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Wie gaat mee goud zoeken?
Uitgeest - Wat kan Uitgeest toch mooi zijn! Deze foto is 
afgelopen week genomen ter hoogte van de moestuinen en  
eendenkooi. De foto is gemaakt door Bas van der Landen.

Clubkampioenschappen 
bij TV De Dog
Uitgeest - In de afgelopen 2,5 
week waren er 299 wedstrijden, 
636 sets en 5810 games nodig 
voordat de clubkampioenen in 
de dubbel en de mix van TV De 
Dog gehuldigd konden worden. 
Zondag was de finaledag. Een 
dagje later dan gepland, maar 
de organisatie had vanwege het 
overvolle programma, de be-
schikbaarheid van de deelne-
mers en een paar winterse buien 
in de laatste week helaas geen 
andere keus. Maar dat mocht 
de pret niet drukken. Er ston-
den een paar mooie partijen op 

het programma, waarbij de un-
derdog veelal totaal geen ontzag 
toonde voor de favoriet. Dit re-
sulteerde in een paar verrassen-
de kampioenen zoals bijvoor-
beeld Niels Vonk en Niels Win-
ter in de HD4 (zie foto). Dit ge-
legenheidsduo onttroonde in 
een spannende driesetter de re-
gerende kampioenen Tim van 
Duin en Ronald Vlieland. Niels 
en Niels kunnen, net als alle an-
dere kampioenen, naast de titel, 
genieten van een jaartje eeuwi-
ge roem op de Wall of Fame die 
in het clubhuis hangt. 

Uitgeest - Zaterdag 22 sep-
tember start het theaterseizoen 
in dorpshuis de Zwaan met een 
spetterend concert van Nienke 
van den Berg. Nienke is in Uit-
geest vooral bekend als zangle-
rares van de zangkoren van Mu-
ziekschool Uitgeest. Maar Nien-
ke is ook professionele zangeres 
en sinds september 2009 hét ge-
zicht van kinderomroep Z@ap-
pelin. Daarnaast heeft zij meege-
werkt als zangcoach bij het Juni-
or Songfestival, X-Factor en Hol-
land’s Got Talent 2011 en 2012.
Hoewel ze Jazz-zang heeft ge-
studeerd, ligt haar hart bij de 
popmuziek. Tijdens het concert 
wordt ze begeleid door haar vas-
te gitarist Frank Noom. Het con-
cert kenmerkt zich door een in-
tieme setting van pop- en jazz-
nummers, waarbij nummers van 
Michael Jackson, Dixie Chiks, 
Andele en Van Morrison wor-
den gespeeld. Maar ook zelfge-
schreven liedjes zullen zaterdag 
22 september om 20.15 uur te 
horen zijn in theater de Zwaan, 
Middelweg 5 te Uitgeest.
Kaartverkoop digitaal: www.
dorpshuisdezwaan.nl. Voorver-
koop bij boekhandel Schuyt, 
Middelweg 139 in Uitgeest. Toe-
gangsprijs: 10 euro. Aanvang: 
20.15 uur.

Nienke van 
den Berg in 
De Zwaan

Uitgeest - FC Uitgeest wil graag 
een nieuwe toiletvoorziening. Ze 
hebben daarvoor een grappig 
filmpje gemaakt en dit ingediend 
bij het Dichtbijfonds van de Ra-
bobank IJmond Noord. 
Dit fonds is voor de bank een 
middel om wat terug te geven 
aan haar omgeving. De Rabo-
bank reserveert elk jaar een 

deel van haar winst voor het Ra-
bo Dichtbijfonds. Met het fonds 
geven zij lokale projecten een 
steuntje in de rug. De bedoe-
ling is dat zoveel mogelijk men-
sen de site bekijken en hun stem 
uitbrengen. Hoe meer stemmen 
hoe minder hoog de nood... 
Stemmen kan op www.rabo-
dichtbijfondsijmondnoord.nl.

Hoop op bijdrage Rabodichtbijfonds

Hoge nood bij FC Uitgeest

Castricum
Heerhugowaard

8.50

Caramelslof

Caramel, slagroom, melkchocolade en 
luchtige mokka-crème 
 Van 9,95 voor
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Medische hulp voor toeristen
Campinggasten worden verzocht zich voor medische hulp te wenden tot 
praktijk Leemhuis/van der Maarel, Dorcamp 1, tel. 654540. In het (hoog)
seizoen dagelijks spreekuur op de grote campings.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. De Brink, 
Torenstraat 64, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Churchillplein, Akersloot, 
tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620. Regi-
onale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, Van 
Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uit-
geest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-
mail: cpcastricum@gmail.com of www.cpcastricum.nl.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CasTrICum,
Bakkum, LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

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: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 6.100

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Paraglider raakt gewond
Castricum -  Een 47-jarige paraglider uit Amsterdam raakte vorige 
week woensdagmiddag gewond op het strand bij de hoofdingang. De 
paraglider kwam door het plotseling wegvallen van de wind met een 
harde klap op het strand terecht. De man had erg veel last van zijn 
rug en werd met de ambulance overgebracht naar het Medisch Cen-
trum Alkmaar.

Een hondenzwemdag in 
zwembad Damphegeest
Limmen - Bij een lekkere temperatuur en af en toe een zonnetje ge-
noten honden en baasjes van de afsluiting van het zwemseizoen 2012 
in het zwembad Dampegheest in Limmen. Foto: Peter van Renen. 

Museum Gemaal 1879 nog 
twee zondagen te bezoeken
Akersloot - Nu het zomersei-
zoen ten einde loopt gaat het 
Museum Gemaal 1879 per okto-
ber zijn deuren weer sluiten. Op 
de zondagen 23 en 30 septem-
ber is er nog gelegenheid om het 
gemaal te bezoeken van 13.30 
tot 16.30 uur. Op die dagen ver-
maalt het gemaal voor bezoekers 
water en kan tevens de expositie 
van keramisten Annelies Deu-
tekom uit Heerhugowaard wor-
den bezichtigd. Naast keramiek-
beelden zijn er ook enkele bron-

zen beelden ten toon gesteld. 
Het Gemaal 1879 is te vinden in 
Akersloot op het adres Fielker-
weg 4/ tegenover Klein Dorre-
geest 12, in de nabijheid van ho-
tel Van der Valk.
Annelies Deutekom en/of de 
vrijwilligers van het gemaal zul-
len bezoekers van harte verwel-
komen en rondleiden en een in-
kijkje geven op de kunst en de 
waterhuishoudkundige historie 
van het gebied rond Akersloot 
en Limmen. 

Amsterdam Nieuw-West 
in de jaren 1950-1960
Castricum - Vrijdagochtend 28 
september geeft Erik Schmitz 
een lezing in bibliotheek Castri-
cum over de nieuwe wijk in Am-
sterdam, Nieuw-West in de jaren 
’50-’60.
In de lezing is veel aandacht voor 
het wel en wee van de inwoners 
en de wijze waarop zij de nieuwe 
wijk hebben ervaren. Het verhaal 
wordt ondersteund door foto’s 
uit de collectie van het Stadsar-
chief Amsterdam en bijzonde-
re en ontroerende amateurfilm-
pjes van bewoners. Zo ontstaat 

niet alleen een beeld van Am-
sterdam, maar ook van de Ne-
derlandse wederopbouwperio-
de. Aan de hand van vaak onbe-
kende foto’s en amateurfilmpjes 
neemt Erik Schmitz, medewerker 
van het Stadsarchief Amster-
dam, bezoekers mee terug naar 
de jaren ’50 en ’60. Aanvangstijd 
10.00 uur, toegang 2,50 euro in-
clusief kopje koffie of thee. Re-
serveren is mogelijk via de klan-
tenservice en op tel.nr. 0251-
655678 of mail via Castricum@
bibliotheekkennemerwaard.nl. 
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Kerkkoor Laus Deo 
schrijft geschiedenis
Uitgeest - Kerkkoor Laus Deo 
schrijft geschiedenis en dat wil 
men in boekvorm uitgeven. Een 
gelukkig toeval wil dat juist nu 
de Rabobank een Rabo Dicht-
bijFonds is gestart. Via dit fonds 
worden bindende initiatieven 
beloond, maar je moet er wel 
iets voor doen. Zoals het hebben 
van een initiatief waaraan de ge-
meenschap iets heeft en dat in 
beeld gebracht wordt in een 
filmpje. Ook is er een wedstrijd-
element aanwezig dat stelt dat 
de 6 inzendingen met de mees-
te stemmen worden beloond. En 

daar gaat dit berichtje over. 
Vindt u het een aardig idee om 
de geschiedenis van kerkkoor 
Laus Deo met behulp van de Ra-
bobank uit te geven? 
Breng dan uw stem uit op de-
ze link: http://www.rabodichtbij-
fondsijmondnoord.nl/regio/Uit-
geest.

En als u nog nooit van Laus Deo 
gehoord heeft, loopt u dan op 
zondagmorgen even bij de kerk 
aan de Langebuurt naar binnen 
om een uurtje of half 10. Dan 
zingen ze meestal. 

Het jongenskoor van Laus Deo uit ongeveer 1956

 

Middelweg 89 • Uitgeest • Tel. 0251 - 312 261 • www.dickkok.nl

Varkensshoarmavlees
	 1	kilo

Hollandse	Kipfilet
Zonder	toevoegingen	 1	kilo

Hamburgers		 4	voor
100%	rundvlees

Hele	Paardenworst	Stuk	Grillworst
per	stuk	 per	stuk

Vleeswaren	trio		 samen	±300gr.
Runderrollade
Katenspek
Gebraden	gehakt

6,00

6,95

3,00

5,00

5,00 3,00

Geldig	t/m	zaterdag	22	september	2012

betrouwbare voorlichting en informatie bij de aankoop van jouw huis.
deelnemende partijen:

landelijke sponsors:

meld je nu aan op jouweerstewoning.nl

Stichting Starter organiseert voor de starters op de woningmarkt op 
26 september in heemskerk het Starterscafé. De Stichting heeft 
als doel de starters op de woningmarkt te informeren. Door middel 
van het organiseren van startersavonden krijgen starters de mogelijk-
heid eens te komen praten met deskundigen op het gebied van 
woningfinanciering, makelaardij en notariaat. 

wil jij je eerste huis kopen? 
Kom dan langs voor informatie en een eerste kennismaking tijdens 
dit gratis inloopmoment. Er ligt een informatiepakket voor je klaar. 

GraaG tot 26 september!

Gratis informatieavond 
voor beGinnende huizenkopers

JouW eerste WoninG?
bezoek het starterscafé!

van 19:30 - 21:30 UUR
in de kas
bURgemeesteR nielenplein 44

heemskerk
26 september 

HeemskeRk-centRUm

DE 
STARTERS-

LENING IS WEER 
MOGELIJK!
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23e jaargang Jazz In Bak-
kum staat als een huis
Bakkum – In Hotel Borst gaat 
op zondag 30 september rond 
de klok van 16.00 uur het 23e 
Jazz-in-Bakkumseizoen weer 
van start met een programma 
dat staat als een huis. 

Organisator en pianist Jos van 
Beest heeft samen met zange-
res Mariëlle Koeman en in sa-
menwerking met Hotel Borst 
weer een prachtig muzikaal sei-
zoen weten samen te stellen met 
een aantal muzikale hoogtepun-
ten, met topmusici uit zowel bin-
nen- als buitenland.

Het seizoen wordt geopend met 
pianist Rob Agerbeek die als 
bassist Dolf Del Prado en drum-
mer Ben Schröder meeneemt. 
Deze bekende ‘oude  rotten in 
het vak’ brengen mainstream-
swing. 
Op 28 oktober geeft de inter-
national zeer veelgevraagde te-
nor/sopraan saxofonist Ben van 
Dungen met zijn kwartet acte de 
presence. 

Op 25 november valt de beurt 

Iskra start seizoen met 
Azure Music Quartet
Castricum - Voor het seizoen 
2012/2013 heeft Iskra weer 
tien concerten op het program-
ma staan. Zaterdag 29 septem-
ber presenteert Iskra Jazzclub 
het Azure Music Quartet in Ho-
tel Het Oude Raadhuis te Cas-
tricum.  
Het kwartet wordt gevormd door 
pianist Pierre-François Blan-

chard, gitarist Rogier Schnee-
mann, bassist Luciano Poli en 
drummer David Barker Na de 
Nederlandse optredens speelt 
de band met succes op vooraan-
staande podia in Brazilië en Ar-
gentinië.  
Kaartverkoop via www.iskra.nl 
of aan de kassa. Aanvangstijd 
20.30 uur.

zaterdag 17.30 & 18.00 uur 
Documentaire 75 jaar Corso 

Gemaakt door Stichting Oud-Castricum
Toegang gratis (vol = vol)

zaterdag 18.30 & 21.00 uur 
zondag 16.00 uur 

Casablanca (1942)  Toegang 2 Euro 
zaterdag 18.30 &  21.00 uur 

zondag 16.00 uur 
Alles is Liefde (2007)  Toegang 2 Euro 

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 21.00 uur 

zondag, maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Ted

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 18.30 & 21.00 uur 

zondag & maandag  20.00 uur 
dinsdag 14.00 & 20.00 uur 

woensdag  20.00 uur 
De Verbouwing

vrijdag 18.30 uur 
dinsdag 14.00 uur 
Intouchables

zondag 13.00 uur  woensdag 13.30 uur 
Brammetje Baas
woensdag 16.00 uur 

Sammy 2 (NL)
zaterdag & zondag  13.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
 Madagascar (NL) 3D

zaterdag 13.00 uur  woensdag 16.00 uur 
Brave (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 20 sept t/m 26 sept 2012

Theepakket:
100 gram Afternoon Blend

100 gram Darjeeling Melange
50 gram Pay Mu Tan

100 gram Gunpowder
Voor een pakketprijs van € 14,50

 
Koffiepakket Blend:

250 gram Java Mocca
250 gram Castricum Blend

250 gram Italiaanse Espresso
250 gram Arabica Latte

Voor een pakketprijs van € 19,50
 Koffiepakket 

Regular:
250 gram Baba Budan Ramesh India

250 gram Kopi Laki Indonesië
250 gram Tarrazu Costa Rica

250 gram Yirgacheffe Ethiopië 
Voor een pakketprijs van € 19,50

Aanbieding geldig van 17 september t/m 30 september 2012

Maandag gesloten
Dinsdag & Woensdag 11.00 tot 19.00 uur

Donderdag van 11.00 tot 21.00 uur
Vrijdag 9.00 tot 21.00 uur

Zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur
Zondag van 12.00 tot 19.00 uur

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Maandmenu
Proeverij van de kaart___

 Huisgemaakt 
knoflook soepje en 
pommodori soepje___

Lams rack op een bedje 
van knolselderijpuree, 

aardappeltaart, 
seizoensgroente en 

honingtijmjus___
Pannacotta met een 

aardbeiencoulis en roodfruit 

  € 32,50 
per persoon

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

     

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Zondag van 12.00 tot 19.00 uur

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

 
www.gustocastricum.nl

aan blues- en boogiepianist 
Martijn Schok die speelt met 
saxofonist Rinus Groeneveld.
Op 16 december presenteren 
zangeres Marielle Koeman en 
Jos van Beest hun tiende album, 
getiteld ‘Love Bossa’. Dit nieuwe 
album wordt op 21 september 
gereleased in Japan door hun 
vaste Japanse platenmaatschap-
pij Handmade Jazz Atelier Sa-
wano. In Japan genieten Mariël-
le en Jos een ongekende popu-
lariteit. Zij werken nu twaalf en 
een half jaar samen met deze Ja-
panse platenmaatschappij.

Op dit nieuwe album werken, 
naast Mariëlle Koeman en Jos 
van Beest onder andere mee 
bassist Evert Woud, drummer 
Frits Landesbergen, gitarist Tim 
Langendijk en saxofonist/fluitist 
Fred Berkemeijer. 

Op 27 januari komt de Engel-
se trombonist Tom White en 
hij wordt begeleid door het trio 
van Nol Sicking, aangevuld met 
saxofonist Thomas Streutgers. 
Op 24 februari 2013 komen de 

oude stijl jazzliefhebbers ruim-
schoots aan hun trekken met 
The Hot Jazz Ambassadors. Op 
31 maart ‘The music of Oscar Pe-
terson’; een muzikaal feestje met 
een trio onder leiding van pianist 
Hans Kwakkernaat die geheel in 
de traditie van deze grote muzi-
kale legende speelt. 

Op 28 april wordt het seizoen af-
gesloten met het Jos van Beest 
Trio en een mistery gastsolist. 
Het adres is Oldenbarneveldt-
weg 25 in Bakkum, de toegang 
is gratis. 

Thriller De Verbouwing
Na de succesvolle films ‘Te-
rug naar de Kust ‘ en ‘Gooische 
Vrouwen’ regisseert Will Koop-
man ditmaal de thriller ‘De Ver-
bouwing’, naar het gelijknamige 
boek van Saskia Noort. 
De spannende film vertelt het 
verhaal van plastisch chirurg 
Tessa van Asselt (Tjitske Reidin-
ga). Zij is eigenaresse van een 
privékliniek en bezig met het op-

bouwen van een glansrijke car-
rière. 
Wanneer de verbouwing van 
haar huis, geleid door haar man 
Rogier (Mark Rietman), dreigt 
uit te lopen op een regelrech-
te ramp, haar huwelijk begint 
te wankelen en er ook zakelijke 
problemen ontstaan, begint haar 
zo perfect opgebouwde wereld 
langzaam in te storten. 

De zevenjarige Brammetje Baas 
denkt veel na over de wereld 
om hem heen. Hij heeft ont-
zettend veel zin om naar groep 
drie te gaan. Maar dan komt hij 
bij de strenge meester Vis in de 
klas. De rechtlijnige meester Vis 
heeft geen oog voor de binnen-
wereld van het beweeglijke on-
geconcentreerde jongetje en zet 
alles op alles om Brammetje in 
de pas te laten lopen. De ouders 
van Brammetje worstelen met 
de vraag in hoeverre zij van hun 
zoontje moeten verlangen dat hij 
zich aanpast zonder doodonge-
lukkig te worden. 

Brammetje Baas
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Corso Bioscoop 75 jaar

Jan Veldt 40 jaar in 
dienst bij Kleverlaan 
Limmen - Jan Veldt was afge-
lopen augustus 40 jaar in dienst 
bij Automobielbedrijf Klever-
laan BV. Reden voor een feest-
je! Vakman Jan Veldt is mon-
teur van het eerste uur bij Kle-
verlaan en hij doet zijn werk nog 
steeds met veel plezier. Op zater-

dag 29 september is er van 15.00 
tot 18.00 uur feest in de werk-
plaats, de tweede huiskamer van 
Jan. Klanten, vrienden, relaties 
en (ex)collega’s zijn welkom om 
deze mijlpaal samen met Jan en 
zijn vrouw Carla te vieren op het 
adres Rijksweg 154A in Limmen.  

Peuter- en kleuterballet bij 
Balletstudio Jacqueline Burger
Castricum - De peuterles op za-
terdagochtend is een goede start 
voor mini-ballerina’s van drie 
en vier jaar. Langzamerhand ra-
ken de kinderen vertrouwd met 
de basiselementen van klassiek 
ballet door middel van kinder-
liedjes en eenvoudige klassie-
ke deuntjes. De kinderen nemen 
hun knuffeltje mee de les in voor 
zelfvertrouwen en dansen hier 
ook mee. De eerste kijkles werd 
op 15 januari door alle (groot) 
ouders en andere fans bijge-
woond. Wat was iedereen trots 

op de kinderen. De woensdag-
middag kleuterlessen zijn voor 
kinderen van vier en vijf jaar. Ook 
hier worden alle basiselementen 
op een gezellige manier behan-
deld. Eenvoudige oefeningen in 
rijtjes en kringetjes wisselen el-
kaar af en bouwen spierkracht 
op. Het zelfvertrouwen neemt 
dan al snel toe. Vanaf zes jaar 
kan de klassieke les uitgebreid 
worden met een half uurtje jazz-
dance als extra les. Alle leeftijden 
van de basisschool en voortgezet 
onderwijs kunnen terecht voor 

een klassieke- en of jazzballetles. 
Late, fanatieke starters kunnen 
zich uitleven bij de stoomcursus 
op dinsdag, donderdag en zater-
dag. Instromen kan het hele jaar 
door. Iedereen doet aan het eind 
van het seizoen, in juni, mee aan 
de eindpresentatie in Sporthal 
De Bloemen.
Voor meer info kijk op de ver-
nieuwde website www.Balletstu-
dioJacquelineBurger.nl. Bel naar 
023 - 5361009 in de ochtenduren 
of mailen naar bsjburg@zonnet.
nl.

Laan heeft nu ook een webwinkel 
met kantoorartikelen en meer
Castricum - Na webwin-
kel www.boekhandellaan.nl, 
die vooral gericht is op boeken 
heeft Kantoorboekhandel Laan 
uit Castricum met www.onlaan.
nl nu ook een webwinkel voor 
kantoorartikelen. De site bevat 
25000 artikelen. Naast kantoor-
artikelen zijn er bovendien ook 
cadeau-artikelen, agenda’s en 
facilitaire artikelen te vinden, zo-
als bijvoorbeeld frisdranken en 
schoonmaakmiddelen.

Er zijn vaak misvattingen dat 
de prijzen van grote, landelij-
ke web-winkels goedkoper zijn. 
Laan gaat graag de uitdaging 
aan. “Ik kijk wel eens op inter-
net naar wat een artikel bij an-
deren kost, maar het valt me op 
dat onze winkelprijzen kunnen 
wedijveren met de top drie van 
vergelijkbare webwinkels,” ver-
telt Hans Laan, die de webwin-
kel samen met webarchitects 
heeft ontwikkeld. 

Onlaan kan ook de volgende 
dag gratis bezorgen, maar als 
de bestelling in de winkel wordt 
opgehaald, heeft men een extra 
voordeel in de vorm van spaar-
punten. En aangezien al twee-
derde van de klanten een klan-
tenpas heeft, kan dat de moeite 
waard zijn. 
“Zeker nu men tot eind septem-
ber 75 extra spaarpunten kan 
krijgen”, vervolgt de fysieke we-
bwinkelier.

FitmetVisie viert jubilea 
met feestelijke open dag
Heemskerk - FitmetVisie, Cen-
trum voor Fitness & Fysiothe-
rapie houdt 29 september een 
open dag. De reden van deze 
open dag is dat de afdeling Fit-
ness haar 7,5-jarig bestaan en 
de fysiotherapie afdeling haar 
vijfjarig bestaan viert. Dat willen 
ze dus niet zomaar voorbij laten 
gaan.
Tijdens de open dag kunnen be-
zoekers gratis advies vragen aan 
de fysiotherapeut, gratis bloed-
druk-, cholesterol- en bloed-
suikermeting laten uitvoeren en 
gratis hun gewicht, BMI, vet- en 
spiermassa laten meten. Verder 
kan men gratis een voetdiagnos-
tisch consult krijgen en/of een 

demo voetreflex. Daarnaast is er 
een leuke aanbieding voor men-
sen die lid willen worden van Fit-
metVisie. Nieuwe leden ontvan-
gen 25% korting op onbeperkt 
fitness inclusief groepslessen, 
seniorenprogramma’s en fysio-
fitness. 
Als klap op de vuurpijl kan men 
door middel van een prijsvraag 
kans maken op mooie prijzen. 
De hoofdprijs is een IPad.
Kortom, ga langs en maak ken-
nis met FitmetVisie. De koffie 
staat klaar.
FitmetVisie is te vinden aan de 
Jean Monnetstraat 3 in Heems-
kerk, 0251-252580, website 
www.fitmetvisie.nu. 

Modeshows bij Kemp
Castricum/Beverwijk - De 
nieuwe najaarsmode is weer ge-
arriveerd bij damesmodespeci-
aalzaak Kemp. Er zijn prachtige 
kleuren voor het komende sei-
zoen en het is dus zeer de moei-
te waard om één van de mode-
shows te bezoeken. 

Op dinsdag 25 september zijn 
er maar liefst vier shows in de 

winkel aan de Breestraat 28 in 
Beverwijk. Deze beginnen om 
10.00, 11.30, 13.30 en 15.30 uur. 
In de winkel aan de Burgemees-
ter Mooijstraat 12 in Castricum 
is er op donderdag 27 septem-
ber een doorlopende modepre-
sentatie. Opgeven voor de mo-
deshows is niet nodig. Men kan 
gewoon binnenlopen en al het 
moois bekijken.  

Inbraak bedrijfspand
Akersloot - In de nacht van 
donderdag op vrijdag werd er 
ingebroken in een bedrijfspand 
aan de Molenlei. Toegang werd 

verschaft door het forceren van 
de roldeur waarna er verschil-
lende elektrische gereedschap-
pen werden weggenomen.

Castricum - Vanwege het heu-
gelijke feit dat Corso Bioscoop in 
Castricum 75 jaar bestaat, her-
opent burgemeester Mans za-
terdag 22 september om 16.30 
uur de bioscoop letterlijk op-
nieuw. De aankomende maan-
den zijn er diverse films, lezin-
gen en exposities in en om de 
bioscoop. Er is een aantrekkelijk 
programma samengesteld door 
de bioscoop, Werkgroep Oud-
Castricum en Bibliotheek Ken-
nemerwaard.
Naar aanleiding van 75 jaar 
Corso Bioscoop heeft stichting 
Werkgroep Oud-Castricum een 
documentaire gemaakt over 75 
jaar Corso Bioscoop. Deze do-
cumentaire wordt vertoond op 
zaterdag 22 september om 17.30 
en 18.00 uur. De toegang is gra-
tis.

Om te vieren dat Corso Bioscoop 
75 jaar bestaat worden klassie-
kers ‘Casablanca’ (1947) en ‘Al-
les is Liefde’ (2007) vertoond 
op zaterdag 22 september om 
18.30 en 21.00 uur en op zon-
dag 23 september om 16.00 uur. 
De films staan voor de eerste en 
de laatste tien jaar van Corso Bi-
oscoop. De toegang is 2,00 eu-
ro inclusief een kopje koffie of 
thee of een flesje fris. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij Corso, tel. 
0251-652291 of www.corsobios-
coop.nl. 
Bernard van den Boogaard, 
componist-pianist-docent bij 
Toonbeeld neemt bezoekers 
mee in de geschiedenis van het 
gebruik van muziek bij de film. 
Aan de hand van voorbeelden 
wordt aangetoond hoe de ma-
kers van filmmuziek niet alleen 

een sfeer oproepen die beelden 
versterkt maar ook vaak een ro-
de draad van muziek aanleggen 
die het ongeziene suggereert. 
Lezing bij  Corso op zaterdag 13 
oktober om 10.30 uur. Toegang 
4,00 euro. Reserveren bij de bi-
bliotheek in Castricum. Hans 
Kinders geeft, in de bibliotheek 
in Castricum, op donderdag 4 
oktober om 20.00 uur de lezing 
‘Door het oog van de camera’. 
Aan de hand van diverse came-
ra’s wordt de ontwikkeling ver-
teld over onder andere de con-
sumentencamera  vanaf 1960. 
Vertoond worden de films: De 
Schuilkelder, Corso, Niek Kuis 
en de familieboerderij en Kunst 
en Koningsduin. Toegang 4,00 
euro. Op donderdag 8 novem-
ber geeft Harry Peters, deskun-
dige op het gebied van boekver-
filmingen, in de bibliotheek van 
Castricum, om 20.00 uur een le-
zing over ‘Het boek of de film? 
Het boek én de film?’.  Toegang 
4,00 euro. Van 3 december tot en 
met 14 januari is de expositie ‘75 
jaar Corso’ te bewonderen. Deze 
expositie is samengesteld door 
Werkgroep Oud-Castricum.
Voor de activiteiten bij de bibli-
otheek Castricum kan men re-
serveren bij de klantenservice of 
telefonisch 0251-655678, of per 
mail castricum@bibliotheekken-
nemerwaard.nl. 
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KinéfleX volop in beweging

Uitbreiding met eendaag- 
se workshop voetreflex

Castricum – “Met enige regel-
maat worden we geconfronteerd 
met stress en onrust in ons leven. 
Dit kan lichamelijke en menta-
le klachten geven. Soms zodanig 
dat we uit balans raken en zelf 
niet meer het evenwicht kunnen 
herstellen. KinéfleX helpt om dit 
evenwicht weer te vinden.” Aan 
het woord is Michaëla Wierds-
ma, die bijna tien jaar geleden 
KinéfleX, Praktijk voor Bewust-
wording & Gezondheid oprichtte.
In de praktijk vinden, naast een 
groot aantal uiteenlopende be-
handelingen, lezingen, medita-
tiebijeenkomsten en workshops 
plaats. Op zaterdag 29 septem-
ber van 10.00 tot 17.00 uur kun-

nen belangstellenden mee-
doen aan de eendaagse work-
shop voetreflex. Michaëla: “In de 
workshop voetreflex leer je hoe 
je een verkorte voetreflexbehan-
deling kan geven volgens de me-
thode van de Bond voor Europe-
se Reflexologen. Het is niet mo-
gelijk om na deze workshop een 
praktijk te beginnen of voetreflex 
toe te passen in een reeds be-
staande praktijk.”
De fraaie praktijkruimte die drie 
jaar geleden werd geopend 
naast haar huis op Tijm 2, heeft 
ook twee verschillende ruimtes 
te huur per uur of per dagdeel. 
De kelder met vloerverwarming 
is ideaal voor bijvoorbeeld me-

ditatieavonden of lezingen. De 
ruimte op de eerste verdieping 
is bedoeld voor startende onder-
nemers passend bij het concept 
van KinéfleX.
Op zondag 23 september is er 
een open dag van 11.00 tot 16.00 
uur. Gedurende de dag zijn er 
verschillende demonstraties; 
voetreflex, tenen lezen, kinesio-
logie en Quantum Touch. Ook is 
er aan de voetreflex micro-lezing 
een korting van 33% verbonden 
in de internationale week van re-
flexologie van 24 tot en met 29 
september.
Op 4 oktober start een reeks ‘In-
zicht-avonden’. “Op tien donder-
dagavonden komen verschil-
lende thema’s langs met de be-
doeling meer inzicht te krijgen 
in wie je bent, waar je vandaan 
komt en wat je wilt”, legt Micha-
ela uit. Tijdens deze avonden ko-
men zaken aan bod als medi-
tatie, voeten en tenen, kleuren, 
gezichtsdiagnostiek, zelfinzicht, 
aura en chacra’s, tekenen, spi-
rituele kaarten en nog meer. Al-
le avonden zijn los te bezoeken. 
En dan worden er tenen gele-
zen op donderdagavond 11 ok-
tober. “Tenen lezen is een leu-
ke methode om gedrag en ge-
woontes te lezen”, besluit Mi-
chaëla lachend. “Pas als je een 
aantal voeten naast elkaar ziet, 
vallen de verschillen op. In deze 
workshop wordt een tipje van de 
sluier opgelicht en daarna kijk je 
nooit meer hetzelfde naar voeten 
en tenen.”
Bij KinéfleX kan men bovendien 
terecht voor kinesiologie, waar-
bij de spieren in balans wor-
den gebracht, Neuro Emotione-
le Integratie waarbij emotione-
le blokkades worden opgehe-
ven en wordt er spiegelend ge-
coacht. Kijk voor uitgebreide in-
formatie op www.kineflex.nl, bel 
naar 0251-670671/06-55854881. 
of mail: info@kineflex.nl.

Bigmove GGZ nu ook 
van start in Castricum
Castricum - Veel mensen heb-
ben dagelijks te maken met 
een combinatie van ingrijpen-
de klachten. Denk bijvoorbeeld 
aan depressie, angst, somber-
heid, eenzaamheid, pijn, slape-
loosheid, soms in combinatie 
met overgewicht, suikerziekte 
of hart- en vaatziekten. De com-
plexe problematiek en onmacht 
waar deze patiënten mee kam-
pen, vraagt om meer dan ad-
viezen, medicatie of eerstelijns 
GGZ-aanbod. Ze zijn gebaat bij 
een specialistische en integrale 
behandeling. Het BigMove GGZ-
programma biedt deze aanpak.
In een behandeltraject van zes 
maanden leren deelnemers on-
der begeleiding van een psy-
choloog en BigMove-begelei-
ders hun eigen kracht (her)ont-
dekken, overwinnen hun klach-
ten en staan daardoor positie-
ver in het leven. Vanaf septem-
ber gaat dit baanbrekende GGZ-
programma ook van start in Cas-
tricum in samenwerking met 
Rehab Centre. Wekelijks ko-
men deelnemers bij elkaar. De 
groepsbegeleiders inspireren en 
motiveren tot het verleggen van 
grenzen en het bewegen met 
plezier. Daarnaast zijn er indivi-
duele sessies met een BigMove-

psycholoog om het persoonlijke 
proces van de deelnemer te be-
geleiden: van klacht naar kracht.
Deelname aan BigMove kan 
na verwijzing door de huisarts 
en wordt grotendeels vergoed 
door zorgverzekeraars. Aanmel-
den kan per mail info@rehab-
centre.nl of telefonisch op 0251-
653082. De eerste groep start 
op 2 oktober, de intakegesprek-
ken vinden nu plaats. Exacte lo-
catie voor de groepsbijeenkom-
sten wordt nog bekend gemaakt. 
Individuele sessies zullen plaats-
vinden op Raadhuisplein 3, in 
een behandelkamer in de sport-
school sport4me. 
Kijk voor meer informatie over 
het BigMove GGZ-programma 
op www.bigmove.nu, of neem 
contact op met de BigMove-lo-
catiemanager Inge Rijken, of 
haar vervangster Toos Tromp op 
0251-653072.  

Volgende stap in woningbouw-
plannen Limmen – Zandzoom
Limmen - Voor de woningbouw 
in de Zandzoom kan de uitwer-
king van start nu de bestem-
mingsplanprocedure is afge-
rond. Op 12 september heeft de 
Raad van State besloten dat het 
bestemmingsplan en exploitatie-
plan onherroepelijk zijn.
Weliswaar heeft de Raad van 
State bij de behandeling van het 
aangespannen beroep het be-
sluit van de gemeenteraad ver-
nietigd, maar heeft daarbij te-
gelijkertijd besloten dat het be-
stemmingsplan en het exploita-

tieplan wel in stand kunnen blij-
ven. Dit komt doordat een aan-
tal zaken op tijd konden worden 
hersteld. Het gaat hierbij vooral 
om de nieuwe aansluiting op de 
A9. Op het moment van besluit-
vorming over het bestemmings-
plan was er nog geen formele 
toestemming van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu. Die 
is er inmiddels wel. De Raad van 
State heeft daar rekening mee 
gehouden. Limmen – Zandzoom 
is het Castricumse deel van het 
project Wonen in het Groen, een 

gezamenlijk initiatief van de Pro-
vincie Noord-Holland en de ge-
meenten Alkmaar, Heiloo en 
Castricum. Het gaat om woning-
bouw, een aansluiting op de A9 
en het ontwikkelen van natuur 
en recreatie. Ontwikkelingsbe-
drijf De Limmer Strandwal en 
gemeente Castricum werken sa-
men verder aan het uitwerken 
van de eerste fase van het Cas-
tricumse deel van de Zandzoom. 
Het bestemmingsplan en exploi-
tatieplan Limmen – Zandzoom is 
te zien op www.castricum.nl.

Bernard Karsten in café Balu
Castricum - Zondag 23 sep-
tember is er in het centrum van 
Castricum weer najaarsmarkt. 
Dan knalt men bij café Balu het 
seizoen uit met de Castricumse 

zanger/entertainer Bernard Kar-
sten. Bernard zal dan uiteraard 
zijn nieuwe single ‘Laat de zon 
maar schijnen’ laten horen. Aan-
vang 16.00 uur. 
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Kerk in Beweging met 
gastspreker pater Putman
Uitgeest - Een nieuw kerkjaar, 
de werkgroep Kerk in Bewe-
ging uit Uitgeest begint vol nieu-
we energie met maandelijkse ei-
gentijdse vieringen op de zater-
dagavond. 
Op 22 september is de eerste 
viering met als thema: Vrede, en 
alle goeds. Gastspreker is pater 
Roland Putman. Hij vertelt ons 
over zijn werk, zijn ervaringen en 
zijn ideeën bij het mooie woord 
‘vrede’. Vrede, dat is wereldvrede, 
nooit meer oorlog. Maar vrede is 
meer: vrede met jezelf, met de 
mensen om je heen, met de we-
reld om je heen. Rust in je hoofd, 
zodat je vrede hebt met de din-

gen die er gebeuren. 
Gastspreker pater Roland Put-
man is bij velen bekend door zijn 
werk in de kerken van onder an-
dere Beverwijk. Sinds een aan-
tal jaar maakt hij deel uit van de 
Nederlandse Franciscanen, een 
wereldwijd broederschap opge-
richt door Franciscus van Assissi 
(1182-1226). Hij woont bij de an-
dere broeders in Amsterdam en 
naast zijn werkzaamheden in de 
kerk werkt hij in een inloophuis 
voor dak- en thuislozen in Am-
sterdam.
Zaterdag 22 september, 19.00 
uur in de R.K.-parochiekerk aan 
de Langebuurt.

Uitgeest - Ondanks de crisis en 
allerlei bezuinigingen kan het 
bestuur van de Stichting Her-
tenpark Uitgeest ieder jaar weer 
rekenen op donaties van onge-
veer 300 donateurs. “Onze dona-
teurs zijn trouw en houden met 
hun jaarlijkse bijdragen het her-
tenpark financieel draaiende”, zo 
zegt penningmeester Thea Ka-
ter. Gelukkig maar, want er komt 
wel het één en ander kijken om 
de dieren te verzorgen en te voe-
den. 

Naar binnen mag je iedere eerste 
en derde zondag van de maand  
vanaf 30 april tot en met eind au-
gustus. Maar ook achter de hek-
ken zie je altijd volwassenen met 
kinderen staan. De pluimgraaf 
Aad Nijman is met vakantie. Zo-
doende leidt Thea ons rond. 

“Kijk”, zegt zij, “hier lopen we 
door de ezelweide. We hebben 
twee ezelinnen, Blossem en Li-
sa, die omdat zij graag door het 
zand rollen, een apart zandge-
deelte ter beschikking  hebben 
met een hek eromheen, anders 
gaat ons hele grasveld er aan. Zij 
hebben ook een eigen nachthok. 
In de ezelweide  bevindt zich ook 
de nandoe (klein soort struisvo-
gel). “Die kan behoorlijk pikken”, 
weet Thea’s echtgenoot Jan Wil-
lem te vertellen. “Niet zo zeer 
met tanden, maar zij kan met de 
bek je hand zo in de klem hou-
den, dat de velletjes erbij hangen 
als je terugtrekt.” De nandoe legt 
ieder jaar ongeveer dertig eie-
ren, telkens één om de twee à 
drie dagen. Het mannetje broedt 
deze uit en gaat er pas op zitten 
als alle dertig eieren gelegd zijn. 

Geliefd bij volwassenen en kinderen

Trouwe donateurs voor 
Hertenpark Uitgeest

Thea: “In die periode zetten wij 
om de broedplaats een hek ter 
bescherming.”

Kinderen
Hoewel de herten altijd de show 
stelen, zijn deze voor de kinde-
ren niet aaibaar, omdat zij vrij 
schuw zijn. Dat zijn wel de scha-
pen en de geiten, welke laatste 
zelfs heel graag alles besnuffe-
len. 
Thea: “In de schapenweide  zeg-
gen wij vaak tegen de kinde-
ren: ‘Wacht maar totdat de die-
ren naar jullie toe komen en ga 
er niet zelf achteraan’.” Diverse 
soorten kippen, zoals sierkippen 
en eenden alsmede parelhoen-
ders, een konijn en twee manne-
tjespauwen en één vrouwtje lo-
pen er vrij rond. Thea: “’s Nachts 
sluiten wij de kippenhokken af, 
want er kan bijvoorbeeld wel 
eens een vos langs komen.” Tus-
sen alle dieren door zie je twee 
hangbuikzwijnen (vrouwtjes) lo-
pen. “Die kunnen grommen”, 
zegt Thea. “En als iets hen niet 
zint, dan krijsen ze er op los!” 

Over de herten vertelt zij een 
mooi verhaal. “Langs de scha-
penweide loopt een sloot. Pa-
rallel aan deze sloot is een lang 
weggetje met vele bomen. Via 
een bruggetje kunnen de herten 
dit hele lange pad belopen. Hier 
legt moederhert haar jong haast 
onzichtbaar bij de bomen neer. 
Behalve de pluimgraaf ziet bijna 
niemand deze plek. Bij ons vrij-
willigers dringt het pas door als 
de moeder met haar jong naar 
de schapenweide komt. Mo-
menteel hebben wij één herten-
bok, zes vrouwtjes en één jong.” 

Schenkingen
Thea neemt ons mee naar de op-
slag van hooi en naar de voer-
bakken voor krachtvoer: kippen/
duivenvoer; geiten/schapenvoer 
en nandoevoer. 
Thea: “Als de mensen en de kin-
deren over de hekken heen de 
dieren voeren, vinden wij dat pri-
ma natuurlijk. Dat scheelt ons in 
de kosten. Brood is goed, maar 
niet te veel. Wij houden het wel 
in de gaten. Met groenteafval, 
zoals andijvie, wortelen, bloem-
kool en broccoli alsmede fruit, 
zoals appels en peren zijn wij 
ontzettend blij. Sla is te nat. Het 
laatste nieuws betreffende het 
hertenpark is wel het feit, dat 
verleden week in de decoratieve 
kapberg - waar bijvoorbeeld een 
gewonde geit even tot rust kan 
komen of een pauw rustig kan 
broeden - alle nieuwe ramen, 
vier grote en vier kleine voor een 
gesponsord bedrag van 750 euro 
zijn gezet door de Scheffer Smi-
nia Groep uit Beverwijk. Dit ge-
schiedde via een match met ge-
sloten beurzen op de ongeveer 
een half jaar geleden gehou-
den beursvloer in kasteel Mar-
quette in Heemskerk, waar on-
dernemers mensen van instel-
lingen ontmoetten. Een andere 
match met het Hertenpark was 
met Groot Verzekeringen uit Uit-
geest, die twee maanden gele-
den nieuwe planken in de kap-
berg heeft bekostigd. 
Dergelijke schenkingen zijn na-
tuurlijk altijd welkom, omdat 
het hertenpark geen enkele ge-
meentesubsidie krijgt en draai-
ende kan blijven dankzij het 
werk van ongeveer twaalf vrijwil-
ligers. (Marga Wiersma) 

Uitgeest
Tussen groen en wei verscholen 

Ligt het kleine dorp Uitgeest 
Bij de stranden en de meren 

Altijd is het zo geweest 

Ik dacht altijd zal het zo blijven 
Klein en veilig, zo vertrouwd 
Iedereen die iedereen kent 

Om van te houden jong en oud 

Maar onzichtbaar komt de vijand 
Het dorpje is niet groot genoeg 
Het moet groeien, weg die stilte 

Weg de wei en weg de ploeg

Maar toch blijft Uitgeest mijn dorpje 
En ik ga er nooit vandaan

Want daar waar ik ben geboren 
Daar zal ook mijn grafsteen staan 

Guus Krom

Gedicht over Uitgeest
Uitgeest - Plaatsgenoot Guus Krom heeft meegedaan aan de Stads-
gedichtenwedstrijd 2012. Hij heeft niet gewonnen, maar is er trots op 
dat zijn gedicht wel bij de beste ingezonden gedichten behoorde, die 
worden gebundeld in een boek.
Heeft u een gedicht over Uitgeest op de plank liggen? Stuur ‘m naar 
redactie@uitgeestercourant.nl.

Winkeldieven aangehouden
Uitgeest - Vier personen zijn 
maandagavond in Vijfhuizen 
aangehouden op verdenking van 
winkeldiefstal. Het viertal had 
eerder op de avond diverse goe-
deren weggenomen uit een su-
permarkt aan de Melis Stokelaan 
in Uitgeest. Met behulp van ge-

tuigen en camerabeelden werd 
duidelijk dat de verdachten in 
een auto stapten die in Vijfhui-
zen geregistreerd stond. Het be-
trof twee mannen van 30 en 35 
jaar en twee vrouwen van 22 en 
44 jaar uit Vijfhuizen en Velsen-
Noord.
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Het mooiste plekje van 
Uitgeest volgens Jan Deckwitz
Uitgeest - Geboren in de Rijp 
maar al sinds 1968 Uitgeester 
burger. Dat was meer toevallig 
dan bewust. Jan Deckwitz moest 
voor zijn werk van De Rijp naar 
Beverwijk fietsen en Uitgeest lag 
qua afstand makkelijker.
Daarvoor nog ging Jan naar de 
Mulo en de HBS. Hij speelde 
met de gedachte om architect 
te worden maar dat was destijds 
een louter technisch beroep met 
weinig artistieks. Jan vreesde 
zijn hele leven moeilijke sommen 
te moeten maken en had daar 
weinig zin in. Dus ging hij naar 
de Academie voor tekenleraren 
in Amsterdam. Tijdens zijn stu-
die kwam hij parttime bij archi-
tect Cornelis de Jong terecht die 
hem veel leerde over de traditio-
nele bouw waar Jan nog steeds 
zeer geïnteresseerd in is. Toen 
het historisch pand dat hij be-
woonde aan het Regthuysplein 
gesloopt dreigde te worden, 
vroeg hij zich af hoe hij dit tegen 
kon houden en hoe hij een an-
dere aanpak kon stimuleren bij 
een zo breed mogelijk publiek. 
Om dat via de politiek te doen, 
zag hij niet zitten. Jan: ”Nee, niks 
voor mij, als ik weet dat ik gelijk 
heb dan moet ik het ook hebben 
en gelijk hebben is nog niet ge-
lijk krijgen.” 
Hij begon te schrijven en te teke-
nen voor De Uitgeester en deed 
dat tot vorig jaar met veel plezier 
en toewijding. 
Op de fiets naar het mooiste 
plekje volgens Jan, rijden we 
over het Zwaansmeerpad ter-
wijl hij vertelt over het hooien 
waar hij deze week naar stond 
te kijken en hoe snel het tegen-
woordig gaat. Ondertussen wijst 
Jan van alles aan, wat zijn teke-

naarsoog verraadt. Bij de ‘Rolle-
tjes’ aangekomen komt hij pas 
echt in zijn element en wijst: 
‘Het mooie van dit landschap is 
de verscheidenheid; boompartij-
en, water, polder, riet onder een 
wijdse lucht. De bossages aan 
de Krommenije bijvoorbeeld zijn 
illustratief voor vroeger met de 
verscheidenheid aan bomen.
De namen Weijen Bus, Busch en 
Dam en De Woude verraden een 
zeer rijk bebost landschap wat 
pas eind middeleeuwen veran-
derde.
Op de dijk van de Woudpolder 
die in 1651 werd aangelegd om 
het land droog te houden wordt 
duidelijk dat dit een belemme-
ring voor de scheepvaart was. 
Men kon door de aanleg van 
de dijk niet meer van de Bin-
nen Krommenije naar de Buiten 
Krommenije varen en daarom 
legde men de Plempsluis aan die 
er tot 1875 heeft gelegen. Daar-
na werd de scheepvaart min-
der en werd de sluis gedempt. 
Daarvoor in de plaats kwamen 
er houten rollen en een over-
haalinstallatie waarmee de bo-
ten over de dijk getakeld wer-
den. De installatie verdween, de 
rollen bleven. Zo’n 30 jaar gele-
den zijn deze door ijzeren rollen 
vervangen. Het hoogteverschil is 
een meter, dus het kost nu enige 
moeite om een boot over te krij-
gen. Dan draait Jan zich om en 
geeft een staaltje geschiedenis-
les waar menig leraar enthousi-
ast van zou worden.
Jan: “Vanaf Busch en Dam me-
anderde het IJ door het land-
schap en daar komt de naam 
Crommen IJe vandaan ofwel 
Krommenie. Het IJ mondde uit in 
het Alkmaardermeer, destijds de 

Langemeer genoemd, en dat is 
hier. Daarom zijn wij als Uitgeest 
de enige echte IJmond gemeen-
te. Dus niet Beverwijk, Castri-
cum, Heemskerk en Velsen, nee 
Uitgeest!”
Het waait behoorlijk en we zien 
een eindje verderop hoe het wa-
ter van de Binnen Krommenije 
tegen de wal klotst. Jan: “Zie je 
hoe rommelig het daar is afge-
kalfd aan de kant waar het water 
tegen aankomt en weet je hoe 
het daar heette?”
Zonder dat hij mij het idee geeft 
dat ik mijn dorpsgeschiedenis 
verwaarloos, gaat hij gemoede-
lijk verder: “Dat heette de Gore 
hoek en de Gore sloot, goor be-
tekende drassig, modderig.” 
Op de terugweg komt Jan met 
de interessante ontdekking van 
een vroegere steenbakkerij op 
de proppen die nog verder on-
derzocht dient te worden maar 
waar u nog meer van zult gaan 
lezen. En vanaf deze week is er 
een tentoonstelling van hem en 
architect Marcel Heijmans in het 
Gemeentehuis. Jan: “Kun je zien 
wat we allemaal hebben uitge-
spookt in Uitgeest.” (Monique 
Teeling)

Regio - Stichting Starter, een 
stichting die zich ten doel heeft 
gesteld de startende woningzoe-
ker objectief te informeren over 
de mogelijkheden of onmoge-
lijkheden van het kopen van een 
eerste woning, houdt op woens-
dagavond 26 september weder-
om een Starterscafé in Heems-
kerk, een informatieavond voor 
beginnende huizenkopers.

De onbekendheid van starters 
op de woningmarkt is nog steeds 
erg aanwezig, veel mensen kij-
ken wel op internet, maar vinden 
vaak niet wat nodig is qua infor-
matie en mogelijkheden voor de 
beginnende woningzoeker. Wat 
te denken van de starterslening 
van de gemeente Heemskerk, 
die weer opnieuw wordt uitge-
geven door de gemeente, het 
BKR verleden, hoeveel mag er 
geleend worden, hoe zit het met 
de hypotheekrenteaftrek, kan er 
nog een verbouwing meegeno-
men worden in de hypotheek? 
Wat is de rol van de makelaar en 
van de notaris?

Grootste uitgave in je leven
,,De aanschaf van een woning 
is  de grootste uitgave van je le-
ven, reden te meer om je goed 
te laten informeren’’, aldus Stich-
ting Starter. ,,Daarom hebben 
wij professionele partijen be-
reid gevonden om op een zeer 
laagdrempelige manier de star-
ters te woord te staan, gewoon 
in het café onder het genot  
van een borreltje of een kopje 
koffie. Geen ellenlange presen-
taties, maar één op één praten 
met de mensen die er verstand 
van hebben. De specialisten die 
wij uitgenodigd hebben zijn een 
makelaar, een ongebonden fi-

nancieel adviseur, een notaris en 
een bouwkundig adviseur. Dus 
alle specialismen bij elkaar.’’

Informele bijeenkomst
,,Informeel en laagdrempelig 
werden de vorige startersca-
fés in Heemskerk genoemd, een 
evenement dat door het hele 
land door Stichting Starter wordt 
georganiseerd’’, vertelt Marcelle 
le Feber als organisatrice van de 
Starterscafés namens Stichting 
Starter. ,,Doordat de gemeen-
te Heemskerk het initiatief on-
dersteunt, vanwege onder ande-
re de Starterslening, wordt nog 
eens het accent gelegd op de 
betrouwbaarheid en de professi-
onaliteit van de stichting. Rede-
nen genoeg om er voor te zor-
gen dat starters in de gelegen-
heid gesteld worden zich goed-
te laten informeren.”
Het is duidelijk dat het vinden 
van een geschikte woning veel 
tijd en inspanning kost. Om je 
een stuk op weg te helpen, is ie-
dereen van harte welkom. 

In de Kas
De specialisten staan op woens-
dag 26 september klaar in Grand 
Cafe In de Kas, Burgemeester 
Nielenplein in Heemskerk. Het 
duurt van 19.30 tot 21.30 uur. 
Aanmelden kan (is niet noodza-
kelijk) via www.jouweerstewo-
ning.nl of via www.stichtingstar-
ter.nl. 

De avond wordt mede moge-
lijk gemaakt door de gemeen-
te Heemskerk,  Prismaat Make-
laars, Notariskantoor Feikema, 
De Hypotheekshop Heemskerk-
Centrum, Van Hooff bouwkun-
dig management bureau en de 
NVM.

Woensdag 26 september
Starterscafé voor mensen 
die eerste huis gaan kopen

Prijswinnaars bij 
Slagerij Dick Kok
Uitgeest - De prijswinnaars van 
de kassabonnenactie van vori-
ge week van Slagerij Dick Kok, 
in verband met het 20-jarig be-
staan, zijn:

Kindertractor: M. Veldhuis
Gourmet/Fondue/Barbeque-
schotel t.w.v. 25 euro: Rens 
Bangma
Gourmet/Fondue/Barbeque-
schotel t.w.v. 25 euro: Cor Mooy
Dinerbon te besteden bij De 
Buurvouw t.w.v. 50 euro: Jan 
Kortekaas
Worstpakket: Karina de Vries
Worstpakket: Erwin Spelbos
Cadeaubon Slagerij Dick Kok 
t.w.v. 25 euro: Familie Hersbach
Cadeaubon Slagerij Dick Kok 
t.w.v. 10 euro: Annet Rodenburg
Vergoeding kassabon: Cisca 

Beentjes
Vergoeding kassabon: Carla Ro-
zendaal
Damesgeur: Desiree van der Eng
Drie flessen wijn naar keuze: 
Barbara de Ham
Bill Kappersbon van In4hair t.w.v. 
25 euro: Willem Zonneveld
Bloemenbon van De Volle vazen 
t.w.v. 15 euro: Jan Dirk Braak-
man
Bloemenbon van De Volle Vazen 
t.w.v. 15 euro: Anja Bregman
Slagroomsnitt van Bakkerij Put-
ter: Gerda Primowees
Verrassingstas: Nel van der Zijl
Verrassingstas: Wilhelmina 
Spaans
Verrassingstas: Barbara Aardsen

De winnaars hebben inmiddels 
bericht gehad.

Gemeentehuis 
eerder dicht

Uitgeest - Dinsdagmiddag 
25 september is het gemeen-
tehuis door omstandigheden 
al om 16.00 uur gesloten voor 
publiek, in plaats van het ge-
bruikelijke sluitingsuur van 
17.00 uur. 
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Provincie verbetert 
veiligheid N203
Uitgeest - De provincie Noord-
Holland voert op korte termijn 
werkzaamheden uit ter verbete-
ring van de verkeersveiligheid op 
een gedeelte van de N203 in Uit-
geest. Wethouder Piet Linnartz 
en zijn Castricumse collega Bert 
Meijer legden daartoe eind vorig 

jaar een verzoek neer bij provin-
ciaal gedeputeerde mw. E. Post. 
Aanleiding voor hun verzoek was 
het dodelijk verongelukken van 
twee jonge Uitgeesters in de zo-
mer van 2011.
De provincie heeft na onderzoek 
besloten op korte termijn de vol-

Voor dit deel van de N203 worden maatregelen getroffen ter vergro-
ting van de verkeersveiligheid (foto: gemeente Uitgeest)

Circus Sijm in Uitgeest
Uitgeest - De tent is knus en 
warm, de kostuums zijn ver-
zorgd en de acts verrassend. In 
zijn piste serveert directeur Alex 
Sijm ook dit jaar een maaltijd van 
spanning, humor en magie over-
goten met een saus van vaart 
en ‘aanraakbaarheid’. Het gezel-
schap beheerst de kunst om ver-
trouwde circusacts steeds weer 
in een nieuw jasje te steken.  Na 
het succes in Velserbroek, Haar-
lem en Heemstede komt  circus 
Sijm terug in de regio. Zondag 23 
september is het circus te zien in 

Uitgeest aan de Binnenkruier-
straat. De circusvoorstelling be-
ginnen altijd om 13.30 uur.
chowski komt dit jaar in de piste 
De circuskassa is open van 11.00 
uur tot en met 12.00 uur en 30 
minuten vóór aanvang. Wie 
kaarten koopt in de voorverkoop 
(tussen 11.00 uur en 12.00 uur) 
ontvangt 2,50 korting en betaalt 
slechts 9 euro per persoon on-
geacht kind of volwassene (0 en 
1 jaar gratis). Wilt u extra infor-
matie dan kunt u nu reeds kijken 
op: www.circussijm.nl.

gende maatregelen uit te voeren: 
- invoering van een snelheidsbe-
perking van 80 km naar 50 km 
per uur op het tracé voor de ben-
zinepomp;
- aanleg van een plateau ter 
hoogte van de benzinepomp om 
de snelheidsbeperking ook fy-
siek ‘af te dwingen’; 
- uitbreiding van de openba-
re verlichting langs de provinci-
ale weg in de richting van Cas-
tricum;
- aanleg van fluorescerende be-
lijning op het fietspad achter de 
benzinepomp.

De wethouders Linnartz en Me-
ijer verwachten dat deze maat-
regelen een belangrijke bijdra-
ge zullen leveren aan het vergro-
ten van de verkeersveiligheid op 
dit deel van de N203. Ook voor 
de langere termijn (2015-2016) 
worden nog maatregelen getrof-
fen ter vergroting van de veilig-
heid, verderop op het tracé van 
de N203 richting Castricum.
Wethouder Piet Linnartz heeft 
per brief de jonge Uitgeesterse 
bedankt voor haar inzet, die vori-
ge zomer na het noodlottige on-
geval bij provincie en gemeen-
te opnieuw aandrong op maat-
regelen.

Liefde en snorren op 
Fort aan den Ham
Uitgeest - De Stellingmaand 
in september biedt u de unieke 
kans om forten te bezoeken en 
culturele voorstellingen te zien. 
Tijdens de jaarlijkse Stelling-
maand staat de Stelling van Am-
sterdam met al haar forten, linies 
en gebouwen in het teken van 
geschiedenis, muziek, theater, 
kunst en activiteiten zoals rond-
leidingen en rondritten met oude 
legervoertuigen.
Fort aan den Ham is onder ande-
re op zondag 23 september ge-
opend voor het publiek en the-
atergroep ‘Wie Walvis’ speelt de 
familievoorstelling Moustachio. 

Tijdens de Stellingmaand is Fort 
aan den Ham iedere zondag ge-
opend tussen 11.00 uur en 16.00 
uur, veelal met extra activitei-
ten zoals theatervoorstellingen 
en muziek. Daarnaast is het Fort 
geopend op de laatste zondag 
van de maanden april tot en met 
oktober en is het Fort iedere-
woensdag geopend tussen 11.00 
uur en 16.00 uur. Het fort is ge-
bouwd rond 1900 en is nu een 
militair museum met tal van ex-
po- sities en een vrij toegankelijk 
fort eiland. 
Meer weten, kijken op www.fort-
aandenham.nl.

Nieuws van de Bridgeclub
Uitgeest - De zomer is nu echt 
weer voorbij. Tijd om de bridge-
kaarten weer uit het vet te ha-
len. En dat is dan ook gebeurd. 
Jammer alleen dat een blessu-
re uw verslaggever weghield van 
de eerste wedstrijdavond en de 
kroegenbridgedrive van afgelo-
pen zaterdag. Blessure? Bij brid-
gen? Bij voetbal kun je last heb-
ben van je knie, een voetbalknie-
tje, en een tenniselleboog is ook 
wel berucht. Maar bij bridge? 
Herman, van De Raet, sugge-
reerde, toen ik zaterdag kaas 
kwam halen in plaats van te 
gaan kaarten: een ‘bridge-vin-
ger’! Laten we het daar maar 
op houden. Goed, door niet zelf 
mee te doen kunnen we met iets 
meer afstand naar de seizoen-
start kijken. De bridgers spelen, 
zoals de afgelopen jaren gebrui-
kelijk, 5 sets van ieder 6 wedstrij-
den. Na iedere set promoveren/
degraderen drie paren. Per set 

kan een bridgepaar plaatspun-
ten vergaren en het koppel dat 
aan het einde van het seizoen de 
meeste plaatspunten heeft, is de 
kampioen. Tussen de competitie-
avonden door vinden nog een 
paar drives plaats, maar die tel-
len niet mee voor de competitie, 
hooguit voor de gezelligheid en 
voor de leverworst die kan wor-
den gewonnen (niet meer die le-
gendarische van slager Tromp, 
dat zal duidelijk zijn).
Dan de uitslagen. Hieronder ziet 
u de de eerste drie van iedere lijn 
en opvallend is, waargenomen 
met hierboven genoemde dis-
tantie, dat de grote kanshebbers 
voor de titel maar moeizaam pro-
centen bij elkaar sprokkelen. Dat 
laat overigens onverlet dat de 
koppels die gebruik maken van 
de leemte die zo wordt gelaten 
alle lof verdienen. Bij deze dus. 
Een zelfde opmerking kan wor-
den gemaakt over de uitslag van 

de kroegenbridgedrive.  De alom 
als sterk beschouwde BCU-brid-
gers scoren niet hoog, ik zie ze, 
zonder af te doen aan de pres-
tatie van Ineke Los en Ben de 
Groot, niet terug bij de eerste 
vijftig! Is dit de voorbode van een 
spannend seizoen? 
A-lijn: 1 Truus Jansen-Siem Wij-
te , 59,38%; 2 Ria Vessies-Carien 
Willemse , 56,98%; 3 Lia Hen-
drikse-Corrie Nijsen, 56,77%.
B-lijn: 1 Gerda Geukes-Ans 
Stephan, 60,00%; 2  Cees David-
son-Jan Meijer, 59,17%; 3 Eve-
lien Huising-Ria Weel, 56,25%.
C-lijn: 1 Annie Bleeker-Dick 
Hendrikse, 70,17%; 2  Riet Schaf-
gans-Leo Tromp, 55,08%; 3 
Ria Admiraal-Wout Admiraal, 
52,08%.
D-lijn: 1 Toos Schalk-Jaap 
Schalk, 58,19%; 2 Gert Willemse-
Jaap Zonneveld, 57,22%; 3 Alyne 
Dumas-Han Dumas, 54,17%.
E-lijn: 1 Tineke Ruys-Theo Ruys, 
58,13%; 2 Wim Nugteren-Wies 
de Wit, 57,50%; 3 Ank Kager-An-
nie Sanders, 54,17%. (Paul Wijte)

Expositie en lezing
Regio - Op zondag 23 septem-
ber is er in luchtoorlogmuse-
um Fort Veldhuis, gelegen op de 
grens van Heemskerk en Zaan-
stad, een schilderijententoon-
stelling van de familie Mulder. 
Van deze familie, waarvan en-
kelen vrijwilliger zijn in fort Veld-
huis, zijn meerdere leden ama-
teur-kunstschilder. Tijdens deze 
expositie is duidelijk het verschil 
in stijl tussen de diverse familie-
leden zichtbaar. Voor de liefheb-
bers zijn de schilderijen te koop.
Die dag is er ook een lezing over 
het vliegveld Bergen. Tijdens de-
ze lezing worden originele foto’s 

en filmbeelden getoond van  het 
vliegveld. De lezing word gege-
ven door Hans Nauta, die zeer 
deskundig is op dit gebied. De 
lezing begint om 14.00 uur.
Hans Nauta is in het dagelijks le-
ven docent aan een HBO school 
in Alkmaar. In zijn vrije tijd be-
studeert hij al vele tientallen ja-
ren de luchtoorlog boven Noord-
Holland. Hij heeft inmiddels een 
archief opgebouwd met tiendui-
zenden documenten. Zijn jaren-
lange onderzoek maakt hem een 
wereldwijd bekende deskundige 
op dit gebied.
Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 

van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort is gelegen aan de Ge-
nieweg 1 in Heemskerk. 
Toegang: Volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar, 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gratis 
en houders van een veteranen-
pas gratis. Openingstijden beide 
dagen 10.00-17.00 uur. Zie ook: 
www.arg1940-1945.nl.
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Fatsoenlijke prijs?
De reactie van mevrouw Hendriks in de Castricummer van 12 september 
heeft betrekking op onze suggestie om betaalbare  seniorenwoningen 
te laten bouwen op de nu lege plek aan de Gobatstraat/Marshallstraat 
in Castricum. Zij vraagt zich af of dit een leuk CDA-ballonnetje in ver-
kiezingstijd is. 
De CDA fractie wil daar graag op reageren en haar suggestie toelichten.
In het coalitie-programma van het huidige college, waarvan het CDA 
deel uitmaakt, is de wens opgenomen om meer betaalbare senioren-
woningen te bouwen. In onze gemeente zijn niet zo vaak geschikte, 
kleine terreintjes beschikbaar. Door het afbranden van het voormalige 
tafeltennisgebouw komt er hier misschien een mogelijkheid. Het CDA 
had verwacht dat het college zelf met een voorstel hiervoor zou komen.
Toen dat uitbleef, heeft het CDA het initiatief genomen om dit onder-
werp bij het college onder de aandacht te brengen. Een suggestie doen 
is de eerste stap; het uitzoeken of dat kan een volgende. Wij denken 
dat er in het duurdere segment (bijvoorbeeld Triade) wel aanbod voor 
senioren is. In het middensegment (circa 250.000,- euro) heel  weinig 
tot bijna niets. Het is een klein bouwplan en vlakbij het winkelcentrum. 
Wij denken dat dat voor senioren een interessante mogelijkheid kan zijn.
Daar waar eengezinswoningen vrijkomen, zien we jonge gezinnen ko-
men. Die ontwikkeling zouden we graag een handje helpen.
Mocht mevrouw Hendriks daar met ons verder over van gedachte wil-
len wisselen dan is zij van hartelijk welkom. Een afspraak daartoe kan 
gemaakt worden via Hans Huis in ‘t Veld, secretaris van de CDA fractie 
tel. nr. 06-28485059.
Namens de fractie van het CDA, Fer Wilms.

En nu ik!
Gulzar Seley woont met haar 
man en drie kinderen sinds 2005 
in Castricum. Zij zijn afkomstig 
uit Xinjiang, een autonome regio 
in de Volksrepubliek China. 
Hier wonen veel Oeigoeren, de 
bevolkingsgroep waar ook Gul-
zar en haar familie toe behoort. 
Het is een van oorsprong Turkse 
bevolking. Ze hebben nog steeds 
hun eigen Turkse taal, het Oei-
goers. 
Gulzar en haar man kennen el-
kaar al vanaf hun twaalfde. Ze 
doorliepen samen de middelbare 
school en de universiteit. Beide 
studeerden af als bedrijfskundig 
econoom. “We kennen elkaar al 
zolang, hij hoeft maar één woord 
te zeggen en ik weet al wat hij 
bedoelt”, zegt ze lachend. De 
trouwfoto staat groot in de ka-
mer. Hun oudste zoon is 14 en zit 
op de Havo. Hij is nog in Xinjiang 
geboren. Hun zesjarige doch-
tertje zit op basisschool Cunera, 
waar haar oudere broer ook op 
heeft gezeten. Gulzar is er een 
jaar overblijfmoeder geweest. In 
de wieg kraait de prachtige ba-
by van vier maanden. Hij pro-
beert te grijpen naar de mo-
biel boven zijn hoofd. Het kraai-
en wordt krijsen, zijn moeder tilt 
hem uit de box. “Een geschenk”, 
zegt Gulzar die inmiddels 41 is, 
trots. Ook zijn broertje en zusje 
zijn dol op hem.

In Nederland heeft Gulzar haar 
boekhouddiploma gehaald.Op 
dit moment volgt ze via de LOI 
de masteropleiding Moderne 
Bedrijfs Administratie. Het gaat 
goed, ze heeft nog maar twee 
modules te gaan. Gulzar die ook 
in haar eigen land op een bank 
werkte, is vorig jaar door de be-
zuinigingen haar baan bij de SVB 
kwijt geraakt. Ze hoopt nu weer 
zo snel mogelijk via een uitzend-
bureau aan het werk te kunnen.

Haar man is zelfstandig tolk. Ze 
spreken allebei goed Nederlands 
al vindt Gulzar zelf “dat ze nog 
wel veel verbeterd moet worden”.
Vanmiddag gaan ze naar een 
traditionele Islamitische bruiloft 
van landgenoten. Ze heeft gis-
teren een tijd in de keuken ge-
staan en laat me proeven van 
bakkali en katkat, twee heerlij-
ke zoete lekkernijen die straks 
mee naar het feest gaan. Gul-
zar heeft veel contact met ande-
re Oeigoeren hier, maar ook met 
de mensen uit Castricum kan ze 

het goed vinden. “Ze zijn vrien-
delijk en behulpzaam, ik voel me 
hier welkom”.
Toch blijft de heimwee naar haar 
prachtige land van bergen en 
woestijnen, naar haar familie en 
vrienden. “Echt heimwee, maar 
we wonen hier, dit is ons leven 
nu”.
Op mijn vraag of ze denkt dat ze 
ooit nog terug kunnen, zegt Gul-
zar: “Ik hoop het”. Dan lichtten 
haar ogen op: “Ja, ik geloof het”.

Tekst en foto: Marie Kiebert.

Gulzar en haar zoontje Mirselim

Activiteiten voor jong en oud
Evenement Lionsclub 
op terrein Assumburg
Heemskerk - Op zondag 23 
september houdt Lionsclub Cas-
tricum-Heemskerk voor de vier-
de keer in successie een regio-
naal evenement op het sfeervolle 
terrein van kasteel Assumburg in 
Heemskerk. Aan dit evenement 
doen diverse stepteams van drie 
personen mee, die in estafet-
te vorm tegen elkaar steppen en 
meedingen naar de hoofdprijs. 
De steprace start om 14.30 uur 
en zo rond 16.30 uur is de finale. 
Voorafgaand aan de steppenra-
ces kan de jeugd een skelterrace 
rijden waarbij door het klokken 
van de rondetijden de snelste 
skelteraar wint. De wedstrijden 
starten om 13.00 uur.
Naast het stepevenement zijn er 

diverse andere activiteiten. Zo 
verzorgen leden van de hand-
boogsportvereniging HBSV As-
sumburg enkele demonstraties 
en kunnen de bezoekers onder 
hun deskundige leiding zelf ook 
handboogschieten.

Voor wie geïnteresseerd is in 
de geschiedenis van slot As-
sumburg zijn er rondleidingen 
met een vertegenwoordiger van 
de Historische Kring Heems-
kerk. Kinderen kunnen in speci-
ale waterballen over het slotwa-
ter lopen. Om 16.00 uur is er net 
als vorige jaar de spectaculai-
re eendjesrace. Dit jaar worden 
er 3000 plastic badeendjes los-
gelaten in de slotgracht waarna 

de jeugdbrandweer van Heems-
kerk zorgt voor de “aandrijving” 
om de eendjes de finish zo snel 
mogelijk te laten bereiken.

Goede doel
Voor deelname aan de activitei-
ten wordt een kleine bijdrage 
gevraagd ter ondersteuning van 
het goede doel. De opbrengst 
van dit ludieke en sportieve eve-
nement komt ten goede aan de 
activiteiten het “Hof van Kijk Uit” 
in Castricum. Het geheel gereno-
veerde en tot theehuis verbouw-
de jachthuis van Jonkheer Ge-
vers biedt een unieke dagbeste-
ding voor mensen met een lich-
te beperking. Zij kunnen werken 
in het groen, creatief aan de slag 
gaan en helpen in het theehuis.

Ook aan de inwendige mens 
wordt komende zondag gedacht. 
Er zijn diverse soorten vis, vlees 
en ijs te verkrijgen. Ook hiervan 
gaat een deel van de opbrengst 
naar het goed doel van deze dag. 

Luchtdrukpistool aan boord
Akersloot - Twee 29-jarige man-
nen uit Bergen werden zondag-
avond rond 19.00 uur aangehou-
den op het Noord-Hollands ka-
naal. Een man was met zijn kin-
deren in een sloep aan het va-

ren en zag dat de twee mannen 
een luchtdrukpistool aan boord 
hadden. De man nam de boot 
op sleeptouw en belde de poli-
tie. Deze hield de twee mannen 
aan en nam het wapen in beslag.

Limmen - In de nacht van dins-
dag op woensdag werd er in-
geslopen in een woning aan de 
Visweg. Men kon de woning ver-

Woninginbraak moedelijk binnenkomen door 
een niet afgesloten keukendeur. 

Er werden bankpassen, porte-
monnee en waardepapieren ge-
stolen.

EU-schoolfruitprogramma 
op de Augustinusschool
Castricum - Basisschool Au-
gustinus doet vanaf het nieu-
we schooljaar mee aan het EU-
schoolfruitprogramma om het 
eten van groente en fruit te sti-
muleren. Alle kinderen ontvan-
gen vanaf deze week 20 weken 
lang twee porties groente en 
fruit per week. Na deze 20 we-
ken zullen de ouders zelf mini-
maal twee porties groente en 
fruit per week aan hun kinderen 
meegeven. Uit onderzoek blijkt 

dat er een verband is tussen ver-
keerd eetgedrag en het ontstaan 
van overgewicht en welvaarts-
ziekten. Ook blijkt dat kinderen 
te weinig groenten en fruit eten 
en te vaak kiezen voor ‘ongezon-
de’ tussendoortjes. Wat de leer-
lingen eten is de verantwoorde-
lijkheid van ouders/verzorgers, 
maar met dit EU-programma 
helpt de school kinderen gezon-
der te leren eten en zo de basis 
te leggen voor een gezond leven.
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FC Uitgeest swingt ‘first class’
Uitgeest - In de tweede thuis-
wedstrijd en de derde wedstrijd 
van het seizoen liet FC Uitgeest 
zien waar het werkelijk toe in 
staat is. Dat was zondag veel. In 
een goede wedstrijd maakte de 
nieuwbakken eersteklasser in-
druk met een volkomen verdien-
de 4-1 overwinning. Daarmee 
kwam VVIJ nog goed weg.
FC Uitgeest startte met Rick 
Buur in de goal voor de gebles-
seerde Mike Schröder en met 
Stefan Winter in de basis voor de 
eveneens gekwetste Ruud Koe-
dijk. Net als in de vorige thuis-
wedstrijd tegen JOS begon de 
thuisploeg furieus. Het leid-
de al in de eerste minuut tot 
de openingstreffer. Goed door-
zetten van de met de week be-
ter spelende nieuweling Sonny 
ten Hoope, bracht de bal bij Pim 
Molenaar die op weergaloze wij-
ze een verdediger en de keeper 
volledig op het verkeerde been 
zette, om vervolgens beheerst te 
scoren,1-0. 
Vreemd genoeg werkte de vroe-
ge voorsprong niet louterend 
maar verlammend. VVIJ liet het 
er niet bij zitten en bij de FCU 
sloop, volkomen onnodig, de 
angst weer in de ploeg. Trainer 
Jurg Bosman vatte na afloop de-

ze fase kernachtig samen met de 
uitspraak dat het wel leek of “we 
met een bitterbal aan het voet-
ballen waren”. De tegentreffer 
kon dan ook niet uitblijven.  Een 
fraaie loopactie van  Kevin van 
Baarlen werd door de spits zelf 
afgerond met een droge knal in 
de hoek, 1-1.
FC Uitgeest toonde in de fa-
se daarna karakter. Het recht-
te de rug en heroverde het ini-
tiatief. Op het middenveld was 
Sven de Wit weer eens de ou-
derwetse “sta in de weg” en 
in de achterhoede leken San-
der van den Helder en de van-
daag goed spelende Paul Groen 
de zaken steeds beter op orde te 
krijgen. Voorin was het echter te 
gebeuren. Pim Molenaar bezorg-
de back Cats van VVIJ meer en  
meer het gevoel in de verkeerde 
film beland te zijn, terwijl colle-
ga van Eck aan de andere kant 
zich voortdurend leek af te vra-
gen waar die dekselse Remco 
van Boxtel nu toch weer was. Wij 
wisten het wel, achter hem.
Het goede spel leidde voorals-
nog tot kansen maar niet tot 
doelpunten. Direct na rust was 
het wel raak. Weer ontsnap-
te Pim Molenaar aan zijn direc-
te bewaker om vervolgens de bal 

bij Bart Meijland te bezorgen die 
eenvoudig kon scoren, 2-1.
Het was het begin van een fa-
se waarin FC Uitgeest aan alle 
vraagtekens ten aanzien van wel 
of niet thuishoren in de Eerste 
Klasse een einde maakte. Hier 
voetbalde een gedegen ploeg, 
die  flair, lef en passie toonde, 
en … Pim Molenaar had. Weer 
hij was het die in de 64e minuut 
Remco van Boxtel met een fraaie 
actie alleen voor keeper Wolff 
zette. Nu was het wel raak. 3-1. 
Sander van den Helder tenslot-
te bepaalde met een rake kop-
bal in de 72e minuut de eind-
stand op 4-1.

Zo werden de eerste drie punten 
binnengehaald maar belangrij-
ker nog was de wetenschap dat 
in deze vorm er voor FC Uitgeest 
dit seizoen nog veel  te halen 
valt. Dat is lekker voor de kers-
verse eersteklasser bij wie niets 
moet en alles mag! Vandaag was 
het in ieder geval “first class”! 
Opstelling FC Uitgeest: Buur, 
Out, Groen, van den Helder, de 
Jong (45e den Nijs), de Wit, Me-
ijland, ten Hoope (68e Idema), 
Molenaar, van Boxtel, Winter 
(79e van Dessel)

Bakkum en Krook speler van 
de wedstrijd: Pim Molenaar 
Voor de tweede keer in dit nog 
prille seizoen wist Pim Molenaar 
de jury te betoveren met zijn 
prachtige acties. Met één doel-
punt en twee assists speelde Pim 
een grote rol bij de 4-1 overwin-
ning op VVIJ. Dat hij daarnaast 
misschien nog wel een doel-
puntje meer had kunnen scoren 
doet niets af aan een geweldige 
wedstrijd vandaag. Pim gefelici-
teerd. (De Afvallende Bal)

WEDSTRIJDPROGRAMMA

Vrijdag 21 september junioren:
CTO Amsterdam Talent Team 
B1M-Uitgeest C1 19:00
Zaterdag 22 september pupillen:
Uitgeest MP1-Bergen MP1 09:00
HSV MP1-Uitgeest MP2 09:00
Uitgeest F1-ODIN 59 F1 09:00
SVA F2-Uitgeest F2 09:30
HSV F3-Uitgeest F3 09:00
Uitgeest F4-ADO 20 F3 10:15
Vitesse 22 F3-Uitgeest F5 09:15
Kennemers F2-Uitgeest F6 09:00
Uitgeest F7-Limmen F4 09:00
Uitgeest F8-AFC 34 F6 09:00
Uitgeest F9-Castricum F8 09:00
Sp. Krommenie E1-Uitgeest E1 09:15
Limmen E2-Uitgeest E2 09:00
Uitgeest E3-HSV E4 10:15
Kolp. Boys E7-Uitgeest E4 10:15
Bergen E3-Uitgeest E5 11:00
Uitgeest E6-Egmondia E2 11:30
AFC 34 E6-Uitgeest E7 09:00
Zeevogels E4-Uitgeest E8 10:30
Uitgeest E9-Limmen E6 11:30
AFC 34 E8-Uitgeest E10 09:00
Uitgeest E11-Kolping Boys E16 10:15
Uitgeest D1-DSS D1 13:00
Uitgeest D2-Jong Holland D2 10:30
Uitgeest D3-WSV 30 D2 10:30
Uitgeest D4-Berdos D3 11:30
Uitgeest D5-SVW 27 D8 12:30
SVW 27 D9-Uitgeest D6 11:30
WMC D1-Uitgeest D7 10:00
Bergen D2-Uitgeest D8 09:30
Junioren:
Uitgeest C2-Limmen C1 14:45
Zaandijk C1-Uitgeest C3 12:00
Purmerend C3-Uitgeest C4 12:30
Uitgeest C5-Zaanlandia C4 13:00

Jisp C1-Uitgeest C6 11:30
Uitgeest B1-SVW 27 B1 14:45
Uitgeest B2-SVA B1 12:30
Foresters de B3-Uitgeest B3 15:00
SVW 27 B6-Uitgeest B4 13:15
Dirkshorn B1-Uitgeest B5 14:00
G-team:
Uitgeest G1-CTO 70 G2 14:30
Uitgeest G2-RODA 23 G2G 14:30
Uitgeest JG1-Only Friends JG1G 11:30
Meisjes: 
Meervogels 31 ME1-Uitgeest ME1 10:15
Uitgeest MD1-Vitesse 22 MD1 11:30
Limmen MD2-Uitgeest MD2 11:00
Jong Holland MC1-Uitgeest MC1 15:00
SVA MC3-Uitgeest MC2 11:00
 
Zondag 23 april senioren: 
DEM 1-Uitgeest 1 14:00
Uitgeest 2-WSV 30 2 11:00
Helder Den FC 2-Uitgeest 3 11:30
Castricum 2-Uitgeest 4 11:00
Vitesse 22 6-Uitgeest 5 11:30
Uitgeest 6-George st 2 13:30
Uitgeest 7-WSV 30 4 10:30
Adelbert St 3-Uitgeest 8 11:30
Uitgeest 9-GSV 3 13:00
Uitgeest 10-Alkmaarsche Boys 7 13:30
Uitgeest 11-Foresters de 8 10:30
Uitgeest 12-DEM 8 10:30
Vitesse 22 7-Uitgeest 13 14:00
Junioren: 
Uitgeest A1-SVW 27 A1 11:00
Uitgeest A2 = vrij
Vitesse 22 A2-Uitgeest A3 14:00
Meisjes:
Dijk De MA1-Uitgeest MA1 14:00
Dames:
WMC VR1-Uitgeest VR1 10:00

Ook de ‘jonkies’ 
kunnen er wat van!
Uitgeest - Op de eerste wed-
strijddag van de competitie 
mocht Uitgeest F3 aantreden te-
gen Reigerboys F6. Omdat de F3 
vorige week al een bekerwed-
strijd had gewonnen zat de sfeer 
er goed in.
Bij het betreden van het veld en 
het zien van de tegenstanders 
hoorde de coach al een paar jon-
gens zeggen ‘dit wordt een mak-
kie vandaag’. En dus begon de F3 
niet scherp aan de wedstrijd.
Na een paar minuten mocht 
de spits van Reigerboys na een 
mooie actie keeper Mats pas-
seren. Iedereen stond er bij en 
keek er naar. Ook langs de lijn 
was het even stil. Waarom zou 

je denken? Nou omdat de spit 
van Reigerboys een meisje was 
van twee turven hoog maar voet-
ballend veruit de beste van het 
veld was. Geweldig om te zien!. 
Het was wel wat de F3 kenne-
lijk nodig had om wakker te wor-
den. Het spel werd steeds beter 
en de F3 ging met een 5-1 voor-
sprong de rust in. Jesse, Marc 
(2x) en Stan (2x) waren de doel-
puntenmakers. De tweede helft 
werd scherp begonnen en de F3 
liep al snel verder uit. Jesse, Mex 
en Stan zorgden voor een stand 
van 8-1. Na een gemakkelijk ge-
kregen strafschop mocht keeper 
Mats ook wat doen, 9-1. En Stan 
maakt het laatste doelpunt, 10-1.

Elftalfoto F3. Van links naar rechts: Sem Rodenburg, Mats Verduin, 
Stan de Waal, Marc Bakker, Job Vosse, Mex van der Kleij, Leon Schot 
en Jesse Kuik

FC Uitgeest 7 verrassende 
winnaar seniorentoernooi
Uitgeest - Het eerste senioren-
toernooi voor alle teams van FC 
Uitgeest die uitkomen in de B- 
categorie werd een geslaagde 

dag. Op zondag 9 september om 
10.30 uur werd er afgetrapt op 
deze prachtige septemberzon-
dag, waar de zon zorgde voor ex-

tra voetbalplezier en zweetdrup-
pels. Ondanks het warme weer 
werd er met veel inzet en sporti-
viteit gestreden om als beste se-
niorenteam te mogen eindigen.
Om 16.00 uur werd de finale ge-
speeld tussen FC Uitgeest 4 en 
FC Uitgeest 7. Hierbij werd FC 
Uitgeest 7 de verrassende win-
naar van het eerste senioren-
toernooi.  
Na afloop werd de kampioens-
schaal uitgereikt door clubicoon 
Wim Groen. Naast de overwin-
ningsschaal, die een prominente 
plak in het clubhuis gaat krijgen, 
ontvangt FC Uitgeest 7 eeuwi-
ge roem. Eeuwig is wel erg lang, 
maar in ieder geval voor dit sei-
zoen. 

De organisatie en de spelers 
kunnen in ieder geval terugkij-
ken op een geslaagde voetbal-
zondag. 
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Nieuw wandelboekje: Tijdpad
Castricum - In de reeks wan-
delboekjes Wandelen door de 
Heerlijkheid Castricum is een 
vijfde deel verschenen. Het Tijd-
pad is een historisch-geografi-
sche, aardkundige en archeolo-
gische ontdekkingstocht te voet 
door de duinen, valleien en bos-
sen ten westen van het dorp 
Castricum. Dit duinlandschap, 
nu een goed toegankelijk wan-
del-, waterwinnings- en natuur-
gebied, heeft in de afgelopen 
5000 jaar vele metamorfosen 
ondergaan. Met grote gevolgen 
voor de lokale bevolking en be-
stuurders, die op hun beurt het 
landschap ook vorm gaven. Net 

als bezetters, duinontginners en 
projectontwikkelaars. Een dy-
namisch landschap dus, in veel 
opzichten. De route bestaat uit 
een grote lus van ± tien kilome-
ter die zowel door oude bossen 
gaat als door meer open gebied. 
Een extra lus van vier kilometer 
voert langs Duin en Bosch. Vanaf 
die lus kan de stevige doorstap-
per gemakkelijk de  aansluiting 
maken met een eerdere wande-
ling uit de reeks: de Baccummer 
Banroute.
De route en de routebeschrijving 
zijn ontwikkeld door Jan van Wil-
ligen en Rino Zonneveld uit Cas-
tricum. ‘Tijdpad. Ontdekkings-

tocht door het duin en zijn ge-
schiedenis’ is een uitgave van de 
gemeente Castricum en Stich-
ting Landschap Noord-Holland, 
met medefinanciering van de 
Nationale Postcode Loterij en 
PWN Waterleidingbedrijf Noord-
Holland.
Het boekje Tijdpad is voor 3,95 
euro te koop bij verschillende 
verkooppunten, zoals VVV (Cas-
tricum NS), Boekhandel Laan, 
Hof van Kijk-Uit, Werkgroep 
Oud-Castricum, en (met ver-
zendkosten) bij de webwinkel 
van Landschap Noord-Holland 
(www.landschapnoordholland.
nl/webwinkel). 

Keep it clean bij Forte Kinderopvang 
Castricum - Op vrijdag 21 sep-
tember is het nationale Keep It 
Clean Day. Dan maakt men Ne-
derland met z’n allen een beetje 
schoner, opgeruimder en groe-
ner. Forte Kinderopvang draagt 
dit initiatief een warm hart toe, 
en daarom zullen alle Forte 
BSO’s op die dag het zwerfafval 
in de buurt opruimen.
Keep It Clean Day is onderdeel 
van de mondiale WorldClea-

nUp die tussen 24 maart en 25 
september 2012 over de aarde 
waait. Opruimacties die één dag 
duren, en waaraan zoveel moge-
lijk mensen deelnemen, waaron-
der kinderen die gebruik maken 
van de Forte BSO’s. Gewapend 
met handschoenen, hesjes en 
vuilniszakken zullen zij de om-
geving van de Forte vestigingen 
grondig schoonmaken en ont-
doen van al het zwerfvuil.

Keep It Clean Day initiatief is in 
2008 ontstaan in Estland waar 
ruim 50.000 burgers het illegaal 
gedumpte zwerfafval in de na-
tuurgebieden opruimden. Dit 
werd zo’n succes dat andere 
landen al snel volgden. In Ne-
derland richt het opruimen zich 
vooral op het zwerfafval: blikjes 
in de bosjes, plastic zakjes op de 
stoep en sigarettenpeuken bij de 
bushalte.

De bus van de familie Smit.

Wandeltocht: De 20 van Bo
Uitgeest- StichtingBo organi-
seerde zondag 16 september 
een wandeltocht van 20 km voor 
Stichting Bo. StichtingBo is op-
gericht nadat Bodil Smit vijf jaar 
geleden, 16 september 2007, een 
hersenbloeding kreeg. Dit heeft 
het leven van het gezin veran-
derd. Bodil gaat twee keer per 
week naar therapie. Hier wordt 
ze uitgedaagd om te werken 
en te oefenen. Dat doet ze, Bo-
dil laat elke keer weer een enor-
me vechtlust en inzet zien om 
te doen waartoe ze uitgedaagd 
wordt.
Helaas zijn de therapiën die ge-
bruikt worden geen onderdeel 
van het pakket bij de zorgver-
zekeringen waardoor ouders het 
zelf moeten betalen. Omdat Bo-
dil zoveel doorzettingsvermo-
gen heeft en vele stapjes voor-
uit heeft gemaakt en nog steeds 
maakt is het van groot belang 
dat ze de kans krijgt hiermee 
door te gaan.
De aangepaste bus van familie 
Smit heeft schade opgelopen in 
de afgelopen jaren. Autoschade-
specialist Zonneveld uit Limmen 
heeft aangeboden de bus op te 
knappen, M-line Uitgeest vult dit 
aan door de bus een metamorfo-
se te geven van wit naar de kleu-
ren van StichtingBo. 
Beide bieden dit de stichting ge-

heel belangeloos aan, zo kan 
Bodil in stijl en met trots naar de 
therapie dagen reizen.

De wandeltocht is een initiatief 
geweest om geld in te zamelen 
voor StichtingBo.
Erg verrassend waren de vele 
bedrijven die hieraan mee wilden 
werken en wilden sponsoren om 
de dag te realiseren. Dit maak-
te het mogelijk om na de wan-
deling een loterij te organiseren 
met mooie prijzen voor de win-
naars! Op www.stichtingbo.nl is 
te lezen welke bedrijven allemaal 
hebben meegewerkt. De dag is 
afgesloten met een veiling van 
gesigneerde voetbalshirts van 
verschillende clubs. 
Alles bij elkaar was het een hart-
verwarmende dag, de datum 
die elk jaar weer erg moeilijk is 
heeft een mooie herinnering ge-
kregen. Volgende jaar zal de 20 
van Bo dan ook terugkomen, dan 
met de mogelijkheid verschillen-
de afstanden te lopen.
Jeroen en Elles Smit: “Bij het 
idee moesten we wel even slik-
ken, maar het doel was om de gif 
warte datum die het voor ons is 
iets te verzachten. Dat is zeker 
gelukt. Het is fijn om zulke men-
sen om je heen te hebben, dat 
geeft ons de power om door te 
gaan en dat is onbetaalbaar.”

Akersloot - In de nacht van 
donderdag op vrijdag werd er 
ingebroken in een bedrijfspand 

Inbraak aan de Molenlei. Toegang werd 
verschaft door het forceren van 
de roldeur waarna er verschil-
lende elektrische gereedschap-
pen werden weggenomen.

Landgoed Duin en Bosch nodigt 
alle buren uit op 22 september 
Castricum - Zaterdag 22 sep-
tember is het open huis op land-
goed Duin en Bosch in Castri-
cum. Dit landgoed maakt een 
transformatie door van een ter-
rein waar eerst alleen cliën-
ten behandeld werden naar een 
zorglocatie waar het ook prach-
tig wonen wordt. In het Badhuis 
kan daarover meer informatie in-
gewonnen worden. Er zijn rond-
leidingen over het eeuwoude 
landgoed en PWN laat in een 

andere rondleiding de onbeken-
de natuur zien. Zoveel te zien 
en te vertellen dat men alle bu-
ren en andere geïnteresseerden 
van harte uitnodigen op de bu-
rendag op zaterdag 22 septem-
ber. Kinderen zijn uiteraard ook 
welkom. Er is een springkus-
sen, er kan geknutseld worden, 
of cupcakes versierd. Er zijn op-
tredens en de roeiboot waarmee 
Dijk en Duiner Ralph Tuijn oce-
anen overstak is van dichtbij te 

bekijken. Deze dag kunnen be-
zoekers vragen stellen over de 
zorg aan mensen met psychi-
sche stoornissen. Dijk en Duin 
werkt met ervaringsdeskundi-
gen. Dit zijn mensen die uit ei-
gen ervaring weten wat het is om 
cliënt te zijn en kunnen vanuit 
eigen kennis en ervaringen een 
waardevolle bijdrage leveren aan 
de behandeling. Programma en 
laatste nieuws staan op de web-
site van Dijk en Duin.

Jeugdcursussen Toonbeeld
Castricum - In de week van 17 
september starten er weer en-
kele jeugdcursussen bij Toon-
beeld. Om kennis te maken met 
het aanbod van Toonbeeld kan 
het kind de eerste les vrijblijvend 
meedoen en daarna beslissen of 
hij/zij deze cursus wil gaan vol-
gen.
Op donderdag 20 septem-
ber start om 15.45 uur de cur-

sus ’Muziek voor ‘jonge kinde-
ren’. Een cursus voor kinderen 
van circa vier tot zes jaar die van 
zingen, dans en muziekspelletjes 
houden. Ook is het kinderkoor 
(foto) weer van start gegaan en 
kinderen van zes tot tien jaar 
zijn op de donderdagmiddag om 
17.00 uur welkom om een keertje 
mee te doen.
Vrijdag 21 september start do-

cente Sanne Himmelreich om 
16.00 uur weer met de toneel-
cursus. “In 28 lessen gaan we 
spelenderwijs de wereld van the-
ater verkennen. Wat komt er al-
lemaal bij kijken als je de speel-
vloer betreedt en gaat acteren?” 
Voor alle kinderen die van to-
neelspelen en dansen houden, 
als men al wat ervaring heeft en 
ermee verder wilt maar ook als 
men het nog nooit gedaan heeft.
Op dinsdag 18 september zijn er 
twee open lessen bij de afdeling 
Beeldende Vorming. Docente Els 
De Does start met ‘Tekenen en 
schilderen voor kleuters’ van-
af 15.50 uur. Negen tot en met 
dertienjarigen zijn welkom van-
af 17.00 uur. Aan de hand van 
opdrachten leren kinderen op 
een speelse manier tekeningen 
en schilderijen te maken in ver-
schillende materialen. Voor meer 
informatie en aanmelding: Toon-
beeld, tel. 0251-659012. 
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Truus Quax exposeert 
schilderijen in de bieb

Castricum - Tot 20 oktober is 
het werk van Truus Quax te be-

Kunst op camping Bakkum
Bakkum - Zondag 23 septem-
ber onthult kunstenaar op Werk-
vakantie Tilmann Meyer-Faje zijn 
werk op camping Bakkum. Het 
is een resultaat van zijn zes we-
ken durende verblijf afgelopen 
zomer. 
Tilmann Meyer-Faje is hier-
mee de derde kunstenaar op rij 
die een werk achterlaat op de-
ze camping. Op 23 juli is Kun-
stenaar Tilmann Meyer-Faje be-
gonnen met een kennismaking 
met camping Bakkum. Na een 
korte oriëntatieperiode is bij Til-
mann Meyer-Faje het idee ont-
staan dat in de volgende weken 
is uitgewerkt. 
Op zondag 23 september is 
om 15.00 uur de onthulling van 
het kunstwerk op de definitie-
ve plaats. Geïnteresseerden zijn 

welkom in het atelier op de cam-
ping. Vandaar uit zal er een kor-
te wandeling zijn naar de locatie. 

Volgens Tilmann Meyer-Faje is 
de camping ondanks zijn ligging 
midden in de natuur eigenlijk 
toch een grote stad. 

“In gecomprimeerde vorm vin-
den wij hier alle componenten 
terug die de moderne stadsmens 
op deze planeet faciliteert..” De 
kunstenaar beschouwt daarom 
de camping als microkosmos 
waarin hij de kwaliteiten van het 
leven in de stad bestudeert. Til-
mann Meyer-Faje, geboren in 
Duitsland, woont en werkt in 
Amsterdam waar hij studeerde 
aan de Rietveld Academie en het 
Sandberg Instituut.

zichtigen in de bibliotheek in 
Castricum. Truus Quax noemt 
zichzelf een laatbloeier. 

Toen zij 60 jaar was en met pre-
pensioen ging, begon ze in te 
zien dat het leven uit meer din-
gen bestaat dan werken en sla-
pen. Schilderen en het ontwik-
kelen van haar paranormale ga-
ve brengen balans in haar leven.

Truus Quax maakt schilderijen 
van acrylverf met diverse mate-
rialen, zoals kralen, schelpen en 
pailletten. De expositie heet Lie-
ve Kunst. Haar motto is ‘Liefde 
delen is helen’. 
De tentoonstelling is gratis te 
bezoeken. 

Castricum - Oud-leerlingen van 
de Joh v.d. Waalschool in Am-
sterdam houden een reünie op 
26 oktober. Zij zijn op zoek naar 
een leerkracht van toen, meester 

Meester De Leeuw gezocht
P. C. de Leeuw die volgens het 
archief in 1974 naar Castricum 
is verhuisd. Wie meer weet kan 
mailen naar sandrareynders@
cs.com. 

Limmen - Vrijdag 21 september 
en zaterdag 22 september vindt 
er van 19.00 tot 22.00 uur in Club 
– Xtra (12 tot 16 jaar) een open 
inloop plaats.
Zaterdag 22 september van 
10.30 tot 12.00 uur kunnen de 
Kids van vier tot en met negen 
jaar een egeltje maken.
Conquista zoekt vrijwilligers die 
graag meehelpen met het or-
ganiseren en uitvoeren van ver-
schillende activiteiten. Wie be-
schikbaar is of zelf een leuk idee 
heeft, kan dit mailen naar nadi-
ne@conquista.nl. 
Jongerencentrum Conquista be-
vindt zich op de Kerkweg 50 te 
Limmen. Kijk voor meer informa-
tie en alle komende activiteiten 
op www.conquista.nl.

Programma 
Conquista

Castricum - Helaas heeft het 
Fonds Verstandelijk Gehandi-
capten weer een tekort aan col-
lectanten. Om de opbrengst van 
de collecte van 23 tot 29 sep-
tember toch succesvol te laten 
is men met spoed op zoek naar 
collectanten die een avond zou-
den willen collecteren. Opgeven 
bij J. van der Weiden onder num-
mer 0251-653180 of via e-mail 
janvanderweiden@online.nl.

Met spoed collec-
tanten gezocht

Akersloot - Vanaf maandag 24 
september wordt er in Akersloot 
bij de Stichting Welzijn Ouderen, 
gebouw ’t Kruispunt aan de Mo-
zartlaan 1A, een nieuw systeem 
gehanteerd bij het bingo spelen. 
Er worden tien rondes gespeeld 
en na afloop krijgt iedereen een 
prijs. Er is een extra prijzentafel 
voor de variaties per ronde. 
Aanvang 13.30 uur, kosten 3 eu-
ro. Iedereen is welkom. 

Bingo nieuwe stijl

Castricum - Op zaterdag 22 
september gaat club Stap-
maatjes (voor gezellige mensen 
tussen 30 en 55 jaar) chinees 
eten in Castricum.
Lid worden is vrijblijvend. Club 
Stapmaatjes organiseert nog 
meer activiteiten zoals bios-
coop, strandwandeling, bowlen. 
Voor meer informatie www.stap-
maatjes.nl.

Chinees eten 
met Stapmaatjes

Vertellezing ‘te hooi en te gras’
Castricum - Op dinsdagavond 
25 september van 20.00 tot 22.00 
uur vertelt voormalig boswach-
ter en schaapherder in de Tuin 
van Kapitein Rommel over haar 
ervaringen in de natuur. Met fo-
to’s en een kist vol botjes, veer-
tjes, schedeltjes, schelpen en 
stukjes hout neemt ze bezoe-
kers mee naar polders, buiten-
plaatsen, sloten en duinen. Het 
wordt een luchtige vertelavond 
met ruimte voor vragen en eigen 
inbreng. Kinderen vanaf tien jaar 
zijn van harte welkom. 
Reserveren kan via www.gaatu-
mee.nl. Toegang 10,00 euro, 
beschermers van Landschap 

Noord-Holland betalen 7,50 eu-
ro. Foto: Marijke Dirkson.

Najaarsconcert in dorpskerk
Akersloot – Zondag 23 septem-
ber is er in het Witte Kerkje aan 
het Dielofslaantje 3 in Akersloot 
een najaarsconcert van Lady’s 
Voice.

Lady’s Voice is opgericht in 2003 
en bestaat uit dertien muzikale, 
maar bovenal enthousiaste vrou-
wen. Zij zingen jazz, pop, close-
harmony en licht klassiek in het 
Engels, Nederlands en anders-
talig. Lady’s Voice is een Bever-
wijkse zanggroep en zij willen 
in het concert ‘Zijdelinks’ graag 
laten horen waartoe zij in staat 
zijn.
Aanvang 15.00 uur, toegang 
10,00 euro inclusief consumptie. 

Voor meer informatie: Annelies, 
tel. 0251-238243 of ccdegelder@
ziggo.nl.

Cursussen bij Perspectief
Castricum - Op vrijdagmiddag 
21 september van 14.15-16.45 
uur gaat de basiscursus tekenen, 
onder leiding van Afke Spaarga-
ren weer van start. In zes lessen 
maken cursisten kennis met ver-
schillende tekentechnieken zo-
als tekenen met zachte- en olie-
pastel, potlood en inkt.
Op donderdagavond 20 septem-
ber van 19.30-22.00 uur gaat de 
basiscursus grafische technie-
ken, onder leiding van Hermine 
Groenendaal van start. De cur-

sist maakt kennis met de lijnets, 
de aquatint, waar vlakken in 
plaats van lijnen een belangrijke 
rol spelen en tenslotte de droge-
naaldtechniek, waar direct in het 
zink wordt gekrast en de karak-
teristieke ‘bramen’ naast de lij-
nen ontstaan.
Voor meer informatie en aanmel-
ding: Joanne_vetter@hotmail.
com of tel. 0251-655183.
Het adres van Perspectief is:Van 
Oldenbarneveldweg 37 in Castri-
cum. 

Castricum - Vrijdag 28 septem-
ber is er om 20.00 uur een klank-
meditatie in het Witte Kerkje op 
het terrein van Dijk en Duin. Voor 
meer informatie en opgave: sa-
kagaweea@hotmail.com of tel. 
06-36155637.

Klankmeditatie

Castricum - Zaterdag is er in de 
vroege avonduren ingebroken 
in een woning aan de Prof. Win-
klerlaan. De inbreker is binnen-
gekomen door het openbreken 

Woninginbraak van een raam. Het alarm van de 
woning ging af en de bewoners 
waren niet thuis, maar dat weer-
hield de inbreker er niet van om 
snel de woning te doorzoeken. 
Er wordt vooralsnog niets ver-
mist.
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Leer omgaan met geld
Regio - In haar regiokantoor in 
Heemskerk  organiseert MEE 
Noordwest-Holland vanaf 11 ok-
tober de cursus Omgaan met 
geld voor mensen die het spe-
ciaal onderwijs hebben gevolgd 
of nog volgen. De cursus bestaat 
uit acht bijeenkomsten op don-
derdagavond van 19.00 tot 21.00 
uur. De onkosten bedragen 10,00 

euro voor de gehele cursus. 
Zelfstandig wonen en omgaan 
met geld brengt voor mensen uit 
het speciaal onderwijs soms pro-
blemen met zich mee. Informatie 
over en opgave voor deze cur-
sus, die gehouden wordt op de 
Laan van Assemburg 97, kan bij 
het Servicebureau, tel. 088 6 522 
522, e-mail vraag@mailmee.nl. 

Drie nieuwe hoofdtrainers 
voetbal bij Couleur LoCALe
Castricum - De tweede afleve-
ring van Couleur LoCALe wordt 
een sportieve. In deze uitzen-
ding gaan de nieuwe hoofdtrai-
ners van FC Castricum, Meer-
vogels ‘31 en vv Limmen in ge-
sprek met Peter van Raalte over 
de seizoensstart, het komend 
voetbalseizoen en het werken 
met een, voor de trainers, nieuw 
team. Everard Luijckx (vv Lim-
men), Sem Wokke (Meervo-
gels ‘31) en Ron van der Velde 
(FC Castricum) praten openhar-
tig over de ietwat teleurstellen-
de seizoensstart voor de teams. 
Ook kijken de mannen vooruit 
en bespreken Wokke en Luijckx 
de bekende sportieve strijd tus-
sen Akersloot en Limmen. Het 
gesprek gaat de dilemma’s niet 
uit de weg. Wat vinden mensen 

uit Limmen eigenlijk van het ver-
trek van Limmenees Sem Wok-
ke naar de ‘aartsvijand’ Meervo-
gels ‘31? Ron van der Velde komt 
oorspronkelijk uit Amsterdam en 
is een redelijke nieuweling in de 
groep hoofdtrainers. Hij praat 
met Peter van Raalte over het 
verschil tussen het trainen van 
Amsterdamse teams en FC Cas-
tricum. De drie trainers hebben 
het ook over het jeugdbeleid bij 
de clubs in de gemeente en ze 
discussiëren over de vraag of je 
als trainer een talentvolle zes-
tienjarige in het eerste team 
kan plaatsen of niet. Het loka-
le praatprogramma van Omroep 
Castricum wordt tot woensdag 
26 september dagelijks uitge-
zonden op C-TV om 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 en 21.00 uur. 

Viering 50-jarig bestaan KBO 
Castricum - KBO gemeente 
Castricum viert in de drie kernen 
het vijftigjarig bestaan. Eerst op 
26 september in Geesterhage te 
Castricum, vervolgens op 3 okto-
ber in Het Kruispunt te Akersloot 
en tenslotte op 8 november in 
De Burgerij te Limmen. Hieraan 
vooraf vindt op dinsdag 25 sep-
tember een kerkelijke viering 
plaats in de Pancratiuskerk te 
Castricum. In het bisdom Haar-
lem werd zestig  jaar geleden de 
Katholieke Bond van bejaarden 
en gepensioneerden opgericht. 
In Castricum was er een gezellig 
soosgebeuren waar ouderen el-
kaar ontmoetten voor een praat-
je en een kaartje in hotel De 
Rustende Jager en later ook in 
het Jeugdhuis, nu De Kern, aan 
de Overtoom. In 1962 sloot de 
soos zich als afdeling Castricum-
Bakkum aan bij de bond van het 
bisdom Haarlem, die inmiddels 

Katholieke Bond voor Ouderen 
heette. Op de stichtingsdag, 28 
mei 1962, had de nieuwe afde-
ling 43 leden. Bij de viering van 
het 30-jarig bestaan waren 635 
personen lid. In dezelfde perio-
de van ontstaan van de ouderen-
bond in Castricum, werd in Lim-
men de ouderenbond opgericht. 
In 2011 waren 336 personen 
lid. Van de oprichtingsgeschie-
denis van de ouderenbond in 
Akersloot is weinig te achterha-
len. Wel is bekend dat het onge-
veer tegelijkertijd was als de op-
richting in Castricum en Limmen. 
Het ledental in Akersloot schom-
melt thans rond de 140.
In 2001 werd de CAL officieel en 
een jaar later kwam ook de fusie 
van de drie afdelingen KBO tot 
stand. De laatste jaren schom-
melt het aantal leden tussen de 
1.100 en 1.200. 
In de kernen kunnen ouderen 

klaverjassen en bridgen, koers-
ballen en kienen, er zijn gymnas-
tiekclubjes en er is een senioren-
koor. Soms worden themamid-
dagen gehouden en er worden 
vakantieweken en dagtochten 
georganiseerd. Ouderen kunnen 
hulp krijgen bij het invullen van 
het belastingbiljet en deelnemen 
aan de collectieve verzekering. 
De KBO is in de WMO-Raad 
vertegenwoordigd om te pleiten 
voor goede regelingen voor se-
nioren. Verder is de KBO betrok-
ken  bij de Zondagsociëteit en 
de Zomeractiviteiten 55+. Ook is 
de KBO vertegenwoordigd in het 
Seniorenplatform en de samen-
werkende lokale ouderenbon-
den. Het feestelijke middagpro-
gramma wordt gevierd met hap-
jes en drankjes en opgeluisterd 
met een show die door drie per-
sonen wordt uitgevoerd; één van 
hen is de bekende Dick Groot. 

Clowns schenken 250 euro 
aan Stichting Sociaal Carnaval
Castricum - De clowns Alfonso en Alfredo schenken 250 euro aan 
Stichting Sociaal Carnaval Castricum. De cheque wordt binnenkort uit-
gereikt aan de heer P.Q. van Daalen. Het sociaal Carnaval wordt vol-
gend jaar gehouden op 3 februari.

Burgemeesters fietsen voor de vrede

Castricum - Dit jaar bestaat 
Vrouwen voor Vrede IJmond 30 
jaar. Daarom zullen zij op 21 sep-
tember - Internationale Dag van 
de Vrede -  samen met de May-
ors for Peace een startsein ge-
ven aan MasterPeace IJmond 
CAL met een fietsestafette. 
Die dag fietsen de burgemees-
ters en hopelijk veel betrokke-
nen van het stadhuis in Velsen 
naar dat van Beverwijk, van-

daar door naar de gemeentehui-
zen in Heemskerk en Uitgeest 
om te eindigen bij Toonbeeld – 
Centrum voor Kunsteducatie - in 
Castricum.
De fietsers en de burgemees-
ters worden in elke plaats ver-
welkomd door creatieve bur-
gers, koren, dansers en muzi-
kanten die zich inspannen voor 
een vreedzame samenleving, zo-
wel in de IJmond, CAL gemeen-

ten als daarbuiten. De optredens 
duren per gemeente ongeveer 
een uur.
In Castricum is het slotstuk van 
het geheel. Om 16.30 uur komen 
de burgemeesters aan en start 
het programma bij Toonbeeld. 
Daar begint men met een ka-
kofonie die overgaat in een har-
monie door koor De Straatklin-
ker. Er is een workshop kraanvo-
gels vouwen door Marianne den 
Hollander. De kraanvogel is een 
symbool voor de Vrede. Daar-
na ontvangt burgemeester Toon 
Mans alle onderweg verzamelde 
puzzelstukken en overhandigt 
dit aan een vertegenwoordiger 
van de Bakkerij, waarna er dui-
ven worden vrijgelaten.
Om 21.00 uur begint het avond-
programma van MasterPeace in 
de Bakkerij. Daar is een akoes-
tisch optreden en een dj. Alle-
maal in het teken van de Vrede.
De toegang voor de dag en de 
avond is helemaal gratis. Alle 
verenigingen werken ook koste-
loos mee. 
Voor meer informatie  Vrouwen 
voor Vrede IJmond, telefoon: 
0251-311659/0251-244630.

Bijeenkomst over Israël-Palestina
Castricum - Op woensdag 26 
september wordt een vierde 
avond belegd over Israël-Pales-
tina. Hoofdonderdeel van de bij-
eenkomst is de vertoning van 
de film Budrus. Een film die een 
beeld geeft van het geweldlo-
ze verzet in een paar Palestijnse 
dorpen tegen de Israëlische be-
zetting, die nu al 45 jaar duurt.
De film wordt kort ingeleid door 
Heleen Witte, lid van het Haar-
lemse Breed Platform Palesti-
na. Heleen is al verschillende 
malen voor vrijwilligerswerk op 
de Westoever geweest. Na de 
film en na een korte pauze ver-
telt Kristel, coördinator in Neder-

land van de Olijfboomactie, over 
haar ervaringen, die ze heeft op-
gedaan tijdens een verblijf in Pa-
lestina gedurende de afgelopen 
driekwart jaar. Zij heeft in die pe-
riode meegewerkt aan de orga-
nisatie van de Olijfboomactie in 
de bezette gebieden. Er zijn in-
middels al meer dan 13.000 olijf-
bomen vanuit Nederland ge-
sponsord. Na de film is er gele-
genheid tot het stellen van vra-
gen of het maken van opmerkin-
gen. Gespreksleider en avond-
voorzitter is Dave van Ooijen. De  
bijeenkomst is in dorpshuis De 
Kern op de Overtoom 15, aan-
vang 19.30 uur. De toegang is 

gratis, een vrijwillige bijdrage in 
de kosten wordt echter op prijs 
gesteld. Informatie bij Dick Fop-
ma, tel. 0251-653810 of  Paul 
Kuijper, tel. 0251-650401

Een Palestijnse boer met een jon-
ge olijfboom.
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Kroegenbridgedrive 
weer groot succes
Uitgeest - Zaterdag 15 septem-
ber, een mooie nazomerdag en 
een gezellige drukte in Uitgeest. 
Het is de dag van de Kroegen-
bridgedrive Uitgeest, georga-
niseerd door een groepje leden 
van de Bridgeclub Uitgeest. De 
eersten van de bijna vierhon-
derd deelnemers melden zich al 
iets na negenen bij de Balken, 
waar het draaiorgel zijn klanken 
uitstrooit en het inschrijfbureau 
onder stoom komt. Immers, alle 
deelnemers worden uiterlijk half 
elf in één van de negen deelne-
mende locaties aan de bridgeta-

fel verwacht om hun eerste bod 
uit te brengen. Er worden zeven 
rondes gespeeld en na elke ron-
de wisselen de deelnemers van 
tegenstander en van locatie. Het 
is dan een drukte van belang, 
de bridgeparen verplaatsen zich 
wandelend, fietsend of met een 
van de personenbusjes om op 
de volgende locatie weer aan de 
slag te gaan.
De Kroegenbridgedrive Uitgeest, 
dit jaar alweer de negentiende 
editie, is voor veel bridgers uit 
Uitgeest en (wijde) omgeving 
een vast punt in hun agenda. 

Het deelnemersveld is zeer di-
vers. De jongste deelnemer, Cas 
van Andel uit Uitgeest, is pas 
enkele maanden 15 jaar en hij 
speelt voor de derde keer mee, 
samen met vader Fred . De oud-
ste deelnemers zijn de tachtig al 
gepasseerd. Twee dames, deel-
neemsters van het eerste uur 
en nog geen keer gemist, roe-
men de organisatie en het sfeer-
tje (en weertje) en zijn lyrisch 
over de speculaas (van bakker 
Putter) die elk jaar weer bij het 
eerste kopje koffie wordt gepre-
senteerd. Ook vermeldenswaard 
is het echtpaar Janssen dat in 
Zuid-Afrika woont en zomers 
enige tijd in Akersloot verblijft 
en dit jaar speciaal iets langer in 
Nederland is gebleven om mee 
te kunnen doen aan de kroegen-
bridgedrive.
De spellen, ook dit jaar uitge-
zocht door Ruud Berkhout , wor-
den alom geprezen. Zeker door 
degenen die hoog gescoord 
hebben. Er worden ook minder 
positieve geluiden gehoord ……. 
misschien van degenen die toch 
niet in het goede bod zijn geko-
men of hun kaarten niet vlekke-
loos hebben uitgespeeld.
Tegen vijf uur, op het gelegen-
heidsterras van Bierencafé Thijs, 
een gezellige drukte en de vro-
lijke klanken van The Upmates. 
Aan veel tafels wordt nagekaart, 
totdat de uitslagen komen. Voor 
sommige paren valt het wat te-
gen, de verwachtingen waren 
iets hoger gespannen, en voor 
anderen een meevaller ….. toch 
beter gescoord dan gedacht. De 
eerste prijs is dit jaar voor het 
bridgepaar Schouten-Mul met 
de mooie score van 72,95%, ge-
volgd door de paren Keijzer-
van Kuijk (67,82%) en Bleeker-
Smeets (67,33%). Het hoogst ge-
eindigde paar van de Bridge-
club Uitgeest, Ineke Los en Ben 
de Groot, vinden we op de 17e 
plaats met 59,66% (alle uitslagen 
en frequentiestaten zijn te bekij-
ken op bridge.san-soft.nl).

De deelnemers en de organisatie 
kunnen terugkijken op een ge-
slaagde dag, die mede mogelijk 
is gemaakt door de medewer-
king van een aantal plaatselijke 
horecaondernemers en dorps-
huis De Zwaan. (Paul Wijte)

Edwin Ott vijfde in de 
500 kilometer van Assen
Uitgeest - Edwin Ott moto-
ren is met 2 teams goed geëin-
digd tijdens de 500 kilometer 
Endurance race van Assen. Team 
1 eindigde op de 5e positie en 
team 2 kwam tot een 17e plek.
Team 1 met de rijders: Alex Ott 
op Yamaha YZF-R1, Eric Ott op 
de Yamaha YZF-R6 en Rob Ju-
wett ook op een YZF-R1. Team 
2 met de rijders: Mark Slingen-
berg op de Yamaha YZF-R6, Je-
roen Post ook op een YZF-R6 en 
Ronald Dekker op een Suzuki 
GSXR600.

Het is de bedoeling om met een 
team van rijders, minimaal 2 en 
maximaal 4, met eigen motoren 
een wedstrijd over 500 km te rij-
den. Dit zijn op het circuit van 
Assen 110 ronden. Ieder team 
heeft 1 rijder op de baan, die 
komt na een aantal rondes of 
bepaalde tijd binnen om te wis-
selen met de volgende  rijder van 
het team, waarbij de transpon-
der (deze meet de rondetijden) 
wordt overgezet op de volgende 
motor. Nadat het snelste team de 
110 rondes heeft gereden wordt 

er gefinisht, met de rest op een 
achterstand van 1 of meer ron-
des. Het eerste team zat op 110 
ronden, nr 2 op 109, nr 3 op 108, 
nr 4 op 108 en 18 seconden en 
Team Edwin Ott motoren 1 op 
107 ronden. Team Edwin Ott mo-
toren 2 zat op 99 ronden.

De wedstrijd begon om 14.15 
uur en eindigde om 17.35 uur. 
Een wedstrijd over 110 rondes in 
ruim 3 uur. In team 1 mocht Rob 
Juwett starten en in team 2 was 
dit Jeroen Post. Rob was heel 
goed weg. Rob reed vrij constant 
in de 1:51 seconde met een uit-
loper naar 1:50. Daarna mocht 
Eric de baan op na een snelle 
wissel hij reed vrij constant 1:47, 
met een 1:45 als snelste ron-
de. Na Eric ging onze troef Alex 
de baan op. Alex reed vrij con-
stant 1:44 met een snelste ronde 
van 1:43. Hij trok het team weer 
naar een hogere positie. Team 2 
reed tijden van 1:50 tot 1:55. Al-
le coureurs hebben 2 keer gere-
den in de wedstrijd. Dus gemid-
deld ruim een half uur per keer. 
(Karin Ott)

De Le Mansstart van Rob met Ed als helper vanaf P3 (foto: Kees Siro)

Jeugdschaatsen
Uitgeest - De traditie van het 
jeugdschaatsen van IJsclub Uit-
geest gaat inmiddels terug tot 
de jaren tachtig. Toen heette het 
nog schoolschaatsen. Een term 
die nu nog steeds door ons dorp 
rond zingt.
Vindt u schaatsen ook een oer-
Hollandse traditie en wilt u dit 
uw kinderen ook laten leren? 
Dat kan bij IJsclub Uitgeest !
De opzet van het jeugdschaat-
sen is de kinderen op een leu-
ke en speelse manier te leren 
schaatsen. Hierdoor kunnen zij 
na één of meerdere seizoenen 
goed leren glijden en afzetten. 
Op de dagen dat er natuurijs ligt 
kunnen zij dan al goed vooruit 
komen en tochten maken. 
Ook dit jaar gaat IJsclub Uitgeest 
het jeugdschaatsen weer orga-
niseren en vanaf nu kunt u uw 

kinderen opgeven. Het is voor 
alle kinderen van Uitgeest in de 
leeftijd van 8 tot 12 jaar.
Gestart wordt op zaterdagoch-
tend 22 december en in totaal 
zijn er 12 lessen. Voor vervoer 
wordt gezorgd (vertrek 9:15 uur 
uit Uitgeest). 
Voor het opgeven (bij voor-
keur per email) of vragen kunt 
u terecht bij Vincent Rozemeijer,  
06-10920909,
e-mail: jeugdschaatsen@ 
ijsclubuitgeest.nl.
Opgeven kan tot en met 15 no-
vember met vermelding van: 
naam, adres, telefoonnummer, 
email adres, geboortedatum, ge-
slacht en eventueel al behaald 
diploma.
Meer informatie is te vinden  
op onze website: www. 
ijsclubuitgeest.nl.

Tafeltennisseizoen weer van start
Uitgeest - Deze week is na een 
lange zomerstop de competitie 
voor de Nederlandse tafelten-
nisser weer begonnen. Tafelten-
nis Uitgeest komt dit seizoen met 
vier teams uit. Een bijzonderheid 
is dat er eindelijk weer een dame 
meedoet. Eugenie Rasch heeft 
vooral zichzelf verrast, want ze 
begon haar seizoen direct met 
twee klinkende overwinningen 
en de dubbelwinst met Huib van 
Leeuwen. Deze en derde man 
Ron van Leeuwen behaalden 
zelfs de volle winst, daarmee een 
uitstekende 9-1 winst binnenha-
lend.
Team 1, vorig seizoen gedegra-

deerd naar de derde klas, kwam 
als verwacht ook met een over-
winning naar huis. Alleen Pa-
trick Schuddeboom viel wat te-
gen, want tweemaal had hij 
geen kans. Wel won hij de dub-
bel met Henk Spoelstra in een 
spannende vijf-gamer. Laatstge-
noemde moest alleen zijn laatste 
partij gewonnen geven. Victor 
Tchernov was de gevierde man 
met drie klinkende overwinnin-
gen.

Het tweede team verraste ieder-
een, want met nieuwkomer in de 
vierde klasse, Ruud Pel, behaal-
den Thom van Son en Henk Pel 

dik verdiend een 10-0 overwin-
ning op TSTZ. Vooral de partijen 
van eerstgenoemde waren van 
hoog niveau. Maar het optreden 
Van Son dwong respect af, om-
dat hij maar nauwelijks genezen  
is van een ernstige kwaal.

Het derde team was deze week 
het buitenbeentje van de club. 
De heren hadden de grootste 
moeite met het sterke ZTTC 11. 
Andre Hermans en Dennis Jans-
sen konden ieder nog na een 
zinderende partij in vijf games 
van de Zaankanters een punt 
afsnoepen. Een 8-2 verlies was 
daarmee het maximaal haalbare.
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Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
MHCU ziet er komende za-
terdag alsvolgt uit:

Thuis	
09:00 JE1- Castricum JE1 
09:00 ME4 - Haarlem ME13
09:00 ME3 - Alkmaar ME3 
10:15 M8D1 - FIT M8D1 
10:15 JE2 - HBS JE1 
11:30 JD2 - Hermes JD1 
13:00 MD1 - Strawberries 
MD3
14:30 JC1 - HBS JC4 
16:00 MC2 - Kikkers MC7 
17:30 MB1 - Rood-Wit MB2

Uit 
09:00 ME1 - Purmerend ME3 
09:00 ME2 - Overbos ME4 
09:30 MixF1 - Heerhugo-
waard MF2 
09:30 JE3 - Alkmaar JE4 
09:30 M8D2 - Alkmaar M8D2 
10:00 MF1 - Magnus mix F1 
11:30 MC1 - Magnus MC1
13.30 MA1 - Saxenburg MA1 
14:15 JB1 - Strawberries JB1 
14:45 MB2 - Alkmaar MB4 
17:30 JD1 - Amsterdam JD4 
(oefenwedstrijd)

Zondag	23	september
Thuis
11:00 HA - Strawberries HB 
13:00 D1 - VVV DJ3

Speelschema 
jeugd MHCU

Modeshow
Uitgeest - Stichting Uitgeester 
Senioren organiseert op woens-
dag 26 september een mode-
show met medewerking van Ja-
net Modes. Persoonlijke aan-
dacht en kwaliteit is de belang-
rijkste doelstelling van Janet 
Modes. Het is daarom niet voor 
de eerste keer, dat deze zaak een 
show verzorgt in Dorpshuis de 
Zwaan. De mode die geshowd 
zal worden is de najaars- en win-
tercollectie.
Aanvang 14.00 uur in buurt-
huis de Zwaan, entree 1,50 in-
clusief koffie en/of thee. Het en-
treekaartje is tevens lotnummer 
voor de verloting van 2 waarde-
bonnen van 25 en 50 euro. Er 
bestaat de mogelijkheid tot het 
passen van de kleding.

Volleybal Voluit
Uitgeest - Het wedstrijdpro-
gramma van volleybalverenig-
ging Voluit ziet er als volgt uit:
Woensdag	19	september 
The Setfighters DS 2 - Voluit DS 
2, 19:30
Donderdag	20	september 
Voluit DS 1 - De Schulp DS 1, 
20:00; Voluit DS 4 - Voluit DS 3, 
20:00; Niemand HS 1 - Voluit HS 
2, 20:00; Voluit DS 5 - Spaarne-
stad DS11, 21:45.
Zaterdag	22	september 
Voluit XC 1 - Bevok XC 2, 09:30. www.firezone.nl

12
cent per liter

korting op benzine
(op de actuele landelijke adviesprijs)

komend weekend

10
cent per liter

korting op diesel
(op de actuele landelijke adviesprijs)

komend weekend

begrotings-
tekort?

d u r e  t i j d e n ?  g o e d k o p e r  t a n k e n !

op diverse locaties kan deze korting al langer van toepassing zijn!

100
stations!

meer danal




