van het ouderinitiatief is 
het opstarten van ten min-
ste twee kleuterklassen en 
een eerste klas (groep 3). 
Daarnaast kunnen naar ani-
mo ook hogere klassen op-

gestart gaan worden. Het 
vrijeschoolonderwijs onder-
scheidt zich doordat reke-
ning gehouden wordt met 
de persoonlijke talenten van 
elke leerling. Het biedt ver-
bredend onderwijs dat veel 
ruimte geeft voor het ontwik-
kelen van cognitieve vaardig-
heden, inventiviteit en creati-
viteit. Kennismaken met het 
vrijeschoolonderwijs in de 
praktijk kan bij diverse vrije-
scholen in de omgeving. Op 
de website van het ouderini-
tiatief zal een overzicht ge-
plaatst worden van aanko-
mende herfst- en jaarmark-
ten. Het ouderinitiatief orga-
niseert binnenkort een ou-
deravond in de stijl van de 
vrijeschool, onder begelei-
ding van een vrijeschooldo-
cente. Houd de websites in 
de gaten voor aanvullende 
informatie. 

Akersloot - Na dinsdag 15 
september in de stromende 
regen tegen Havas te heb-
ben gespeeld, waarbij er ver-
diend werd gewonnen, was 
het twee dagen later tijd voor 
de wedstrijd tegen Berdos 
voor de Dames 1 van Meer-
vogels. Berdos had tot nu toe 
alles gewonnen en bleek dan 
ook een moeilijke tegenstan-
der. De punten bleven in te-
genstelling tot dinsdag niet in 
Akersloot. 
Berdos liet al gauw de goe-
de opbouwrij losstormen en 
zette Meervogels op een fl in-
ke achterstand. Waar Ber-
dos met weinig moeite via 
afstandschoten, maar ook 
goeie passeerbewegingen 
het net konden vinden, kwam 
Meervogels moeilijk op gang. 
Na rust bleef Berdos de over-
hand houden, maar ondanks 
dat Berdos bleef scoren, liet 
Meervogels de koppies niet 
hangen. De doelpunten van 
Meervogels kwamen voort 
uit mooie acties en diverse 
goed uitgespeelde breaks. 
De wedstrijd eindigde in een 
stand van 25-40, maar de 
dames hebben wel degelijk 
mooi spel laten zien. 
Volgende week speelt Meer-
vogels op zondag 27 septem-
ber om 13.30 uur tegen Con 
Zelo 1. 

Mooi spel van 
Meervogels

Limmen - Jeugdvisclub Sa-
men Beet sluit het witvissei-
zoen af met een sponsor-
wedstrijd . De geplande wed-
strijd van 27 september is uit-
gesteld naar zondag  11 ok-
tober. 
Dit vanwege de tegenval-
lende vangsten door tijdelijk 
slechtere waterkwaliteit. 
Op 11 oktober wordt ge-
vist  voor het goede doel. Dit 
jaar om een bijdrage te le-
veren aan dolfi jnenthera-
pie voor Zelda van Bohee-
men. De jeugdleden gaan 
langs de deuren en probe-
ren zoveel mogelijk geld voor 
hun gevangen vis te krijgen. 
De vissen worden overigens 
geteld en netjes terugge-
zet in het water. Verzamelen 
voor de wedstrijd is om 9.15 
uur op de haven van het Stet. 
Om 10.00 uur is de start. Na 
de wedstrijd is de prijsuitrei-
king van zowel de wedstrijd 
als van de seizoensprijzen 
van de competitie. Dit vindt 
plaats in het clubgebouw van 
Harmonie Excelsior. De vis-
sers moeten zich aanmelden 
bij Peter van der Heijdt, via 
mail marian.peter@zonnet.nl 
of per telefoon 072-5051056. 

Samen Beet

Rode Kruis EHBO-cursussen
Castricum - De Rode Kruis-
afdeling Castricum biedt het 
komend half jaar drie ver-
schillende EHBO-cursus-
sen aan in de Brandweerka-
zerne, Rijksweg 51, Limmen. 
De workshop EHBO aan ba-
by’s en kinderen is op dins-
dag 3 november en 26 ja-

nuari. De uitgebreide cursus 
Eerste Hulpverlener voor be-
ginners start op woensdag-
avond vanaf 10 februari. De 
snelcursus EHBO duurt vier 
uur en wordt gegeven op 12 
januari en 19 januari. Aan-
melden via http://shop.rode-
kruis.nl/.
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