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45 jaar volleybal in Uitgeest
Uitgeest - Zondag 21 septem-
ber viert Volleybalvereniging Vol-
uit haar 45-jarig jubileum. Dat 
doen ze op originele wijze. Voor-
dat het feest begint wordt er 
sportief gefietst op de Rabofiets-
dag.  Langs het parcours wor-
den de volleyballers feestelijk 
verzorgd. Na deze inspannende 
dag worden de sporters weder-
om verwend met een uitgebreid 

dinerdansant in het Havenrijk. 
Ook de jeugd wordt bij Voluit 
niet vergeten. Zij gaan deelne-
men aan het Glowgolf in Heer-
hugowaard. Deze indoorsport 
wordt bedreven in volledig neon-
licht wat een verrassende han-
dicap gaat geven. Na de nodi-
ge tussentijdse versnaperingen 
gaat de jeugd verder met een 
bowlingwedstrijd. 

Dat volleybal nog steeds leeft in 
Uitgeest, blijkt uit het feit dat er 
7 teams deelnemen aan compe-
titiewedstrijden. Ook wordt er ie-
dere maandagavond op recrea-
tief niveau druk gevolleybald in 
de Zien. 

Wilt u meer weten over het Vol-
leybal in Uitgeest? Kijk dan eens 
op de site www.vvvoluit.nl. 

Nieuwe variant opstelterrein
Regio - ProRail heeft Bever-
wijk toegevoegd aan de lijst van 
mogelijke locaties voor een op-
stelterrein voor sprinters. Er zijn 
nu in totaal zeven varianten in 
beeld. De andere varianten zijn 
twee locaties langs het spoor 
ten zuiden van Castricum, twee 
langs het spoor ten noorden van 
Uitgeest en twee ten zuiden van 
Uitgeest. ProRail meldt dat door 
de toevoeging van Beverwijk als 
optie de besluitvorming wat ver-

traging oploopt. Naar verwach-
ting valt er in december of in ja-
nuari een besluit over de defini-
tieve locatie. 
Er is veel weerstand tegen de 
plannen, omdat er wordt ge-
vreesd dat er het opstelterrein 
voor veel geluids- en lichtover-
last zal zorgen. Daarnaast zou 
het terrein de ecologische, ar-
cheologische of cultuurhistori-
sche waarde van de locaties te 
veel aantasten.

De Brug organiseert 
burendag op 27 september
Uitgeest - De bewoners van 
Stichting Woongroep Uitgeest 
organiseren een gezellige bu-
rendag op 27 september. De uit-
nodigingen hiervoor zijn inmid-
dels verzonden naar de naaste 
buren en zij rekenen op een gro-
te opkomst.
De bewoners willen deze dag 
gebruiken om alle buren be-
ter te leren kennen, ook willen 
zij de nieuwe binnentuin aan ie-

dereen laten zien (zie foto). In de 
binnentuin staan oud-Holland-
se spelletjes klaar om te worden 
gespeeld onder het genot van 
een hapje en een drankje.
Van al dat spelen krijgt iedereen 
trek en daar is dan ook rekening 
mee gehouden,  want om zes uur 
begint de barbecue. Rond half 
acht zal  iedereen moe, maar vol-
daan en met een fijne herinne-
ring weer naar huis gaan.
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cheese cake

7.95

O.a met Verse roomkaas, scharreleieren, 
echte vanille en slagroom, 
afgemaakt met witte chocolade.
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Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van janu-
ari van de Stichting Uitgees-
ter Senioren.
Wanneer een activiteit plaats 
vindt in Dorpshuis de Zwaan 
is dit aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten zijn dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. 

Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 0251-
312127. Voor inlichtingen be-
treffende de ANBO, bel met 
0251-312161. 
Voor overige activiteiten van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren kunt u zich telefonisch 
aanmelden op nummer 0251-
319020.
 

Activiteitenkalender 
januari

Maandag  6, 13, 20, 27:
10.00 -13.15 uur: ZW: koffie-
plus
13.30 -17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten en bridgen 
14.30 -16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten Ro-
de Kruis, ook verkoop, inl.: 
312712 

Maandag 6, 20:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis

Maandag 13, 27:
10.00-12.00 uur: ZW: schrij-
verskring Uitgeest

Dinsdag 7, 14, 21, 28:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga 
10.45-11.45 uur: ZW: T’ai Chi 
13.30-17.00 uur: ZW: soos/
biljarten en klaverjassen, ook 
bridgen van 14.00-17.00 uur
09.00-10.30 uur: ZW:  com-
puterkennis, ook van 10.30-
12.00 uur, 13.30-15.00 uur en 
van 15.00-16.30 uur 

Dinsdag 14, 28:
09.30-12.00 uur: ZW: fotocur-
sus (ANBO)

Woensdag 8, 15, 22, 29:
09.30-10.15 uur: De Klop: Be-
wegen 60+, ook van 10.45-
11.30 uur. Inl. : 310370
10.00-12.00 uur: ZW: koers-
bal (ANBO)
13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten
19.45-21.30 uur: Geester-
heem:  “Die Geestersangers”, 
inl.: 0251-313401

Woensdag 15:
14.00 uur: ZW: Bingo (AN-
BO), zaal open vanaf: 13.30 
uur.

Woensdag 15, 29:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis  

Woensdag 8, 22:
14.00-16.30 uur: ZW: teke-
nen/schilderen 
13.30-15.30 uur: ZW: kaarten 
maken
14.00-15.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie

Donderdag 2, 9, 16, 23, 30:
Wandelen in 2 groepen:
09.30-11.30 uur: ZW: 2 uur 
wandelen
09.30-10.30 uur: ZW: 1 uur 
wandelen
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummer-
weg, inl. tel. : 311240
09.30-12.00 uur: ZW: Soos 
met biljarten voor beginners
09.00-10.30/10.30-12.00 uur: 
ZW: computerkennis
09.30-11.30 uur: ZW: drie di-
mensionaal, beeldhouwen/
boetseren 
10.00-11.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie
13.30-17.00 uur: ZW : Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO)
14.00-16.00 uur: ZW: Fifty-fit 
13.30-16.30 uur: ZW: scha-
ken 

Donderdag 2, 16, 30:
09.30-11.30 uur: ZW: quilten

Donderdag 23:
09.30-11.30 uur: ZW: thee-
zakjes vouwen
10.00 uur: ZW: workshop fo-
toboek maken

Donderdag 30:
13.30 uur: rondleiding Muse-
um St. Willibrordus te Heiloo

Vrijdag  3, 10, 17, 24, 31:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga, 
ook van 10.15-11.15 uur (niet 
op 3)
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten
13.30-15.30 uur: ZW: ‘De zin-
gende Zwanen’ (ANBO)
13.30-16.00 uur: ZW: bridge 
voor 4e jaars

Zaterdag 4, 11, 18, 25:
13.30-15.30 uur: ZW: coun-
try-line dancing (ANBO)

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met woens-
dag van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 13.30 tot 16.00 uur en 
op donderdag en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur in Dorps-
huis de Zwaan 
Voor informatie betreffen-
de activiteiten van de Stich-
ting Uitgeester Senioren: me-
vrouw E. Hendriks en me-
vrouw M. Kortekaas, tel.: 
0251-319020, e-mail: s.u.s@
inter.nl.net of kijk op de web-
site: www.uitgeestersenio-
ren.nl. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Op maandag 8 september was het een geweldige ochtend voor een foto met een opkomen-
de zon. De afbeelding laat het Uitgeestermeer zien met een vleugje mist rondom het molentje van  het 
erfgoed de Hoop, wat dan ook een heel mooie compositie/beeldvorming gaf. Foto en tekst: Ger Bus

Regionale honkbalsters doen mee aan WK
Ciska en Maaike terug uit Japan

Het Nederlandse vrouwenhonkbalteam in Japan. Op de achterste rij in het midden Maaike Haak uit Bever-
wijk, op de voorgrond Ciska Welboren uit Uitgeest als derde van links

Beverwijk/Uitgeest - Geen 
overwinning voor de Nederland-
se honkbalvrouwen, het team 
moest genoegen nemen met de 
laatste plaats in het eindklasse-
ment. Toch zijn de teamleden, 
onder wie Maaike Haak uit Be-
verwijk en Ciska Welboren uit 
Uitgeest een geweldige ervaring 
rijker. De dames reisden vorige 
week af naar Japan om het we-
reldkampioenschap te spelen.  
Eens per twee jaar vinden de we-
reldkampioenschappen honkbal 
voor vrouwen plaats. Nederland 
heeft daar een reputatie hoog te 
houden, want ons land is het eni-
ge Europese land met een natio-
naal vrouwenteam in deze sport. 
Acht teams waren de afgelopen 
week in Japan om te strijden om 
de wereldbeker. 
De Nederlandse vrouwen wer-
den uiteindelijk door een ver-
lies tegen Hong Kong uitgescha-
keld. Dat land presteerde het 

overigens niet eerder om tijdens 
een WK een honkbalwedstrijd te 
winnen. 
De in Uitgeest wonende Cis-
ka Welboren (24) maakt sinds 
januari van dit jaar deel uit van 
het Nederlandse team. Ze ver-
telt: ,,We hebben een jong team, 
de leeftijden variëren van 16 tot 
28, met twee uitschieters boven 
de 30. 
Voor de meeste speelsters was 
dit het eerste WK. We hebben 
goed gespeeld, over twee jaar is 
het WK in Zuid-Korea, daar kun-
nen we ons de komende tijd op 
gaan voorbereiden.’’

Omdat de speelsters zelf de reis- 
en verblijfskosten voor deelna-
me aan het WK moeten dragen, 
is het lastig een sterk team neer 
te zetten. Per land mogen maxi-
maal 20 speelsters afreizen naar 
het toernooi, de Nederlandse de-
legatie bestond uit 17 honkbal-

sters. Ook de Beverwijkse Maai-
ke Haak (23) stond voor het eerst 
op het WK honkbal. ,,Twee jaar 
geleden ben ik afgevallen in de 
selectieprocedure. Het is wel 
heel bijzonder, om in dat stadi-
on te staan en uit te mogen ko-
men voor je land.’’ Van Japan zelf 
hebben de dames niet veel ge-
zien, maar wat ze zagen maakte 
grote indruk. 
Maaike Haak: ,,In het stadje 
waar we het trainingskamp had-
den werden we echt ontvangen 
alsof we de kampioenen waren. 
De mensen maakten foto’s, vroe-
gen handtekeningen en regel-
den een lunch voor ons op het 
veld, echt heel leuk!’’ 

Het WK honkbal voor vrouwen 
is gewonnen door gastland Ja-
pan, dat het team uit de Verenig-
de Staten in de finale de baas 
bleef. Australië eindigde als der-
de. (Bos Media Services)
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Muziek en MasterPiece
Castricum - Vrijdag 19 septem-
ber is er een ‘Metal Night’ in De 
Bakkerij  met The Mad Baron,  
SuffiX en In State Of Void. Za-
terdag 20 september: staan En-
sor, Maggie Brown (foto) en Fa-
brieke op het podium van het la-
bel/platform Off Amsterdam. En-
sor speelt hard en zacht en weet 
diepe indruk te maken en de 
aandacht vast te houden tot de 
laatste seconde. Fabrieke speelt 
garagerock, hiphop-grooves en 
absurdistische teksten. Mag-
gie Brown speelt voornamelijk 
indie. Beide avonden zaal open 

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

North Sea Poetry

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

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

Bijzonder orgelconcert

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

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

Schilders staan 
op straat 

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

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

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

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

maandag 19.30 uur   
woensdag 16.00 & 19.00 uur

Pijnstillers
woensdag 21.00 uur

Bloedlink
vrijdag & zaterdag 18.45 uur   

zondag 11.00 uur   
dinsdag 14.00 uur

Bon Dieu!
donderdag 20.00 uur    

vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 19.30 uur   maandag 21.15 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Dorsvloer vol Confetti

vrijdag 16.00 & 18.45 uur    
zaterdag 18.45 uur    

Chef
donderdag 20.00 uur    

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

dinsdag 20.00 uur
A most wanted man

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

Boyhood
zaterdag 13.30 uur   zondag 11.00 uur 

Planes 2 (NL) 2D
zaterdag 16.00 uur    

zondag 13.30 uur   woensdag 13.30 uur   
Oorlogsgeheimen

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 13.30 uur 

Hoe tem je een Draak 2 (NL) 2D

Programma 18 sept t/m 24 sept 2014

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

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

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

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

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

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

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

Bijna 6000 
euro voor KWF

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

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

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

Tafeltennis

Jeugdvoorstelling op 
Fort aan Den Ham

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

Theatergroep Wie Walvis pre-
senteert in samenwerking met 

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

 

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

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

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

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

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

Wintertijdchallenge 
Spieren voor Spieren 

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

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

Castricummer schrijft 
boek ‘Spirituele actie’

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

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

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

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

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

Castricummer schrijft 

Catwalk slank is uit
Dames willen billen

BEWEGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zo zoon, 
zo vader!
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Win 

mooie 

prijzen!

Uitgeest - Afgelopen week-
end stond bij Korfbal Vereniging 
Stormvogels in het kader van het 
50-jarig bestaan. 
Zaterdag 13 september waren er 
evenementen voor jong en oud, 
te beginnen bij een daverende 
zeskamp voor de huidige leden. 
Diverse spellen, waaronder au-
to trekken, funslangen, ski lopen 
en met als absoluut hoogtepunt 
het buikschuiven werden met 
veel plezier gespeeld. Er wer-
den 6 teams samengesteld, on-
derverdeeld in diverse leeftijds-
categorieen en onderling werd 
er gestreden om eeuwige roem.  
Met een lekker zonnetje op het 
speelveld spatte het plezier eraf! 

Na alle sportieve inspannin-
gen werd het tijd om de magen 
te vullen en kon er worden ge-
noten van een uitmuntend Chi-
nees buffet. Gedurende de dag 
werden  er niet alleen herinne-
ringen opgehaald uit ervaringen 
maar werd er ook een film ver-
toond met beelden uit het verle-
den.  Door de jaren heen is er al-
tijd gepassioneerd gefilm door 
Ab Valkering en uit zijn archie-
ven was een compilatie gemaakt 
van hoogtepunten uit het ver-
leden.  Wist u bijvoorbeeld dat 

Stormvogels 1 sportploeg van 
het jaar is geworden in het sei-
zoen 1996-1997?  Veel mensen 
uit die ploeg zijn momenteel niet 
meer actief als spelende leden, 
maar dragen de vereniging nog 
steeds een warm hart toe. Getui-
ge ook de grote opkomst  bij de 
afsluitende feestavond met live 
muziek. Prominente oud-korf-
ballers, waaronder Mary Zwaan 
en Geert Peijs lieten hun gezicht 
zien, maar ook de allerjongste 
jeugd was aanwezig. Tijdens de 
avond werd stilgestaan bij het 
50-jarig lidmaatschap van Jan-
neke Jongejans. Vanaf de eerste 
dag van het bestaan is zij betrok-
ken geweest bij de vereniging en 
nog steeds is zij actief spelend 
lid.  Zij werd dan ook even speci-
aal in het zonnetje gezet en gek-
scherend werd er opgemerkt dat 
er weinig mensen binnen de ver-
eniging zullen zijn die niet met 
haar gespeeld hebben, danwel 
door haar begeleid zijn geweest 
in de functie van trainer/coach.
Nog lang werd er nagesproken 
over het heden en verleden en 
over een ding waren alle gas-
ten het eens. Over 10 jaar doen 
we dit nog een keer, met zijn al-
len op weg naar 60 jaar korfbal 
in Uitgeest!

     Korfbalflits
       Stormvogels

Nel Groen wint Boretti 
van bakker Putter
Uitgeest - Het begon allemaal 
in juni tijdens het WK voetbal 
toen bakker Willem Putter uit 
Uitgeest een stempelactie begon 
waarmee men bij een volle kaart 
sowieso een bal mee naar huis 
mocht nemen. Vervolgens depo-
neerde de klant de kaart in een 
bus en daaruit zou een geluk-
kige getrokken worden met als 
prijs een Boretti buitenkeuken. 
Winnares Nel Groen: “Meestal 
denk ik met dat soort acties, la-
maarwaaie maar nu niet. Ik weet 
nog precies dat ik voor mijn 60e 
verjaardag inkopen deed bij bak-
ker Putter toen men het stempel-
kaartje introduceerde.” Dan la-
chend: “ Ik heb al volwassen 
zoons maar een bal is nog steeds 
welkom.” Dus Nel liet iedere keer 

braaf haar kaartje stempelen. 
Willem Putter had twee Boretti’s 
staan, een in Uitgeest en een in 
Krommenie.
De Boretti in Krommenie zal 
worden verloot onder klanten uit 
Krommenie en Limmen.

De reactie van Nel bij het tele-
foontje van Putter waar duidelijk 
werd dat zij de gelukkige was: 
“Nee echt? Niet te gelóven…. 
Hier krijg ik zo’n Sinterklaas/
verjaardagsgevoel van! Toevallig 
hebben we net de tuin op laten 
knappen dus er komt een mooi 
plekje voor.” Op de vraag of ze 
veel barbecuet zegt Nel met een 
grote grijns: “Nee maar dat gaat 
nu vast veranderen!” (Monique 
Teeling)

Uitgeest - Op zaterdagmid-
dag 20 september van 15.00 tot 
17.30 uur is er in Zienhouse een 
smartphone te winnen. 
Degene die de meeste oude/ka-
potte mobiele telefoons inzamelt 
gaat met de hoofdprijs naar huis, 
een verantwoorde 3G smartpho-
ne. 
Deze verantwoorde smartpho-
ne is beschikbaar gesteld door 
KPN, de enige leverancier in Ne-
derland van deze verantwoorde 
duurzame telefoon.
Dit alles is in het kader van Mas-
terpeace, een wereldwijd project 
dat op 21 september zijn grote fi-
nale beleeft in het Ziggodome in 
Amsterdam. 
Masterpeace gaat over het met 
z’n allen creëren van wereldvre-
de. Muziek maken in plaats van 
oorlog voeren, creeeren in plaats 
van vernietigen (www.master-
peace.org). 
Daarom is er op de dag ervoor in 
Zienhouse aan de Zienlaan 10 in 
Uitgeest een Masterpeace-feest 
met muziek, hapjes en drank-
jes. Met informatie over Mas-
terpeace, DJ’s, rap en uiteraard 
de prijsuitreiking door wethou-
der Tromp van de Fairphone voor 
diegene die de meeste mobiele 
telefoons inzamelt.

Smartphone 
winnen in 
Zienhouse

Vrijdag en 
Zaterdag

alle salades €1,-  
per 100gr

Volle Vazen
bloembinderij
groente en fruit

Aanbieding 18 september t/m 1 oktober

Middelweg 86, 1911 EJ Uitgeest, 0251-320545
www.bloembinderijvollevazen.nl

Alle dagen 
van de week

Alle kleine flesjes 
van Schulp 
3e grAtiS
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Open Monumentendag 
in Uitgeest weer succes
Uitgeest - Afgelopen zaterdag 
was het Open Monumenten dag 
en in Uitgeest kon men verschil-
lende uitstapjes maken.
Ook de Onze-Lieve-Vrouw-Ge-
boortekerk aan de Langebuurt 
stond op de lijst. Deze kerk werd 
ooit gebouwd op de plek van een 
kleinere waterstaatskerk die in 
1882 werd afgebroken en eerder 
stond hier een schuilkerk. Archi-
tect Evert Margry ontwierp dit 
prachtige monument in neogo-
thische stijl.
En aangezien de drukte zaterdag 
te behappen was, kwamen be-
zoekers prima aan hun trekken. 
Organist Wim Noom speelde op 
het orgel terwijl nieuwsgierigen 
een blik mochten werpen bin-
nenin het orgel. Een bijzondere 

Uitgeest vanaf de klokketoren van de roomskatholieke kerk

ervaring om middenin een kak-
afonie van geluid te staan. Ook 
de klokkentoren kon worden be-

dwongen waar men, eenmaal 
boven, een prachtig uitzicht over 
Uitgeest had. (Monique Teeling)

Expositie van unieke 
archeologische vondsten
Uitgeest - Uitgeest is al van-
af het begin van onze jaartelling 
bewoond geweest. In de loop 
der jaren zijn er bij diverse ar-
cheologische opgravingen veel 
gebruiksvoorwerpen uit lang 
vervlogen tijden opgegraven. 
Een kleine selectie hiervan is nu 
te bewonderen in het gemeen-
tehuis van Uitgeest. De oud-
ste vondsten dateren uit de 1e 
eeuw, die bekend staat als de In-
heems Romeinse periode. Uit die 
periode zijn munten, speelschij-
ven, leerbeslag, een weefge-
wicht en een speerpunt te zien. 
Er is speelgoed uit de 15e eeuw, 
aardewerk uit de 16e / 17e eeuw 
en een gespenverzameling van 
de 12e tot en met de 20e eeuw 
tentoongesteld. Ten slotte is er 
een bijzonder fraaie vuurklok uit 
1611 te bewonderen (zie foto). 
Deze unieke collectie is te be-
zichtigen tijdens de openings-
uren van het gemeentehuis. Ar-
cheologische  opgravingen en 
vondsten zijn ook weergegeven 
in de beeldbank van de websi-
te  www.ouduitgeest.nl.  Mocht 

u de gehele collectie van de Ver-
eniging Oud Uitgeest willen zien 
of wenst u meer informatie  over 
dit onderwerp, kom dan op een 
dinsdagavond tussen half acht 
en negen uur naar het Regthuys 
(Kerkbuurt 3, Uitgeest) of neem 
contact op met de secretaris (se-
cretaris@ouduitgeest.nl).

Volgend jaar geen 
kermistent in Langebuurt?
Uitgeest - Dit komt doordat 
aannemer Putter van plan is om 
het bestaande uitrit naast het 
terras van café Thijs
dicht te bouwen met 6 apparte-
menten, en daarachter nog 19 
woningen. Dus zullen de toe-
komstige bewoners dagelijks 
op het smalste gedeelte van de 
Langebuurt het onoverzichtelij-
ke in en uitrit van het Meerpad 
moeten gaan gebruiken. Dus 
ook met kermis dwars door de 
feesttent langs de bar!
45 Uitgeesters zagen dit okt. 
2010 al aan komen en lieten de 
gemeenteraad hierover beslis-
sen, die had twee jaar nodig om 
2 besluiten te nemen. Na veel 
aandringen bij ex-burgemeester 
Mieke Baltus
om beroep te kunnen aanteke-
nen, koos ze eieren voor haar 
geld en stuurde ze de zaak op 
het laatste moment van haar 

vertrek door naar de recht-
bank Haarlem. Deze maakte ge-
hakt van het tweede besluit van 
de gemeenteraad en sommeer-
de het griffiegeld aan ons terug 
te betalen. Met dit in het ach-
terhoofd heb ik in januari ho-
ger beroep aangetekend  bij de 
Raad van State. Tevens vroeg ik 
de nieuwe gemeenteraad in ju-
ni om te wachten  met het vast-
stellen van een gewijzigd be-
stemmings-plan omdat de te-
kening van het Meerpad ook 
al drie keer was gewijzigd. Met 
mijn bezoekje in augustus aan 
Den Haag blijken de vier heren 
en dame de uitspraak van de 
rechtbank Haarlem in stand te 
houden dus zijn we in wezen te-
rug bij af.

Burgerinitiatiefnemer 
Lou Winter, 
Narcissenpad.

fxCARE in de Zienhouse
Uitgeest - Vanaf woensdag 1 
oktober gaat de Zienhouse Uit-
geest samenwerken met Lau-
ra Dijs van fxCARE. Zij geeft 
10 trainingen voor meiden die 
meer zelfvertrouwen, energie, en 
weerbaarder willen worden. De 
kracht van FXCare zit in het fy-
sieke training en mentale coa-
ching. ,,Aan het eind van de eer-
ste training loop je naar buiten 
met handvatten waarmee je le-
ven direct een stuk makkelijker 
wordt”, vertelt Laura. ,,Je hoeft 
echt geen problemen te hebben 
om je aan te melden. Dit is een 
concept voor iedereen! Er gaat 
een wereld voor je open: voor je-
zelf op durven komen, met te-
genslag leren omgaan, boosheid 

en agressie beheersen, een doel 
voor jezelf stellen en het beha-
len, concentreren en rust. Een 
wereld vol mogelijkheden in 
plaats van hindernissen. 

Locatie: Zienhouse Zienlaan 10. 
Start: 1 oktober (10 keer). Tijd: 
18.30-19.30. Kosten: 8 euro per 
les. Groepsgrootte min. 4 max. 6 
(12 tot en met 16 jaar). Aanmel-
dingen en informatie: l.dijs@fx-
care.nl.

FightXperience 
Op woensdag 1 oktober en 
woensdag 8 oktober zal Jolan-
da Smulders van fxCARE twee 
proeflessen fightXperience ge-
ven.

FightXperience heeft speciaal 
voor jonge mensen een nieuw 
concept ontwikkeld waarbij de 
techniek van kickboksen ge-
combineerd wordt met conditie-
training en zelfverdediging. Juist 
deze combinatie is erop gericht 
om eigenschappen zoals door-
zettingsvermogen, zelfvertrou-
wen en conditie bij kinderen te 
vormen en te versterken.
Locatie: Zienhouse Zienlaan 10. 
Datum: woensdag 1 oktober en 
dinsdag 7 oktober. Tijd: 19.30-
20.30. Kosten: 5 euro per les (in-
cl. gebruik scheenbeschermers 
en handschoenen). Groeps-
grootte min. 5 max. 15 (leeftijd 
12-16 jaar). Aanmeldingen en in-
formatie:  j.smulders@fxcare.nl.



Bewegen is gezond, 
dansen is leuker!
Regio - Bij Danssportcentrum 
La Passe in Beverwijk is het 
dansseizoen weer begonnen. Af-
gelopen week is gestart met de 
HipHop- en Streetdancelessen 
voor de kinderen en de jeugd. 
Dit jaar is er ook weer Zumba en 
een beginnerscursus Streetdan-
ce/Dance4Fans voor volwasse-
nen gestart. Op de website kun 
je in het lesrooster alle lessen 
vinden voor Streetdance, Hip-
Hop, Zumba en Dance4Kids.
Komend weekend starten ook de 
lessen voor het stijldansen weer. 
Dansen is gezond, leuk, maakt 
gelukkig en iedereen kan het le-
ren. Mensen die minimaal één 
keer per week dansen hebben 
grotere kans op een gelukkig en 
evenwichtig leven. Met dansen 
maak je endorfine aan en deze 
stof zorgt voor een gevoel van 
geluk. Met dansen train je ook 
je uithoudingsvermogen omdat 
je niet alleen met je benen danst 
maar ook met je armen, buik, rug 
je handen en ook je hoofd ge-
bruikt. Daarnaast zorgen de cho-
reografieën ervoor dat je geheu-
gen intensief geoefend wordt. 
Je moet goed nadenken over de 
bewegingen en de timing op de 
muziek waardoor ook het muzi-
kale gehoor getraind wordt. 
Een danser verbrandt minstens 
net zoveel calorieën als iemand 
die stevig fietst of zwemt. Vol-
gens de Britse arts Vincent For-
te is dansen zelfs gezonder dan 
aerobics of joggen. Ook je bot-
ten worden versterkt door de zij-
delingse bewegingen. Ouderen 
die nog regelmatig dansen heb-

ben minder last van osteoporose. 
Ook het evenwicht bij dansers is 
vele malen beter ontwikkeld dan 
bij mensen die niet dansen. Dat 
dansen gezond is blijkt dus wel 
uit het voorgaande. Maar dansen 
is niet alleen gezond, het is ook 
erg leuk om te doen. Samen met 
je partner naar dansles en ge-
zellig samen dansen is een leu-
ke hobby en je werkt meteen aan 
je conditie. In welke andere sport 
vindt je dat samen?
Misschien twijfel je nog of je 
dansen wel leuk vindt. Geen pro-
bleem want dan doe je gewoon 
een keer mee om te ervaren hoe 
leuk het is. Kijk op onze websi-
te wanneer de lessen zijn en doe 
mee!
De stijldanslessen zijn er voor de 
jeugd vanaf 2e of 3e jaar middel-
bare school en voor volwasse-
nen. Er zijn diverse lesavonden 
zodat de les altijd kan worden 
ingehaald. In het Beverwijkse 
danssportcentrum wordt 7 da-
gen per week dansles gegeven 
in het stijldansen dus er is altijd 
wel een cursus voor je te vinden.
Naast de danslessen is er ook op 
de zaterdagavond gelegenheid 
om de geleerde pasjes te oefe-
nen. Iedere 1e en 3e zaterdag-
avond van de maand is er een 
oefenavond voor volwassenen 
en de 2e en 4e zaterdagavond is 
het voor de jeugd.
Meer weten? Kijk dan op http://
lapasse.dance of loop eens bin-
nen op de Kingsford Smithstraat 
106 te Beverwijk. Bellen kan 
natuurlijk ook op nummer 
0251249149.

Catwalk slank is uit
Dames willen billen

BEWEGEN

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

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

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

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

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

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

Billen 
zijn in

Disco voor groep 7/8
Uitgeest - De groep 7/8 dis-
co  in de Zienhouse wordt ge-
houden op vrijdag 19 september 
van 19.30 tot 22.00 uur. De Zien-
house verwelkomt de nieuwe 
groep 7 met een heuse Glitter en 

Glamour Disco. De groep 8 leer-
lingen kunnen zich met hun ver-
worven danspassen van het vo-
rig seizoen weer helemaal laten 
gaan.
De entree bedraagt 1 euro. Alle 

consumpties zijn een halve euro, 
eigen eten en drinken mag niet 
worden meegenomen. De disco 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door Stichting Welzijn Castricum.
Adres: Zienlaan 10, 1911 LG Uit-
geest (naast zwembad). Voor in-
formatie kunt u bellen met An-
drea de Graaf (Jongerenwerker), 
06-37094765.

www.lapasse.dance
Kingsford Smithstraat 106 Beverwijk

Swinging World

Streetdance
Hip Hop

Dance4Kids
Dance4Fans

jeugd v.a. 13 jaar

volwassenenKids v.a. 6 jaar

Stijldansen Volwassenen
Ballroom & Latin

Stijldansen Jeugd
Ballroom & Latin

0251249149

Een keer proberen?

Doe een les mee!

Schrijf je in via: lapasse.dance 

of bel 0251249149
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Clubkampioenschappen De Dog afgerond
Uitgeest - Nadat vorige week 
zondag 7 september de finales 
van de clubkampioenschappen 
gespeeld waren door de jeugd, 
was het afgelopen zaterdag 13 
september de beurt aan de se-
nioren van Tennisvereniging de 
Dog.  Drie weken lang onder pri-
ma weersomstandigheden zijn 
de wedstrijden in de poules af-
gewerkt, zodat daarna via de af-
valschema’s bepaald kon wor-
den wie er uiteindelijk in de fi-
nales zouden staan. Er deden dit 
jaar weer veel leden mee en goed 
was te zien dat er ook zeer veel 
nieuwe leden de moeite hadden 
genomen om zich in te schrijven.  
De weergoden waren de orga-
nisatie zeer gunstig gestemd 
en  werden er vanaf 14.00 uur 

de wedstrijden in de diverse ca-
tegorieën gespeeld. Na de wed-
strijden gingen de finalisten op 
de foto, zodat ze het hele jaar op 
de inmiddels zeer gewilde Wall 
of Fame hangen in het clubhuis. 
Nadat de laatste partijen klaar 
waren, konden de winnaars zich 
opmaken voor de prijsuitreiking. 
Alle finalisten ontvingen uit han-
den van de commissie een be-
ker en een prachtige roos. Na de 
prijsuitreiking kon de feestavond 
beginnen en onder leiding van 
de  band Morgan ging het aan-
wezige publiek los op de muziek.  
De wedstrijdcommissie bestaan-
de uit Anouk van Duin, Thomas 
Groen, Mic Kaandorp, Marie-Jo-
se Hoogeboom en Manon Woud, 
kan terugzien op een zeer ge-

slaagd clubkampioenschap.

De uitslagen van de finales

Jeugd:
Rood: 1 Tess Tiebie, 2 Robin Mul-
link; Oranje JE: 1 Rick Van Zijp, 
2 Sidney Theunissen; Oranje JD: 
1. Milo Pirovano /Sidney Theu-
nissen, 2 Jens de Goede / Al-
lard Schipper; Oranje ME:  Fem-
ke Liefting, 2 Pleun Vet; JE 10-
12 Groen: 1 Bas Groen, 2 Sam 
Heijne; JD 11-12: 1 Bas Groen/
Glenn Sanders, 2 Dirck Mulder 
/Alex van der Pol; GD 11-12: 1 
Bas Groen /Eva Sminia, 2 Dirck 
Mulder / Elisa de Wolff; JE 11-
14: 1 Luuk de Goede, 2 Tim Huij-
bens; ME 11-14: 1 Elisa de Wolff, 
2 Eva Sminia; MD 11-14: 1 Ga-

by Duinmaijer /Eva Sminia, 2 Iris 
Adrichem /Amber Loots.

Senioren: 
HD4: 1 Ernst van Andel / Thomas 
Groen, 2 Koen Cornelisse / Daan 
van Duin; DE4: 1 Tessa Klaver, 2 
Elsbet Klingeler; DD4: 1 Gerda 
Oosting-Neele / Marieke Snij-
der, 2 Elsbet Klingele / Jacqueli-
ne Vos; GD4: 1 Koen Cornelisse / 
Jessica Heijne, 2 Thomas Groen 
/ Marieke Snijder; HE6: 1 Arnold 
van Egmond, 2 Dennis Bakkum; 
HD6: 1 Vincent Bruinsma / Roel 
Winter, 2 Gerrit Idema / Rene 
Vermeer; DE6: 1 Pauline Admi-
raal, 2 Irina Ursem; DD6: 1 Pau-
line Admiraal / Marloes Jonge-
jans, 2 Lisette Jonker / Bianca 
Sleurink; GD6: 1 Ewoud Pruim / 

Hilde Frantsen, 2 Michael Kaan-
dorp / Josine Putter;  HE7: 1 Jas-
per de Gans , 2 Lars Pruim; HD7: 
1 Paul Kloos / Hans Ursem , 2 
Hein Cornelisse / Cor Klaver; 
DE7: 1 Tessa Kortekaas, 2 Taya-
na Unterberger; DD7: 1 Tiny v/d 
Eng / Moniek Neele, 2 Leonoor 
Koning / Jacomijn de Meij; GD7:  
1 Jasper de Gans / Claudia 
Groen, 2 Hein Cornelisse / Aniek 
de Ruijter; HE8: 1 Vincent Roze-
meijer, 2 Erwin Bakkum; HD8: 1 
Bram Klingeler / Pim Klingeler, 
2 Yuri Offerhaus / Erwin Wokke; 
DE8: 1 Anna Huisman, 2 Mariken 
Brandsma ; DD8: 1 Astrid Damu-
de / C. Jonkman, 2 Kim en Su-
zanne Wesselman; GD8: 1 Erwin 
Wokke / Marita Wokke, 2 Jan 
van Tunen / Miranda Castricum.  

Enkele winnaars. Van links naar rechts Koen Cornelisse en Jessica Heijne, winnaars van GD4; Bas Groen, winnaar JE 10-12 jaar; Tessa Kortekaas in actie, winnares DE 7;  Paul Kloos 
en Hans Ursem, winnaars HD7; Elisa de Wolff in actie, winnares ME 11-14 jaar (foto’s: www.mariejosefotoendesign.nl)

Uitgeest - Vrijdagavond 12 sep-
tember zijn op de afsluitende 
inkorfavond van Duivensport-
vereniging De Vliegende Vleu-
gels, alvast enkele prijsuitreikin-
gen gedaan over het afgelopen 
seizoen van o.a. de “Piet Mey-
er” prijs 2014 en de “Jan Steen 
Memoriaal” prijzen. De volgende 
morgen stond de laatste en af-
sluitende Natourvlucht van het 
seizoen nog op het program-
ma. Een droge vlucht maar met 
een krachtige noord-oosten-
wind werd het toch een taaie 
vlucht voor de duiven. Zo vlo-
gen de duiven hun 5e Natoer 
vlucht vanuit Quievráin, met een 
afstand van 245 kilometer. Door 
de mist in de vroege morgen 
werden de duiven pas om 11.45 
uur gelost en meldde de eer-
ste duif zich bij de combinatie 
Kerssens-Krom in Akersloot. De 
duif kwam met een gemiddel-
de snelheid van 1130,315 mtr p. 
min ( ruim 67 km p.uur) naar zijn 
hok. De uitslag luidt als volgt: 
1-2-5e  Comb. Kerssens-Krom 
uit Akersloot,  3-4-6-7-8e Gert 
Twaalfhoven uit Uitgeest, 9-15e 

Hein Berkhout uit Uitgeest en 
17e Piet Groentjes uit Uitgeest.  
De eerste twee plaatsen in de 
vereniging van de Comb. Kers-
sens-Krom waren in het Rayon B 
tevens goed voor een 1e en 2e  
plaats tegen 23 deelnemers met 
185 duiven. De vereniging kan 
terugkijken op een redelijk ver-
lopen vliegseizoen met op regi-
onaal en provinciaal gebied en-
kele mooie uitslagen. Alleen de 
weersomstandigheden zaten 
niet altijd mee. Uitgezonderd de 
eerste vluchten in het voorjaar,  
waren het niet altijd de beste 
omstandigheden om de duiven 
weer goed naar huis te krijgen.

Eindstand Natour:
Onaangewezen: 1. Comb. Kers-
sens-Krom,  2. Gert Twaalfhoven 
en 3. Hein Berkhout.
Aangewezen: 1. Gert Twaalfho-
ven , 2e Comb. Kerssens-Krom 
en 3. Hein Berkhout. 
Duifkampioenschap Natour:  
de beste duif op de natoer, de 
NL12-1498412 V werd gewon-
nen door de Comb. Kerssens-
Krom uit Akersloot.

       Zo vlogen 
       de duiven Uitgeest - De zomer en de zon 

zijn heen. Dat zou je, vrij naar Va-
salis, kunnen denken, zo halver-
wege september. Winteractivi-
teiten nemen weer een aanvang 
en zo ook de competitie van de 
Bridgeclub Uitgeest. 
Gedenkwaardig dit keer want we 
vieren deze herfst het negende 
lustrum. Daar komen we te gele-
genertijd nog wel even op terug. 
Maar gelukkig, de zon is nog niet 
heen! Als sluitstuk van de ‘Indi-
an Summer’ die we nu meema-
ken spelen we a.s. zaterdag de 
21e Kroegenbridgedrive. De re-
putatie van goed-weer-drive lijkt 
waargemaakt te gaan worden, 
en de gedachten daarbij zijn wat 
ambivalent: waar wil je liever 
zijn op een zonnige zaterdag, op 
strand of in een duistere  kroeg? 
Nou ja, regen tijdens de drive is 
ook niks!

Nu dit seizoen. We starten met 
enkele paren minder! Één van de 
bridgers die we gaan missen is 
Ben de Groot. Lichamelijk onge-
mak speelt hem zodanig parten 
dat hij de wekelijkse rit vanuit 
Heiloo naar BCU niet meer wil 
maken. Jammer! Ben heeft altijd 
veel bijgedragen aan het arbitra-

gegebeuren. Wie gaat dat over 
nemen? Maar er zijn ook nieuwe 
leden waarvan we hier noemen 
Cas van Andel. Leeftijd? Als ik 
hem zo zie zitten zou ik zeggen 
dat hij net brommer mag rijden. 
Met zijn maat Tineke Ligthart 
(ook nieuw lid) zijn ze ingedeeld 
in de E-lijn, en daar doen ze het 
geweldig. Met ruim 61% behalen 
ze royaal de hoogste score. Ik 
verwacht dat zij dit seizoen nog 
wel een lijntje zullen stijgen. En 
verder heb je bij een nieuw sei-
zoen ook gewoon wat wisselin-
gen in partnerships. 
Er zijn mensen die er gewoon 
geen zin meer in hebben (ik kan 
het me nauwelijks voorstellen), 
de een gaat de volkstuin ein-
delijk eens wieden, de ander 
wordt hoogleraar en heeft daar-
door geen tijd meer en nog weer 
anderen besluiten om kruis-
lings over te steken (snapt u het 
nog?). 
Zo’n nieuw partnership is Ria 
Vessies-Aad Visbeen, en warem-
pel, ze scoren de eerste avond 
een mooie tweede plaats in de 
A-lijn met ruim 56%. De eerste 
plaats aldaar is met ruim 59% 
voor Marléne Heijne-Henk Jon-
ker, die deze zomer heel veel ge-

        Bridgenieuws oefend hebben (schat ik in). Oe-
fening baart kunst, zullen we 
maar zeggen (nu dat oefen-kof-
fertje nog even terugbrengen).
Hoogste score van de avond was 
voor Lia Hendrikse-Corrie Nij-
sen, met ruim 64%. Dames, de 
B-lijn is voor jullie iets te licht!
Hieronder ziet u de hoogste drie 
van iedere lijn (en thuisbridgers 
met een beetje ambitie: meld u 
aan!). (Paul Wijte)

De uitslagen:

A-lijn: 1 Marléne Heijne-Henk 
Jonker 59,58%, 2 Ria Vessies-
Aad Visbeen 56,67%, 3/4 Har-
ry Twaalfhoven-Eric Molenaar 
en Klaas de Groot-Peter Kossen 
54,58%.
B-lijn: 1 Lia Hendrikse-Corrie 
Nijsen 64,58%, 2 Gerda Geukes-
Ans Stephan 53,65%, 3 Jan Sine-
mus-Wim Weber 52,08%.
C-lijn: 1 Ans Andringa-Ria de 
Wildt 60,42%, 2 Ria Admiraal-
Wout Admiraal 59,72%, 3 Auke 
Hulshof-Gonny Hulshof 50,00%.
D-lijn: 1 Joop de Beer-Fiene-
ke de Beer 63,89%, 2 Jaap Mo-
lenaar-Karin Tushuizen 63,33%, 
3 Alyne Dumas-Han Dumas 
62,50%.
E-lijn: 1 Cas van Andel-Tineke 
Ligthart 61,81%, 2 Wies de Wit-
Annie Nijman 51,39%, 3 Loes 
Apeldoorn-Will Griffith 51,39%.
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Uitgeest - “Onbeholpen” en 
“onnozel” lezen we in de van 
Dale als betekenis van knullig. 
In een twee maal drie kwartier 
durende “Dikke van Dale” live-
show maakte FC Uitgeest afge-
lopen zondag in de wedstrijd te-
gen LSVV aan het publiek dui-
delijk waar “knullig” voor staat. 
Met 2-3  werd een onnodige ne-
derlaag geleden tegen een be-
slist niet imponerend LSVV dat 
echter de beschikking had over 
een spits, Toine Merk, die met 
drie treffers liet zien alles behal-
ve “onnozel” en “onbeholpen” te 
zijn.  In deze tweede wedstrijd 
van het seizoen werd maar weer 
eens duidelijk wat tweede klas-
se voetbal inhoudt namelijk bik-
kelen en countervoetbal. LSVV 
was er vandaag een meester in 
en won dus.

FCU startte zonder de afwezi-
ge Sven de Wit, de geblesseer-
de Lester Half en de gepasseer-
de Sjaak de Wit. De ploeg van 
Ron Bouman begon voortvarend, 

FC Uitgeest verliest ‘knullig’

Gelukkig voor FCU was er 
deze wedstrijd nog Joost de 
Jong. Vandaag als linkshalf 
was hij dynamisch, strijdvaar-
dig maar ook soms ongeluk-
kig. Toch vond de jury hem de 
Bakkum en Krok-speler van 
de wedstrijd. Na afloop kreeg 
Joost naast de bijbehorende 
prijs ook het bordje overhan-
digd van de sponsor van de 
wedstrijdbal, deze week het 
ICGT, dat opgehangen gaat 
worden in de kantine. De in-
komsten komen ten goede 
aan de A1 van FCU dat graag 
naar een groot Paasvoetbal-
toernooi wil.

Bakkum en 
Krookspeler

combineerde vlot en leek in deze 
fase over de gasten uit Langen-
dijk heen te lopen. 
“Onnozel” was de gemiste kans 
van de overigens goed spelende 
Joost de Jong, die op twee me-
ter van keeper Veldboer de bal 
hoog in de bomen kreeg, eni-
ge minuten later gevolgd door 
het “onbeholpen” raken van de 
bal door Nick van der Valk even-
eens oog in oog met de keeper. 
Zo had FCU in deze sterke fase 
op voorsprong kunnen en moe-
ten komen. 
Aan de andere kant was het in 
de 29e minuut wel raak. Een 
“lucky shot” in de vorm van een 
“moon ball” van Toine Merk, die 
deed denken aan de hole in one 
op het KLM-Open dit week-
end van golfer Sullivan , beland-
de zomaar achter de graaiende 
keeper Davidson. 0-1. 
FC Uitgeest had daarna een he-
le matige fase waarin veelvuldig 
“onnozel” balverlies werd gele-
den. Toch was er in de 66e mi-
nuut, zomaar uit het niets, de ge-

lijkmaker van Ramon den Nijs 
na een fraaie combinatie met 
Joost de Jong en Sjaak de Wit. 
1-1. Een paar minuten later lag 
de bal toch weer achter keeper 
Davidson. 
Een razendsnel uit gevoerde 
counter in combinatie met “on-
beholpen” ingrijpen leverde Toi-
ne Merk zijn tweede treffer van 
de dag op. 1-2. 
Met een hartverwarmende in-
zet probeerde FCU weer terug 
te komen in de wedstrijd. De be-
loning volgde in de 92e minuut. 
Een scrimmage voor het doel 
van LSVV bracht de bal als laat-
ste voor de voeten van Sjaak de 
Wit. 2-2. Punt in ieder geval ge-
red. De live-show van het duo 
“onnozel” en  “onbeholpen” in 
Circus “Knullig” bood echter in 
de 96e minuut nog een spette-
rend klapstuk. 
Weer een counter van LSVV, 
weer Toine Merk die op de goe-
de plaats stond, wederom een 
goal.2-3. Einde wedstrijd. FCU 
staat met beide voeten op de 
grond en trainer Ron Bouman 
heeft huiswerk te doen de aan-
komende week. 
Misschien wat circusoefeningen 
want we willen toch niet uit de 
trapeze blijven vallen? (De Afval-
lende Bal)

FC Uitgeest: Davidson, T. uit 
den Boogaard, E. Sinnige, 
van den Helder, Haan, Kris-
tel, T.Sinnige, de Jong, van 
der Valk (61e Koedijk), Olgers 
(61e de Wit), den Nijs. 

Donderdag 18 september
FC Uitgeest C4-FC Castricum C3 19:00

Zaterdag 20 september 
Junioren:
SVW 27 A1-FC Uitgeest A1 14:45
FC Uitgeest-B1-Jong Holland B1 14:30
Fortuna W´veer B2-FC Uitgeest B2 15:00
SVW 27 B5-FC Uitgeest B3 14:45
FC Uitgeest B4-Kolping Boys B7 14:30
Vitesse 22 B3-FC Uitgeest B5 12:00
FC Uitgeest C1-EDO hfc C1 12:30
Fortuna W´veer C2-FC Uitgeest C2 10:00
Limmen C4-FC Uitgeest C3 14:45
FC Uitgeest C4-BOL C2 13:00
GSV C1-FC Uitgeest C5 13:00
FC Uitgeest C6-ODIN 59 C3 14:30
FC Uitgeest C7-DSS C5 13:00
Meisjes:
FC Uitgeest MB1-
Always Forward MB1 14:30
Purmerland MB1-FC Uitgeest MB2 15:00
FC Uitgeest MC1-DSS MC1 11:30
FC Uitgeest MC2-SVA MC1 13:00
FC Uitgeest MD1-KFC MD1 13:00
Foresters de ME2-FC Uitgeest ME1 08:45
Pupillen:
FC Uitgeest D1-Zeevogels D1 10:00
FC Uitgeest D2-SVA D2 11:30
Vitesse 22 D2-FC Uitgeest D3 09:45
FC Uitgeest D4-Limmen D4 11:30
FC Uitgeest D5-KFC D6 10:00
SVW 27 D7-FC Uitgeest D6 11:30
Meervogels 31 D3-FC Uitgeest D7 12:15
Jong Holland E1-FC Uitgeest E1 08:45
Zeevogels E2-FC Uitgeest E2 10:30
Jong Holland E3-FC Uitgeest E3 14:30
SVW 27 E6-FC Uitgeest E4 10:15
FC Uitgeest E5-DEM E5 10:15

FC Uitgeest E6-Jisp E1 10:15
FC Uitgeest E7-SVW 27 E10 11:30
FC Uitgeest E8-Assendelft E5 10:15
Bloemendaal E12-FC Uitgeest E9 09:30
FC Uitgeest E10-Vitesse 22 E4 09:00
Foresters de F2-FC Uitgeest F1 08:45
FC Uitgeest F2-Castricum F2 10:15
FC Uitgeest F3-WSV 30 F2 09:00
ODIN 59 F3-FC Uitgeest F4 09:00
SSV F1-FC Uitgeest F5 10:00
FC Uitgeest F6-Westzaan F2 09:00
FC Uitgeest F7-ODIN 59 F6 10:15
Zeevogels F4G-FC Uitgeest F8 09:00
FC Uitgeest F9-Kennemers F5 09:00
Velsen F5-FC Uitgeest F10 09:00
Foresters de MP2-FC Uitgeest MP1 08:45
FC Uitgeest MP2 onderling 09:00
FC Uitgeest KB1 09:00
G-team:
FC Uitgeest G1-ZCFC G1 11:30

Zondag 21 september 
Senioren:
FC Uitgeest 1-United/DAVO 1  14:00
Kennemers 2-FC Uitgeest 2 11:00
FC Uitgeest 3-Limmen 2 10:30
FC Uitgeest 4-Alcmaria Victrix 4 10:30
Wherevogels De 4-FC Uitgeest 6  14:00
Foresters de 8-FC Uitgeest 7 10:30
Hoofddorp s.v. 10-FC Uitgeest 8 12:00
FC Uitgeest 9-Berdos 3  12:15
FC Uitgeest 10-Koedijk 14  12:45
FC Uitgeest 11-Foresters de 10 10:30
KFC 5-FC Uitgeest 12  09:30
Junioren:
FC Uitgeest A2-OFC A2 13:30
FC Uitgeest A3-KSV A2 13:30
Meisjes: 
Limmen MA1-FC Uitgeest MA1 10:00

JG1 in de Friends League
Uitgeest - Het was al weer even 
geleden dat de jongens van de 
JG1 van FC Uitgeest een wed-
strijd hadden gespeeld. Ze had-
den er dus heel veel zin in. Het 
weer was ook prima, dus ze 
vertrokken zaterdag vol goede 
moed naar KDO in De Kwakel.
Ze moesten twee wedstrijden 
spelen. De eerste wedstrijd was 
tegen DIOS. De jongens van FC 
Uitgeest speelden echt heel fa-
natiek en stonden al snel met 
2-0 voor. Op een gegeven mo-
ment speelden de tegenstanders 
met twee extra spelers om het 
spelplezier en de motivatie hoog 
te houden en kwam DIOS terug 
naar 2-2. Maar ook met 6 tegen 
8 wist FC Uitgeest deze wedstrijd 
uiteindelijk met 5-2 te winnen. 
Perfect gedaan jongens!
De tweede wedstrijd was iets 

lastiger. Dit keer was de te-
genstander Koninklijke HFC uit 
Haarlem. Je kon goed zien dat 
deze kinderen al langer met el-
kaar speelden. Helaas verloren 
de jongens van FC Uitgeest deze 
pot dan ook met 0-3. Niets aan 
te doen, volgende keer beter. 
Na afloop werden er nog penal-
ties genomen, zodat iedere spe-
ler toch nog een kans had om 
een mooi doelpunt te scoren.

Op naar de volgende wedstrijd 
op 11 oktober. Op de tussen-
liggende zaterdagen (10.30-
11.30 uur) én op maandagavond 
(18.00-19.00 uur) wordt er ge-
traind. Wie eens een kijkje wil 
nemen en/of een training wil 
meedoen is natuurlijk van har-
te welkom op de velden van FC 
Uitgeest.

Golfer Mike Korver 
wint bij Amelisweerd
Uitgeest - Mike Korver heeft 
voor de derde keer dit seizoen 
een golftoernooi op zijn naam 
geschreven. De Uitgeester zege-
vierde dit keer tijdens het Amel-
isweerd Jeugd Open.
Aan dat toernooi nam een groot 
aantal van de sterkste jeugdspe-
lers uit het land deel, met een 
veld van bijna zestig golfers. Dat 
was niet zomaar. In Utrecht vie-
len nog flink wat punten te ver-
dienen voor de Van Lanschot 
Ranking. De finale daarvan is 
komend weekeinde en alleen de 
beste 44 spelers komen in aan-
merking voor een startbewijs.
Daarover hoefde Mike Korver 
zich geen zorgen te maken. De 
16-jarige Uitgeester kent een 
uiterst sterk seizoen waarin hij 
heel veel progressie boekte. 
Met twee toernooizeges op zak 
stond hij al hoog in de ranking. 
Dat was in Utrecht terug te zien. 

Met een eagle en twee birdies 
legde hij op de lastige baan van 
Amelisweerd de basis voor een 
mooie score. Drie bogeys bete-
kenden dat hij na achttien holes 
met 69 slagen binnen kwam, één 
onder par.
Die score werd door niemand 
meer verbeterd. Mike Toorop, 
speler uit de nationale selectie, 
en Martijn Horters bleven ste-
ken op 70 slagen, gelijk aan par. 
Daarmee had Korver zijn derde 
zege binnen, terwijl hij ook de 
prijs voor de longest drive mee 
naar huis nam.
Door dat resultaat steeg de Uit-
geester nog wat verder op de 
nationale Van Lanschot Ranking 
voor spelers tot en met 21 jaar, 
waar hij nu zelfs de vijfde plaats 
inneemt. Komend weekeinde 
speelt hij daardoor in de grote fi-
nale, op de baan van Brunssum-
merheide in Limburg.

Klaverjassen 
in speeltuin
Uitgeest - Speeltuin Vereniging 
Uitgeest organiseert elke eerste 
maandag van de maand klaver-
jassen in het clubhuis. Aanvang 
19.30 uur, zaal open 19.00 uur.
De entree bedraagt 1.50, na af-
loop is er ook een loterij.
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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 3 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl

Burgerlijke stand
GEBOREN
Julianus Leonardus Maria 
Groot, zoon van E.C. Groot en 
W.M.C. van Berkel
Siep Terra, zoon van H.J. Terra 
en M. Meijland

HUWELIJK
M.J. Wessels 
en I.P.S. Laanbroek
F. Veneklaas Slots 
en D. Hugtenburg
T. Feenstra 
en J. Niessink

Volg gemeente Uitgeest op Twitter!
Volgt u uw gemeente al op Twitter? Uitgeest heeft sinds kort 
meer dan 2.000 volgers. Zij hebben altijd als eerste het laatste 
nieuws over de gemeente. Ga ook naar: @gem_Uitgeest

17 september 2014

Agenda raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 25 september in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 uur en op de 
agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
 
- Voorstel inzake benoeming lid van de Jeugd- en Jongerenraad
- Voorstel tot het ontslaan en benoemen van een waarnemend griffier
- Voorstel inzake wijziging samenstelling Vertrouwenscommissie
- Voorstel inzake gebruiksovereenkomst en financiële middelen 
 zwembad De Zien
- Voorstel tot vaststelling van de Verordening commissie gemeentelijke 
 samenwerking 2014
- Voorstel inzake Jaarrekening 2013 en conceptbegroting 2015 openbaar 
 lichaam Vuilverbranding Alkmaar en omstreken (VVI)
- Voorstel in te stemmen met het budget voor de uitvoeringstaken van 
 de Jeugdwet
- Voorstel tot vaststelling van het Regiobeeld 2025 regio Alkmaar
- Voorstel om in te stemmen met verlenging beleidsplan Wmo 2013
- Voorstel inzake ontwerp-projectbesluit en ontwerp-bouwvergunning 
 brug achter Westergeest 83
- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor vervanging 
 beschoeiingen
- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het realiseren 
 van de Basisregistratie Grootschalige Topografie
- Voorstel Beheerplan wegen 2015 t/m 2019 voor kennisgeving aan te 
 nemen
- Voorstel inzake implementatieplan ‘Overheveling Begeleiding’ Regio 
 Alkmaar juli 2014
- Voorstel inzake actualisering gemeentelijke monumentenlijst
- Voorstel inzake de toetreding gemeenten Beemster en Purmerend tot 
 Milieudienst IJmond
- Voorstel inzake Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

Gouden huwelijk 
echtpaar Bakkum
Burgemeester Theo van Eijk klopte op woensdag 10 september tot grote 
verrassing van de heer en mevrouw Bakkum aan bij hun woning aan de Ho-
geweg. Hij overhandigde hun namens het gemeentebestuur een feestboe-
ket. Het was die dag precies vijftig jaar geleden dat zij voor de kerk trouw-
den; twee jaar eerder was het echtpaar al voor de wet gehuwd. 
De geboren en getogen J. Bakkum (76) is in Uitgeest vooral bekend als 
grondlegger van het bedrijf Bakkum & Krook, dat hij in 1961 met een za-
kenpartner startte. Later zou hij het bedrijf alleen voortzetten. Enkele jaren 
geleden droeg hij het over aan zoon Edward, maar als adviseur laat hij zich 
nog regelmatig in de zaak zien. 
Mevrouw M.M. Bakkum-van Keulen (73) werd geboren in Beverwijk. Zij was 
zeventien en haar aanstaande negentien toen ze elkaar tijdens het dan-
sen in Castricum leerden kennen. Aan hun huwelijk ging zes jaar verkering 
vooraf. Een woning in Uitgeest was destijds niet makkelijk te vinden, maar 
in Heemskerk lukte het wel. In de zeven jaar dat ze in de buurgemeente 
woonden kregen ze hun zoon en twee dochters.
Aan de periode in Heemskerk kwam een einde toen het lukte om een wo-
ning aan de Hogeweg te kopen, de straat waar de heer Bakkum zelf werd 
geboren. Het gouden echtpaar heeft inmiddels zes kleinkinderen. Hun zoon 
woont in Uitgeest aan de Terp, een dochter woont in Beverwijk en een doch-
ter in Lochem. 
Het echtpaar Bakkum is sportief: eerst was badminton favoriet, toen ten-
nis, nu is het fietsen en golfen. Vorig jaar werd voor die laatste sport zelfs 
Portugal bezocht, maar ook in eigen land kennen ze verschillende golfcour-
ses goed. Het gouden huwelijksfeest is inmiddels in twee etappes gevierd.

Ophaaldata gft-afval
In week 39 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 22 september. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 24 september.
De Koog: donderdag 25 september.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 26 september.

Burgemeester Theo van Eijk met het gouden bruidspaar Bakkum-van Keulen.

Aanschaf e-scooters 
nu zeer aantrekkelijk 
Overweegt u een e-scooter aan te schaffen? Dan is dat op donderdag  
25 september zeer aantrekkelijk. Uw voordeel loopt deze dag name-
lijk op tot € 1.050,-. De aanbieding is geldig voor bezoekers van de in-
loopbijeenkomst bij EVC Heemskerk aan de Lijnbaan 65. U bent welkom  
tussen 17.00 en 20.00 uur. Tijdens de bijeenkomst kunt zich laten infor-
meren over e-scooters en de beschikbare subsidie. Er zijn diverse typen 
e-scooters beschikbaar voor een proefrit.
E-scooters winnen aan populariteit, mede door de vele voordelen die 
dit voertuig met zich meebrengt. Rijden op een e-scooter is goedkoper 
en beter voor het milieu. Voor inwoners van de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen is de aanschaf van een e-scooter extra in-
teressant. Bij inlevering van een tweetaktscooter of -brommer, ontvangt 
men € 750,- subsidie op de aanschaf van een nieuwe e-scooter. Met deze 
maatregel willen de vier IJmondgemeenten de uitstoot van oude twee-
taktscooters tegengaan en de luchtkwaliteit verbeteren. EVC Heemskerk 
vult de korting op de aanschaf aan met een extra € 300,-. Daardoor 
loopt  het voordeel tot € 1.050,- op.

Aan de scooter die wordt ingeleverd zijn voorwaarden gesteld. Zo dient 
de scooter minimaal zeven jaar oud te zijn, een jaar of langer op de 
naam van de aanvrager te staan, een tweetaktbrommer of -scooter te 
zijn en in staat zijn om nog mee op de weg te rijden.
Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor de sub-
sidie. Aanvragen is heel simpel via ons tien-stappenplan. U vindt deze 
op www.milieudienst-ijmond.nl/e-scooter. Hier leest u ook de overige 
voorwaarden en kunt u het aanvraagformulier downloaden. Vul dit for-
mulier in, samen met de detailhandelaar. De subsidie wordt verstrekt op 
volgorde van aanvraag. Dus zorg ervoor dat uw aanvraag op tijd is inge-
diend, om teleurstelling te voorkomen. 
Milieudienst IJmond voert namens de vier gemeenten de subsidierege-
ling uit. De subsidie is vertrekt door het Rijk en heeft tot doel de leefom-
geving in de IJmond te verbeteren.
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