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Uitgeest - Donderdag 12 sep-
tember, exact een jaar na de start 
van de bouw, kregen de toekom-
stige bewoners van woonproject 
De Brug in Uitgeest de sleutel 
van hun appartement.

Rond 10.15 uur verzamelden zij 
zich bij het complex waarvoor 
initiatiefnemers Alie en Peter 
de Reus 4 jaar geleden de plan-
nen op tafel legden. Wethouder 
Linnartz  van de gemeente Uit-
geest en directeur Dick Tromp 
van Stichting Kennemer Wonen 
vonden elkaar destijds al snel 
en nu staat er een prachtig ge-

bouw aan de Dr. Brugmanstraat. 
Naast 9 senioren zullen er 9 jon-
geren met een sociale beper-
king onder begeleiding zelfstan-
dig gaan wonen. Kennemer Wo-
nen gaf met ballonnen en een 
toespraak een feestelijk tint-
je aan de sleuteluitreiking. Be-
woonster Kim Nouris (zij be-
dacht de naam) dreutelde enigs-
zins nerveus heen en weer want 
aan haar en Hans de Reus de eer 
om bij de hoofdingang het doek 
naar beneden te halen zodat het 
naambord onthuld werd. Hans 
bewaarde de rust en samen met 
Kim verrichte hij deze heugelijke 

handeling.
Kim: “Het heeft 4 jaar geduurd 
en nu is het eindelijk zover, 
straks zijn we met z’n allen bij el-
kaar en gaan we in de gezamen-
lijke ruimte allemaal leuke din-
gen doen. Het is ook fi jn om een 
eigen woning te hebben.” 

Komende tijd vindt de inrich-
ting van de gemeenschappelij-
ke ruimte en tuin plaats en als 
dat allemaal achter de rug is en 
de jongeren hun plek hebben 
gevonden, vindt begin 2014 de 
offi ciële opening van De Brug 
plaats. (Monique Teeling)

IJs voor de iglo
Uitgeest - Suze, Zoë, David, Hannah, Annet en Cato sloten afgelo-
pen woensdag pas de Uitgeester huttenweek af. De ‘iglo’ van deze 
groep was tijdens de huttenweek met het thema ‘winter wonderland’ 
verkozen tot de mooiste hut! Dat leverde de kinderen heel toepas-
selijk een ijsbon op. Na een middagje bowlen, bekostigd met de op-
brengst van de verkoop op de slotavond, werd de gewonnen ijsbon 
bij de Florijn verzilverd.

Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby

en vrije tijd-muziek-talen-sport-

typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

Breed cursusaanbod 
voor jong en oud

U kunt nog 
inschrijven

www.plusactiviteiten.nl

Tel: 0251 - 67 18 37

Beverwijk - Heemskerk - Alkmaar

Voor al uw aan- 
en verkopen

www.teer.nlwww.teer.nl

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

Castricum
Heerhugowaard

9.95

Herfst krokant vlaai
8 personen

Met banketbakkersroom, caramel, 
mokka slagroom en merenque

Krakend lekker!

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

Bewoners van De Brug 
krijgen hun sleutel
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Informatiemiddag over nieuwe 
bestemming Fort bij Krommeniedijk

Uitgeest - In Fort bij Kromme-
niedijk is op zondagmiddag 22 
september een informatiemid-
dag waarbij iedereen welkom 
is. Het fortgebouw krijgt name-
lijk de bestemming: Woon-trai-
ningcentrum voor jongeren met 
een autistische aandoening én 
bezoekerscentrum voor de Stel-
ling van Amsterdam inclusief 
theeschenkerij. De omgeving 
van het fort blijft natuurgebied. 
Ook wordt de fortwachterswo-
ning herbouwd. Via deze herbe-
stemming van het fort wordt res-
tauratie (en voortbestaan) van 
dit Unesco Werelderfgoedmonu-
ment mogelijk.

Tijdens deze middag is er een 
route door het fort uitgezet langs 
informatiepunten. U kunt zien 
hoe het fort straks gebruikt gaat 
worden, hoe het bezoekerscen-
trum er uit gaat zien, waar ge-
parkeerd wordt, hoe de jonge-
ren komen te wonen en hoe we 
er voor zorgen dat de natuur zich 
ongestoord kan ontwikkelen. 
Om te ervaren hoe autisme voelt, 
kunt u plaatsnemen in de autis-
me-tent. Deze heeft het autisme-
centrum ‘In to autisme’ ontwik-
keld om de wereld van een autist 
te kunnen ervaren.
Deze middag is om de plannen 
aan iedereen bekend te maken 

en vragen over het toekomstig 
gebruik van het fort te beant-
woorden. Er zijn vertegenwoor-
digers aanwezig van Stadsher-
stel Amsterdam, The Care Facto-
ry, de zorgpartijen en Landschap 
Noord-Holland.

Nadere informatie
De informatiedag is op zon-
dag 22 september van 13.00 tot 
16.00 uur in Fort bij Krommenie-
dijk, Lagendijk 22 te Uitgeest. De 
toegang is gratis en aanmelden 
is niet nodig. Let op: kom zoveel 
mogelijk met de fiets want er is 
beperkte parkeergelegenheid. 
(foto: Henk van Bruggen)

Politie waarschuwt 
voor babbeltrucs

Uitgeest - De politie waar-
schuwt om extra alert te zijn 
voor oplichting aan de deur 
met de zogenaamde ‘babbel-
trucs’. In de afgelopen weken is 
in Noord-Holland opnieuw een 
aantal mensen - veelal ouderen 
- de dupe geworden van oplich-
ters. Dit gebeurde onder andere 
in Heemskerk en Beverwijk.
Oplichters komen met een 
smoes aan de deur en proberen 
bij u binnen te komen. Soms vra-
gen ze om een glas water of een 
pen, terwijl in een aantal geval-
len een handlanger het huis bin-
nenglipt. Ook doen zij zich soms 
voor als meteropnemer, pakket-
bezorger, nieuwe buurman of  
buurvrouw of reparateur. Denk 
niet dat het u niet overkomt, 
want de dieven zijn zeer behen-
dig met hun smoezen.

De politie is alert op deze vorm 
van diefstal. Belangrijker nog 
is dat u kunt voorkomen dat u 
slachtoffer wordt van de babbel-
truc. De smoesjes die de oplich-
ters gebruiken zijn bijvoorbeeld: 
een glaasje water, problemen bij 
de buren, toilet gebruiken, om-
wisselen verzekeringspasje, vra-
gen om legitimatie i.v.m. het aan-
nemen van een pakketje van de 
buren, lenen van een balpen.
Als deze oplichters dan een 
bankpas hebben weten te be-
machtigen, bellen ze later soms 
nogmaals met een smoesje op 
om de pincode te ontfutselen. 
De politie verzoekt hier extra 
alert op te zijn en niemand zo-
maar binnen te laten. Denkt u 
zo iemand aan de deur gehad te 
hebben? Belt u dan s.v.p. direct 
met 0900-8844.

Keramiek-
expositie

Uitgeest - Op zaterdag 21 
september, tijdens de Kroe-
genbridge, exposeert Joop 
Koopman keramische beel-
den in galerie de “De Verf-
schuur” aan Middelweg 63 te 
Uitgeest.

Uitgeest - Was men vroe-
ger rond de 60 bejaard, tegen-
woordig lijkt het dan pas goed 
te beginnen. Als de gezondheid 
het toelaat en er wellicht zicht 
komt op wat meer vrije tijd dan 
is het Dorpshuis de Zwaan aan 
de Middelweg een aangename 
plek om te vertoeven. Stichting 
Uitgeester Senioren, kortweg 
de SUS genoemd, is hier iedere 
werkdag van 09.00 tot 17.00 uur 
te vinden. Nog niet zo heel lang 
geleden opgericht met als doel 
‘het bevorderen van het welzijn 
van de senioren in Uitgeest’ en 
volgens Edith Hendriks, sociaal 
cultureel werker, resulteert dit in 
zo’n 500 mensen in de week die 
de Zwaan bezoeken. Edith: “Wij 
bieden een gevarieerd program-
ma en zijn er trots op dat  wij 120 
vrijwilligers hebben die uitvoe-
rend werk verrichten. Er zijn be-
heerders om het gebouw te ope-
nen en af te sluiten maar ook om 
de zaal in orde te brengen en 
niet te vergeten de gastvrouwen 
die bijvoorbeeld koffie schenken. 
Veel van de cursussen die gege-
ven worden, worden door vrijwil-
ligers verzorgd, uiteraard heb-
ben zij goede kennis van zaken.” 
Ook op bestuurlijk niveau zijn 
velen actief.

Wat veel mensen niet weten is 
dat men al vanaf 55+ gebruik 
kan maken van de activiteiten. 
Ook de variatie is niet altijd be-
kend bij Uitgeesters en daar 
zou Edith graag aandacht voor 
willen vragen. Edith: “Wij bie-
den zo enorm veel, een kleine 
greep: bridge, yoga, t’ai chi, bin-
go, koorzang, koersbal, er is een 
fietsgroep, een wandelgroep, er 
zijn kunstlezingen en compu-
terworkshops.” Ze heeft het nog 
niet gezegd of de telefoon gaat 
en er komt een aanmelding bin-
nen. Edith lachend: “In mei stond 
het programma al in de krant en 
hoorden we niks maar nu stro-
men de aanmeldingen binnen.” 
In oktober vindt er een kunstle-
zing plaats gegeven door kunst-
historicus Bertus Bakker en gaat 
men naar het tassenmuseum en 
scheepvaartmuseum. Op ‘de dag 
van de ouderen’ wordt een leuke 
film gedraaid.  Goed om te weten 
is dat men in de Zwaan net zo 
makkelijk binnen kan lopen om 
een kopje koffie te drinken of de 
krant te lezen. De sfeer is er een 
van Uitgeester gemoedelijkheid. 

Kijkt u voor nog veel meer infor-
matie op www.uitgeestersenio-
ren.nl. (Monique Teeling) 

De Stichting 
Uitgeester Senioren 

bruist





Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Bakkum:
05-09-2013: Roos Elisa, dochter 
van S.P. Bijman en M.R. Neer-
voort, geboren te Bakkum.
Wonende te Castricum:
06-09-2013: Fenna Annejet, 
dochter van M.C. Groen en A. 
de Beer, geboren te Beverwijk. 
06-09-2013: Quinn, zoon van 
H.J. Stalman en A.E. Smallegan-
ge, geboren te Beverwijk. 06-09-
2013: Pelle, zoon van H. Bouma 
en I. Rigter, geboren te Alkmaar.
Wonende te Limmen:
11-09-2013: Wessel Sem Petrus, 
zoon van G.P. Kerssens en P.C.M. 
Castricum, geboren te Limmen. 
13-09-2013: Benjamin Johannes 
Hendrikus, zoon van J. Reijn-
ders en J.C. Hollander, geboren 
te Limmen.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
06-09-2013: Gerritse, Jochem en 
Kegels, Anna M., beiden wonen-
de te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
06-09-2013: Schipper, Arno en 
Meulenbelt, Nancy E., beiden 
wonende te Obdam. 06-09-2013: 
van Groeningen, Michiel en Tie-
len, Leonie F., beiden wonende te 
Castricum. 06-09-2013: Beukers, 
Vincent en van der Meer, Sabi-
ne, beiden wonende te Alkmaar. 

06-09-2013: Oudemast, John en 
Mellema, Annelies, beiden wo-
nende te Beverwijk. 06-09-2013: 
de Vries, Maarten S. en Frit-
schij, Linda, beiden wonende te 
Akersloot. 07-09-2013: Boerma, 
Maarten W. en Argelo, Kirsten 
D.S., beiden wonende te Alk-
maar. 10-09-2013: Orelio, Vladi-
mir F.M. en Smit, Natasja M.C., 
beiden wonende te Akersloot. 
11-09-2013: Matta, Ihab en Smit, 
Stephanie J.M., beiden wonende 
te Akersloot.
 
Overleden:
Wonende te Heiloo:
03-09-2013: van den Berg, Ma-
ria J., oud 88 jaar, overleden te 
Castricum.

Wonende te Limmen:
07-09-2013: van der Eem, Hen-
drikus P., oud 87 jaar, overleden 
te Limmen, gehuwd met F.J.A. 
Wulp.
Wonende te Castricum:
06-09-2013: de Waart, Ma-
ria A.P., oud 88 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd geweest 
met C.E.D. Julien. 09-09-2013: 
van Wonderen, Jacobus P., oud 
81 jaar, overleden te Beverwijk, 
gehuwd geweest met A.C.M. 
Hoetjes.
Wonende te Bakkum:
10-09-2013: Jacet, Cornelia 
M.H., oud 57 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd met W. Lute.

Officiële opening tuin 
van De Santmark

Castricum - De tuin van De 
Santmark is recent opgeknapt. 
Er zijn bomen en bankjes ge-
plaatst en er is oefenmateri-
aal neergezet. Hier kunnen be-
woners samen met de fysiothe-
rapeut hun spierkracht op peil 
houden en lekker bewegen. De-
ze opknapbeurt is mogelijk ge-
maakt door sponsors, terwijl 
leerlingen van het Clusius Col-
lege Castricum de tuin onder-
houden. De tuin werd vorige 
week dinsdag in aanwezigheid 
van burgemeester Mans, Lucien 
van Ruth van ViVa! Zorggroep en 

sponsoren: Woonzorg Neder-
land, firma Schoenmaker, Svenks 
Gardning en het Clusius College 
Castricum geopend. Mevrouw 
Karels, bewoonster van De Sant-
mark, plantte samen met leerlin-
gen van het Clusius College een 
boom.

Na het officiële gedeelte kon-
den de (wijk)bewoners genieten 
van Oud-Hollandse spelletjes 
die door het slechte weer binnen 
werden gehouden. Als afsluiting 
van de dag werd in het restau-
rant een barbecue geserveerd. 

Castricum - In Castricum is 
woensdagochtend een inbreker 
betrapt die probeerde in te bre-
ken in een woning aan De Sant-
mark.
Rond 5.00 uur hoorde de be-

Inbreker betrapt woonster glas breken, ging kij-
ken en zag een man voor een 
kapot raam staan. 
Nadat zij de man aansprak ging 
hij er vandoor op een fiets in de 
richting van de M.H. Tromplaan. 
De man is niet in de woning ge-
weest.

Vleermuizen zijn niet 
eng, maar wel nuttig.

Avondexcursie in 
het bosgebied

Castricum - Op zaterdag 28 september organiseert IVN Mid-
den-Kennemerland in samenwerking met Duincamping Ge-
versduin een avondexcursie voor volwassenen en kinderen 
in en om de camping. Edwin Kapitein neemt  de deelnemers 
mee in het donker en vertelt over het nachtleven in het duin-
gebied. Welke dieren leven er juist ’s nachts en is een vleer-
muis eng of juist nuttig? Dit is een excursie zonder verlich-
ting, maar met spannende waarnemingen.
Aanmelden kan bij de receptie van Duincamping Geversduin. 
Vertrek om 19.30 uur vanaf de receptie. Kosten zijn 3,75 per 
persoon. 

Nieuwe plattegronden 
gemeente Castricum

Castricum - Deze week zijn 
de kunststof plattegronden ver-
nieuwd op prominente locaties 
binnen de gemeente Castricum. 
Ook online is de gemeente Cas-
tricum in kaart gebracht op ge-
meentewijzer.nl. Inwoners vin-
den hier evenementen, facilitei-
ten en lokale instellingen uit hun 
eigen gemeente. Gemeentewij-
zer wijst inwoners hiermee de 
weg in hun gemeente en houdt 
ze op de hoogte van alles wat er 
in de buurt of in een andere ge-
meente te doen is. 

Inwoners dragen zelf bij door het 
gratis toevoegen van evenemen-
ten en informatie van hun eigen 
vereniging of lokale instelling op 

het gebied van onderwijs, ge-
zondheid, sport en cultuur. Evert 
Top, directeur:  ,,Wij verwach-
ten dat Gemeentewijzer.nl de lo-
kale woonomgeving leefbaar-
der maakt. Door de interactiviteit 
wordt de betrokkenheid in de ei-
gen buurt bevorderd. Het is een 
website gemaakt voor en door 
de lokale bevolking.”

Gemeentewijzer steunt lokale 
initiatieven, waarbij mensen el-
kaar ontmoeten en samenwer-
ken, met gratis posters. Onder 
voorwaarde dat men het evene-
ment/activiteit aanmeldt op Ge-
meentewijzer.nl. Bestellen kan 
via Gemeentewijzer.nl/gratispos-
ter.

Castricum - Music-Train houdt 
op zaterdag 21 september vanaf 
9.00 uur haar jaarlijkse rommel-
markt in de Maranathakerk. Voor 
de bezoekers is er koffie of thee 
met iets lekkers en de bekende 
loterij met allerlei prijsjes.

De opbrengst is voor het koor 
Music-Train, zodat op 29, 30 no-
vember en 1 december een spet-
terende show neergezet kan 
worden in Hotel Borst in Bak-

Rommelmarkt Music-Train 
in de Maranathakerk

kum. Wie spullen voor de rom-
melmarkt heeft kan deze vrijdag 
20 september vanaf 14.00 uur 
brengen in de Maranathakerk. 

Voor meer informatie over de 
rommelmarkt kan men terecht 
bij Miranda Hardebol, tel. 0251 
–656811 of Carla Kempers, tel. 
0251 –319151.

Voor meer informatie over het 
koor zie www.music-train.nl. 
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Jubileum Iskra met Canto Ostinato

Castricum - Het nieuwe pro-
grammaboekje van Iskra is ver-
schenen met een keur aan aan-
sprekende concerten. Het eerste 
concert is een optreden van zan-
geres Niki Jacobs die gespeciali-
seerd is in Jiddische en klezmer-

muziek. In een vorig concert bij 
Iskra speelde ze met de band Ni-
kitov waarmee ze een volle zaal 
trok, nu wordt ze begeleid door 
accordionist Pieter Jan Cramer. 
Op zaterdag 28 september kan 
men deze prachtige voorstelling 
bijwonen in de Dorpskerk. 
Voor het eerst presenteert Is-
kra dit seizoen een jeugdpro-
gramma. De familievoorstelling 
Cellostorm uitgevoerd door het 
Cello8ctet Amsterdam spreekt 
wat dat betreft boekdelen. Een 
stormachtig verhaal voor kinde-
ren vanaf vijf jaar met veel ver-
rassende muzikale wendingen. 
Een onvergetelijke belevenis.
Ook onvergetelijk en heel ver-
rassend zal een nieuwe uitvoe-
ring zijn van de beroemde Can-

to Ostinato van Simeon ten Holt 
door het Cello8ctet Amsterdam. 
Oorspronkelijk geschreven voor 
piano’s speelt het Cello8ctet 
een nieuwe bewerking van Ma-
rijn van Prooijen . Beide jubile-
umvoorstellingen vinden op za-
terdag 9 november  plaats in de 
theaterzaal van het Jac. P. Thijs-
se College in Castricum.
Als vanouds zijn er jazzconcer-
ten in Hotel het Oude Raadhuis 
terwijl de klassieke recitals weer 
te  beluisteren zijn in de Dorps-
kerk. Een tiende concert als ju-
bileumtoegift is nog in voor be-
reiding. Kijk voor het hele pro-
gramma van Iskra op ww.iskra.
nl  waar tevens  de kaarten on-
line te bestellen zijn. Foto Cees 
van de Ven. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur   
Hoe duur was de suiker

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 18.45 uur  

zondag 15.45 uur 
dinsdag 14.00 uur   

Jobs
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 21.15 uur  
zondag 19.30 uur 

maandag 20.00 uur   
dinsdag 20.00 uur   

woensdag 20.00 uur   
Smoorverliefd
maandag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur

Alceste à Bicyclette
vrijdag & zaterdag 21.15 uur  

We’re The Millers
vrijdag & zaterdag 18.45 uur  
zondag 15.45 & 19.30 uur  

dinsdag 20.00 uur
Blue Jasmine
zaterdag 15.45 uur
zondag 13.00 uur

woensdag 15.00 uur
Smurfen 2 - 3D

zaterdag 15.45 uur  
zondag 13.00 uur

woensdag 15.00 uur  
Verschrikkelijke ikke 2 - 2D

Programma 19 sept t/m 25 sept 2013

Jobs, film van icoon
Ashton Kutcher kruipt in de huid 
van de iconische ondernemer 
Steve Jobs, de man achter het 
succesvolle Apple. In Jobs volgt 
het publiek het leven van Steve 
vanaf het moment dat hij stopt 
met de universiteit en uitgroeit 
tot de oprichter van één van de 
grootste en bekendste technolo-
giemerken van de wereld. Na de 
middelbare school leert hij Ste-

ve Wozniak kennen. De mannen 
delen de liefde voor innovaties 
en computers en besluiten ge-
zamenlijk Apple Computer op 
te richten. Daarna ontstond een 
technologische revolutie. Steve 
Jobs overleed oktober 2011 op 
56-jarige leeftijd. Jobs behaal-
de met Apple wereldwijd succes 
met producten als de iPod, iPho-
ne en iPad.

Hoe Duur was de Suiker vertelt 
het verhaal van twee jonge vrou-
wen in het achttiende-eeuwse 
Suriname: de blanke Sarith en 
haar lijfslavin Mini-Mini. 
Terwijl Sarith verbitterd raakt 
door het harde leven in de ko-

Hoe Duur Was De Suiker
lonie, krijgt Mini-Mini haar eigen 
kans op geluk. Kan en durft ze 
die te grijpen ten koste van haar 
meesteres? Hoe Duur was de 
Suiker is gebaseerd op de suc-
cesvolle roman van Cynthia Mc 
Leod.

Open middag Toonbeeld 
op ‘t Bakkerspleintje

Castricum - Op 21 septem-
ber, houdt Toonbeeld een open 
middag op ‘t Bakkerspleintje. 
Van 12.30 tot 16.30 uur promoot 
Toonbeeld de activiteiten. te pro-
moten. 
Er zijn optredens van leerlingen 
en docenten en cursisten geven 
demonstraties beeldende kunst. 
Informatie wordt gegeven over 
cursussen waar nog plaats is 
voor nieuwe deelnemers en de 
docenten muziek geven proef-

lessen op verschillende muziek-
instrumenten.
Docenten van de afdeling beel-
dende kunst van Toonbeeld ge-
ven een openbare les op het 
Bakkersplein. Bij mooi weer zijn 
ze vanaf 12.30 uur in actie met 
pottenbakken, schilderen met 
olieverf en boetseren naar mo-
del. Bij regen zullen ze in een 
tent werken. Kinderen kunnen 
zelf een muziekinstrument pro-
beren te bespelen. 

Spiegeling in de Tuin 
van Kapitein Rommel

Castricum - Vanaf 12 septem-
ber is er een nieuwe expositie 
te zien in de ontmoetingsruim-
te van de Tuin van Kapitein Rom-
mel. Deze keer van exposante: 
Marian Frederiks. Na haar op-
leiding tot lerares basisonder-
wijs haalde ze diverse aktes op 
het gebied van textiele werkvor-

men. Met het schilderen op zij-
de maakte ze kennis in Frank-
rijk. Ze schildert zowel figuratief 
als non-figuratief. Haar werk is 
stevig van opzet en ze gebruikt 
graag diepe kleuren. Haar werk 
is ook te vinden op www.mari-
anfrederiks.nl. Op de foto ‘Spie-
geling’. 

Ska en stonerrock in Bakkerij

Castricum - Op woensdag 18 
september begint om 20.00 uur 

Castricum - De musical Naä-
man gaat niet door. Wie kaar-
ten heeft gekocht bij boekhandel 
Laan, kan ze daar inleveren en 
geld terugkrijgen. Wie in de ker-
ken kaartjes heeft gekocht, belt 

Naäman uitgesteld

de maandelijkse spelletjesavond 
in De Bakkerij. Entree gratis. 
Daarna vrolijke ska en reggae op 
vrijdag met De Skaggerz en The 
Soundabout vanaf 22.30 uur. De 
entree is 4,00/3,00 euro. 
Zoals elke eerste en derde za-
terdagmiddag van de komen-
de maanden is er in De Bakkerij 
een workshop muziekproductie 
van 15.00 tot 17.00 uur. Op zater-
dagavond vanaf 22.30 uur Mama 

Franko, een formatie met acht 
muzikanten die een explosie-
ve muzikale cocktail brengt. De 
entree is 3,00/2,00 euro. Op zon-
dag 22 september sluit De Bak-
kerij het weekend af met stoner-
rock. Uit Italië komt de band The 
Damned Pilots en Midnight Cul-
ture komt uit Nederland. 
The Damned Pilots speelt een 
een mix van rock, metal, doom 
en spacy. Midnight Culture 
maakt stonergrunge met een 
punky inslag en wat garage-
sfeer. Het adres: Dorpsstraat 30.

met tel. 826466 voor een terug-
gave van het geld. 
Kaartjes, die op 1 oktober niet 
zijn ingeruild, vervallen. Het geld 
wordt dan overgemaakt naar 
jeugddorp De Glind. De musi-
cal wordt nu waarschijnlijk in het 
voorjaar gespeeld.
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Pendeldienst voor het strand: 
welke ondernemer doet het?
Binnen een paar jaar tijd zijn de parkeertarieven op het strand geëxplo-
deerd. Afgelopen zomer stond de teller al op 6,50 euro. Met ruimte voor 
zo’n 2.500 auto’s levert dat de exploitant op een goede zomerdag min-
stens 16 duizend euro op. Geen slechte business, zeker als je de grond 
voor de komende jaren nog gegarandeerd in pacht hebt en je de prijzen 
zonder enige vorm van sanctie omhoog kunt schroeven. Hoogste tijd 
dus dat er wat concurrentie gaat komen. PWN is de eigenaar en die legt 
vooralsnog geen enkele beperking op aan de exploitant. Vreemd dat een 
provinciale overheid, Provincie Noord-Holland als enig aandeelhouder 
van PWN, niet nadere beperkingen kan stellen aan een pachtcontract 
in nauwe samenspraak met de gemeente Castricum. De bereikbaarheid 
van het strand tegen redelijke tarieven is immers van groot belang voor 
de ontwikkeling van Castricum als kustplaats. Belangrijkste les is dat 
PWN bij de eerstvolgende vernieuwing van het pachtcontract de belan-
gen van de bewoners en toeristen in ogenschouw neemt. De exploitant 
denkt na over het opzetten van een route voor kortparkeren. Maar dan 
mag het niet ten koste gaan van de winstgevendheid, zo stelt de exploi-
tant. Dus u en ik betalen de rekening. De enige manier om de prijzen 
naar een lager niveau te krijgen is als de vraag naar dure parkeertarieven 
afneemt. Ofwel: er moet nodig wat concurrentie komen. Waar mogelijk-
heden liggen is voor boeren in de omgeving om hun weilanden open te 
stellen voor parkeermogelijkheden, gekoppeld aan een gratis ritje met 
een pendelbus van en naar het strand. Voor zo’n 4,00 à 5,00 euro per 
auto zou dat realiseerbaar moeten zijn. Goedkoper dan het alternatief 
van de huidige monopolist. Daarnaast zouden de strandexploitanten er 
een combinatiekaartje van kunnen maken, zoals we dat ook kennen van 
de toiletten in langs de snelwegen in Duitsland. Er is dus een alterna-
tief te bedenken die het strand op betaalbare wijze bereikbaar houdt 
voor zowel de eigen bewoners als de toeristen. Op mijn tweet of de 
gemeente medewerking gaat verlenen aan een dergelijk initiatief kwam 
een politiek antwoord: ‘Als er een initiatief komt, gaan we dat bekijken.’ 
Vraag blijft echter welke ondernemer het daadwerkelijk gaat doen. Mijn 
steun hebben ze in ieder geval. Richard van den Boogaard.

Mop van kort parkeren
Ik zou willen beginnen met: ken je die mop van het kort parkeren op het 
strand? Nee? Nu, dat kan ook niet. Eerst gaat de PWN een vergunning 
afgeven voor vijftig jaar en dan gaan we eens kijken wat we met het par-
keren gaan doen. PWN en Cambium willen geen kosten hebben. Nu, ik 
heb nieuws: als er een wijziging moet komen gaat dat geld kosten. Wel 
gaat onderzocht worden of het mogelijk is om de veertien invalidenpar-
keerplaatsen voor kortparkeren te gebruiken. Veertien parkeerplaatsen 
delen? Is de wethouder wel eens op het strand geweest? Wie gaat mee 
naar een ander strand waar je gratis kan parkeren? 
Angela van Venetien.

Tineke van Roon start 
praktijk voor mesologie

Beverwijk - Tineke van Roon 
heeft een praktijk voor mesolo-
gie geopend bij het Centrum In-
tegrale Geneeswijzen (CIG). De-
ze vorm van geneeskunde, die 
een aantal natuurgeneeswijzen 
combineert met reguliere me-
dische kennis, kan voor ieder-
een van grote waarde zijn, voor-
al voor mensen met chronische 
klachten”, zegt zij. De mesoloog 
streeft ernaar het evenwicht in 
het lichaam te herstellen.
 
Tineke: ,,De mesologie integreert 

kennis van westerse geneeskun-
de met kennis van homeopathie, 
Chinese geneeskunde, ayur ve-
da en orthomoleculaire genees-
kunde. De mesoloog kijkt naar 
de hele mens en gaat niet uit 
van de klacht, maar van de die-
perliggende oorzaak. Verbanden 
tussen de klacht of klachten, de 
voeding, leefgewoonten en ach-
tergrond worden bekeken.
Voorbeelden van klachten waar-
mee men onder andere naar de 
mesoloog kan gaan zijn maag- 
darmklachten, gewrichtsklach-

ten, longproblemen, huidklach-
ten, hoofdpijnklachten, ver-
moeidheid, duizeligheid, aller-
gieën, steeds terugkerende ont-
stekingen, somberheid et cetera. 
Ook voor kinderen kan de me-
soloog veel betekenen. ,,Aan de 
behandeling gaat een uitgebreid 
onderzoek vooraf”, vervolgt Ti-
neke. ,,De behandeling kan be-
staan uit voedingsadviezen, en 
het voorschrijven van voedings-
supplementen, homeopathische 
middelen of kruiden. De me-
soloog streeft vanzelfsprekend 
naar een goede samenwerking 
met huisartsen en specialisten.”
Tineke van Roon heeft jaren-
lang ervaring, onder andere als 
verpleegkundige, in de gezond-
heidszorg. In haar werk kwam 
zij vaak situaties tegen waar-
in mensen van de ene naar de 
andere specialist werden ge-
stuurd en er geen goede oplos-
sing voor het probleem werd ge-
vonden. ,,In de reguliere genees-
kunde, die overigens zeer waar-
devol is, wordt slechts naar een 
deel van het lichaam gekeken 
en niet naar het geheel. En voor-
al bij chronische klachten is kij-
ken naar het geheel noodzake-
lijk. Dat is voor mij een belang-
rijke toevoeging van de mesolo-
gie.” Kijk op www.mesologiecas-
tricum.nl voor meer informatie of 
bel 06-18740363. 

Kunststof kozijnen mooier en beter

Open huis bij Select 
Windows/Van der Vlugt!
Regio - ,,De tijd dat kunststof 
kozijnen niet zo mooi tonen als 
houten kozijnen, ligt nu echt 
achter ons. Door goed te luis-
teren naar de opmerkingen van 
de consument, zijn wij van Se-
lect Windows aan de slag ge-
gaan met die kritiek. Dat heeft 
geleid tot verschillende product-
verbeteringen en innovaties. Die 
hebben weer geleid tot kunststof 
kozijnen die, zo op ’t oog, niet te 
onderscheiden zijn van die van 
hout.” 
De Hollandse Hoek, verdiep-
te profielen plus de verschillen-
de soorten folie, houtnerf of mat, 

en de gelijkliggende aanslag le-
veren kozijnen die even mooi zijn 
als houten kozijnen. Maar dan 
wel zonder de nadelen van hout 
en met alle voordelen van kunst-
stof. 

Beste glas
Een kozijn is niets zonder glas. 
Om het beste glas te kunnen 
bieden, heeft Select Windows/
Van der Vlugt een nieuw en 
uniek soort isolatieglas op de 
markt gebracht. Dit glas heeft 
een hogere isolatiewaarde dan 
HR++ glas en een zeer aantrek-
kelijke prijs.

Kwaliteit door samenwerking
,,Deze productverbeteringen 
hebben wij gerealiseerd door 
samen te werken met twee ge-
renommeerde partners: Schü-
co als leverancier van profielen 
voor kozijnen en Pilkington als 
leverancier van beglazing. De af-
zonderlijke kwaliteiten van onze 
partners en van Select Windows 
leveren de beste producten. En 
daar doen wij het voor!” 

Open huis
Maak van goed wonen, beter 
wonen! Bezoek op vrijdag 20 of 
zaterdag 21 september het open 
huis van Select Windows/Van 
der Vlugt. ,,Overtuig uzelf van 
de voordelen en mogelijkheden. 
Uw huis is ’t waard!” Select Win-
dows /Van der Vlugt is te vinden 
op de Vondelweg 540 in Haar-
lem, tel.: 023-5382277, www.van-
dervlugt.nl.  

Kinderen aangelijnd?
Het gebied waar honden los mogen lopen maar waar ook kinderen 
mogen spelen is het park Noord-End. Ons zoontje werd eind juli, no-
tabene op zijn negende verjaardag, met vriendjes in dit park, zonder 
aanleiding bij het kijken naar een uitlaatservice met enkele honden aan-
gevallen door een boxer. Resultaat was dat hij binnen korte tijd onder 
de schaafwonden en nagelschrammen zat,  enkele diepe bijtwonden 
en letterlijk een volle broek. We hebben vrijwel direct de gemeente van 
het ernstige incident op de hoogte gesteld en kregen begin augustus 
een automatisch ontvangstbevestiging per mail retour. Twee weken ge-
leden besloten we voor een zorgvuldige registratie aangifte/melding van 
het incident bij de politie te doen; na een kort telefoontje zouden we 
worden teruggebeld maar hebben we niets meer vernomen. Inmiddels 
begrepen wij van vele ouders dat er meerdere bijtincidenten geweest 
zijn. Ook de basisschool ligt in dit gebied evenals een kinderspeeltoestel 
van de gemeente. Na een telefoontje ruim een week geleden naar de 
gemeente hoe dit verder opgepakt zou kunnen worden om incidenten 
te voorkomen, vroeg de ambtenaar zich vooral af waarom ik bij hèm 
terecht kwam. Ik gaf aan dat zijn afdeling in de mail genoemd stond; wij 
moesten zéker niet bij hem zijn, hij zou het uitzoeken en ik zou worden 
teruggebeld; ook daarvan hebben wij niets meer vernomen. Inmiddels 
heb ik een persoonlijk onderhoud verzocht bij burgemeester Mans. Ik 
heb de foto’s er maar bijgedaan. Tsja, als ik dan toch weer eens langs de 
ingang van dit gebied loop en bijgevoegde borden zie, dan is het toch 
bijzonder dat de blije honden los mogen lopen, maar kinderen lijken 
aangelijnd te moeten zijn?! Familie E.A. Dunnebier.

Mondhygiëniste aan 
huis; nieuw bij Viva! 

Regio - Een goede mondge-
zondheid hangt nauw samen 
met de algemene gezondheid en 
het welbevinden. Omdat niet ie-
dereen beschikt over de moge-
lijkheid om naar een praktijk te 
komen zijn de ‘Thuis in Mond-
zorg’ mondhygiëniste H.M. van 
de Kommer en de VIVA-Zorg-
groep een samenwerking aan-
gegaan. 
In plaats van een bezoek aan 
een praktijk, komt de mondhy-
giëniste van ‘Thuis in Mondzorg’ 
thuis langs voor een mondhygi-

enische behandeling. Hiervoor 
hoeft men niks aan te schaffen 
of klaar te zetten, alle benodig-
de materialen worden door de 
mondhygiëniste meegenomen. 
De mobiele thuis in mondzorg 
praktijk komt overal. Er kan sa-
mengewerkt worden in overleg 
met verschillende disciplines.
Iedereen is welkom, met of zon-
der verwijzing van een tandarts, 
maar er zijn doelgroepen waar 
de mondgezondheid extra be-
langrijk is: verstandelijke en of 
lichamelijk beperkte mensen, 

ouderen, mensen met diabetes 
mellitus, mensen met reumati-
sche aandoeningen, zwangere 
vrouwen of vrouwen die zwan-
ger willen worden en angstige 
kinderen.

Leden van SENZ, de ledenser-
vice van Viva!zorggroep, kunnen 
deze service aan huis aanvragen 
via 088-9958822. SENZ-leden 
krijgen een korting van 10 eu-
ro op de voorrijkosten van 19,50 
euro. Men betaalt dus 9.50 eu-
ro voorrijkosten. De betaling aan 
de dienstverlener gaat conform 
de NZA-tarieven mondzorg .

Voor verdere informatie kan men 
kijken op www.thuisinmondzorg.
nl.
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Aquasportavond in De Witte Brug
Castricum - De donderdag-
avond is dé aquasportiefavond 
bij uitstek in zwembad De Wit-
te Brug. Op deze avond wordt er 
door twee instructeurs achter-
eenvolgens in drie verschillen-
de aquasportactiviteiten lesge-
geven. Dit zijn aquajoggen (lo-
pen in diep water met een wet-
belt om), hydrofit (fitness in on-
diep en diep water) en aquaro-

bic (aerobic in borstdiep water). 
Deze lessen kunnen afzonderlijk 
beoefend worden. Uit onderzoek 
is gebleken dat er ook behoef-
te bestaat om langer te trainen 
door meerdere lessen achter el-
kaar te volgen. 
Vanaf donderdag 3 oktober kan 
er - naast het traditionele con-
cept van één les - ook de he-
le avond gesport worden in de 

vorm van een vrije keuze-arran-
gement van drie aquasportacti-
viteiten in combinatie met heer-
lijk relaxen in de sauna. 

Dit arrangement kost 10,50 eu-
ro per keer. Daarnaast blijft de 
verkoop van losse lessen en 
de aquasportiefkaart bestaan. 
Nieuwsgierig? Kom gerust een 
keer meedoen. 

Jeugdtrainers VV Limmen 
klaar voor nieuw seizoen
Limmen - De jeugdafdeling van 
de Voetbalvereniging Limmen is 
klaar voor het nieuwe seizoen 
onder leiding van Frank Don-
ker. De C- en D-junioren spe-
len ook dit seizoen in de hoofd-
klasse en van deze talenten 
wordt veel verwacht. De andere 
teams spelen allemaal een klas-
se lager, de 1e klasse. Limmen 
werkt al jaren nauw samen met 
AZ en dat werpt zijn vruchten af. 
Er wordt door de hoofdtrainers 
veel op techniek getraind. Voor-
al het ontwikkelen van het indi-
vidu staat centraal en niet alleen 
het resultaat telt bij de jeugdaf-
deling. 
Andere belangrijke speerpunten 

van de jeugdafdeling zijn plezier 
hebben, respect hebben voor el-
kaar en zich veilig voelen. Voor 
de lagere elftallen worden DE-
MO- en circuittrainingen, alsme-
de specifieke techniektrainingen 
gehouden. 

Staand v.l.n.r.: Robert Peemen 
(E-pup.), Henk Nuijens (meis-
jesafdeling), Dennis Steman (A-
jun.) en Bas Peters (D-jun.). Zit-
tend v.l.n.r.: Jacob de Groot (Kee-
pers), Frank Donker (hoofd op-
leidingen), Michel Fluri (jeugd-
voorzitter) en Roland Duin (C-
jun.). Op de foto ontbreken Ra-
mon Smit (B-jun.) en Bob van 
Draanen (F-pup.).

Castricummer is Nederlands 
kampioen triathlon!

Castricum - De 22-jarige Cas-
tricummer Bob Verhagen is af-
gelopen zaterdag Nederlands 
kampioen triathlon geworden 
in de categorie onder 24 jaar. 
Dit gebeurde tijdens de Almere 
Challenge die geldt als het offici-
ele Nederlands kampioenschap. 
In de triathlon zwemmen atleten 
eerst 3,8 kilometer, fietsen daar-

na 180 kilometer en lopen ten-
slotte een marathon van ruim 42 
kilometer. 
Na een race die werd geteis-
terd door storm, regen en wind 
finishte de Castricumse student 
in een tijd van 12 uur, 58 minu-
ten en 18 seconden. Met die tijd 
bleek Bob als Nederlandse win-
naar uit de bus te komen.  

Castricum - De tweede ron-
de in de Lotto Ereklasse is al-
weer achter de rug. De Cas-
tricumse Rugby Club deed 
wat het moest doen, wel 
moeizaam en pakte de winst 
tegen het altijd lastig te be-
spelen Amstelveense Rugby 
Club met 13-3. 

Tot twee keer toe verzuimde de 
thuisploeg de score te openen, 
maar aan het einde van de eer-
ste helft werd een fout van ARC 
genadeloos door de voorwaart-
sen van CasRC afgestraft, met 
als finishing touch een fraaie try 
van Roy Schermer (5-0). 
Vlak na de hervatting bracht 
Amstelveen de score op 5-3, 
door een slordig weggege-
ven penalty. Er kwam meer rust 

in het spel van de Duinranders 
na de rakekick van nieuwkomer 
Blake Sorensen. Het slotakkoord 
was voor de mannen van Kire en 
Hermans. 

Na veel pressie op de defensie 
van Amstelveen, werd met snel 
pass-werk captain Pieterbob 
Wierenga bereikt, die geen mo-
ment twijfelde en de eindstand 
op 13-3 bracht. Direct na deze 
try vond referee Gert Visser het 
welletjes. Het was geen oogstre-
lende wedstrijd, maar een wed-
strijd mooi van spanning, hard 
en fair. 
Zaterdag 21 september komen 
de Bosschenaren van the Du-
kes op bezoek bij de Castricum-
se Rugby Club. Kick off is 15.00 
uur. Foto: Theo Beentjes.

Peuter- en kleuterballet bij 
Balletstudio Jacqueline Burger

Castricum - De peuterlessen op 
zaterdagochtend en de kleuter-
lessen op woensdagmiddag zijn 

een goede start voor mini-bal-
lerina’s van drie, vier en vijf jaar. 
Late - fanatieke starters kunnen 

zich uitleven bij de stoomcur-
sus 12+ op donderdag. Instro-
men bij alle lessen kan het hele 
jaar door. Iedereen doet aan het 
eind van het seizoen mee aan de 
theatervoorstelling in juni. Voor 
meer informatie www.Balletstu-
dioJacquelineBurger.nl. 

Moeite Red Stars de rug te rechten
Castricum - Honkbalploeg Red 
Stars Vitesse is er zondag op-
nieuw niet in geslaagd van een 
concurrent te winnen. Na de 
miskleun tegen Sparks, bleek 
ook Vennep Flyers een maatje te 
groot: 13-3. 
De wedstrijd startte veelbelo-
vend. Red Stars dat met enkele 
honkslagen de honken vulde, en 
Vennep Flyers dat geen vat kreeg 
op de worpen van de Castricum-
se pitcher Niek Kuijs. Na drie in-
nings was Vennep Flyers er te-
gen de verhouding in geslaagd 

een 2-1 voorsprong te nemen. 
En toen ging het, zoals wel vaker 
dit seizoen, fout.
Vennep Flyers liep van 4-1 uit 
naar 6-2. Nog steeds tussenstan-
den die perspectief bieden, voor-
al omdat de slagploeg van Red 
Stars in goede vorm verkeerde. 
Maar in de laatste innings gooi-
de Vennep Flyers de wedstrijd in 
het slot en liep uit naar 13-3. Iro-
nisch genoeg werden alle Cas-
tricumse punten gescoord door 
één speler: Joost Kuijs.
Coach Bart Rebel: ,,We slagen 

er dit seizoen te weinig in na te-
genslag onze rug te rechten. Een 
paar keer lukte dat wel en levert 
het meteen een zege op. Deze 
wedstrijd zat het er ook in, we 
sloegen meer honkslagen.”
Red Stars heeft nog twee kansen 
om een mooie zege te boeken. 
Komende zondag komt koplo-
per Kinheim op bezoek. De wed-
strijd op De Puikman begint om 
13.00 uur. Het laatste duel van 
het seizoen is zaterdag 28 sep-
tember om 14.30 uur bij Double 
Stars Heiloo.

Zondag 22 september 14.00 uur:

Limmen  -  Alkmaarsche boys

balsponsor:	 sporthuis johan jansen

pupil v.d. week:	Björn Valkering (speler limmen d1)

Rugbyclub boekt kleine zege







Nostalgische filmmiddag 
in fort Veldhuis
Regio - Op zondag 22 septem-
ber is er in het luchtoorlogmu-
seum Fort Veldhuis, op de grens 
van Heemskerk en Zaanstad, 
een nostalgische filmmiddag 
met 22 mm-films uit de Tweede 
Wereldoorlog. De films die wor-
den vertoond zijn Duitse oor-
logsjournaals, Inview of Holland 
van Polygoon en de bouw van 
de Consolidated B-24 Liberator 
bommenwerper in Willow Run in 
Amerika. De films worden afge-
speeld op een originele 22 mm 
filmprojector. De filmmiddag be-

gint om 14.00 uur en duurt onge-
veer anderhalf uur.

Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort ligt aan de Genieweg 1 
in Heemskerk, op de grens van 
Heemskerk en Zaanstad.
Toegang: volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gra-
tis en houders van een vetera-
nenpas gratis. Openingstijden: 
10.00 – 17.00 uur. Zie ook: www.
arg1940-1945.nl.

Geen paspoortaanvraag 
op 27 september

Uitgeest - Op vrijdag 27 sep-
tember is het op het gemeen-
tehuis van Uitgeest niet mo-
gelijk om paspoorten of iden-
titeitskaarten aan te vragen. 
Dit in verband met vervan-
ging van technische appara-
tuur.
Wie een spoedpaspoort of 
identiteitskaart wil aanvra-

gen, kan op het gemeente-
huis terecht tot woensdag 25 
september, 15.00 uur. Het is 
ook mogelijk om een nood-
reisdocument aan te vragen 
bij Schiphol. 
Zie daarvoor: http://www.
schiphol.nl/Reizigers/Op-
Schiphol/CheckinControles/
Paspoortproblemen.htm

Bij Club de Pétanque Boule Plaisir

Het hele jaar door ‘boulen’
Uitgeest - Bij de Uitgeestse Jeu 
de Boulesvereniging Boule Plai-
sir kunt het hele jaar door jeu de 
boulen. Deze vereniging met een 
eigen onderkomen aan de Cas-
tricummerweg 12 (naast de ijs-
baan) bestaat 35 jaar in 2014. 
De leeftijden variëren van 16 tot 
80 jaar. De leden van Boule Plai-
sir spelen recreatief maar ook in 
competitieverband. Zowel in in-
terne als externe toernooien. Het 
Daglichttoernooi, Eurotoernooi 
en Paastoernooi zijn bijvoor-
beeld interne toernooien. Zo-
mer- en wintertoernooien wor-
den gespeeld met teams uit ver-
enigingen in Noord-Holland zo-
als PCP Zaanstad, De Meteoor 
Amsterdam, Ça Roule Heerhu-
gowaard, de Stetters Castricum, 

Bonne Chance Heemskerk en 
Elza Boules Beverwijk. Ook doen 
de leden ieder jaar mee met het 
toernooi op de markt van Scha-
gen. Tevens doen scholen, ver-
enigingen en families een be-
roep op de vereniging om een 
keer wel of niet in competitiever-
band op de Uitgeestse banen te 
kunnen spelen. 
Boule Plaisir nodigt u van harte 
uit, om eens langs te komen om 
kennis te komen maken met de-
ze tak van sport. Ze spelen het 
gehele jaar door, zomers en ’s 
winters en bieden u een gratis 
lidmaatschap voor 3 maanden 
aan en stellen Jeu de Boules bal-
len beschikbaar. Na drie maan-
den kunt u beslissen of u lid van 
de vereniging wilt blijven.
Meer informatie: Johan Peters, 

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
A. Ranzijn, echtgenote van W. 
Groen, 84 jaar

Aangifte 
Partnerschapregistratie

F. Schoute en M.E. Heijne
P.P.T.J. Zuurbier en A.C.G. Mooij

Geboren
Wesley Valentino Petrus Meel-
dijk, zoon van L.C.M. Baltus en 
D.C. Meeldijk

Uitgeester kinderen die niet 
in de gemeente zijn geboren, 
maar bijvoorbeeld in het zie-
kenhuis van Beverwijk of Alk-
maar, worden niet vanzelf ver-
meld in de rubriek Burgerlijke 
stand. Ouders die zo’n publi-
catie toch op prijs stellen, kun-
nen contact opnemen met de 
publieksbalie in het gemeen-
tehuis.

075-6282626 of op het complex, 
0251-317622. U kunt ook naar 
de baan komen of een kijkje ne-
men op de website: www.bou-
leplaisir.nl. De speeltijden: dins-
dag 14.00-17.00 uur, woensdag 
19.00-22.00 uur, zaterdag 14.00-
17.00 uur (vanaf 1 oktober) en 
zondag 19.00-22.00 uur (1 mei - 
1 oktober).

Data info-avonden met proeffles.
Vrijdag 20 september Herhalingsavond 1e jaars: Heeft u al eens 
gedanst en wilt u het allemaal nog eens herhalen. Doe mee en.... 
ontdek het plezier Aanvang 20.00 uur
Zondag 22 september Salsa Aanvang 20.00 uur
Woensdag 25 september *PartySwing Aanvang 20.30 uur
Vrijdag 27 september Ballroom/ Latin Aanvang 20.00 uur 

NieuW Dit SeiZoeN:  PartySwing
Vindt u dansen leuk maar niet de engelse Wals of de Rumba maar wel de 
dansen wilt leren die u op een feestje tegenkomt; Salsa, Rock'n Roll, SwingFox, 
Merenque... etc. Dan is dit de cursus voor u!
De lessen worden gegeven op vrijdagavond...... neem eens een proeffles en ........

Ontdek het plezier!
 
Aad Schoorl Dance- en Party Masters
Ballroom/Latin,Salsa, Party Swing, Streetdance, Zumba, Kids v.a. 2 jaar, 
Ballet, Show Dance, HipHop, Breakdance
Privelessen en Workshops
De Velst 3  1963 KL Heemskerk 0251-243800/ 0651373779
www.aadschoorl.nl, info@aadschoorl.nl
Facebook: Aad Schoorl Dance- en Party Masters

Neem een gratis proeffles op 
een van de volgende data en
Ontdek het plezier!
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Uitgeest - Fort aan Den Ham, 
tussen Krommenie en Uitgeest, 
is zondag 22 september ge-
opend tussen 11.00 en 16.00 uur. 
In het militair museum geeft Piet 
Prinsen om 13.00 uur een lezing 
over de bekende slag bij Water-

loo in 1815. Piet heeft tot in de 
kleinste detail een maquette  van 
30 vierkante meter van deze slag 
gemaakt met negenduizend sol-
daten en vijftienhonderd paar-
den. Hij heeft daar veel histo-
risch onderzoek voor verricht en 

Met lezing over Slag bij Waterloo

Tinnen soldaatjes gieten 
in Fort aan den Ham

Met lezing over Slag bij Waterloo

deelt deze kennis graag.
Ook kunt u en uw kinderen deel-
nemen aan het tinnen soldaatjes 
gieten en beschilderen. 
Voor of na de lezing kunt u met 
de kinderen een puzzeltocht in 
het fort houden.

Entree voor het fortmuseum, de 
lezing, puzzeltocht en workshop, 
is 3 euro voor volwassenen en 2 
euro voor kinderen onder 12 jaar.
Veteranen hebben gratis toe-
gang. Het fort is rolstoelvrien-
delijk. Er zijn rondleidingen met 
een gids.

Het fort van de Stelling van Am-
sterdam, gebouwd in 1903 en 
UNESCO Wereld Erfgoed, is ge-
heel ingericht zoals het werkelijk 
vroeger was. Verschillende ruim-
tes zijn als expositieruimte inge-
richt. 1799, Linie van Beverwijk, 
Scoutingmuseum, de WO-2 ex-
po, militaire communicatie, een 
foto-expositie van alle forten en 
de expositie over de strijd in Ne-
derlands-Indië  1945-1950 zijn te 
zien.
De natuur rond het fort is ook 
zeer de moeite waard en het for-
teiland is geheel rondom toe-
gankelijk. 
Meer en actuele informatie kunt 
u vinden op op www.fortaanden-
ham.nl.

Uitgeest - Na een heerlijke zo-
merperiode zijn de tafeltennis-
liefhebbers weer aan hun jaar-
lijkse competitie begonnen. Ta-
feltennisvereniging Uitgeest, al 
vele jaren spelend op de maan-
dagavonden in de sportzaal van 
obs De Wissel, zag haar teams 
met wisselend succes optreden. 

Het eerste team behaalde een 
benauwde overwinning op het 
pas gepromoveerde Victory 55. 
Patrick Schuddeboom en Henk 
Spoelstra konden ieder twee te-
genstanders de baas, maar dat 
was voor Victor Tchernov niet 
weggelegd, want hij won een-
maal. Wel zorgde hij met Spoel-
stra voor de broodnodige dubbe-
loverwinning.
Team 2 deed het in Diemen bo-
ven verwachting goed tegen het 
Diemense vierde team. De te-
ruggekeerde Jeri Fatels speel-
de zijn eerste wedstrijd na ve-
le jaren afwezigheid en deed 
dat zeer verdienstelijk: drie maal 
winst. Henk Pel en Ruud Pel de-
den niet voor hem onder en om-

dat ook de dubbel werd binnen-
gehaald, gingen de heren dik te-
vreden naar huis.
Het derde team maakte een 5-3 
achterstand tegen ASSV op het 
laatst moment nog goed. Een 
gelijkspel was dus het maximaal 
haalbare. Patrick Rasch en Mar-
cel Couwenberg waren de best-
presterende Uitgeesters met ie-
der twee enkelspelpunten. Den-
nis Janssen moest genoegen ne-
men met één punt en dat is wei-
nig voor zijn doen.
Het laatste team kwam deze eer-
ste week gehavend uit de strijd. 
Alleen Andre Hermans onttrok 
zich aan de malaise want hij won 
zijn twee potten. Eugenie Rasch 
verloor driemaal, maar twee er-
van in drie games. Één van die 
partijen ging nog eens met de 
minimale twee punten verschil 
verloren. Het was overigens de 
mooiste wedstrijd van de avond. 
Nick de Vries kwam goed uit 
de startblokken, maar viel di-
rect hard terug, want uiteindelijk 
stonden er drie verliespunten op 
het wedstrijdformulier. 

     Tafeltennisnieuws

Uitgeest - Op zondag 3 novem-
ber wordt in de sportzaal van 
o.b.s. De Wissel voor de derde  
maal door tafeltennisvereniging 
Uitgeest het jaarlijkse Uitgees-
ter Scholentoernooi voor boven-
bouw-leerlingen georganiseerd. 
Daaraan voorafgaand staat op 
de zondagen in oktober niet al-
leen voor hen, maar voor ieder-
een de zaal open om kennis te 
maken met tafeltennis als sport. 
De basisschoolleerlingen kun-
nen zich dan voorbereiden op 
de kampioenschappen op 3 no-
vember.

In tegenstelling tot vorige jaren 
is er nu voor gekozen de zonda-
gen in drieën te verdelen, waar-
op mensen van verschillende 
leeftijden welkom zijn. Op de 

website van de vereniging (ttvu.
nl) staat de exacte tijd per leef-
tijdsgroep aangegeven.
Er is dit jaar voor gekozen voor 
de instuifdagen geen inschrijf-
geld te vragen. Van tevoren op-
geven hoeft voor de instuif ook 
niet, maar voor het scholentoer-
nooi moet dit wel gebeuren. Dit 
kan nu al via de website. Er is 
plaats voor 48 deelnemers, dus 
kinderen die zeker willen zijn 
van deelname wordt aangeraden 
zich snel aan te melden.

Voor algemene informatie over 
tafeltennisvereniging Uitgeest 
zie de website: www.ttvu.nl. Voor 
specifi eke vragen kunnen de be-
stuursleden gemaild of gebeld 
worden. Zie hiervoor ook de 
website.

Oktobermaand = 
tafeltennismaand

Laatste Daglichttoernooi 
gespeeld bij Boule Plaisir
Uitgeest - ‘Is ie er door of ligt 
ie ? Een carreau sur place zou 
wel lekker zijn. Prachtig, een bi-
beron! Je schiet voor vier, maar 
je kunt ook plaatsen. O, sorry, ik 
hield hem vast. Niet te kort, hoor! 
Nou ja, volgende mène beter.’ Als 
je dit soort uitspraken hoort, ben 
je ontegenzeggelijk getuige van 
een wedstrijd pétanque , beter 
bekend onder de naam jeu de 
boules.
Elk jaar organiseert de Uitgees-
ter CdP “Boule Plaisir” zes dag-
lichttoernooien op rij, te begin-
nen in april en te eindigen in 
september op elke tweede dins-
dag van de maand. Deze toer-
nooien kunnen zich altijd ver-
heugen op veel deelnemers. 
Dinsdag 10 september was de 

laatste keer voor dit seizoen. De 
afsluiting vond plaats onder een 
instabiele lucht en soms werd 
de partij even onderbroken door 
een fi kse bui. Maar alle vijf par-
tijen moesten wel worden uitge-
speeld!
De spelvorm is doublette, het-
geen al aangeeft dat een team 
uit twee spelers bestaat, dat uit-
komt tegen een ander team. Aan 
het einde van de middag, na be-
gonnen te zijn om half elf ’s mor-
gens, werd het spelresultaat op-
gemaakt. Wie heeft vijf partij-
en gewonnen en wie krijgt de 
“Fanny”, hetgeen betekent dat je 
geen punt gescoord hebt.
Behalve het dagresultaat, werd 
ook het eindresultaat bekend 
gemaakt over alle daglichttoer-

nooien van dit jaar. Nu al wordt 
er weer ingeschreven voor het 
nieuwe seizoen in 2014.
De uitslagen van deze zesde 
speeldag: 1. Tim van Drunen en 
Jan Toonen met 5 +  45; 2. Cor 
Kooy en Stefan Bouwmeester 
met 5 + 25; 3. Jan Beuvens + 
Richard Bouwmeester met 4 + 
35; 4. Onno Boermeester en Ni-
co Kerssens met 4 + 31; 5. Jan 
Beentjes en Henk de Jong met 
4+ 30; 6. Annemiek Thielemans 
en  Ruud Kramer met 4 + 20; 7. 
Gerard Plantenga en Harry Dam 
met 4 + 18; 8. Piet Geelkerken en 
Jan Visbeen met 3 + 17; 9. Peter 
de Wijn en Ramon Colomina met 
3 + 16; 10. Jan Biersteker en Tom 
van der Steen met 3 + 8.
Uitslag van de winnaars van de 
vier best gespeelde daglichttoer-
nooien: 1. Gerard Plantenga en 
Harry Dam met 16 + 84; 2. Henk 
de Jong en Jan Beentjes met  15 
+ 98; 3. Cor Kooy en Ron Bakker 
met 15 + 88.

Uitgeest - Zaterdag 21 septem-
ber kunt u tijdens de voorstelling 
van De Zwaan Cultureel genie-
ten van de veelzijdige cabaretier 
Arie Vuyk. Veel cabaretiers geven 
alles, Arie Vuyk geeft ook nog de 
rest. Observaties, overdenkin-
gen en vooral veel onzin, gegnif-
fel, gegrinnik en geschater, u zult 
het meemaken en u zult het ver-
oorzaken, in een avond vol con-
ferences, typetjes en muziek.
Na een avond Vuyk kijkt u an-
ders naar de wereld, heeft uw 
liefdesleven een nieuwe impuls 
en bent u slechts enkele euro’s 
armer. En dat geeft ruimte! Kort-

om: (h)eerlijk cabaret met een 
(w)aardig slot, gebracht door 

een (gr)ootmoedige cabaretier.
De pers was lovend over zijn vo-
rige programma Hélemaal Hums. 
Arie schreef voor “Het Groot 
niet te Vermijden” het beroem-
de Piemellied. Aanvang van de-
ze voorstelling is om 20.15 uur, 
toegangsprijs is 10 euro. Vrien-
den van de Zwaan Cultureel krij-
gen 2,50 korting. Kaartverkoop 
via boekhandel Schuyt of aan 
de zaal (mits nog beschikbaar), 
of via online reservering. Voor 
meer informatie en andere voor-
stellingen zie de website van De 
Zwaan Cultureel, www.vrienden-
vandezwaancultureel.nl.

Cabaret in De Zwaan
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Geen overlast meer
Bamboe Bouw groeit 

en gaat naar Beverwijk
Uitgeest - Vanaf nu zullen er 
geen vrachtwagens met een 
lengte van vijftien meter meer in 
De Loet voor Bamboe Bouw ge-
parkeerd staan om te lossen. De 
lading, bestaande uit zeecontai-
ners uit China, Indonesië of Co-
lumbia wordt nu al gelost op de 
nieuwe locatie van het bedrijf, 
gevestigd op het industrieterrein 
van Beverwijk: Biesland 28. Het 
bedrijf groeit enorm en impor-
teert niet alleen voor de Neder-
landse markt, maar doet ook za-
ken in België, Duitsland en De-
nemarken. Noorwegen en Italië 
zitten in de voorbereidingsfase.  
Bamboematerialen liggen goed 
in de markt omdat bamboe mo-
menteel erg populair is. 
Pim van der Eng en Sandra Bon-
ne zijn de eigenaars van het be-
drijf. Zij huren nog tot 1 decem-
ber de panden De Loet 6 en 10.  
“Als geboren en getogen Uit-
geester was ik dolgraag met 
ons bedrijf in Uitgeest gebleven, 
maar helaas is hier momenteel 
geen geschikte ruimte beschik-
baar’’, vertelt Pim. 

Overlast
De naam ‘Bamboe Bouw’ werd 
nogal eens genoemd na het in 
de Uitgeester Courant gepu-
bliceerde artikel op 28 augus-
tus jongstleden: ‘Herinrichting 
Molenbuurt’, waarin stond, dat 
het bedrijf overlast veroorzaak-
te door het laden en lossen van 
vrachtwagens vóór de hekken. 
Sandra: “Wij hebben er alles aan 
gedaan om de overlast voor de 
buurtbewoners zoveel moge-
lijk te beperken, maar in een be-
drijf moet wel gewerkt worden. 
Omdat wij uit ons jasje groei-

en, gaan wij nu verhuizen. Qua  
ruimte hebben wij nu 1000 en 
straks 3000 vierkante meter tot 
onze beschikking.”

Bamboo Import Europe 
Bamboe Bouw Nederland met 
onder meer ideeën voor tuin-
huisjes, pergola’s en terrassen 
blijft belangrijk voor particulie-
ren, hoveniers, bouwbedrijven 
en architecten. Voor de Neder-
landse markt zijn er onder meer 
bamboe palen van één tot en 
met twaalfenhalve meter in al-
lerlei diktes: naturel, tijger en 
zwart. Voorts zijn er tuinscher-
men, bamboe matten, bamboe 
rollen, terrasdelen en bamboe 
poortdeuren met hang- en sluit-
werk. En dan is er massief  bam-
boe plaatwerk (dun en heel dik) 
uit China, dat onder meer voor 
meubelen wordt gebruikt. 

Zo langzamerhand heeft het be-
drijf, dat in 2009 startte aan de 
Molenwerf 54 in Uitgeest, de ho-
rizon behoorlijk verlegd. Daar-
om richtten zij onlangs een extra 
internationaal bedrijf op: Bam-
boo Import Europe genaamd. Al-
les lijkt wel mogelijk te zijn, zo-
als een parkeergarage van bam-
boe. Bijzonder is ook het ont-
werp van Pim: een bamboepla-
fond van 865 vierkante meter in 
de hal van het Meander Zieken-
huis in Amersfoort. Schetsen van 
eigen ontwerpen gaan naar Chi-
na, Indonesië en Columbia (gua-
dua-bamboe), waar een sample 
onder begeleiding in de fabrie-
ken wordt gemaakt. Na goed-
keuring door Pim en Sandra kan 
de productie beginnen. (Marga 
Wiersma)  

Eigenaren Pim van der Eng en Sandra Bonne voor enkele bamboe 
tuinschermen

Uitgeest - Vrijdagavond 13 sep-
tember zijn bij Postduivenvereni-
ging De Snelvlieger op de afslui-
tende inkorfavond, met tevens 
de jaarlijkse BBQ in een gezel-
lig sfeertje alvast enkele prijs-
uitreikingen gedaan over het af-
gelopen seizoen met onder an-
dere de Piet Meyerprijs,  tevens 
de Moterhuis-prijzen 2013 en de 
A.C Borstbouw-prijzen 2013 met 
dit jaar ook de Jan Steen Memo-
riaal-prijzen.

De volgende morgen stond de 
laatste en afsluitende Natour-
vlucht van het seizoen 2013 op 
het programma, maar door het 
slechte weer werd deze uitge-
steld naar de zondag. Met een 
matig tot krachtige zuidenwes-
ten wind vlogen de duiven vanuit 

Nijvel, met een afstand van 222 
kilometer. Het aantal deelnemers 
was 5 en het aantal ingekorfde 
duiven 69. Na om 9.00 uur ge-
lost te zijn meldde de eerste duif 
zich bij de combinatie Kerssens-
Krom in Akersloot. De duif kwam 
met een gemiddelde snelheid 
van 1394,812 mtr. p. min ( ruim 
83 km per uur) naar zijn hok, wat 
goed was voor een eerste plaats. 
De uitslag luidt als volgt: 1-2-6-
7-11e  Comb. Kerssens-Krom uit 
Akersloot, 3-4-5-10-12e Tandem 
W&F Rodenburg uit Uitgeest, 
8-9e Henk Brondijk uit Uitgeest 
en 14e Gert Twaalfhoven uit Uit-
geest. De eerste plaats in de 
vereniging was in het Rayon B 
goed voor een 5e plaats tegen 
62 deelnemers met 1010 duiven. 
Deze laatste wedstrijd, tevens 

     Afsluiting 
       duivenvluchtseizoen 

De winnaars van het verenigingskampioenschap generaal van postdui-
venvereniging De Snelvlieger: Tandem W. en F. Rodenburg

meetellend voor het Generaal 
kampioenschap, werd door de 
nieuwe verenigingkampioen 
van 2013, Tandem W&F Roden-
burg uit Uitgeest bevestigend 
afgesloten met een 3-4-5-10-
12e plaats. Hiermee brachten 
zij het Generaal (overall) Kam-
pioenschap voor de eerste maal 
op hun naam en namen dit over 
van de Comb. Kerssens-Krom uit 
Akersloot. 

De vereniging kan terugkijken 
op een goed vliegseizoen met 
de duiven dit jaar, vooral op re-
gionaal en provinciaal gebied 
waren er enkele mooie uitsla-
gen van hoog niveau. Alleen het 
weer, zeker in het voorjaar waar-
onder de duiven het program-
ma soms moesten afvliegen, was 
niet altijd in de beste omstandig-
heden om de duiven weer goed 
thuis te krijgen.

Eindstand Natour vereniging 
de Vliegende Vleugels:

Onaangewezen: 1. Comb. Kers-
sens-Krom,  2. Tandem W&F Ro-
denburg en 3. Henk Brondijk.

Aangewezen: 1. Comb. Kers-
sens-Krom,  2. Tandem W&F 
Rodenburgen 3. Dirk de Bruin. 
Duifkampioenschap Natour:  
de beste duif op de natoer de 
NL10-1558519 werd gewonnen 
door de Comb. Kerssens-Krom.

Eindstand verenigingskampi-
oenschap Generaal (Oude + 
Jonge Duiven + Natour):

Onaangewezen: 1. Tandem 
W&F Rodenburg, 2. Comb. Kers-
sens-Krom en 3. Gert Twaalfho-
ven.
Aangewezen:  1. Gert Twaalfho-
ven, 2. Comb. Kerssens-Krom en 
3. Tandem W&F Rodenburg.

Duifkampioenschap Gene-
raal: de beste duif over het ge-
hele seizoen werd gewonnen 
door Gert Twaalfhoven met zijn 
duif de NL12-1499341, met 11 
prijzen. (Hein Berkhout)

VOORDEEL

   

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

Er is weer SPECULAAS !!
Alleen die verrukkelijke geur al….!

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do. t/m wo): 

Pakje SPECULAAS
ambachtelijk bereid
 van € 4,50 voor € 3,75 !!(gratis bij 1 volle spaarkaart)

SPECULAASTAARTJE
5/6 pers.  
(of 2 volle spaarkaarten) van € 6,95 nu € 5,95 !!
Ko�  e/thee, gebak en belegde broodjes in onze ko�  ecorner Uitgeest !!
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Volkstuinvereniging 
krijgt meer tuintjes
Uitgeest - Na jaren van een 
constant aantal amateurtuin-
ders, is er de laatste tijd een 
groeiende belangstelling voor 
een volkstuintje bij de volsstuin-
dersvereniging De Kuil aan de 
Geesterweg. Een gedeelte van 
dit complex lag braak en voor de 
leden was het vrijwel onmoge-
lijk om zonder steun van derden 
dit weer gebruiksklaar te ma-
ken.  Een helpende hand kwam 
uit Beverwijk. 
Studenten van het Kennemercol-
lege hebben, onder de bezielen-

de begeleiding van hun docent 
Jan Kieftenbelt, de verwaarloos-
de stukken voor hun rekening 
genomen. Puinruimen, gras-
maaien en daarna omploegen 
werd door deze studenten uit-
gevoerd. Dit ging wel met tegen-
slag.  Eerst was de grond te dras-
sig, waardoor de trekker vast liep 
en bij de tweede keer bleek dat 
er teveel stenen onder het maai-
veld verborgen lagen waardoor 
niet verder kon worden gewerkt. 
Samen met de pupillen van de 
stichting SIG is dit onder handen 

De leraar van het Kennemer College geeft instructie aan de leerling 
over het hanteren van het materieel

genomen, waardoor de werk-
zaamheden weer konden wor-
den voortgezet. De Pupillen van 
de stichting SIG , onder de lei-
ding van de dames Ineke Rump-
horst en Margreet de Reus, on-
derhouden al vele jaren hun ei-
gen perceel op het complex als 
dagbesteding.
Het resultaat is overweldigend. 
De verwaarloosde percelen kun-
nen weer worden verhuurd en 
momenteel zijn er zelfs weer tui-
nen beschikbaar voor nieuwe 
amateurtuinders. 

De volkstuindersvereniging heeft 
nog meer plannen. Samen met 
de buren, de AHB (visvereni-
ging en eigenaar van de visvij-
ver) wordt ingehaakt op de actie 
van landschap Noord-Holland 
om de bijenstand een handje te 
helpen. De vereniging is in over-
leg hoe ze hun totale recreatie-
groen hiervoor kunnen inrich-
ten met onder andere bijenge-
was.  Ook zullen ze extra nest-
kasten plaatsen.

Het bestuur van de volkstuin-
dersvereniging gaat de regels 
aanscherpen wat betreft het 
aanzicht waardoor het één ge-
heel wordt met de, door de ge-
meente Uitgeest prachtig onder-
houden, viskuil en het een ver-
zorgd, groen, ecologisch gebied 
blijft dat zijn plaatsje dubbel en 
dik verdient voor de recreëren-
de dorpsgenoten van Uitgeest te 
midden van  de bebouwde om-
geving.
Meer informatie: www.vtvdekuil.
nl.

Angelique Leek loopt 
Marathon van Berlijn

Uitgeest - De eerste Marathon 
van Berlijn was in 1974 en voer-
de  door het Grunewald, een bos 
in West-Berlijn. In die tijd deden 
er maximaal 397 renners mee 
maar er werden al pittige tijden 
gelopen, zelfs een wereldrecord. 
In 1981 liep men voor het eerst 
door de straten van West-Berlijn. 
Omdat het een vlak parcours is, 
wordt dit nu ook wel de snelste 
cours ter wereld genoemd. 
Een van de deelnemers aan de 
editie van eind september is de 
Uitgeestse  Angelique Leek (46). 

Zij heeft het waarschijnlijk in 
de genen want haar vader ren-
de ook veel. Ze liep 10 jaar ge-
leden al met haar buurvrouw de 
Dam tot Damloop, kwam door 
haar kinderen bij Atletiek Ver-
eniging Lycurgus in Krommenie 
en werd lid. Hier zaten de echte 
fanatiekelingen en er werd ge-
richt getraind. Angelique: “Het is 
een leuke vereniging en je kunt 
altijd meedoen.” Ze kwamen met 
het voorstel naar Berlijn te gaan 
en ze hoefde niet lang na te den-
ken. Hoewel de eerste  kilome-

De ploeg die aan de Marathon van Berlijn deelneemt. Angelique 
staat vijfde van rechts

ters van een marathon volgens 
haar niet leuk zijn, wordt het na 5 
kilometer pas echt genieten. Ze 
heeft dit varkentje vaker gewas-
sen want na twee keer Rotter-
dam, wordt dit haar derde Mara-
thon. Angelique: “We gaan met 
een groep van 13 waaronder 3 
vrouwen, de marathon is door de 
enorme afstand van 42 kilometer 
niet zo populair bij de dames. De 
halve marathon was geen uit-
daging meer en voor mij wordt 
het boven de 35 kilometer zwaar. 
Mijn benen verzuren en ik moet 
mezelf dan echt toespreken om 
door te gaan.” Dan lachend: “Ei-
genlijk zijn we hartstikke gek.” 
Momenteel traint ze vier keer in 
de week en de afstand die ze 
loopt ligt tussen de 25 en 36 kilo-
meter. Zo zoetjes aan wordt het 
tijd dat ze de hogesnelheidstrein 
naar Berlijn pakt, want ze heeft 
genoeg getraind, vindt ze. En 
hoewel ze best een klein beet-
je zenuwachtig is, weet ze zeker 
dat ze het gaat halen. Angelique: 
“We hebben snelle mensen in de 
groep, maar ik ben niet zo snel 
hoor, ik hoop mijn tijd te verbe-
teren onder de 4 uur en 10 mi-
nuten.” 
Zondag 29 september om 08.45 
uur klinkt het startschot. Het 
wordt bijzonder deze 40e Mara-
thon die langs alle monumenten 
voert met overal bandjes, publiek 
en tussen die 40.000 deelnemers 
in ieder geval Uitgeestse Ange-
lique! (Monique Teeling)

Geslaagde modeshows 
bij Klaver 5 Uitgeest

Uitgeest - Woensdag 11 en don-
derdag 12 september vond in de 
winkel aan de Middelweg al voor 
de tweede keer dit jaar een serie  
modeshows van Klaver 5 plaats. 
Beide avonden waren goed be-
zet met circa vijftig bezoekers. 
Onder het genot van een glaas-
je Prosecco en een hapje kreeg 
het publiek een presentatie van 
de nieuwste najaarscollecties, 
van de merken MAC, Sandwich, 
Geisha en Soyaconcept, aange-
vuld met de sieraden van Pimps 
& Pearls en met de leren tassen 
van Sticksandstones.
Gedurende een anderhalf uur 
durende show liepen de ge-
legenheidsmodellen van deze 
avond over de rode loper in de 
door het verkoopteam samenge-
stelde combinaties. Tevens werd 
op beide avonden onder de aan-
wezigen een MAC broek naar 
keuze verloot.
Na afloop van de show was er de 
mogelijkheid tot kopen, waarvan 
door de aanwezigen goed ge-
bruik werd gemaakt. Eigenares-
se Jeanette Goedhart sprak van 

twee zeer geslaagde avonden.
Wil je in de toekomst ook eens 
een modeshow van Klaver 5 bij-
wonen, laat je dan opnemen in 
het klantenbestand. Ook kun je 
Klaver-5 volgen via Facebook, of 
op www.klaver-5.nl. 

Nieuwe leverancier 
Wmo-hulpmiddelen

Uitgeest - Voor de levering van Wmo-hulpmiddelen heeft Uit-
geest per 1 oktober 2013 in Medipoint/Harting-Bank een nieu-
we leverancier. Hebt u een rolstoel, scootmobiel of andere voor-
ziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
via Meyra? Dan kunt u deze gewoon blijven gebruiken. Per 1 ok-
tober 2013 wordt de levering van hulpmiddelen echter overge-
nomen door de nieuwe leverancier. 
De huidige gebruikers ontvangen binnenkort van de gemeen-
te bericht over alle bijzonderheden van de nieuwe leverancier 
en belangrijke aspecten zoals service, onderhoud en reparatie. 
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Castricum - Er is iets moois gebeurd op de Torena
straat. De populaire kindermodezaak Kids en Co 
heeft de winkel vernieuwd en het assortiment aana
past. Er is geen kleding meer in de allerkleinste maa
tjes; voortaan wordt aan kinderen met maat 92 tot 
en met 176 trendy mode aangeboden. Dus modea
bewuste tieners kunnen hier uitstekend terecht. Wat 
gebleven is de kwaliteit, verkrijgbaar in verschillena
de prijsklassen.
In de winkel, die al zestig jaar gevestigd is in Casa
tricum, is het een feest rond te dwalen. Niet alleen 
voor kinderkleding; er zijn originele cadeauartikelen 

al vanaf vijftig cent. Nieuw zijn kledingmerken als 
Outfitters Nation en RAGS. Daarnaast voert Kids en 
Co de merken NameaIt, Cars, Petrol, Geisha, Tumble 
and Dry en Retour. Dankzij een regelmatig bezoek 
aan vakbeurzen en stylingdagen houdt Kids en Co 
de collectie up to date.

Kids en Co kijkt kritisch naar de kwaliteit en functia
onaliteit van de kleding voordat die worden opgea
nomen in het assortiment en werkt alleen met de 
leukste merken en de nieuwste modellen. De Blue 
Rebel jeans bijvoorbeeld, een regelrechte bestseller 
verkrijgbaar in verschillende kleuren voor zowel jona
gens als meisjes. 
Deze winter zijn er bovendien grappige lurex vesta
jes, stoere prints op broeken, en heel veel ‘hoodies’, 
de vernieuwde sweater met col. Ook heel trendy zijn 
de coll shirts voor jongens. De kleding is veelal uita
gevoerd in warme aardetinten, er zijn veel speelse 
kleurstellingen en leuke prints. Tot slot is hier ook ona
dergoed verkrijgbaar van het merk Muchachomalo.
Kids en Co biedt een maandelijks wisselende cola
lecties zodat het een aanrader is regelmatig binnen 
te lopen. Het adres is Torenstraat 38a in Castricum. 
Kijk alvast op www.kidsenco.net voor een impressie 
van de wintermode.

Castricum - Wijnrood, olijfgroen, beige, bruin-
tinten, goud, zilver en poederroze; dat zijn dé 
kleuren die de modecollectie van Twice dit na-
jaar domineren. Warme kleuren die de natuur-
lijke vrouwelijkheid onderstrepen. En dankzij het 
gebruik van verschillende materialen krijgt de 
kleding een pittig, stoer tintje.

Eigenaar Wendy Tromp is blij met de nieuwe cola
lectie die nu gepresenteerd wordt in de sfeervola
le winkel: ,,Deze winter bied ik veel mooie bloua
ses aan, warme truien en winterjassen. Pu leer is 
momenteel helemaal in. Dat is kunststof dat er uita
ziet als leer. Pu wordt verwerkt in de jurkjes bija
voorbeeld en de topjes. Ook de waxbroek is er dit 
jaar weer en de ribbroek, die heb ik hangen in caa
mel en zwart.”

Voor wie een maatje meer heeft, biedt de colleca

tie van het merk Zay van maat 42 tot en met 56 
een mooie collectie met stoere broeken en bijzona
dere truien. Ook de winterjassen zijn verkrijgbaar 
tot maat 56. Verder is de collectie van Soya, Frana
sa, Zizzy, Fancy Fridays en Yaya in de overzichtea
lijk ingerichte winkel te vinden. Wendy heeft boa
vendien een prachtige sortering tassen ingekocht. 
,,Ze zien eruit als leer, maar zijn van kunststof en 
daar is de prijs dan ook naar, heel betaalbaar. We 
hebben weer volop shawls in mooie herfstkleua
ren en bijzonder leuke kettingen om de outfit helea
maal compleet te maken. De leren broekriem zie 
je dit jaar weer terugkomen met studs en glima
mers, maar ook met dierenprintjes, heel grappig. 
En van onze prijsakwaliteitverhouding worden de 
meeste klanten heel blij.” 

Twice is te vinden op de Torenstraat 36 in Castria
cum, tel,: 0251 654221, www.twiceaclothes.nl. 

Collectie Twice vrouwelijk en stoer

Kids en Co is vernieuwd en nu ook voor tieners

Castricum - Kapsalon Samen is weer helemaal up to date. De kapa
sters hebben zich gespecialiseerd in het knippen volgens de laatste 
herfsta en wintertrends. Patricia Veldt: ,,Dit najaar gaan we de kora
te kapsels veel zien. Kort opgeknipte nekpartijen en zijkanten gea
ven dit kapsel een stoere uitdrukking. Een lange lok aan de voorzija
de zorgt ervoor dat dit korte kapsel een zachte uitdrukking in het gea
zicht geeft. Verder zien we dit najaar ook veel halflang tot lang haar 
wat zowel steil als met een romantische losse krul gedragen kan 
worden.” 
Mary Metselaar vervolgt: ,,Vlechten zijn ook nog steeds de trend, 
strakke of losse vlechttechnieken het mag allemaal dit najaar. De 
trendkleuren deze winter zijn warme tinten, denk hierbij aan kasa
tanje, koffie, chocolade  en tinten als honingblond, met daarin vera
schillende nuances verwerkt voor meer beweging in de kleur. Voor 
de mannen zien we dit najaar veel korte strak opgeknipte kapsels 
met langere lengtes in de bovenpartij. Dit kapsel kan zowel met een 
strakke scheiding als met een nonchalante kuif gedragen worden.” 
Het adres is Raadhuisplein 9 in Castricum, tel.: 0251a654871.

Kapsalon Samen presenteert 
nieuwe najaarstrends voor 

dames en heren
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Loliyo bestaat 
vijf jaar 

en trakteert 
de klanten

Uitgeest - Het is vijf jaar geleden dat Helma Lute haar modewin-
kel Loliyo opende en daarom worden de klanten getrakteerd. Tot 
en met 28 september staat er een feestelijk drankje klaar in de 
winkel op de Koningin Wilhelminastraat 1, hoek Middelweg en 
krijgen klanten tien procent korting op de gehele collectie én krij-
gen zij een presentje mee naar huis.

De najaarscollectie van Loliyo laat trendy modekleuren zien; bor-
deaux natuurlijk, donker-, leger- en olijfgroen, donkerblauw en 
rood. Vrouwen en meisjes met een grotere maar kunnen kiezen uit 
de collectie van Zhenzi die mooie kleding maakt tot en met maat 
54. Helma verkoopt ook kleding van Blue Seven, tot en met maat 
48, en veel andere betaalbare merken. ,,En elke week komt er nieu-
we kleding bij”, zegt zij. Het is sowieso de moeite waard om hier re-
gelmatig binnen te lopen, want de vele accessoires die hier worden 
verkocht zijn origineel en toch heel betaalbaar. Leuk om cadeau te 
doen of lekker zelf te houden! 

Opvallend is dat de kleding, de laarsjes, tassen, sjaals, riemen en 
sieraden heel betaalbaar zijn en dat is goed nieuws voor iedereen 
die zich in het nieuw wil steken, maar tegelijk op de kleintjes moet 
letten. ,,We hebben veel broeken voor 29,95 euro en tops al vanaf 
15,00 euro. Er zijn natuurlijk weer veel spijkerbroeken, skinny, recht, 
hoog en laag model, licht en donker gekleurd voor meisjes en vrou-
wen in de maten 34 tot en met 52. 

Ze hebben een uitstekende pasvorm. Van beroep ben ik coupeu-
se, dus daar let ik goed op bij de inkoop. Voor maar vijf euro kort 
ik broeken in.” Wie regelmatig klant is bij Loliyo profiteert van ex-
tra korting. Bij elke tien euro die wordt besteed ontvangt men een 
stempel. Een volle stempelkaart met 25 stempels levert maar liefst 
tien euro korting op. De winkel is open van dinsdag tot en met za-
terdag vanaf 10.00 uur/www.loliyo.nl..

‘Mooi voor jezelf, Mooi voor een ander’
Castricum - Hoewel de herfst officieel nog moet 
beginnen, is Mooi Castricum al druk bezig met de 
feestdagen. Welke geuren zullen er dit jaar hoog 
op de verlanglijstjes staan? 

Geuren en andere cosmeticaproducten zijn als ca-
deauartikel onveranderd populair, zowel bij dames 
als heren. Het is raadzaam al in deze periode stil te 
staan bij de mensen om wie men geeft. Mooi Castri-
cum helpt graag bij het samenstellen van het perfec-
te kerstgeschenk.

Mooi Castricum biedt een uitgebreid cadeau-as-
sortiment met producten in verschillende prijscate-
gorieën, al vanaf acht euro. Denk bijvoorbeeld aan 
cadeausets van merken als Rituals, Riverdale en 
L’Occitane. Naast bestaande sets kunnen de mede-
werkers van Mooi Castricum aan de hand van per-
soonlijke wensen een prachtige set samenstellen 
met geurproducten, make-up, huidverzorging en/
of nagellak van ieder merk uit het Mooi assortiment: 
Chanel, Dior, Estée Lauder, Lancôme, Clinique en nog 
vele andere merken. 

Bovendien is het mogelijk hierin zelf aangeleverde 
items te verwerken. Lastig om een keuze te maken? 
Dan is er natuurlijk een alternatief: de Mooi cadeau-
bon. Voor welke optie ook gekozen wordt, bij Mooi 
Castricum maken ze er graag een feestje van en de 
medewerkers pakken de cadeauartikelen extra fees-

telijk in. Mooi Castricum is te vinden in winkelcentrum 
Geesterduin.

Bij Nice2Have in winkelcentrum Geesterduin
Heart to Get, 

cadeau met lieve boodschap
Castricum - Nice2Have heeft een mooi merk toe-
gevoegd aan het toch al zo uitgebreide assortiment 
sieraden. Heart to Get is een trendsetter op het ge-
bied van fijne sieraden. 
Ontworpen door twee Nederlandse vrouwelijke 
designers, Marieke Clement en Brigitte Brus, biedt 
Heart to Get een bijzonder sieraad voor iedere gele-
genheid. Want elk sieraad is voorzien van een lieve 
boodschap. ‘Love, hope en protection’ bijvoorbeeld, 
‘You are always on my mind’ of ‘Celebrate life!’Dat is 
nog eens leuk om cadeau te doen! Er zijn kettingen, 
armbanden, ringen en oorbellen.
Elk sieraad is handgemaakt, dus uniek, en verpakt 
in een prachtige cadeauverpakking. Strikjes, hart-
jes, klavertjes, kruisjes, sterretjes, lieve woordjes; 

de sieraden zijn op allerlei wijze versierd. De oor-
hangers bevatten stenen die voor een boodschap 
staan, zoals gezondheid, vertrouwen en zo meer. 
Moest men eerst naar de Bijenkorf om deze siera-
den te kopen; vanaf nu is Hard to Get gewoon te 
koop bij Nice2Have in winkelcentrum Geesterduin. 
Nice2Have is een eigentijdse winkel met heel veel 
keuze in sieraden, trendy tassen, riemen, sjaals 
en andere damesmodeaccessoires. Het aanbod 
wordt regelmatig aangevuld waardoor het leuk blijft 
hier uitgebreid rond te snuffelen. Mi-moneda, Mela-
no, Josh armbanden Sari en Biba zijn in het assorti-
ment opgenomen, de tassen zijn van Eastpak, Con-
verse, Paul Frank, Pip-studio en Sticks and Stones en 
de horloges van Oozoo en IKKI.
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‘Design your body’ bij Hypoxi
Een mooier en 

gezonder lichaam
Castricum - Al ruim zeven jaar is Hypoxi een begrip in Castricum en 
omstreken. In deze smaakvolle studio kan men onder andere terecht 
voor lady’s fitness, (kunst)nagelbehandelingen en natuurlijk de suc-
cesvolle afslankbehandelingen van Hypoxi voor vrouwen én man-
nen.
Deze afslankmethode is het alternatief voor liposuctie en is al jaren 
‘het geheim’ van sterren als Madonna en Robbie Williams. Met Hy-
poxi kan men met minimale inspanning afvallen op juist die plek-
ken waar dat nodig, is de zogenaamde probleemzones. Door het 
gerichte resultaat verliest men niet alleen kilo’s, maar ook veel cen-
timeters op de juiste plaatsen. Het resultaat is sneller een mooier fi-
guur dan na een normale training. Met Hypoxi is het mogelijk bin-
nen twee weken meer dan twintig centimeter verliezen te van buik, 
billen en benen.
In het fitnesscircuit van Hypoxi worden binnen dertig minuten alle 
spiergroepen getraind. De fitness is exclusief voor dames en de leef-
tijd ligt iets hoger dan die in de gemiddelde sportschool. De sfeer is 
ontspannen en de koffie of thee gratis. Men kan de fitness gratis uit-
proberen. Tevens biedt Hypoxi een ruim assortiment afslankonder-
steunende producten aan.

De personal coaches maken graag tijd voor iedereen die gratis wil 
kennismaken met Hypoxi. ‘Design you Body’is het motto van de stu-
dio die te vinden is op de Burgemeester Mooijstraat 24c in Castricum 
Meer informatie via info@hypoxistudiocastricum.nl of tel.: 0251-676 
516 en kijk op www.hypoxistudiocastricum.nl.

Mylogenics; bij blessures 
en chronische klachten

Castricum - ,,Een man heeft schouderklachten en 
de eerste stap is naar de huisarts. Die heeft hem 
ontstekingsremmers voorgeschreven. Die medi-
cijnen hielpen de symptomen te bestrijden, maar 
namen de oor-
zaak van de klacht 
niet weg. Uitein-
delijk belandde de 
cliënt bij de ortho-
peed. Hier werd hij 
behandeld met in-
jecties met even-
eens tijdelijk resul-
taat. Rust had ook 
geen effect, want 
wie het probleem 
ontwijkt, zal de 
oorzaak niet op-
lossen.” Willem de 
Boer van Myloge-
nics kon het pro-
bleem wel ver-
helpen. ,,De man 
kwam vervolgens 
op mijn spreek-
uur. Na drie spier-
testen vond ik een 
disfunctie in een 
schouderstructuur. 
Na de eerste be-
handeling ervoer 
hij meteen vijftig 
procent verbete-
ring. De oorzaak 
werd behandeld. Na een tweede behandeling 
was de man zo goed als klachtenvrij!”
Mylogenics maakt voor het testen van functies en 
disfuncties gebruik van onder meer spier-, provo-
catie-, en lengtetesten. Hierdoor kan de behande-
laar snel en effectief de oorzaak van de klacht be-
handelen. De Boer: ,,Veel specialisaties doen aan-
names voor klachten en richten zich op de klacht 

zelf. Bijvoorbeeld pijn of bewegingsbeperking. Dit 
is slechts het gevolg van de oorzaak. Bij Myloge-
nics wordt behandeld wat niet goed functioneert. 
En dat kan van alles zijn. Mylogenics is een com-

binatie van on-
derzoek en be-
handeling.” Maar 
waarom is Mylo-
genics zo effec-
tief? ,,Mylogenics 
maakt gebruik van 
verschillende ef-
fectieve behandel-
technieken, zoals 
die van ‘active re-
lease’, gecombi-
neerd met ‘mus-
cle activation’ en 
‘functional stret-
ching’ en meer. Ie-
dereen is verschil-
lend en per indi-
vidu wordt onder-
zocht hoe behan-
deld moet wor-
den. Enkele voor-
beelden van klach-
ten die behandeld 
kunnen worden 
met Mylogenics 
zijn slijmbeursont-
steking, bekkenin-
stabiliteit, tennis/
golfarm, carpa-

le tunnelsyndroom en klachten in de nek, schou-
der, lage rug, heup, knie en enkel. Doelen van 
Mylogenics zijn preventie, behandeling en presta-
tieverbetering.” De sessies worden in de praktijk 
aan huis op de Dorpsstraat 118 of in sportschool 
Sports4me gegeven. Voor meer informatie, tel.: 
06-49104827/info@reactivated.nl/www.reactiva-
ted.nl.

Klaver 5 heet de herfst en winter welkom
Uitgeest - Qua mogelijkheden op het gebied van 
mode is het herfst- en winterseizoen toch het leuk-
ste. En wat is er veel moois dit najaar! De modetrends 
bestaan uit contrasten en invloeden uit het verleden, 
er zijn elegante of comfortabele kledingstukken in de 
collectie van Klaver 5 opgenomen of een combina-
tie van die twee.
Het komende seizoen biedt een rijk kleurenpalet. 
Bruin komt terug en vormt samen met bordeauxrood 
en karameltinten een warme wintercombinatie. Het 
blauw van de zomer is er dit najaar weer, maar de-
ze kleur wordt meegenomen in enkele toonaarden 
donkerder. Superchic en mooi te combineren met 
zwart. Zwart is overigens ook weer helemaal terug.
Er zijn dierenprints, veel bosdieren als vossen, uilen 
en vogels zijn terug te zien in de collectie. Kleding is 
gemaakt van mooie materialen met veel glans. Soe-
pel vallende stoffen en bijzondere prints bieden veel 
draagcomfort en maken de outfit opvallend. Bont-
details doen daarnaast weer volop mee. Bontkra-
gen geven de winterjassen, verkrijgbaar in diver-
se kleuren, een rijke uitstraling. De jassen zijn modi-
eus, en vooral draagbaar. Tassen met bont en bon-
tsjaals leuken elke look op. ‘Leather touch denim’ is 
dit seizoen vooral veelvuldig terug te vinden in de 
jeans. Gecombineerd met een mooie blouse wordt 
dit stoer en vrouwelijk. Ook leuk is het stoere bikerjas-
je dat echt een klassieker blijkt te zijn. Combineer het 
bij een jeans of bij een vrouwelijk jurkje voor een min-
der tuttige look.

Bij Klaver 5, aan de Middelweg 81-A in Uitgeest staat 
een professioneel team  klaar om een nieuwe outfit 
samen te stellen. Bezoek www.klaver-5.nl om op de 
hoogte blijven van het laatste nieuws.
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In de laatste week van augustus konden de deelnemers behalve 
aan het  jeugd clubkampioenschap ook meedoen aan verschillende 
spelactiviteiten, zoals de Prijzenslag.

Zaterdag 28 september van 10.00 tot 15.30 uur

Chiropractie Castricum viert 
12,5 jarig jubileum met open huis

Castricum - Het is 12 ½ jaar geleden dat Vismai en Jyoti Schonfelder chiropractie introduceerde in 
Castricum, gebaseerd op hun holistische, vitalistische en humanistische visie. Vismai, Jyoti en hun 
twee kinderen hebben ondertussen hun levensreis voortgezet naar Bali, waarna Australië volgt. Vis-
mai: ,,Jyoti gaat een bestaande chiropractiepraktijk in Bali versterken en ik leg mij toe op de stichting 
Go Kiss the Earth, ‘s wereld’s eerste filantropische gezondheidsbeweging. Wij hebben er alle vertou-
wen in dat Marty, samen met Sunitha en Gordon en met de ondersteuning van Annemieke, Jane en 
Antoinette, de praktijk op een goede wijze voortzet.”

,Chiropractie is een geneeswijze waarbij de oor-
zaak van vele ziekten in de wervelkolom gezocht 
wordt”, vertelt opvolger chiropractor Marty. ,,De 
wervelkolom beschermt het ruggenmerg, dat sa-
men met de hersenen het centraal zenuwstelsel 
vormt. Bij stoornissen in de wervelkolom, heeft dat 
ook effect op de doorstroming van de zenuwimpul-
sen door het ruggenmerg en de daaruit aftakken-
de zenuwen. De chiropractie stelt dat een storing 
in het zenuwstelsel het lichaam het vermogen ont-
neemt zichzelf gezond te houden. Hierdoor neemt 
de weerstand af en krijgt een ziekteproces de kans 
zich te ontwikkelen.” Het werk van Chiropractie 
Castricum is gebaseerd op drie pijlers: veilig, zacht 
en effectief.
Tijdens de open dag wordt van 10.00 tot 11.00 uur, 
van 11.30 tot 13.30 uur en van 14.00 tot 15.00 uur 
een gratis kort persoonlijk onderhoud aangeboden 
waarbij het draait om de vraag wat chiropractie 
voor iemand kan betekenen. Om 11.00 en om 13.30 
uur wordt een lezing van een half uur aangeboden 
over gezondheid. En om 15.00 uur wordt ingegaan 
op de vraag wat de opleiding en het beroep chiro-
practor precies inhoudt. Marty: ,,Vismai en zijn fa-
milie komen in december rond de feestdagen drie 

weken naar Nederland. Vismai neemt dan de prak-
tijk waar. We zijn bovendien bezig met de voorbe-
reiding van lezingen over voeding. Want vandaag 
investeren in je gezondheid, levert buitengewoon 
veel op in je toekomst!” 

Reserveren voor de activiteiten tijdens de open dag 
is gewenst. Dat kan aan de balie op de Stations-
weg 19 Castricum of bel tel.: 0251-651020.

Leuke aanbiedingen 
bij jubilerend DAMode

Heemskerk - Glanda Mode heet nu DAMode. Ma-
riska Dam vond het na vijftig jaar tijd om de win-
kel een eigentijdse naam te geven. Half janua-
ri 2014 vindt de verhuizing plaats van het noodon-
derkomen op de Maerelaan naar het schitterende 
nieuwe pand aan het Haydnplein. Een nieuwe win-
kel, een nieuwe naam. Verder blijft alles hetzelfde. 
Het assortiment, de service en de kwaliteit. DAMode 
is uniek in zijn soort. Veel mensen weten dat en de 
grote klantenkring komt dan ook uit de wijde regio.  
DAMode verkoopt merken die je bijna nergens 
meer kunt krijgen. Hollandia ondergoed en Robson 
herenpyjama’s bijvoorbeeld. Er is dames- en baby-
mode (tot en met maat 86) in prachtige kleuren en 
modellen. Dameskleding is verkrijgbaar tot en met 
XXXXL. In ondermode en nachtmode voor dames, 
heren en kinderen is DAMode gespecialiseerd. Er is 
een zeer uitgebreide collectie ondergoed voor da-
mes en heren. Voorts kan men voor babykleertjes 
leuk terecht bij DAMode.  
Behalve onder- en bovenmode zijn de kleinvakarti-
kelen erg populair. Garen, ritsen, noem het maar op 
en het is verkrijgbaar. 
Al vijftig jaar is de service van DAMode bekend. Men 
kan bijvoorbeeld kleding op zicht mee krijgen en in-
dien gewenst is er persoonlijk advies en hulp bij het 
passen.

Vanwege het vijftigjarig jubileum zijn er regelmatig 
leuke aanbiedingen. Parkeren is geen probleem. 
DAMode, tijdelijk aan de Maerelaan in Heemskerk, 
dichtbij de rotonde.

Tennisclub Bakkum, 
tennis- plezier 
op elk niveau

Bakkum - ,,Al bijna negentig jaar staan bij TC Bakkum het beleven 
van plezier aan de tennissport en een gezellige clubsfeer hoog in 
het vaandel. Zowel de prestatiegerichte speler, als de puur recrea-
tief ingestelde tennisser wordt een ruime keus aan tennismogelijk-
heden geboden. Aan het woord is Tonny Hendriks die de communi-
catie verzorgt voor de tennisclub.

De thuisbasis van TC Bakkum is Tennispark Vinkebaan aan de Si-
friedstraat. Een accommodatie met negen verlichte gravelbanen en 
een gezellig clubhuis met verhoogd terras. Voor de jeugd is er een 
minitennisbaan met aparte oefenmuur. Tonny vervolgt: ,,Bij TC Bak-
kum wordt op verschillende niveaus door zowel senior- als jeugd-
leden aan de voorjaarscompetities van de KNLTB (de Nederland-
se tennisbond) meegedaan. Competitiespelen kan zowel door de 
week als op zaterdag en zondag. 

Het eerste zondagteam speelt eerste klasse. Gekwalificeerde trai-
ners verzorgen tennistrainingen voor zowel competitiespelers, re-
creatiespelers als jeugdleden. Een actieve commissie organiseert 
voor alle jeugdleden van zes tot en met zeventien jaar tal van activi-
teiten. Er is veel aandacht voor een goede tennisopleiding. Zowel in 
de zomer als in de winter worden tennislessen gegeven. In de laat-
ste week van de zomervakantie wordt de oergezellige Van Keeken 
Jeugdweek georganiseerd met de jeugdclubkampioenschappen en 
een scala aan sport- en spelactiviteiten, inclusief een gezellige bar-
becue met discofeest.” 

Ook voor de recreatiespeler biedt TC Bakkum voldoende moge-
lijkheden om aan zijn trekken te komen. Het vrij spelen gaat met 
een geautomatiseerd baanreserveringssysteem. De speeltijd is drie 
kwartier. Elke maandagavond is er voor seniorleden een inloop on-
der leiding van de baancommissaris. Daarnaast worden geduren-
de het seizoen verschillende onderlinge wedstrijden georganiseerd. 
,,Jaarlijks zijn er twee belangrijke open toernooien”, besluit Tonny. 
,,Het Bakkum Dubbeltoernooi dat ook wel het gezelligste toernooi in 
de regio wordt genoemd. Internationaal jeugdtennis op wereldtop-
niveau is te zien tijdens het jaarlijkse Biesterbos Open.” 

Meer informatie via Michelle Meijer, tel.: 06-13780778 of ledenadmi-
nistratie@tcbakkum.nl.

NAJAAR 2013MODEMODEWellness HEALTHBeauty
TRENDY

SPORT







5

Voor kinderen met niet aangeboren hersenletsel

StichtingBo organiseert 
benefiet-wandeltocht

Uitgeest - Zondag 22 septem-
ber wordt het wandelevenment 
‘de 2e 20vanBo’, georganiseerd. 
Er worden drie afstanden ge-
boden, de 5, 10 en 20 kilometer 
door Uitgeest en omgeving. Van-
af 11:00 uur kunnen de wande-
laars starten vanaf Café de Bal-
ken op de Middelweg 13 te Uit-
geest. Na de wandeltocht is er 
bij café de Balken live muziek 
belangeloos aangeboden door 
verschillende artiesten. 
Wanneer je meedoet met de-
ze wandeling steun je kinderen 
met Niet Aangeboren Hersenlet-
sel die graag een betere kwali-
tiet van leven willen en daarvoor 
hard werken tijdens therapieses-
sies.
Vrijwilligers zetten zich belange-
loos in om deze dag te organise-
ren, bedrijven en artiesten wer-
ken kosteloos mee. Kortom alle 
bijdragen en donaties gaan vol-

ledig naar therapie voor de kin-
deren. Wilt u meer informatie 
over StichtingBo, kijk u dan op 
www.stichitngbo.nl vragen kunt 
u via het contact formulier stel-
len.

Waarom deze dag? waarom 
meedoen? Lees het verhaal en 
besef dat dit iedereen kan over-
komen. Een fijn gezin, lieve ge-
lukkige en gezonde kinderen 
totdat er op een dag je ergste 
angst waarheid wordt. Er ge-
beurt iets met je kind!!
Dit overkwam onder andere de 
familie Smit, een zoon en een 
tweeling, jongen en meisje, een 
gezellig gezin. Totdat er 6 jaar 
geleden uit het niets een kluwen 
adertjes sprong in de hersenen 
van hun dochter Bodil, toen 6 
jaar. Veel spannende momenten, 
moeilijke momenten en lastige 
besluiten later is Bodil weer te-

rug in het gezin, met zwaar her-
senletsel als gevolg van de bloe-
ding. Een beperkt aantal we-
ken revalidatie wordt vergoed en 
daarna wordt je door de verzeke-
ring aan je lot over gelaten. Bodil 
heeft het geluk dat er een goe-
de therapie is gevonden waar ze 
zich enorm voor inzet, elke ses-
sie werkt ze hard en stapje voor 
stapje leert ze kleine dingen of 
herstelt zich een stukje vaardig-
heid die men voorheen als van-
zelfsprekend beschouwde.
Helaas overkomt dit meerdere 
gezinnen en is het zwaar om de 
kosten te dragen voor deze mo-
gelijkheid tot verbetering. Bodil 
Smit is de inspiratie voor Stich-
tingBo, die zich inzet om thera-
pie voor verbetering van kwaliteit 
van leven te kunnen volgen. 
Alle hulp is daarbij welkom, u 
kunt wandelen, meedoen met 
de gezelligheid en u kunt vrijblij-
vend kiezen om een donatie te 
doen. Kunt u niet aanwezig zijn 
maar wilt u wel uw steun geven?
1433.75.482 tav: Stichting Bo te 
Uitgeest.
Meer informatie over 22 sep-
tember is te vinden op www.de-
20vanBo.nl.

Uitgeest - Zondag werd voor 
het derde jaar de Rabo fiets-
dag gehouden. De Rabobank 
schenkt 10 euro in de clubkas 
voor elke deelnemer die de fiets-
route uit fietst.
Dit jaar deden 116 verenigin-
gen en stichtingen mee en daar-
mee is het record van vorig jaar 
overtroffen. De fietsroute was 
30 kilometer lang en liep door 
het werkgebied van Rabobank 
IJmond.

Gymnastiekvereniging Unitas 
deed voor de derde keer mee 
en de opkomst was erg goed. 
Veel selectieturnsters met ou-
ders, recreatieleden en keep fit-
leden waren aanwezig om de 30 
kilometer te fietsen en het was 
heerlijk weer. Unitas hoopt na-
tuurlijk dat er meer geld is bin-
nen gehaald dan de afgelopen 
twee jaar. 
Dit jaar was er ook een extra 
bonus van 250 euro te verdie-

nen. De Rabobank organiseer-
de namelijk een verkleedwed-
strijd. Deelnemers die zich oran-
je verkleedden, hiervan een fo-
to maakten en deze opstuurden, 
maken kans op een geldbedrag 
van  250 euro voor hun vereni-
ging of stichting. Het is nu maar 
afwachten of Unitas hiervoor in 
aanmerking komt. Unitas heeft 
in ieder geval vreselijk zijn best 
gedaan en zoals te zien op de fo-
to kleurt het aardig oranje.

Uitgeest - Zondag trad het eer-
ste team van Stormvogels aan 
tegen het Haarlemse Aurora. Het 
betekende een weerzien met oud 
Stormvogelstrainer Gert Krook, 
die in de jaren negentig de ploeg 
uit Uitgeest een aantal jaren on-
der zijn leiding had. De spelwijze 
van Krook is door de jaren heen 
niet veel gewijzigd, en al tijdens 
de warming up probeerde hij zijn 
oude ploeg uit het ritme te ha-
len door spelers te attenderen 
op de onjuiste afmetingen tus-
sen paal en speellijnen. Focus 
en concentratie, daar zou het om 
draaien in deze partij en dus lie-
ten de spelers zich hierdoor niet 
van de wijs brengen. Fysiek spel, 
daar waar de Haarlemse ploeg 
om bekend staat, was een an-
dere factor. Ondanks de waar-
schuwingen viel het Stormvogels 
zwaar zich hier tegen te wape-
nen. Jord Betjes opende nog wel 
de score door een fraai doelpunt 
achter de korf, na prachtig sa-
menspel met Danny Haye, maar 
dat was een van de weinige wa-
penfeiten gedurende de eer-
ste helft. De harde wind speel-
de beide ploegen ook parten. 
Stormvogels moet het over het 
algemeen hebben van afstands-
schoten, daar waar de opponent 
meer op de doorbraak speelde. 
Die tactiek werd beloond al ver-
diende de tegenstander niet de 
schoonheidsprijs. Met veel duw 
en trekwerk wisten zij een aantal 
goals te forceren, alvorens Dan-
ny Haye met een fraai afstands-
schot de ploegen weer iets dich-
ter bij elkaar bracht. In de slotfa-
se van de eerste helft kreeg Au-
rora nog een onterechte straf-
worp cadeau, waardoor de rust-
stand resulteerde in 2-4. Met de 
wind in de rug en de hoop dat de 
tegenstander wat harder moest 
“ploeteren”op het gras in de 

tweede helft was de intentie om 
meer schoten te lossen op de vij-
andelijke korf. De opdracht was 
duidelijk, de uitvoering liet ech-
ter wat te wensen over. Het was 
Aurora die na 4 minuten de korf 
weer wist te vinden. Demi Erke-
lens liet echter een fraai staal-
tje “uitvoering van trainingsstof” 
zien, door op aangeven van Se-
bastiaan van den Bosch een 
klein kansje te benutten achter 
de korf, hetgeen leidde tot een 
grote glimlach op het gezicht 
van trainer Lenny Klouwen. He-
laas was het wederom de oppo-
nent die door middel van 2 door-
braken de marge weer wist te 
vergroten, alvorens Stormvogels 
weer een doelpunt kon note-
ren doordat Sebastiaan van den 
Bosch een strafworp benutte. In 
de slotfase wist de jonge ploeg 
van Klouwen niet meer door te 
drukken en was het Aurora die 
het scoreboard nog twee keer 
deed wapperen. Scorematig een 
duidelijke nederlaag, 4-9, maar 
trainer Klouwen heeft voldoende 
goede aanknopingspunten ge-
zien om met de jonge ploeg ver-
der te kunnen groeien naar be-
tere resultaten.

     Nieuwe nederlaag
       Stormvogels

Het wedstrijdprogramma van 
de korfballers van Stormvo-
gels de komende week:

Zaterdag 21 september
Stormvogels D1-ZKV D3 
 10.00; Stormvogels C1-DSO 
C1 11.00.
Zondag 22 september
Roda 4-Stormvogels 2 10.00; 
Helios A2-Stormvogels A1 
11.00; Oosterkwartier -Storm-
vogels 1 14.30.

Programma

Jamie de Vries verdedigt haar directe tegenstander onder toeziend 
oog van Danny Haye

Leden Unitas spekken 
clubkas op Rabo fietstocht
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Uitgeest - In een vooral in de 
tweede helft bij vlagen uiterst 
aantrekkelijk wedstrijd toon-
de de voetbalclub uit het dorp, 
dat zich graag laat omschrijven 
als een “dorp met karakter”, een 
waardig representant van de ge-
hanteerde slogan. Tegen Zee-
burgia werd de plaatselijke FC 
één helft volkomen dolgedraaid 
door een wervelend Zeeburgia 
dat met 2-0 de leiding nam.
De tweede helft rechtten de 
gasten de rug, gingen met pas-
sie en overtuiging de strijd aan 
en stonden de grote jongens bij 
FCU op. Routiniers Ramon den 
Nijs en Ruud Koedijk  namen het 
team op sleeptouw met na ne-
gentig minuten een verdiende 
3-3 op het scorebord. 
Belangrijker nog dan het gelijk-
spel, was misschien wel het ge-
voel van een overwinning dat 

FC Uitgeest toont karakter
werd meegenomen bij de eens 
roemruchte club met zijn totaal 
vervallen accommodatie onder 
de rook van het oude  Ajax-sta-
dion De Meer.

Voor trainer Ron Bouman was 
het deze zondag weer eens puz-
zelen want de nieuwbakken trai-
ner kan nog steeds niet beschik-
ken over een complete selectie. 
Dat zal de komende weken ook 
niet anders worden dus coach, 
roeien dan maar met de riemen 
die je hebt. 
FCU startte daarom met Mar-
tin Hollenberg en Jeffrey Toebes 
in het hart van de verdediging. 
Dat pakte aanvankelijk desas-
treus uit. Al in de eerste minuut 
kon Okudawa redelijk eenvoudig 
een plaatsje veroveren achter de 
Uitgeester verdediging waarna 
Martin Hollenberg voorlopig er-

ger wist te voorkomen. Twee mi-
nuten later moest er alweer in-
gegrepen worden. Het leverde 
Zeeburgia een vrije trap op die 
op fraaie wijze door Refos ach-
ter doelman Erik Alders gekruld 
werd, 1-0. 
Meer onheil kondigde zich aan 
en bleef ook niet uit. In de 12e 
minuut glipte spits Cornet door 
de Uitgeester linies om vervol-
gens met een fraaie halfvolley 
doelman Erik Alders kansloos te 
laten. 
FCU kon er maar weinig tegen-
over zetten en raakte later ook 
nog eens aanvoerder John den 
Nijs kwijt die met een stevige en-
kelblessure het veld moest ver-
laten. 
In de 43e minuut kreeg Zee-
burgia via Refos de kans om de 
wedstrijd op slot te gooien maar 
op onbegrijpelijke wijze wist hij 
voor een leeg doel de bal over 
en naast het doel te werken. Ver-
volgens blijkt voetbal dan in-
eens een mysterieus spelletje 
te zijn. Na veertig minuten weg-
gespeeld te zijn lag de bal plot-
seling op de stip. Scheidsrech-
ter Dam zag in het naar bene-
den halen van Joost de Jong vol-
doende reden om FCU een straf-
schop toe te kennen. De van-
daag nuttig spelende spits Nick 
van der Valk wist wel raad met 
het presentje: 2-1.

Het gaf de Uitgeester burger 
blijkbaar moed want de tweede 
helft gaf een heel ander FC Uit-
geest te zien. Plotseling stond er 
een team dat naar voren durf-
de te voetballen, druk zette op 
de tegenstander en het fysieke 
duel om de bal won. Toch was 
het in de 48e minuut eerst nog 
Zeeburgia dat via invaller Milton 
toesloeg: 3-1. Maar ook toen al 
hing de ommekeer in de lucht. 
De bevestiging volgde in de 59e 
minuut met een fraaie treffer van 
Ruud Koedijk in de korte hoek, 
3-2. 
Zeeburgia wankelde en FCU 
herrees. Eerst kopte Jeffrey Toe-
bes op de lat, daarna voorkwam 
Nick van der Valk met zijn hak 
een doelpunt van Stefan Win-
ter maar vervolgens was het Ra-
mon den Nijs die in de 78e mi-
nuut met een prachtig schot van 
afstand de verdiende gelijkma-
ker scoorde. 3-3. 
De laatste tien minuten ont-
rolde zich voor de ogen van de 
toeschouwers een fraai spekta-
kel maar gescoord werd er niet 
meer. Ron Bouman blij, spelers 
blij en elkaar “high fives” ge-
vende Uitgeester toeschouwers. 
Volgende week de streekderby 
tegen De Foresters. Laat maar 
komen! (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Alders, Brand-
jes, Toebes, Hollenberg, de Jong, 
John den Nijs (31e Brouwer), 
Winter (84e Idema), de Wit, van 
der Valk, Ramon den Nijs, Koedijk. 

Woensdag 18 september
Vitesse '22 C1-Uitgeest C1 18:45

Donderdag 19 september
Uitgeest VR2-Limmen VR2 19:45

Zaterdag 21 september 
Junioren:
SVW 27 A1-Uitgeest A1 14:45
Uitgeest B1-IVV B1 14:45
Koedijk B1-Uitgeest B2 15:00
Uitgeest B3-DTS B2 14:30
Uitgeest B4-LSVV B3 12:30
SVA B3-Uitgeest B5 12:30
Uitgeest MB1-IVV MB1 13:00
Uitgeest C1-SVW 27 C1 12:45
Jong Holland C1-Uitgeest C2 10:15
Uitgeest C3-Zeevogels C1G 13:00
Uitgeest C4-Vrone C3 14:45
Foresters de C7-Uitgeest C5 13:15
DEM C10-Uitgeest C6 12:45
Pupillen:
Uitgeest D1-Stormvogels D1 11:00
Uitgeest D2-WSV 30 D2 10:00
Hugo Boys D1-Uitgeest D3 14:00
DTS D3-Uitgeest D4 10:45
Uitgeest D5-Reiger Boys D6 11:30
Uitgeest D6-DEM D7 13:00
Uitgeest D6-DEM D7 13:00
Saenden D1G-Uitgeest D7 11:00
Velsenoord D1G-Uitgeest D8 12:00
Castricum E1-Uitgeest E1 09:00
Vrone E2-Uitgeest E2 11:15
Uitgeest E3-Vitesse 22 E2 10:15
Uitgeest E4-H’lem-Kennemerland E1 10:15
ODIN 59 E5-Uitgeest E5 11:00
Uitgeest E6-Sp. Krommenie E7 11:30
HSV E8-Uitgeest E7 09:00
WSV 30 E6-Uitgeest E8 09:45
Vitesse 22 E5-Uitgeest E9 09:45
Uitgeest F1-Fortuna W’veer. F1 09:00
Limmen F1-Uitgeest F2 09:00
Uitgeest F3-HSV F2 09:00

Uitgeest F4-VSV F1 09:00
Schagen F4-Uitgeest F5 09:00
Uitgeest F6-Bloemendaal F6 10:15
EDO hfc F3-Uitgeest F7 09:00
Assendelft F5-Uitgeest F8 09:00
Uitgeest F9-Meervogels 31 F3 09:00
Uitgeest F10-Uitgeest F12 10:15
KFC F9-Uitgeest F11 11:00
Uitgeest F10-Uitgeest F12 10:15
Uitgeest MP1-Odin '59 MP (Spanje) 09:00
Meisjes:
Uitgeest MC1-Jong Holland MC2 11:30
HSV MC2-Uitgeest MC2 12:30
Uitgeest MD1-Koedijk MD1 09:00
Limmen MD1-Uitgeest MD2 11:00
Berdos ME1-Uitgeest ME1 09:30
G-team
Argon G1-Uitgeest G1 10:45
Uitgeest G2-Zwaluwen 30 HCSV G1 11:30

Zondag 22 september senioren:
Uitgeest 1-Foresters de 1 14:00
Uitgeest 2-KFC 2 11:00
HSV 2-Uitgeest 3 11:30
Purmersteijn 4-Uitgeest 4 12:30
Uitgeest 5-Koedijk 5 10:30
Kennemers 5-Uitgeest 6 12:00
Vitesse 22 5-Uitgeest 7 11:00
Uitgeest 8-Bergen 2 11:30
Uitgeest 9-HSV 6 12:45
Koedijk 11-Uitgeest 10 09:30
Uitgeest 11-Limmen 8 10:30
OFC 6-Uitgeest 12 10:00
Uitgeest 13-Victoria O 7 13:30
Dames:
Uitgeest VR1-Koedijk VR1 14:30
Vitesse 22 VR1-Uitgeest VR2 11:00
Junioren:
Uitgeest A2-SVW 27 A2 13:30
KSV A2-Uitgeest A3  14:00
Meisjes:
Velsen MA1-Uitgeest MA1 11:00

Clubkampioenschappen 
senioren bij TV De Dog
Uitgeest - De titel Clubkampi-
oen 2013,  een fraaie beker en 
een jaartje eeuwige roem op de 
Wall of Fame:  daar werd door de 
leden van TV De Dog in de afge-
lopen 3,5 week in diverse cate-
gorieën om gestreden tijdens de 
clubkampioenschappen. Afgelo-
pen zaterdag zijn de finales ge-
speeld.
Gedurende het hele toernooi 
was het een gezellige druk-
te op het park.  Niet in de laat-
ste plaats vanwege het heerlijke 
weer, maar natuurlijk ook van-
wege de spannende wedstrijden 
die op het programma stonden. 
Dit jaar is er in de hoogste mix 
categorie GD4 geëxperimen-
teerd met de samenstelling van 
de koppels. Een experiment dat 
zeer goed ontvangen is en zeker 
voor herhaling, en misschien wel 
voor uitbreiding, vatbaar is. 
De toernooicommissie kan te-
rugkijken op een zeer geslaagd 
toernooi, dat de laatste is ge-
weest op de huidige tennisba-
nen. In de komende weken zul-
len deze namelijk worden ver-
vangen.  Op ludieke wijze werd 
hiervan afscheid genomen tij-
dens de afsluitende feestavond. 

De nummer 1 en 2 in diverse 
categorieën zijn geworden:
HE4: 1e Niels Winter, 2e Ronald 
Vlieland; HD 4: 1e Koen Corne-
lisse/Daan van Duin, 2e Arjan 
Neele/Niels Neele; DE 4: 1e Tes-
sa Klaver, 2e Anouk van Duin; 
GD 4:  1e Roy Vroland/Elsbet 
Klingeler, 2e Ernst van Andel/
Maaike Geelen; HE 6: 1e Vincent 
Groen, 2e Dennis Bakkum; HD 6: 
1e Cees Buur/Martijn Veen,  2e 
Mark Frantsen/Vincent Groen; 
DE 6: 1e Marloes Jongejans, 2e 
Ilze Juffermans; DD 6: 1e Mar-
jorie Tor/Irina Ursem, 2e Re-
mi Kloos/Bianca Sleurink; GD 6: 

1e Leon Tor/Marjorie Tor, 2e Ni-
co Heine/Viola Formanoy; HE 7: 
1e Tom Veen, 2e Hein Corne-
lisse; HD 7: 1e Cees den Nijs/
Ewoud Pruim, 2e Wim Heijne/
Hans Hoogeboom; DE 7: 1e Pau-
line Admiraal, 2e Erna Oostra; 
DD 7: 1e Brigitte Vreeburg/Fran-
cien Vrouwe, 2e Lisette Jonker/
Charlotte Ursem; GD 7: 1e Kees 
Theunissen/Hedwig Theunis-
sen,  2e Hans Ursem/Linda Ur-
sem; HE 8: 1e  Jasper de Gans,  
2e  Paul Vlieland; HD 8: 1e Frank 
Boersen/Paul Vlieland,  2e Mark 
Groen/Pieter Sanders; DE 8: 1e 
Gerda Huijbens,  2e  Sandra van 
Egmond; DD 8: 1e Marieke Blee-
ker/Anne te Boekhorst,  2e Ka-
rin Braas/Sandra van Egmond; 
GD 8: 1e Jasper de Gans/Clau-
dia Groen,  2e Hans Winter/Ni-
cole van Egmond. (foto’s: Marie 
José Foto&Design)

De finalisten in de categorie GD4, van links naar rechts Ernst van 
Andel, Maaike Geelen, Elsbet Klingeler en Roy Vroland.  Elsbet en 
Roy werden uiteindelijk clubkampioen.

Clubkampioenen GD 7: Kees en 
Hedwig Theunissen
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