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Uitgeest helpt Calais
Uitgeest - Toen Kim de Wit-
te via een kennis hoorde over 
de hulp die zij vanuit huis aan 
vluchtelingen geeft bij Calais, 
dacht zij direct: ‘dat kan ik 
ook’. De vraag was alleen met 
wie ze zo’n project zou kun-
nen volbrengen. Kim: “Daar 
was ik snel uit, mijn buur-
vrouw en vriendin Daniëlle 
Kaandorp is degene die zich 
daar ook voor in wil zetten. 
Want het is niet zomaar iets 
om het hele dorp om hulp te 
vragen.”
Iedereen heeft de beelden 
kunnen zien van wanhopige 
vluchtelingen, in eerste in-
stantie blij de ellende in het 
thuisland achter zich te heb-
ben gelaten maar die nu met 
het volgende drama te ma-
ken krijgen. In geïmprovi-
seerde tentjes proberen zij 
te overleven. Met de herfst 
en winter in het vooruitzicht 
wordt dat een verblijf dat je 
niemand toewenst.
We kennen de beelden van 
mannen die in vrachtwagens 

klimmen om naar Engeland 
te gaan. Maar het gaat hier 
niet alleen om hen. Daniël-
le: “Vrouwen, waaronder ook 
zwangeren, en kinderen le-
ven onder vreselijke omstan-
digheden. Er is gebrek aan 
zo’n beetje alles.”
Kim (rechts op de foto) ver-
telt dat sommige Uitgeesters 
vinden dat er eerst maar eens 
gekeken moet worden naar 
nood in Nederland. Vanuit 
haar werk als fondsenwerver 
kan zij beamen dat hier in-
derdaad werk ligt maar daar-
om hoef je je ogen niet te 
sluiten voor wat er in Calais 
gebeurt. Kim: “Wij staan in 
contact met de veldwerkers 
daar en actuele berichten dat 
er geen behoefte is aan spul-
len, worden door hen met 
klem tegengesproken.”
In de loods die Daniëlles va-
der beschikbaar stelt, staan 
gevulde dozen die op 20 sep-
tember richting Calais wor-
den gebracht door Kim en 
Daniëlle zelf. Het plan is om 
met een volle camper te ver-
trekken maar of alles er in 
past is nog maar de vraag. 
Daniëlle: “Wellicht is er een 
vervoersbedrijf dat ons een 
busje wil lenen dan kun-
nen wij allebei rijden en dus 

meer meenemen. Overigens 
bekostigen wij onze reis zelf.”
Inmiddels weten veel Uit-
geesters de weg naar de 
loods te vinden en nemen 
Kim en Daniëlle donaties in 
ontvangst. Groothandel Van 
der Lem doneerde dozen en 
Van der Valk Akersloot was 
gul met dekens en kussens 
en Apotheek Acdapha Uit-
geest stelt verbandmidde-
len ter beschikking. Aan de 
volgende goederen is nog 
dringend behoefte: medicij-
nen,  ingeblikt voedsel, houd-
bare melk, kaarsen, lucifers 
en aanmaakblokjes, hand- 
en theedoeken, kampeer-
artikelen, gasfl essen, plas-
tic tassen om alles enigs-
zins droog te houden, luiers 
en snoep. Kim: “Ik hoop heel 
erg dat Uitgeesters gul ge-
ven en niet angstig zijn voor 
andere mensen. Deze vluch-
telingen zijn in nood, zij ver-
dienen geholpen te worden. 
Voor fi nanciële donaties is 
geen aparte rekening maar 
met het verkregen geld, ko-
pen wij ter plekke waar nog 
behoefte aan is.”
Voor informatie: Daniëlle 
Kaandorp, 06-12232188. Af-
leveradres goederen: Loet 6, 
Uitgeest. (Monique Teeling)
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Bij elke € 25,- aan boodschappen ontvangt u van 19 augustus 2015 tot en met 22 september 2015 
één gratis © Disney·Pixar DVD-voucher. Eén voucher met een bijbetaling van € 3,99 geeft recht 
op één © Disney·Pixar DVD naar keuze.

Kijk voor alle deelnemende winkels en de complete actievoorwaarden op Jumbo.com/disney
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Bezoek 
Tata Steel op 
10 oktober 

2015!
Aanmelden via 

www.tatasteel.nl
Zie advertentie op pagina 13
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Beperking verkoop 
huurwoningen

Castricum - Kennemer Wo-
nen, maar ook Woonwaard, 
Van Alckmaer en Woning-
bouwvereniging Langedijk 
beperken dit jaar de verkoop 
van sociale huurwoningen. 
Dit doen zij omdat de vraag 
naar sociale huurwoningen 
de afgelopen tijd sterk is toe-
genomen. Dat is vooral merk-
baar door een groter aantal 
statushouders die recht heb-
ben op huisvesting. De cor-
poraties vinden het van be-
lang om de voorraad nu en 
in 2016 zo ruim mogelijk te 
houden.
De corporaties in deze regio 
zullen in 2015 zo¹n 15% van 
de vrijkomende woningen 
aan statushouders verhuren. 
Het gevolg daarvan is dat de 
wachttijd voor alle woning-
zoekenden oploopt. Om dat 
te beperken stoppen de vier 
corporaties vrijwel geheel 
met de verkoop van socia-
le huurwoningen. Daarnaast 
bekijken de corporaties of er 
andere maatregelen mogelijk 

zijn. Voor de corporaties be-
tekent dit dat zij minder in-
komsten hebben uit de ver-
koop van woningen. ,,Het is 
belangrijker dat we nu ant-
woord geven op de toene-
mende vraag naar sociale 
huurwoningen”, zo stellen de 
vier corporaties.
Het ministerie van BZK stelt 
jaarlijks vast hoeveel vergun-
ninghouders een gemeente 
moet huisvesten. Gemeenten 
zijn verantwoordelijk voor de 
huisvesting van mensen met 
een verblijfsvergunning en 
doen daarbij een beroep op 
woningcorporaties. Status-
houders behoren tot de doel-
groep van corporaties. De 
gemeenten in de regio heb-
ben de corporaties gevraagd 
om de voorraad betaalba-
re woningen zo ruim moge-
lijk te houden. Met de beper-
king van de verkoop geven 
Woonwaard, Kennemer Wo-
nen, Van Alckmaer en Wo-
ningbouwvereniging Lange-
dijk daar gehoor aan.

Castricum - Kees Zonne-
veld is vooral bekend als 
voormalig postbode in Cas-
tricum, maar je kunt hem 
ook zo aantreffen als fi etsen-
reparateur namens de Fiet-
sersbond of pleiter voor goe-
de zaken als hulp aan ‘t Die-
renduintje. Zondag was hij 
kapper tijdens de Open Mo-
numentendagen die in teken 
stonden van Kunst en Am-
bacht. Bij de Duynkant, het 
onderkomen van de werk-
groep Oud-Castricum, knip-
te Kees het haar van ver-
schillende heren in het ka-
der van oude ambachten, 

zoals de heer Brouwer die 
op de foto te zien is. ,,Ik ben, 
net zoals mijn vader vroe-
ger was in Bakkum, gedi-
plomeerd herenkapper”, laat 
Kees weten. De monumen-
ten werden goed bezocht 
en dat was mede te danken 
aan het goede weer. ,,Heel 
goed voor mijn conditie”, al-
dus Frits van Daalen van Het 
Oude Raadhuis op Twitter. 
Hij heeft de trappen van het 
hotel vele malen beklommen 
om de bezoekers te bege-
leiden naar het torentje van 
het historische gebouw. Fo-
to: Henk Hommes.

Leerlingen maken 
vogelspotwanden

Castricum - Op 7, 8 en 10 
september vonden er in het 
recreatiegebied Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer maat-
schappelijke stages plaats. 
Leerlingen van 2 vwo, 2 havo 
en 2 gymnasium van het 
Bonhoeffercollege hebben 
twee nieuwe vogelspotwan-
den gemaakt langs het wan-
delpad in de Dorregeester-
polder in Uitgeest. Dit ge-
beurde onder leiding van do-
centen van de school en me-
dewerkers van het Recreatie-
schap Alkmaarder- en Uit-
geestermeer.
 
Voor het maken van de vo-
gelspotwanden moesten de 

leerlingen eerst een aantal 
wilgen snoeien op recreatie-
terrein Zwaansmeer in Uit-
geest. Hierna werden de tak-
ken tot zogenaamde wiepen-
rollen gebundeld van wel vier 
meter lang en met z’n twee-
en of meer naar de werkboot 
van het recreatieschap ge-
sleept. Met de boot staken 
de leerlingen het Uitgeester-
meer over om de rollen naar 
de nieuwe locaties van de vo-
gelspotwanden te brengen. 
Hier moesten de leerlingen 
palen slaan waartussen ze de 
wiepenrollen in mochten leg-
gen. Nu staan er twee mooie 
nieuwe vogelspotwanden in 
de Dorregeesterpolder. 

Gratis lezing over 
auto-immuunziekten

Regio - Auto-immuunziek-
ten vormen de derde meest 
voorkomende chronische 
ziekte. Op dinsdagavond 29 
september houdt Frank Jon-
kers, oprichter van BodyS-
witch, een lezing over dit on-
derwerp. Frank: ,,Enkele be-
kende voorbeelden zijn Dia-
betes I en II oftewel suiker-
ziekte, schildklierproblemen, 
Crohn, Lupus, reumatoïde 
artritis, MS en fybromyalgie. 
Maar ook dementie, Alzhei-
mer en Parkinson. De lezing 
is bedoeld voor iedereen die 
meer informatie wil over de 
lichaamsvriendelijke behan-
delmogelijkheden, maar die 
vaak niet bekend zijn.”
Ziektebeelden waarbij het 
auto-immuunsysteem on-
aangepast reageert, wor-
den auto-immuunziekten 
genoemd. ,,Klachten heb-
ben vaak te maken met spie-
ren, gewrichten, huid en in-
terne organen, zoals nieren, 

hart, longen en bloedvaten. 
Uit studies blijkt dat slechts 
25% van de ziektebeelden 
waarbij auto-immuniteit een 
rol speelt, wordt bepaald 
door genetica, dus erfelij-
ke factoren.  Omgevingsfac-
toren bepalen voor 75% het 
ontstaan van auto-immuni-
teit, de belangrijkste zijn voe-
ding, stress, toxines en in-
fectieziekten. De oorzaak 
ligt meestal in een complex 
van factoren.” Vaak wordt 
onnodig gebruik gemaakt 
van zware, voor het lichaam 
schadelijke, immuunsysteem 
onderdrukkende medicatie, 
aldus Frank. ,,Daardoor wordt 
de situatie in veel gevallen 
nog slechter, of onderdrukt 
terwijl de oorzaak niet wordt 
weggenomen. In veel geval-
len is een auto-immuunziek-
te omkeerbaar. Nieuwe in-
zichten en mogelijkheden 
komen aan bod. Meer weten 
over het ontstaan of wat er 
nog meer mogelijk is?  Kom 
dan naar de lezing.” De le-
zing wordt gehouden in het 
opleidingslokaal van BodyS-
witch aan de Rijksstraatweg 
55, te Heemskerk op dinsdag  
29 september en duurt van 
19.30 uur tot 21.00 uur. De le-
zing is gratis. Aanmelden kan 
via info@bodyswitch.nl of via  
tel. 0251-745 084. Kijk ook op 
www.bodyswitch.nl. 



Nog plaats bij cursussen 
‘De Nieuwe Kuil’

Uitgeest - Heeft u, na het 
zien van de sfeervolle afbeel-
ding van Regthuys en NH 
Kerk, ook de behoefte om op 
een prettige en gezellige wij-
ze een deel van uw vrije tijd 
tijdens de komende herfst-, 
winter- en voorjaarsmaanden 
door te brengen? Stichting 
de Nieuwe Kuil biedt u hier-
toe de gelegenheid, met haar 
aanbod van creatieve, cultu-
rele en bewegingscursussen. 
Onder andere bij de volgende 
cursussen is nog plaats:  

Schilder en tekenlessen
15 lessen op maandagavond 
van 19.30 uur tot 22.00 uur 
(twee wekelijks) aanvang 
21 september; 15 lessen op 
dinsdagochtend van 9.00 
uur tot 11.30 uur aanvang 15 
september. Info/aanmelding 
bij docent Joop de Beer, tel. 
0251 311348, e-mail: joop_
de_beer@hotmail.com.

Cultuur en kunst
Kunst rond de laatste eeuw-
wisseling. Negen lessen op 
maandagavond van 20.00 
uur tot 22.00  uur (wekelijks) 
aanvang 28 september. Cur-
susinhoud: Opvallend is dat 
steeds vaker vrouwen kunst 
gaan maken, en ook perso-
nen uit niet-westerse cultu-
ren gaan een grote rol spe-
len. Hierdoor wordt de vari-
eteit aan benaderingen en 

zienswijze duidelijk uitge-
breid. Onder andere zal werk 
van bekende kunstenaars zo-
als Ai Weiwei, Botero, Dumas, 
Dijkstra, Doigt, Hirst, Kirkeby, 
Rauch, Salle en Tuymans aan 
de orde komen. Info/aanmel-
ding bij docent drs. Geert van 
Boxtel, tel. 06 24223192, e-
mail: ervaring@telfort.nl.

Voor bovenvermelde en ove-
rige cursussen op het ge-
bied van porselein schilde-
ren, keramische vormgeving, 
workshops acryl schilderen 
en werken met klei op za-
terdag of op zondag, bewe-
gingslessen Yoga, Dru Yoga, 
Hatha Yoga, Qigong Chine-
se bewegingsleer en Kinder- 
en Tieneryoga verwijst men 
u graag naar het cursuspro-
grammaboekje 2015-2016 
dat gratis verkrijgbaar is in 
het gemeentehuis en de bi-
bliotheek. Voor nadere infor-
matie en aanmelding kunt u 
zich wenden tot de betreffen-
de docent.
Het is geen probleem, indien 
u alsnog wilt deelnemen aan 
een cursus die al is gestart. 
Tevens kunt u voor nadere in-
formatie over het cursuspro-
gramma www.denieuwekuil.
nl bezoeken.
Voor algemene vragen kunt 
u terecht bij het secretariaat , 
Anneke Heijne, 0251-311776, 
anhvrijn@casema.nl.

AMO- collecte voor de 
eigen missionarissen
Uitgeest - Aankomende 
zondag, 20 september houdt 
de AMO de jaarlijkse collecte 
voor de eigen missionarissen. 
De opbrengst is bestemd 
voor de staties van pater Ro-
denburg in Zuid- Afrika, zus-
ter Rodenburg in Congo, de 
statie van wijlen zuster Dek-
ker in Indonesië en het pro-
ject Bouwen met de Bouma’ s 
in Zimbabwe dat de AMO als 

alternatief voor de statie van 
wijlen pater Berkhout steunt. 
De collecte wordt gehouden 
na afloop van de H. Mis in de 
R.K kerk in Uitgeest. 
Uiteraard is het ook mogelijk 
om een bijdrage over te ma-
ken op rekeningnummer van 
de AMO: IBAN: NL12RABO 
0152101950 onder vermel-
ding van ‘ collecte eigen mis-
sionarissen’. 

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d

1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Roomboter Amandelstaaf  € 4,50
Roomboter 
Speculaas Brokken  € 3,95
Stoofperen 
Driehoek gebakstuk  € 8,95 
Advertentie geldig tot en met 30 september 2015
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PC of Laptop Repareren? 
Hulp nodig bij Windows 10? 

 

Computer Center Uitgeest 
Molenwerf 21-A Tel. 0251 312 312 

 
- nakijken, opschonen, repareren v.a. €49 
- herinstalleren Windows en data v.a. €79 
- verkoop nieuwe & gebruikte pcÕ s & laptops 
- printers, toetsenbord/muis, boxensets 
- wifi routers, back-up schijven, kabels 

 
www.computercenteruitgeest.nl 
info@computercenteruitgeest.nl 

Rabobank Fietsdag: 30 kilometer 
op de trappers voor je eigen club
IJmond - Bijna 4000 enthou-
siastelingen van 159 vereni-
gingen en stichtingen stap-
ten zondagochtend op de 
fiets voor de Rabobank Fiets-
dag 2015. Sinds de fusie van 
Rabobank IJmond is dit de 
tweede Fietsdag die door de 
hele IJmond gaat. Dat bete-
kent dat Uitgeestenaren ook 
eens een ijsje kunnen halen 
bij het IJspaleis in Driehuis 
en dat de IJmuidenaren door 
de polders achter Heemskerk 
fietsen. Elke fietsende deel-
nemer verdient 12,50 euro 
voor zijn club. Het maximum 
aantal deelnemers is 40 per 
vereniging of stichting, dus 
kan er 500 euro bij elkaar ge-
fietst worden. Of het nu is 
voor Wereldwinkel Heems-
kerk of je voetbalclub, voor 
iedereen is dat bedrag wel-
kom.
,,Op deze manier kunnen 
wij het budget van het Ra-
bo DichtbijFonds eerlijk ver-
delen’’, vertelt Karin Nieu-
wenhuizen van Rabobank 
IJmond. ,,Het coöperatief di-
vidend is bestemd voor de 
samenleving, wij willen bij-

dragen aan de sociale vi-
taliteit. Daarom is na de fu-
sie het sponsor- en donatie-
beleid herzien. De Rabobank 
Fietsdag is gebleven. Vereni-
gingen of stichtingen kunnen 
zelf beslissen waaraan zij het 
verdiende geld binnen hun 
club besteden. Ondertus-
sen is iedereen lekker spor-
tief bezig. Er zijn zo’n 80 vrij-
willigers van Rabobank op de 
been in allerlei functies en zo 
ontmoeten wij onze klanten 
eens op een andere manier.’’
In verband met het grote 
aantal deelnemers werden 
de starttijden en de startlo-
caties gespreid. Er waren vijf 
start-, annex stempellocaties. 
Bij de start kregen de fietsers 
een tasje met wat lekkers en 
uiteraard de route mee. De 
30 kilometer ging van het Tel-
star stadion in Velsen-Zuid 
via pont Velsen naar Bever-
wijk en Heemskerk en via As-
sendelft terug naar het zui-
den en via pont Buitenhuizen 
en Spaarnwoude en Velser-
broek weer richting Velsen-
Zuid. Bij de vijf locaties, Golf-
baan Heemskerk, boerderij 

Zorgvrij, Sporthal Beverwijk, 
het Telstar Stadion en ba-
sisschool De Hoeksteen was 
gelegenheid voor een sani-
taire stop en een consump-
tie. Meewerkende verenigin-
gen zoals koren en EHBO 
verdienden ook een bijdrage 
voor hun vereniging.
Om sfeer te maken werden er 
op de locaties muziekoptre-
dens verzorgd. Hilarisch was 
het optreden van cabaret-
trio Second Opinion bij pont 
Velsen. Twee wielrenners en 
dokter Coby probeerden daar 
fietstalent te vinden voor een 
nieuw op te zetten Rabop-
loeg. En of je nu op je elek-
trische fiets rijdt of op je tan-
dem, alle talent is welkom. 
Kandidaten werden wel on-
derworpen aan een urine-
test. Anderzijds werden zij 
wel heel hartelijk uitgezwaaid 
bij de pont. En iedereen ge-
noot. Het weer werkte zon-
dag goed mee en zo werd er 
onder zeer prettige omstan-
digheden gesport en met-
een een mooi clubcentje ver-
diend. Dat alles dankzij Ra-
bobank IJmond.
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 16.00 & 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag & woensdag 20.00 uur
The Maze Runner: Scorch Trials - 3D

dinsdag 20.00 uur
The Maze Runner: Scorch Trials - 2D

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 18.45 uur

zondag 11.00 uur
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

Mia Madre
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
Schone Handen

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Amy
zaterdag 18.45 uur

Mission Impossible 5
vrijdag 16.00  uur

zaterdag 13.00 uur   
zondag 11.00 uurwoensdag 14.00 uur   

De kleine Prins 
zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.30 uur   

Binnenste Buiten - 2D (NL)
zaterdag 13.00 uur   

zondag 13.30 uur   woensdag 14.00 uur   
Minions - 3D (NL)

Programma 17 sept t/m 23 sept 2015

Cascantar zoekt zangers
Castricum - Wie zin heeft 
om in een koor te gaan zin-
gen, kan dat uitproberen 
op maandag 21 septem-
ber. Cascantar, een Castri-
cums koor voor wereldmu-
ziek, houdt dan een open 
avond. Het koor maakt een 
verse start met nieuw reper-

toire en de nieuwe dirigen-
te Linny van der Weyden. Er 
is in alle stemgroepen ruim-
te voor één of twee extra zan-
gers, man of vrouw. Het koor 
bestaat nu uit 14 leden en het 
is de bedoeling om te groeien 
tot maximaal 22 zangers. Het 
koor is laagdrempelig. Men 

hoeft geen geschoold zan-
ger te zijn of noten te kun-
nen lezen. Cascantar oe-
fent elke maandagavond in 
het gebouw van de tafelten-
nisvereniging in Castricum. 
Er wordt daarbij toegewerkt 
naar optredens, die zo¹n keer 
of vier per jaar worden ge-
houden. Voor meer informa-
tie of aanmelding, mail naar: 
cascantar@outlook.com.

Vierde editie NK Keezen
Akersloot - Op zaterdag 3 
oktober start de vierde  edi-
tie van het NK Keezen in De 
Vriendschap. De eerste voor-
ronde is op zaterdag 3 ok-
tober, de tweede op zater-
dag 24 oktober. Van de beide 
voorronden gaan de honderd 
best scorende teams door 
naar de fi nale.
Deze vind plaats op zater-
dag 7 november. Voor de bei-

de voorronden zijn nog en-
kele plaatsen beschikbaar, 
inschrijven kan via www.
nk.keezbord.nl. Na Neder-
land, is keezbord.nl hard op 
weg om ook de rest van Eu-
ropa te veroveren. Inmiddels 
is het spel verkrijgbaar in het 
Nederlands, Duits, Engels 
en Frans. Voorzichtig wordt 
gedacht aan een Europees 
kampioenschap.

Zeezicht: trouwen aan 
zee én trouwfeest

Castricum - Zeezicht is een 
eigentijds en sfeervol strand-
paviljoen aan het mooiste 
strand van Nederland. Hier 
geniet iedereen het hele jaar 
door zeven dagen in de week  
van de ongerepte natuur, het 
weidse uitzicht én van de uit-
stekende kaart.
Bruiloftsfeesten zijn bij Zee-
zicht op voorhand een groot 
succes. Zeezicht biedt niet 
alleen een kwaliteitsrestau-
rant op het strand met uit-
stekende bediening en sfeer-
volle ambiance, maar vooral 
ook een mooie ruime feest-
zaal met een eigen terras en 
uitzicht over het strand en de 
zee. Hier is het mogelijk met 

de voeten in het zand elkaar 
het ja-woord te geven onder 
een romantisch prieel van 
bamboe. Gevolgd door een 
barbecue vanaf de ‘Green 
Eggs’, een walking diner, en/
of live cooking en afgesloten 
met een spetterende feest-
avond. Dit alles met de on-
dergaande zon op de achter-
grond. Zeezicht biedt naast 
trouwfeesten ook talloze an-
dere arrangementen aan, al-
tijd persoonlijk en op maat 
gesneden!
Meer informatie via 0251-
652855, info@strandpavil-
joenzeezicht.nl of kijk op 
www.strandpavil joenzee-
zicht.nl. 

Margriet Brandsma vertelt 
over Vluchtcode Vlinder 

Castricum - Voormalig 
NOS-verslaggeefster Mar-
griet Brandsma komt naar 
de bibliotheek om te vertel-

len over haar boek, Vlucht-
code vlinder, een verhaal 
over liefde, verraad en ver-
koop van gevangenen. Op 

donderdag 17 september is 
zij in Castricum. De lezing 
gaat om 20.00 uur van start. 
Vluchtcode Vlinder gaat over 
het echtpaar Ogertschnig uit 
Limmen. Rina uit Castricum 
werd verliefd op Michael uit 
de DDR en hij deed in 1973 
een vluchtpoging waarbij hij 

gesnapt is, maar na 26 maan-
den gevangenis is hij vrijge-
kocht  door de West-Duitse 
regering die de DDR daar-
voor miljarden gaf. Over dit 
verhaal van liefde, verraad 
en verkoop van gevangenen 
kunnen Margriet Brandsma 
en het echtpaar uitgebreid 

vertellen. Margriet Brandsma 
werkte onder meer twintig 
jaar voor het NOS journaal, 
als politiek- en algemeen 
verslaggever en ook als cor-
respondent in Berlijn. 
Aanmelden kan op www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl 
via de agenda.

Maze Runner: Scorch Trials
In dit tweede deel van de 
epische Maze Runner sa-
ga, krijgen Thomas en de an-
dere Gladers te maken met 
hun grootste uitdaging tot 
nu toe: het zoeken naar aan-
wijzingen over de geheimzin-
nige en machtige organisa-
tie WCKD. De tocht voert ze 
naar de Scorch, een trooste-

loos landschap met onvoor-
stelbare en gevaarlijke hin-
dernissen. 
Samen met het verzet bin-
den de Gladers de strijd aan 
met de superieure kracht van 
WCKD en ontdekken zij dat 
de organisatie een schok-
kend plan voor hen in petto 
heeft.

Het leven van Margheri-
ta, een succesvol fi lmmaker, 
komt onder hoogspanning te 
staan wanneer haar moeder 
in het ziekenhuis wordt op-
genomen. Ze zit midden in de 
draaiperiode van haar nieuwe 
fi lm en heeft te maken met 
een pretentieuze Amerikaan-
se acteur. Met een ex-man, 

Mia Madre een opgroeiende dochter en 
de strubbelingen in een nieu-
we relatie kan ze er niet veel 
meer bij hebben. Haar broer 
die wel de nodige tijd aan het 
ziekbed kan doorbrengen, 
drukt Margherita met haar 
neus op de feiten: hun moe-
der zal niet lang meer leven. 
Ze neemt haar moeder mee 
naar huis om deze laatste fa-
se met haar door te kunnen 
brengen. 
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Castricum - Donderdag om-
streeks 16.55 uur vond een 
aanrijding plaats tussen een 
fietser en een zwaan op de 
Oranjelaan richting de roton-
de Soomerwegh. 

Ter hoogte van de voetgan-
gersoversteekplaats vloog er 
een zwaan over de weg van 
de ene naar de andere sloot. 
Deze zwaan kwam in bot-
sing met de fietser die ten 
val kwam. Hierbij liep de fiet-
ser lichte verwondingen op 
en omdat hij wat warrig was, 
is de man voor de zekerheid 
meegenomen ter controle 
naar het MCA. Hoe het met 
de zwaan is afgelopen is on-
bekend.

In botsing 
met zwaan

Limmen   Zondag omstreeks 
0.55 uur werd de hulp van de 
politie ingeroepen omdat er 
op de Kerkweg een man op 
straat lag die niet meer op 
kon staan. 
De man kwam van de ker-
mis en had aardig wat alco-
hol op. Hij kreeg een proces-
verbaal openbare dronken-
schap. 

In verband met de kermis is 
een alcoholcontrole gehou-
den op de Rijksweg in Lim-
men. Er zijn twee processen-
verbaal opgemaakt voor rij-
den onder invloed en er is 
een rijverbod uitgeschreven.

Van een koude 
kermis...

Tienervioolgroep op 
barok tot rockfestival

Regio - Op zondag 27 sep-
tember vindt een groot fes-
tival plaats in Kasteel Mar-
quette in Heemskerk. Er zul-
len 550 deelnemers mee-
doen uit de hele regio tus-
sen 11.55 en 21.30 uur. 
Koren, muziek- en dans-
groepen in diverse stijlen, 
treden op. Speciale gast is 
Thijs van Leer. Hij zal optre-
den met een fluitensemble 

van Muziekschool Heems-
kerk. Het optreden van de 
Tienervioolgroep uit Castri-
cum is in de Bloemenzaal 
van 13.15 tot 13.45 uur. De 
entree is gratis. Op de fo-
to boven Pauline van dans-
studio Fruns, Jan van der 
Schaaf op piano, Lieneke en 
Merel op viool. Onder Me-
gan, Mieke en Anouk met 
viool en dans.

Collecteren 
Leger des Heils  
Castricum - Het Leger des 
Heils zoekt collectanten voor 
de collecte van 30 novem-
ber tot en met 5 december. 
De opbrengst wordt gebruikt 
voor het sociaal maatschap-
pelijk werk van het Leger des 
Heils. 
Aanmelden via www.leger-
desheils.nl/collecte of bel 
036-5398175.

Akersloot - Danny Bizot 
heeft donderdagavond in de 
wekelijkse wedstrijd om de 
KPB-mountainbikecup de 
volle winst gepakt. Na Dan-
ny Bizot kwam Arie de Graaf 
de finish over gevolgd door 
Wilfred Knegt. 

Zege voor 
Danny Bizot

Jan Hoekstra opvolger 
van huisarts Buitenhuis

Castricum - Dokter Jan 
Hoekstra heeft per 1 ju-
ni de praktijk van dokter 
Buitenhuis aan het Korte-
naerplantsoen overgeno-
men.

Hij is begonnen met zijn 
huisartsenloopbaan in Am-
sterdam en werkte daarna 
enige jaren in Nieuw Zee-
land. Vorig jaar is hij in Cas-
tricum komen wonen met zijn 
vrouw en drie kinderen. Dok-
ter Hoekstra werkt samen 
met Rinske Maaskant, huis-
arts, om aan de toegenomen 
vraag naar een vrouwelijke 
huisarts te voldoen.
In Nieuw Zeeland heeft hij 
kennisgemaakt met nieuwe 
diagnostische mogelijkhe-
den en zo maakt hij nu ge-
bruik van echoapparatuur 

waarmee snelle diagnostiek 
mogelijk is. Kleine chirurgi-
sche ingrepen worden in de 
praktijk gedaan en er is ie-
dere week een huidspreek-
uur. Met dit alles worden on-
nodige wachttijden voorko-
men en aanspraak op het ei-
gen risico voorkomen. Ook is 
er een avondspreekuur. 
Er zijn praktijkondersteuners 
die gespecialiseerd zijn in di-
abetes, hart- en vaatziekten, 
complexe problematiek bij 
ouderen en een praktijk on-
dersteuner van de GGZ.
Bloedprikken kan iedere dag. 
In het pand zijn ook een fy-
siotherapeut en diëtiste aan-
wezig. Meer informatie is 
te vinden op  www.castri-
cum.praktijkinfo.nl. Huisart-
senpraktijk Hoekstra is open 
voor nieuwe inschrijvingen.

Heemskerk - Iedereen kan 
zingen! Makkelijker gezegd 
dan gedaan, maar toch is 
het zo. Tijdens een vierdeli-
ge cursus zangtechniek legt 
zangdocente Carolien Goe-
man precies uit wat iemand 
moet doen en hoe je moet 
oefenen om de stem op een 
gezonde manier te gebrui-
ken.
Heesheid, kriebel in de keel, 
pijn of spanning bij het zin-
gen zijn dingen die niet no-
dig zijn. Mits je weet wat je 
dan wél moet doen. 
De zangmethode die ge-
bruikt wordt is ‘Complete 
Vocal Technique’. Deze me-
thode is ontwikkeld door de 
Deense Cathrine Sadolin en 
is duidelijk en concreet. Ca-
rolien: ,,Als we allemaal het-
zelfde instrument hebben, 
dan zouden we er ook alle-
maal op moeten kunnen spe-
len? CVT is een heldere, po-
sitieve manier om elke zan-
ger verder te helpen, onge-
acht niveau of stijl. Dat deze 
methode werkt, is al vele ma-
len bewezen, zowel bij be-
ginners als bij professione-
le zangers. Zowel voor rock- 
en popzangers als klassieke 
zangers.” 
De workshop bevat uitleg 
van de werking van de stem 
en gelegenheid tot oefe-

nen met zangoefeningen en 
nummers uit de top 100. De 
lessen worden gegeven in 
Slot Assumburg in Heems-
kerk. 
De uit Santpoort afkomsti-
ge Carolien Goeman behaal-
de op 5 juni haar autorisatie 
als docent Complete Vocal 
Technique. Hiervoor studeer-
de zij drie jaar aan het Com-
plete Vocal Institute (CVI) in 
Kopenhagen. Zij geeft en-
kele dagen per week privé-
les, heeft haar eigen pop-
koor ‘Zingsation’ en geeft 
zij regelmatig workshops in 
de regio. Zie ook www.zang-
schoolcaroliengoeman.com.

www. .nl

www. .nl
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Symposium Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

,,Het afval van de een kan 
grondstof zijn voor een ander”
Castricum - Op 21 septem-
ber vanaf 19.30 uur vindt in 
het gemeentehuis een sym-
posium Maatschappelij-
ke Verantwoord Onderne-
men (MVO) plaats. Maarten 
Nijman is voorzitter van de 
werkgroep MVO bij de On-
dernemers Vereniging Castri-
cum. Hij roept ondernemers 
en andere belangstellenden 
op om aanwezig te zijn en 
vertelt waarom.
,,Sommige mensen den-
ken dat MVO een ingewik-
keld thema is. Bij de initia-
tiefnemers van de OVC be-
staat dat vooroordeel geluk-
kig niet. Sterker nog, MVO 
stond al op de agenda voor-
dat ik met de initiatiefnemers 
in contact kwam. Ik raakte 
natuurlijk wel snel enthousi-
ast om deze werkgroep me-
de te gaan vormgeven samen 
met Nanette, Chantal, Eric en 
Rob. Eerst hebben we samen 
de grote lijnen uitgezet en nu 
organiseren we dus een sym-
posium voor de leden van 
de OVC en andere geïnte-
resseerden. Duurzaamheid 
is voor ons allemaal van het 
grootste belang.”
Volgens Maarten zijn er vijf 
pijlers die voor maatschap-
pelijk verantwoord onderne-
men essentieel zijn. ,,MVO is 
een breed begrip en we heb-
ben binnen de werkgroep be-
sloten dit nader te focussen. 
Deels voor onszelf, maar ook 
om er OVC-activiteiten aan te 

kunnen koppelen. Die vijf pij-
lers zijn energie, coöperatief, 
ecologie, economie en hu-
man capital. Energie gaat om 
een omslag maken naar den-
ken in termen van energie. 
Alles kost energie, maar hoe 
ga je daar mee om? Bij co-
operatief gaan ondernemers 
samen sterker staan; ze den-
ken in ketens. En omdat ke-
tens elkaar kunnen aanvul-
len of synchroon kunnen lo-
pen, zullen ze samen succes-
voller zijn. Wij willen het on-
dernemen met respect voor 
natuur en een slimme kijk op 
gebruik van grondstoffen en 
recycling van afval bevorde-
ren onder de noemer eco-
logie. En met economie on-
derzoeken we of onderne-
mers samen een lokale eco-
nomie kunnen ontwikkelen, 
samen kijken naar mogelijk-
heden voor rentevrij krediet. 
En uiteraard ons Human Ca-
pital: ondernemers die weten 
dat iedereen waardevol is en 
dat alle ondernemers en in-
woners van Castricum kan-
sen verdienen op de arbeids-
markt. Ook streven we naar 
goede arbeidsomstandighe-
den voor werknemers in ont-
wikkelingslanden of lagelo-
nenlanden.”
De werkgroep wil in de toe-
komst verschillende activitei-
ten organiseren voor de le-
den en belangstellenden en 
heeft er voor gekozen om de 
spits af te bijten met een sym-

posium over afval. ,,Afval is 
voor iedere ondernemer her-
kenbaar en zichtbaar. Het is 
ook eenvoudig om uit te leg-
gen en mee te beginnen. Ie-
dere ondernemer heeft afval; 
ook al ziet het er bij dienst-
verleners anders uit dan bij 
een retailer of een aanne-
mer. Voor ondernemers biedt 
het thema meteen aankno-
pingspunten voor besparin-
gen én we kunnen gaan kij-
ken hoe we er als onderne-
mend Castricum voor staan: 
op basis van de cijfers van de 
TU Delft kunnen we onze ge-
meente gaan vergelijken met 
andere gemeenten in Ne-
derland. En natuurlijk per ty-
pe ondernemer en per bran-
che. Jan-Henk Welink van de 
TU Delft geeft landelijk veel 
workshops over afval als on-
derwerp en is een bekende 
naam binnen zijn vakgebied. 
Daardoor is hij in staat om 
veel kennis en ervaring tij-
dens de workshop te delen.”
,,Wie bekend is met de Crad-
le-to-Cradle-theorie zal het 
niet verbazen, maar afval is 
grondstof. Als ondernemer 
kun je veel slimmer met af-
val omgaan. Bedrijven die 
veel afval produceren, heb-
ben misschien niet in de ga-
ten dat ze veel grondstof pro-
duceren. Tijdens het sym-
posium zullen hier ook con-
crete voorstellen voor wor-
den gepresenteerd. Ik vind 
het waardevol als onderne-

mers de samenhang gaan 
zien. Niet ieder op z’n eigen 
eilandje. Het gaat volgens mij 
ook veel verder dan een paar 
simpele euro’s besparen. On-
dernemers kunnen naar hun 
processen gaan kijken en 
in ketens gaan denken. Het 
afval van de ene onderne-
mer kan letterlijk de grond-
stof zijn voor een ander. Be-
denk ook eens hoe de klan-

ten in dit proces kunnen wor-
den betrokken. Het delen van 
kennis met ondernemers le-
vert dat inzicht. En daarnaast 
levert het onderzoek vanuit 
de TU Delft meerwaarde. Als 
we zien hoe wij het doen in 
vergelijking met andere re-
gio’s, kan dat ook bijdragen 
aan een ambitie.” Aanmelden 
voor het symposium kan via  
info@ovcastricum.nl.

Henri Schuyt pakt uit 
voor vluchtelingen

Castricum - De bewoners 
van de Henri Schuytstraat 
vieren dit jaar burendag op 
26 september met een rom-
melmarkt. Speciaal voor 
‘Henri Schuyt Pakt Uit!’ ha-
len bewoners speelgoed, kle-
ding, boeken en curiosa van 
zolder om dit voor hun eigen 
deur te verkopen. De  rom-

melmarkt vindt plaats tussen 
12.00 en 16.00 uur. 

Anne Ruth Groen, bewoon-
ster van de straat: ,,Omdat 
we graag mensen helpen 
die hun eigen buurt moesten 
ontvluchten, steunen we met 
de opbrengst van de rommel-
markt deze vluchtelingen.”

Lezing rouwverwerking 
Regio - Vroeg of laat krijgt ie-
dereen te maken met verlies 
van dierbaren. Rouw en ver-
driet zijn hierop de reactie. 
Daar kan niemand omheen. 

Hoe het rouwproces verloopt 
is voor iedereen anders. Hier-
voor zijn geen wetmatighe-
den en er staat ook geen tijd 
voor zoals veel mensen den-
ken, ook niet over hoe lang 
het rouwproces zal duren. 

Alice Loeters persoonlijke uit-
vaartzorg organiseert hier-
over een informatieve avond.
Pastor Fons Captijn zal op de-
ze avond vanuit zijn jarenlan-
ge praktijkervaring met het 

begeleiden van rouwenden, 
een lezing houden over de 
verschillende aspecten van 
rouw. De lezing wordt afge-
wisseld met gedichten. 
Alice Loeters vertelt: ,,Gedich-
ten kunnen raken op zielsni-
veau, kunnen herkenning ge-
ven of je kunt er kracht uit 
putten om verder te gaan.” De 
avond vindt plaats op woens-
dag 7 oktober van 19.30 uur 
tot 21.30 uur in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord.

De lezing is gratis en ieder-
een is welkom. Aanmelding 
via mail: info@aliceloeters.nl 
of 0255-517452.

www. .nl

www. .nl

Collecteweek
Castricum - Van 11 tot en 
met 17 oktober wordt gecol-
lecteerd voor de Nederland-
se Brandwonden Stichting. Er 
worden vrijwilligers gezocht 
voor de straten; Schippers-
weide en omgeving, Charlot-
te Ruyslaan, Santmark, Helm-
kade en Piet Heinlaan en om-
geving. Aanmelden kan bij 
Natalie van der Kolk via tel.
nummer 0251-825832.
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De column van Monique.....

Na zesentwintig jaar samen, mag je verwachten dat je elkaar kent. Sterker nog, ik was ervan 
overtuigd. Best gevaarlijk want je leest ook met grote regelmaat over uit elkaar gaande stel-
len die na vijfentwintig jaar lief en leed en een ‘nietsaandehand’ huwelijk in ene van elkaar af 
willen. Ze gaan gezellig in hun eentje in een Tipi op Groenland wonen of beginnen op Ibiza 
een Zen salon, hun ex in opperste verbazing achterlatend.
Gelukkig ben ik niet in de steek gelaten, in ieder geval niet op het moment dat ik dit schrijf 
maar er is wel iets geks aan de hand. Zoals ik al zei, dacht ik mijn man goed te kennen.
Zo weet ik vanaf onze eerste kennismaking dat hij een grondige afkeer heeft van het feno-
meen barbecue. Hij trof het niet want mijn vader had zelf een exemplaar gebouwd en ter-
wijl hij vol overgave vuurtjes stookte, flanste mijn moeder de lekkerste salades in elkaar. Hier 
werd het vlees goed gegaard maar het gebeurde ook dat wij ergens belandden waar het 
halfrauw of verkoold op ons bord werd gedeponeerd.
Zodra ’s zomers de eerste geur van verbrand vlees ons tegemoet walmde, was dit voor mijn 
echtgenoot de bevestiging dat hij nooit een barbecue zou kopen. Met kinderen werd dat 
toch een probleempje. Zij zagen hoe gezellig het kon zijn, allemaal rond een vuurtje met een 
stokbroodje, sausje en spies. Na lang zeuren kocht hij een elektrisch geval en met een beetje 
geluk werd deze twee keer per jaar aangezet.
Wat hem tot inkeer deed komen weet ik nog steeds niet maar vorig jaar kocht hij via een 
vriend een Boretti. Ik juigde het uiteraard toe maar wachtte licht argwanend de zomer van 
2015 af. Eerst zien, dan geloven.
Inmiddels hebben wij een aantal mooie zomerdagen gehad en mijn man is mijn man niet 
meer, dat wil zeggen op kookgebied. Hij ziet overal vlees! Werd hij voorheen al wantrouwig 
bij het woord ‘hamburger’, tegenwoordig vergelijkt hij prijzen en smaak en weet hij precies 
waar hij het moet halen. 
Ik verdenk hem er van dat hij het liefst als Neanderthaler achter een mammoet aanrent, hem 
eigenhandig met pijl en boog neerhaalt, vilt en mee naar zijn hol sleept om hem vervolgens 
grommend op een rooster te gooien. Er zit schijnbaar iets in zijn DNA dat, God weet waar-
door, losgeschud is zodat hij het liefst de hele dag staat te roosteren.
Ik heb het nog niet tegen hem gezegd maar op internet las ik dat Neanderthalers niet alleen 
op grote stukken mammoet kauwden maar ook duif op de barbecue legden.
Kweenie, maar ik word er wat paniekerig van.

Monique Teeling

Barbecue

Stormvogels grijpt volle buit
Uitgeest - Zaterdag trok 
Stormvogels naar Enkhui-
zen om daar de tweede com-
petie wedstrijd van het sei-
zoen te spelen tegen DTS. 
Een belangrijk duel om pun-
ten te pakken en aansluiting 
te houden in de poule om in 
de bovenste regionen mee te 
kunnen draaien aldus trai-
ner Van Duijn. Hij hanteert 
een andere speelstijl dan zijn 
voorganger en plukte daar dit 
weekend al de vruchten van.

Stormvogels kwam fel uit de 
startblokken en kwam door 
treffers van Demi Erkelens en 
Danny Haije al snel op voor-
sprong, maar DTS hield in de 
begin fase aansluiting.  De 
Uitgeesters hielden het ini-
tiatief en de opponent kon 
slechts in het spoor blijven. 
Tot aan de de 25e minuut 
golfde het spel op en neer, 
hetgeen leidde tot een 3-4 
stand in de 25e minuut. De 
Vogels gaven vervolgens gas 
en liepen door prima combi-
natiespel en zuivere aanval-
len uit tot een riante voor-
sprong van 3-8 bij rust.  Tref-
fers kwamen op naam van 
Jord Betjes(2x), Sebastiaan 
van den Bosch (2x), Erkelens 
en Eveline Nootebos.  
DTS wist weliswaar de score 
te openen in de tweede helft, 

maar Van den Bosch bewees 
zijn ploeg een goede dienst 
door zijn derde treffer van de 
dag te noteren.  De bevlo-
gen aanvoerder weet altijd 
wel het sportieve vlammetje 
in zijn ploeg aan te wakke-
ren en schroomt er ook niet 
voor om duels aan te gaan 
met zijn directe tegenstander.  
DTS schuwde deze ook niet 
waardoor het spel grimmiger 
werd.  De scheidsrechter had 
hier geen volledige controle 
over en her en der ontaard-
de situaties. Het negatieve 
hoogtepunt van de wedstrijd 
volgde halverwege de twee-
de helft waarbij Danny Ha-
ije ogenschijnlijk ernstig ge-
blesseerd het veld moest ver-
laten.  Stormvogels leidde op 
dat moment met 7-11 maar 
Van Duijn drukte zijn team 
op het hart om de draad op 
te pakken en zich niet te la-
ten leiden door emoties om-
trent het uitvallen van Haije. 
Hoewel Jose Heijne de marge 
weer vergrootte naar 5, was 
het team toch enigszins van 
slag. DTS kon terugkomen 
naar 10-12 en zo werd het 
in de slotfase toch nog even 
billenknijpen. Betjes maakte 
aan al hun illussies een eind 
door van afstand te scoren 
en de eindstand op 10-13 te 
bepalen.

     Korfbalflits
       Stormvogels

Uitgeest - Tempus fugit. 
Eind april, begin mei nemen 
de bridgers bridgemoe af-
scheid van elkaar. Ze zijn het 
spelletje zat en soms ook hun 
partner. En kampioen zijn 
ze ook al niet geworden. En 
dan, plots, is het zomaar weer 
september, bijna 5 maanden 
later, en spreekt men elkaar 
weer alsof het gisteren was 
dat er afscheid  werd geno-
men van elkaar. Nou lijkt dat 
misschien wel gisteren, maar 
er zit toch een vakantie tus-
sen. En of je nou naar Cas-
tricum bent geweest of naar 
Cuba, afstand genomen is 
er! In het geval van Castri-
cum is het mogelijk dat je op 
Camping Bakkum, waar jouw 
bridge-sticker op de cara-
van door andere bridgemoeie 
kampeerders is opgemerkt, 
een kaartje legt met een paar 
Amsterdammers. In het ge-
val van Cuba wordt dat lasti-
ger, een theorieboek (voor de 
niet-bridgers onder de lezers: 
die bestaan echt!) lezen was 
het hoogst haalbare. Goed, of 
je nou 10 of 10.000 km weg 
was, die afstand is overbrugd 

en de deur van het nieuwe 
seizoen is geopend, afgelo-
pen woensdag.
We spelen 5 setjes, ieder 
setje bestaat uit 6 avonden. 
Per set verdient een kop-
pel plaatspunten en het kop-
pel dat aan het einde van het 
seizoen de meeste plaats-
punten heeft verzameld, mag 
zich kampioen noemen. Hier-
onder zie je per lijn de kop-
pels die al zijn begonnen met 
het nemen van afstand. Op-
vallend is dat het allemaal 
koppels zijn die elkaar nog 
niet zat waren (of wél, maar 
nog niet zichtbaar). Het zou 
natuurlijk gewoon te maken 
kunnen hebben met het feit 
dat nieuwe koppels wel eni-
ge weken, of maanden, no-
dig hebben om ingespeeld te 
raken. Verder is het natuur-
lijk pas de eerste avond van 
een reeks van 30. Mijn oma 
zou zeggen: ‘het eerste ge-
win is kattegespin’. By the 
way, als je zaterdagochtend 
broodjes haalt, of vis, of een 
schroefje bij Siro, en je denkt, 
wat is het druk in het dorp, 
dan klopt die gedachte. De 

Bridgenieuws
Kroegenbridgedrive Uitgeest 
vindt dan weer plaats. U bent 
gewaarschuwd.

Uitslagen:
A-lijn: 1. Fred van Andel 
& Ruud Berkhout 62,50%; 
2. Hans Wijte & Paul Wijte 
61,11%; 3. Harry Twaalfho-
ven & Eric Molenaar 57,99%; 
B-lijn: 1 Paul van der Me-
ij & Richard Hoeben 61,46%; 
2 Henk Graafsma & Wim de 
Wildt 60,94%; 3 Cas van An-
del & Tineke Ligthart 55,73%; 
C-lijn: 1 Gré Appelman & Ti-
neke van Sambeek 62,86%; 2 
Henny Kaandorp & Ans Ver-
heijde 55,83%; 3 Guurtje Bra-
kenhoff & Ton Brakenhoff 
54,43%; 
D-lijn: 1 Jan Goeman & 
Henk Zwaan 56,77%; 2 Thea 
Aben & Marry Zwaan 56,25% 
3 Toos Schalk & Jaap Schalk 
54,69%; 
E-lijn: 1 Anneke Pel & Ka-
rel Romkes 57,50%; 2 Jan van 
den Booren & Eddy Jansen 
52,50%; 3 Elly Neele & Willy 
van der Schaaf 50,00%; 3 Ti-
neke de Groot & Constance 
Dirks 50,00%.

Zwemmen voor mensen 
met longaandoening
Beverwijk - Elke maandag-
middag van 13.30 tot 14.30 
uur is er zwemmen voor 
mensen met een longaan-
doening in het Sportfond-
senbad aan de Kuikensweg 
te Beverwijk. Er worden oe-
feningen in het water gedaan 
onder leiding van een bad-
meester. Men bouwt conditie 
op zodat veel klachten kun-
nen afnemen, krijgt meer uit-

houdingsvermogen en spier-
kracht en wordt dus fitter. Ie-
der doet mee op eigen ni-
veau. 
Nieuwsgierig? Doe dan mee 
met een gratis proefles. 
Neem contact op met Ineke 
Knaapen, tel. 0251 654060, 
met Ada Schoen, tel. 072 
5336395 of met de receptie 
van het Sportfondsenbad, tel. 
0251-234363. 





 
 14   16 september 2015

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Op de volkstuinen in Uitgeest is de pompoen een geliefde kweek, deze weegt on-
geveer 14 kg. De pompoen is een zeer oud cultuurgewas. In Midden- en Zuid-Amerika werd 
deze al tussen 9000 en 7000 jaar v. Chr. verbouwd. In de 16e eeuw werd de pompoen voor het 
eerst in Europa geïntroduceerd.
Er zijn een aantal traditionele gerechten waarin pompoenpuree verwerkt wordt, zoals pom-
poentaart, pompoensoep en pompoenbrood. Ook de oliehoudende zaden van de pompoen 
worden geroosterd gegeten en zijn een lekker borrelhapje. De pompoenbloem heeft van na-
ture een zachte smaak en kan voor allerlei doeleinden in de keuken worden gebruikt. In de 
meeste keukens wordt de pompoenbloem gevuld of voorzien van een deeglaagje alvorens 
gefrituurd te worden. Ook kan van jonge vruchten, als ze 5 tot 10 kilo zwaar zijn, jam gemaakt 
worden. 
Een gebruik van de pompoen is het uit de Verenigde Staten overgewaaide griezelfeest Hal-
loween. Daar gaan kinderen verkleed in een Halloween kostuum langs de deuren van met 
pompoenen en lichtjes versierde huizen en roepen “Trick or treat!”, waarna ze snoepgoed krij-
gen. In Nederland wordt Halloween meer gevierd door volwassenen, in de vorm van Hallo-
ween feesten, waar men verkleed heen gaat. In 2015 is het feest op zaterdag 31 oktober. Fo-
to en tekst: Ger Bus

Open dag in De Brug
Uitgeest - Stichting Woon-
groep Uitgeest organiseert 
in het kader van de nationa-
le burendag zaterdag 26 sep-
tember een open dag van 
12.00 tot 16.00 uur.
De bewoners, Anouk, Anton, 

Brenda, Fabian, Hans, Jac-
queline, Kim, Linda en Scott, 
nodigen iedereen van har-
te uit om een kijkje te komen 
nemen in “de Brug” op de 
Dr. Brugmanstraat 90 in Uit-
geest.

De Brug is een kleinscha-
lig woonproject waar negen 
jong volwassen met een lich-
te beperking zelfstandig be-
geleid wonen.
Onder het genot van een 
kopje koffie, thee of een fris-
je met iets lekkers kan de ge-
meenschappelijke ruimte, de 
binnentuin en de plantenkas 
bekeken worden.
In de gemeenschappelij-
ke ruimte kunnen de bewo-
ners samen eten, elkaar ont-
moeten, een spelletje doen of 
naar de t.v. kijken. Hier is ook 
het kantoor van de begelei-
ding (deze is gesloten tijdens 
de open dag).
In de binnentuin zal tijdens 
de open dag een partytent 
staan met een gezellig zitje. 
Er zijn spelletjes en voor de 
allerkleinsten is er een grab-
belton.
Genoeg te doen dus om er 
samen met de bewoners, be-
geleiding en vrijwilligers een 
gezellige middag van te ma-
ken.

Uitgeest/Alkmaar - Het ziet 
ernaar uit dat in Alkmaar een 
straat genoemd wordt naar 
de in de Twaalfhovenstraat in 
Uitgeest opgegroeide Diana 
Satoer. Diana was de opricht-
ster van de in Alkmaar zeer 
bekende Grapelli Dance Stu-
dio’s. Ook veel Uitgeesters en 
Akersloters hebben tijdens 
hun jeugdjaren nog les van 
haar gehad, zij begon haar 
dansschool in de toenmali-
ge kajuit aan de Langebuurt. 
Zij overleed enkele maanden 
geleden, op 2 april, op 59-ja-
rige leeftijd.
,,Zij was een bijzondere 
vrouw en heeft heel veel be-
tekend voor heel veel Alk-
maarders’’, aldus haar broer 
Olly Satoer. Dat blijkt ook 
onomstotelijk uit een door 
Dichtbij.nl gestarte poll over 
wie in Alkmaar een straat-
naam zou verdienen. Maar 
liefst 52% van de ruim 6000 
stemmen is momenteel voor 

Diana. De razend populai-
re Alkmaarder Marco Bor-
sato blijft steken op 22 pro-
cent. Olly: ,,Laatstgenoemde 
is zelfs door Diana tijdens de 
start van zijn carrière enorm 
geholpen. Maar ook Gerard 
Joling dankt zijn carrière voor 
een belangrijk deel aan haar 
inspanningen en doorzet-
tingsvermogen. Hij riep zelfs 
zijn fans op om voor haar te 
stemmen.’’
Stemmen kan nog tot en met 
donderdag 17 september op 
www.dichtbij.nl. 
Om Diana alvast postuum te 
eren heeft een door de fa-
milie Satoer geadopteer-
de zoon Nico Bakker speci-
aal voor de moeder van Dia-
na een straatbordje laten ver-
vaardigen van staal. Het mo-
ge duidelijk zijn dat moeder 
Satoer en de rest van de fa-
milie heel trots zijn op de uit-
slag van deze bijzondere poll. 
(foto: Mick Satoer)

Twee nieuwe velden 
MHCU nu heel dichtbij!
Uitgeest - Goed nieuws 
voor Mixed Hockey Club Uit-
geest! Vorige week donder-
dag (10 september) is in de 
raadsvergadering van de Ge-
meente Uitgeest het voorstel 
voor twee nieuwe hockeyvel-
den besproken. Het door de 
provincie reeds goedgekeur-
de plan om op de huidige lo-
catie twee nieuwe kunstgras-
velden voor MHCU en korf-
balvereniging Stormvogels 
aan te leggen, is positief ont-
vangen.
Tijdens de vergadering luidde 
MHCU-voorzitter Jaap Bos 
opnieuw de noodklok. MH-
CU heeft een tweede veld 
dringend nodig om gezond te 
blijven en alle leden voldoen-
de speelruimte te bieden! De 

verschillende politieke par-
tijen ondersteunen het voor-
stel, waarbij MHCU een bij-
drage zal gaan leveren in de 
kosten. 

Tijdens de raadsvergadering 
van donderdag 24 septem-
ber wordt een definitief ak-
koord verwacht en krijgt MH-
CU na jaren dan eindelijk de 
gewenste uitbreiding.



Tijdens maandelijkse G-disco

Uit je dak in de Zienhouse!
Uitgeest - Vrijdag 11 sep-
tember was het zover voor 
jongeren met een beperking. 
De Zienhouse aan de Zien-
laan in Uitgeest was voor 
een avond omgetoverd in 
een echte discotheek. Iedere 
tweede vrijdag van de maand 
van 20.00 tot 22.00 uur dan-
sen de jongeren op muziek 
gedraaid door DJ Mytrem. 
Achter de bar en bij de deur 
staan een paar ouders en 
een medewerkster van Wel-
zijn Castricum, om alcohol-
vrije drankjes te schenken en 
een oogje in het zeil te hou-
den. Arend Linde, vader van 
Joeri, kijkt met zichtbaar ple-
zier naar de dansvloer waar 
gekleurde lichten en opzwe-
pende muziek de jongeren 

grote lol bezorgen. Arend: 
“Dit is opgezet met circa vijf 
man en er staan momenteel 
een twintigtal jongeren op 
de dansvloer. Dat is mede te 
danken aan DJ Mytrem die 
niet alleen afwisselende mu-
ziek laat horen maar regel-
matig tussendoor een spel-
letje doet zoals bijvoorbeeld 
‘raad een geluid’. Hij doet dit 
echt fantastisch.”
Er rijden ook rolstoelgebrui-
kers rond die dan niet mee-
dansen maar zeker genieten 
van de avond.
Timo ploft neer op de bank 
met naast hem zijn vrien-
din Michelle. Hij heeft zojuist 
vol overgave staan swingen 
maar wil nu best even ver-
tellen wat hij van deze dis-

co vindt. Timo: “Ik vind het 
hartstikke leuk hier, gewel-
dig zelfs. De leukste muziek 
is van Michael Jackson.” Mi-
chelle giechelt verlegen, zij 
heeft zich mooi aangekleed 
en extra haar best gedaan 
om haar haar mooi in de krul 
te krijgen. Timo en Michel-
le zijn echte dansliefhebbers 
die samen ook nog dansles 
in Castricum hebben.

Arend Linde vertelt dat ou-
ders de jongeren brengen 
en halen maar over het alge-
meen niet aanwezig blijven 
want welke tiener wil dat?    
De volgende disco-avond zal 
zijn op 9 oktober. Entree 3 
euro inclusief 2 consumpties. 
(Monique Teeling)

Rob Mascini te gast bij 
viering Kerk in Beweging
Uitgeest - Zaterdag 26 sep-
tember is Rob Mascini te gast 
bij de viering van Kerk in Be-
weging. In het weekend dat 
de nationale Vredesweek 
eindigt is het thema van de 
viering ‘Met alle geweld... ge-
loven!. Met de huidige situa-
tie in de wereld is het debat 
over oorlog, geweld én vrede 
meer dan actueel. 
 
Aan de hand van eeuwenou-

de afbeeldingen en verhalen 
uit de 21e eeuw schetst Rob 
Mascini een (historische) 
context rondom oorlog, vre-
de en geloof. En, welke hand-
vaten kan het geloof je in de-
ze roerige tijden geven. Waar 
ligt je hart? Met wie heb je 
mededogen? Waar ligt jouw 
grens?
Mascini is oud-diaken in de 
regio Uithoorn en was jaren-
lang voorzitter van het In-

ternationaal Diaconaal Cen-
trum. Hij reist hij al zijn he-
le leven de wereld over, en 
legt daar contact met colle-
ga-diakens. Mascini is een 
enthousiast en inspirerend 
spreker, een echte verteller! 
Jaarlijks luisteren honder-
den mensen ademloos naar 
zijn verhalen tijdens lezingen, 
vieringen en rondleidingen 
door bijvoorbeeld Rome.  

Het koor Sound of Life zingt, 
de viering duurt een uur en 
begint om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk aan de Lange-
buurt. Na afloop is er koffie 
en thee in De Klop.

Uitgeest - Tot en met eind 
oktober exposeren cursis-
ten van Schilderschool Rob 
de Reus hun werken die zij 
het afgelopen cursussei-
zoen hebben gemaakt. De 
tentoonstelling vindt plaats 
bij Boek- en kantoorhandel 
Schuyt in Uitgeest . Voor de 
meesten cursisten is het de 
eerste keer dat ze hun werk 
laten zien. 
Tijdens de lessen bij Ate-
lier Rob de Reus leren cur-
sisten realistisch schilde-
ren. Verhoudingen, verloop-
tinten, perspectief en diep-
te, het mengen van kleuren, 
transparantie  en nog veel 
meer basisvaardigheden ko-
men aan bod. Met de tech-
niek hoog in het vaandel is 

er ook ruimte voor een eigen  
benadering binnen het rea-
listisch schilderen. 
Dankzij de persoonlijke be-
geleiding kan iedereen leren 
schilderen; beginner of ge-
vorderd.  Dat laat het werk 
van deze cursisten ook dui-
delijk zien met deze expositie. 
Docent Rob de Reus is trots 
op het werk dat zijn cursis-
ten gemaakt hebben en no-
digt u graag uit de expositie 
te komen bezichtigen.  Enke-
le eigen werken van Rob de 
Reus complementeren de ex-
positie. 

Ook bent u voor een gratis 
proefles van harte welkom bij 
Schilderschool Rob de Reus, 
Meldijk 54 in Uitgeest.

Bij Boekhandel Schuyt
Expositie Schilderschool 

Rob de Reus

Uitgeest - Donderdag 24 
september van 18.30 tot 
20.00 uur kunnen jongeren 
van 12 tot en met 17 jaar gra-
tis aanschuiven bij een te-
ken- en schilderles van Schil-
derschool Rob de Reus op de 
Meldijk 54. Er zijn voor deze 
les nog een aantal plaatsen 
vrij.  Het is wel nodig je voor-
af aan te melden via info@
robdereus.nl of 06-53770070. 
Er kunnen maximaal 16 per-
sonen deelnemen.
De tekenlessen zijn leuk 

maar ook een goede aanvul-
ling op de CKV-vakken van 
school en bieden een goede 
opstap naar bijvoorbeeld een 
voorbereiding op de toelating 
tot een kunstacademie.
Schilderschool Rob de Reus 
staat ingeschreven in lan-
delijk register leerbedrijven 
en biedt daarmee naast de 
schilder- en tekenlessen ook 
erkende MBO-stageplaatsen 
in de creatieve sector.
Meedoen verplicht je tot 
niets.                  

Voor middelbare scholieren
Volgende week gratis 
teken- en schilderles
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Elly de Waard bij Laan
Castricum - Zondag 20 sep-
tember verzorgt de jubila-
ris Elly de Waard vanaf 14.00 
uur een lezing bij kantoor-
boekhandel Laan. Op 8 sep-
tember is ze 75 jaar gewor-
den en ter ere daarvan is 
haar boek: ‘De zon is vrou-
welijk’ opnieuw uitgegeven. 
Het boek bestaat uit een se-
lectie van haar mooiste werk 
tot nu toe. De lezing is gratis 
toegankelijk.
Elly de Waard (1940) schreef 
meer dan vijftien jaar over 
popmuziek voor de Volks-

krant en Vrij Nederland en 
gold als een van de spraak-
makers op dit terrein. Ze de-
buteerde laat als dichter, in 
1978, met de bundel Afstand. 
In haar nieuwe bundel: ‘De 
aarde, de aarde’, keert Elly de 
Waard terug naar een aarde 
‘in het halogeen’: klimaatver-
andering, beursmanipulatie, 
overstromingen en zelfs de 
ondergang van onze bescha-
ving komen aan bod, evenals 
de troost van bomen en, als 
vanouds, de perikelen van de 
liefde. 

IJmondpop in De Bakkerij
Castricum - Terwijl de vrij-
willigers van de Vereniging 
Vrienden van De Bakkerij 
de laatste hand leggen aan 
de begin oktober te openen 
nieuwe zaal, wordt er de ko-
mende twee weekenden nog 
gewoon live-muziek gepro-
grammeerd in het cafége-
deelte, met op zaterdag twee 
IJmondbands op het podi-
um. Eerst de Beverwijkse vijf-
mansformatie Starmont: al-

ternatieve pop met melodi-
euze riffs en opzwepende rit-
mes. 
Daarna is het de beurt aan 
hun plaatsgenoten Ride The 
Fader (foto). De gitaar/bas/
drums opstelling roept her-
inneringen op aan jaren 90 
trio’s. et adres is Dorpsstraat 
30 van 21.00 tot 2.30 uur. Toe-
gang is gratis. Vrijdagavond 
is De Bakkerij ook gewoon 
geopend. 

Bijzonder orgelconcert
Castricum - Op vrijdag 25 
september vindt in de Pan-
cratiuskerk een bijzonder or-
gelconcert plaats van de vas-
te organisten van de kerk. 
Medewerking wordt verleend 
door zes organisten. Het 
zijn Dirk van Egmond, Wim 
Boerstoel, Theo Bijlenga, 
Iwan van Amsterdam, Wendy 
Leonards en Ronald Schol-
laart. Verdere medewerking 
wordt verleend door de zan-

geres Ank van Baar. Bijzon-
der is verder dat ook het he-
renkoor St. Pancratius onder 
leiding van Joost Doodeman 
zingt. Het concert begint om 
20.00 uur. Aangeraden wordt 
een kussentje mee te nemen. 
Er is een pauze met koffi e en 
thee. De toegang is gratis. Na 
afl oop van het concert is er 
een deurcollecte.  Het adres 
van de kerk is Dorpsstraat 
113 in Castricum.

De beklemmende realiteit 
uit het Midden-Oosten

Castricum - Hyena’s en de 
meisjes van maneschijn is 
het beklemmende debuut 
van de Iraanse Alkmaarder 
Amir Chitzan. 
Op donderdag 15 oktober 
verzorgt Amir Chitzan in de 
bibliotheek van Castricum 
een lezing over zijn leven in 
Iran. 

Hij vertelt dan over zijn vlucht 
naar Nederland en de tot-
standkoming van zijn boek. 
Aanvang 20.00 uur. De toe-
gang is 4,00 euro en voor bi-
bliotheekleden en 3,00 euro.
Aanmelden kan op www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl.

Herinrichting bibliotheek 
Castricum - De bibliotheek 
in Castricum is van maandag 
28 september tot en met za-
terdag 10 oktober gesloten. 
Tijdens deze periode wordt 
de bibliotheek verbouwd en 
gedeeltelijk opnieuw inge-
richt. De verbouwing maakt 
onderdeel uit van een groter 
project namelijk de verbou-
wing van Nieuw Geesterha-
ge tot cultureel centrum in-
clusief muziekschool.
Tijdens de eerste fase van de 

bouw krijgt de bibliotheek 
een tijdelijke ingang die nu 
al zichtbaar is in de muur van 
het leescafé. Op dit moment 
wordt het groengebied rond-
om de bibliotheek aangepast 
zodat toegang tijdens de ver-
bouwing mogelijk blijft. 
Tijdens de sluitingsdagen 
kan men voor het lenen en 
inleveren van materialen te-
recht in Limmen, Lage Weide 
2a of Akersloot, Rembrandt-
singel 1. De uitleentermijn is 

tijdens deze periode verlengd 
met twee weken.
Via de website is het ook mo-
gelijk veel zaken zelf te re-
gelen, zoals het verlengen 
van de geleende materialen, 
de catalogus raadplegen en 
boeken reserveren. 
Na de sluiting gaat de ver-
bouwing door tot halverwe-
ge december. Dit brengt mo-
gelijke overlast door breek-
werkzaamheden met zich 
mee. 

Castricum - Op woensdag 23 
september, in de week tegen 
pesten, staat Auticafé Cas-
tricum in het teken van pes-
ten. Helen Wildeboer, trainer 
is spreker op deze avond. Aan-
vang 20.00 uur in de Juliana 
van Stolbergschool. Toegang: 
gratis. Vooraf aanmelden via 
tel 0251 –679333 of auticafe-
castricum@hotmail.com.  

Praten over 
pesten Auticafé

Hilde in de schelpenkar
Bakkum - In het kader van 
het monumentenweekein-
de werd de Bakkumse schel-
penkar Jacob van het Strand-
vondstenmuseum met het 
paard Milano een stukje ‘ge-

mend’ door Hilde, die speci-
aal voor deze gelegenheid 
naar Heiloo was gereden. 

Op de foto is Hilde te zien 
met Ronald Cats. 

Castricum - Appartemen-
tencomplex Clematis aan de 
Admiraal de Ruyterlaan is 
overgegaan van een centra-
le gasverwarming naar duur-
zame verwarming via zoge-
noemde bodemwarmtewis-
selaars. Het is de vlag op een 
project van CALorie, dat het 
initiatief nam om grotere ge-
bouwen in Castricum de mo-
gelijkheid te bieden op een 
rendabele manier te verduur-
zamen. In Kodi Energiebe-
sparende Technieken vond 
CALorie een kundige en be-
trouwbare uitvoerende par-
tij. De partijen hopen dat na 
deze ‘pilot’ andere grote ge-
bouweigenaren volgen.

Flat Clematis is 
nu duurzaam

Week van de dementie
Regio - 21 september is door 
de Wereld Gezondheid Orga-
nisatie uitgeroepen tot We-
reld Alzheimer Dag.  Voor 
mensen met dementie en 
hun naasten organiseren de 
locaties van ViVa! Zorggroep 
en Zorgbalans in de regio al-
lerlei activiteiten op het ge-
bied van fi lm, muziek of be-
wegen waaraan mensen met 
dementie en hun mantelzor-

gers uit de wijk die nog thuis 
wonen deel kunnen nemen. 
In het kader van de demen-
tieweek worden verschillen-
de organisaties/winkeliers 
getraind in het herkennen 
van de signalen van demen-
tie. Zij ontvangen een sticker 
waarmee zij laten zien dat zij 
dementievriendelijk zijn. Het 
activiteitenprogramma staat 
op www.vivazorggroep.nl. 



Clubkampioenen bij 
Tennisvereniging De Dog

Uitgeest - Een plekje be-
machtigen op de inmiddels 
beroemde Wall of Fame in 
het clubhuis en dus een jaar-
tje  genieten van eeuwige 
roem. Dat was de inzet voor 
de leden van TV De Dog tij-
dens de clubkampioen-
schappen die de afgelopen 3 
weken in verschillende cate-
gorieën zijn gespeeld. Afge-
lopen zaterdag waren de fi-
nales. Eerst was het de beurt 
aan de jeugd, waarna vervol-
gens de senioren de degens 
met elkaar kruisten. Het was 
een gezellige drukte op het 
park. 
Er stonden dan ook veel 
spannende wedstrijden op 
het programma, waarin de 
spelers elkaar niets cadeau 
wensten te doen.  Gelukkig 
werd daarbij de gemoedelijke 
en sportieve sfeer doorgaans 
niet uit het oog verloren. Dat 
prestaties uit het verleden 
geen garantie zijn voor de 
toekomst, bleek wel uit het 
feit dat alleen Arnold van Eg-
mond (HE6) en Ewoud Pruim 
en Hilde Frantsen (GD6) hun 
titel wisten te prolongeren. 
De toernooicommissie kan 

dan ook terug kijken op een 
geslaagd toernooi en be-
dankt iedereen voor zijn/haar 
deelname.

Winnaars clubkampioen-
schappen senioren 

TV De Dog 2015
HD4: 1. Vincent Groen / 
Frank Klein, 2. Koen Corne-
lisse / Wessel Schilp; DE4: 1. 
Marjorie vd Gragt, 2. Marloes 
Jongejans; DD4: 1. Marloes 
Jongejans/Sharon Krop, 2.  
Marjorie vd Gragt/Irina Ur-
sem; GD4: 1. Ronald Vlieland  
/Marloes Jongejans, 2. Den-
nis Bakkum/Sharon Krop; 
HE6: 1. Arnold van Egmond, 
2. Dennis Bakkum; HD6: 
1 Mark Frantsen/Vincent 
Groen, 2. Cees Buur/Martijn 
Veen; DD6: 1. Erna Oostra/
Eveline Vromans, 2. Floor-
tje Putter/Josine Putter; GD6: 
1. Ewoud Pruim/Hilde Frant-
sen, 2. Leon Tor/Marjorie vd 
Gragt; HE7: 1. Mark Frantsen, 
2. Floris Cooymans; HD7: 1. 
Rick Buys/Kees Theunis-
sen, 2. Martien Hes/Matthijs 
Westers; DE7: 1. Gerda Huij-
bens, 2. Tayana Unterberger; 
DD7: 1. Claudia Groen/Wen-

dy van ‘t Hof, 2. Truus van 
Duin/Caja Wemmers; GD7: 
1. Tom Veen/Maaike van der 
Landen, 2. Andre Heijne/Eli-
sa Heijne-De Wildt; HE8: 1. 
Robbert Buur, 2. Mark Groen; 
HD8: 1. George Formanoy/
rthur Tanahatoe, 2. Robbert 
Buur/Herman Sminia; DE8: 
1. Kirsten Mobach, 2. Mari-
na Kaldenbach; GD8: 1. Jan 
van Tunen/Miranda Castri-
cum, 2. Harry Meijer / Sylvia 
Adrichem.

Winnaars jeugdclubkam-
pioenschappen TV De 

Dog 2015
Categorie Rood JE: 1. Tim 
Nuyten, 2. Melle Meijer; 
Oranje JE: 1. Robin Mullink, 
2. Ruben Heijne; Oranje ME: 
1. Liz Buur, 2. Rosalie Heijne; 
Groen ME: 1. Femke Liefting, 
2. Sanne Leyesen; Groen 
dubbel: 1. Femke Liefting/
Wouter de Bruin, 2. Sanne 
Leyesen/Pleun Vet; Geel mix: 
1. Dirck Mulder/Mike Roe-
lands/Marinthe Mulder/Elisa 
de Wolff, 2. Bas Groen/Bo Pi-
rovano/Emiel Huijbens/Tom 
Scholten. Geel enkel ME: 1. 
Elisa de Wolff, 2. Eva Sminia.

Uitgeest - Donderdag 10 
september was er een klein 
feestje in het zwembad van 
Uitgeest vanwege de uitrei-
king van het keurmerk Veilig 
en Schoon. Om dit keurmerk 
te verwerven is het zwembad 
de afgelopen maanden ge-
toetst op alle mogelijke ver-
schillende aspecten van vei-
ligheid en hygiëne. Van de 
waterkwaliteit, de reinheid 
van de kleedkamervloeren en 
horecahygiëne tot de veilig-
heid van de glijbaan en het 
elektra.

Evert Jan Hulshof, de di-
recteur Nationaal Platform 
Zwembaden, reikte het keur-
merk uit. “Het is knap dat De 
Zien met haar vrijwilligers dit 
in zo korte tijd voor elkaar 
heeft weten te boksen”, aldus 
Hulshof. “Van de 900 zwem-
baden in Nederland zijn er 
slechts 220 in het bezit van 
dit keurmerk.” 

Er liggen nog meer feestelijk-
heden in het verschiet. Za-
terdag 26 september zal het 
zwemseizoen feestelijk wor-
den afgesloten. Tussen 11.00 
en 14.00 uur is iedereen van 
harte welkom om het prach-
tige zwemseizoen te vieren. 
Toegang is gratis. Het pro-
gramma van die dag wordt 
op de website en facebook 
gepubliceerd. 

Op verzoek van veel hon-
denliefhebbers zal er op 
zondag 27 september van 
11.00-12.00 uur hondenzwe-
men zijn. Met een feestelij-
ke verrassing voor alle hon-
den die met hun baasjes ko-
men zwemmen. De baasjes 
betalen entree, abonnemen-
ten zijn geldig, de honden 
zijn gratis.
Maandag 21 tot en met vrij-
dag 25 september komt de 
middagopenstelling te ver-
vallen. Het zwembad is dan 
alleen ’s morgens van 9.00 
tot 11.00 uur geopend. 
Ook na afsluiting van het 
zwemseizoen is er nog steeds 
van alles te doen op het ter-
rein van het zwembad. Van-
af de zomervakantie is er het 
Haakcafé op woensdag van 
10.00 tot 12.00 uur. Iedereen 
die van haken, breien of an-
der handwerken houdt is 
welkom om daar gezellig aan 
te schuiven. Voor als je er 
even niet uitkomt is er des-
kundige begeleiding. Mate-
riaal moet zelf worden mee-
gebracht. Het Haakcafé is 
één van de activiteiten van 
de WinterZien. De Winter-
Zien heeft nog veel meer leu-
ke activiteiten in petto. 
Die worden gepubliceerd op 
de website www.zwembad-
dezien.nl en op de facebook-
pagina www.facebook.com/
openluchtzwembaddezien.

In zwembad De Zien
Feestelijke afsluiting 
van het zwemseizoen

Grote Clubactie
Uitgeest - Vanaf 19 septem-
ber komen kinderen weer 
langs de deuren om loten 
van de Grote Clubactie te 
verkopen. Ook uit Uitgeest 
doen clubs mee aan de jaar-
lijkse actie om de clubkas 
een financiële injectie te ge-
ven. Verenigingen in Neder-
land rekenen elk jaar op de 
opbrengsten van de Grote 
Clubactie om de clubkas te 
spekken. Clubs hebben de-

ze middelen vaak hard no-
dig om rond te komen. Maar 
liefst 80% van de opbrengst 
van de loten gaat direct naar 
de verenigingen.

Dit jaar doen in Uitgeest de 
volgende clubs mee: Korf-
balvereniging Stormvogels, 
Jeugdvereniging Don Bos-
co, FC Uitgeest, MHCU,  Uit-
geester Harmonie en  Gym-
nastiekvereniging Unitas.

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert 
woensdag 23 september een 
modeshow in De Zwaan. De-
ze modeshow wordt verzorgd 
door J & R Fashion (voorheen 
Janet mode). Na afloop van 
de show is er voldoende ge-
legenheid de kleding te pas-
sen. Er is een paskamer aan-
wezig. Elke keer weer een 
gezellige middag waarop u 
kunt zien hoe de mode van 
het komend seizoen eruit zal 
gaan zien.
Er worden twee waardebon-

nen verloot. Uw entreekaartje 
is tevens uw lotnummer voor 
de verloting.
Woensdag 23 september 
2015 van 14.00 – 16.00 uur. 
Kosten 2 euro inclusief kof-
fie/thee. Informatie en op-
geven op het kantoor van de 
Stichting Uitgeester Senio-
ren, op de eerste etage van 
dorpshuis De Zwaan, Mid-
delweg 5 in Uitgeest, telefo-
nisch: 0251-31 90 20 of via 
e-mail: s.u.s@inter.nl.net. Zie 
ook de website: www.uit-
geestersenioren.nl.

Modeshow bij S.U.S.
Uitgeest - Maandelijks or-
ganiseert de Stichting Uit-
geester Senioren een film-
middag in De Zwaan. Wilt 
u weten welke film? Er han-
gen posters in Dorpshuis de 
Zwaan of u kunt langsko-
men op het kantoor van de 
S.U.S., waar u een filmboek-
je in kunt kijken.
De volgende film is op 
woensdag 30 september 
van 14.00 tot 16.00 uur. Kos-
ten 3 euro inclusief koffie/
thee en cake in de pauze. 
Zie ook de website: www.
uitgeestersenioren.nl.

Filmmiddag
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Limmen pakt fors uit 
tijdens de kermis: 8-2 
Limmen - Het tweede week-
end van september, ieder-
een uit Limmen weet dat 
het dan Limmer kermis is en 
dat op de zondag om 14.00 
uur de plaatselijke voetbal-
club aftrapt voor de fameu-
ze kermiswedstrijd. Wijk aan 
Zee was uitgenodigd om 
als tegenstander te funge-
ren. Ruim 1.000 toeschou-
wers stonden rond het veld. 
Na een wat aftastend begin 
bij beide ploegen was het 
Wijk aan Zee die wat beter in 
de wedstrijd kwam. Doelman 
Randy Scheerman maakte bij 
het uitverdedigen een klas-
sieke fout en de spits van 
Wijk aan Zee scoorde 0-1. 
Limmen had een minuut of 
tien nodig om zich te herpak-
ken, maar de aanval waar de 
1-1 uitkwam was van grote 
klasse. De lange bal op Jordy 
Siepel was precies op maat 
en de inzet onhoudbaar voor 
de keeper van de gasten. De 
2-1 was weer van grote klas-
se; de corner van Emiele 

Veldt kon nog worden uitver-
dedigd, maar tegen die kap-
beweging en weer een uit-
stekende voorzet van Emie-
le hadden de gasten geen 
antwoord. Jack van der Reep 
klopte de bal binnen. Na de 
rust volgde uit een corner 
de 2-2. Het was wachten tot 
de zestigste minuut toen de 
wedstrijd ontplofte. De wissel 
van Paul Zeeman voor Stan 
Donker had nog niet plaats-
gevonden of Paul had de 3-2 
op zijn naam staan. Wat de 
toeschouwers daarna voor-
geschoteld kregen, was in 
al die fameuze kermiswed-
strijden nog niet gezien. Wijk 
aan Zee werd helemaal over-
lopen. Het waren Jan Welbo-
ren (2x), Paul Zeeman nog 
(2x) en Jim Ruiter (1x) die 
de eindstand van 8-2 op het 
scorebord zetten. De volgen-
de thuiswedstrijd is zondag 
27 september tegen Vitesse 
’22, de eerste derby van het 
seizoen op Dampegheest. 

Heemskerk - Zondag 20 
september wordt een spiri-
tuele beurs gehouden in het 
Sportcentrum Heemskerk 
van 11.00 tot 17.00 uur.

Er zijn paragnosten, helder-
zienden, mediums, kaarleg-
sters, men komt meer te we-
ten over aura-fotografi e en 
psychmetrie, er zijn sieraden 

Spirituele beurs Mesologie voor 
chronische klachten

Bakkum - Tineke van Roon 
heeft een praktijk voor me-
sologie op de oude Parklaan 
in Bakkum en in Beverwijk. 
Deze vorm van geneeskun-
de, die een aantal natuurge-
neeswijzen combineert met 
reguliere medische kennis, 
kan voor iedereen van grote 
waarde zijn, vooral voor men-
sen met chronische klach-
ten. De mesoloog streeft er-
naar dat mensen hun eigen 
evenwicht of balans vinden 
of hervinden.
,,De mesoloog kijkt naar de 
hele mens en gaat niet uit 
van de klacht maar van de 
dieperliggende oorzaak”, ver-
telt Tineke. ,,Verbanden tus-
sen de klacht of klachten, de 

voeding, leefgewoonten en 
achtergrond worden beke-
ken.
Men kan bijvoorbeeld met 
klachten als vermoeidheid, 
maag- darmproblemen, 
hoofdpijn,  gewrichtsklach-
ten, huidproblemen, aller-
gieën, somberheid et cete-
ra bij de mesoloog terecht. 
De behandeling kan bestaan 
uit voedings- en leefadvie-
zen, voedingssupplementen, 
en homeopathische midde-
len of kruiden. Maar bewust-
wording, motivatie en eigen 
verantwoordelijkheid zijn ook 
van belang.”
Voor meer informatie tel: 06-
18740363 of  www.mesolo-
giecastricum.nl. 

te koop, boeddha’s, welness-
producten en edelstenen. 
Van 11.00 tot 12.00 uur geldt 
vijftig procent korting op de 
toegangsprijs, 2,50 in plaats 
van 5,00 euro. Kinderen tot 
twaalf jaar kunnen onder be-
geleiding gratis naar binnen. 
Iedere 25e bezoeker krijgt 
desgewenst een gratis con-
sult. De organisatie is in han-
den van Pracht en Kracht van 
het Licht. Het adres is Kerk-
weg 221. 

Limmen - Fit4lady organi-
seert op haar vijftien locaties 
een ‘Najaars Afslank Onder-
zoek’ en draagt daarmee bij 
aan onderzoekhart- en vaat-
ziekten bij vrouwen. Hart- en 
vaatziekten vormen doods-
oorzaak nummer een bij 
vrouwen. Regelmatig sporten 
en een lager vetpercentage 
zijn van grote invloed op het 
goed functioneren van hart 
en bloedvaten.
Op de sportscholen voor 
vrouwen van Fit4lady kunnen 
per vestiging honderd vrou-
wen deelnemen aan het on-
derzoek. Doel is om resultaat 
te halen door doelgericht aan 
gewicht en gezondheid te 
werken in vijf weken.
De vrouwen beginnen met 
een fi theidstest, inclusief me-
ting van gewicht, lichaams-
vetpercentage en de Body 
Mass Index. Gedurende vijf 
weken sporten zij twee of 
drie keer per week met bege-
leiding van ervaren trainsters. 
Hier hoort ook een speciale 

buikspiertraining bij. Het gaat 
om een persoonlijke training 
op eigen niveau. Na vijf we-
ken volgt weer een fi theids-
test en een analyse van al-
le gegevens. De deelnemers 
krijgen bovendien een voe-
dingsadvies en tips voor het 
bereiken van een gezond ge-
wicht.  
De resultaten van het totale 
onderzoek worden anoniem 
gerapporteerd aan de Hart-
stichting. Meedoen aan het 
onderzoek kost 47,95 euro, 
hiervan wordt tien euro ge-
doneerd aan de Hartstich-
ting. Aanmelden kan tot en 
met 29 september, de start-
datum van het onderzoek. In-
stromen kan nog tot en met 
15 oktober. Aanmelden via 
www.fit4lady.nl/afslankon-
derzoek.
Fit4lady is de grootste Ne-
derlandse fi tnessketen voor 
vrouwen.  In deze regio is Fit-
4lady gevestigd aan De Drie 
Linden 3 te Limmen, naast 
Univé.

Open lessen 
bij Toonbeeld
Castricum - Vanaf 12 sep-
tember organiseert Toon-
beeld een Open Lessen 
Week. Een week waarin ie-
dereen, jong en oud, mee kan 
doen met beeldende lessen. 
Alle kinderen in basisschool-
leeftijd konden op woens-
dagmiddag terecht voor 
schilderen, keramiek en een 
beeldende cursus die is be-
gonnen op 16 september. 
Volwassenen kunnen nog 
meedoen aan tekenen en 
schilder en op 16 september 
van 19.30-22.00 uur, beeld-
houwen, 16 september van 
19.30-22.00 uur. Schilderen 
op 19 september van 10.00-
12.30 uur en keramiek op 28 
september maandag 19.30-
22.00 uur. Voor alle open les-
sen geldt dat de les vrijblij-
vend kan worden gevolgd en 
alleen dan wordt betaald als 
men zich voor de hele cursus 
aanmeldt. Aanmelden kan 
via tnbeeld@xs4al.nl of bel 
0251-659012. Alle informa-
tie staat ook op www.toon-
beeld.tv. 

IJmuiden - Zondag 20 sep-
tember wordt op het Velser-
duinplein achter de Hema de 
laatste kofferbakmarkt van 
dit seizoen gehouden. 

De kofferbakmarkt staat 

Kofferbakmarkt weer vol met auto’s met goe-
deren die te koop zijn. De 
markt wordt gehouden van 
08.00 tot 15.00 uur. Deelne-
men aan deze markt is mo-
gelijk. De kosten zijn van-
af 10 euro per auto. Meer in-
formatie: 0255-518380 of 06-
57539029.

Castricum - Music-Train 
houdt op zaterdag 26 sep-
tember de jaarlijkse rommel-
markt in de Maranathakerk. 
Van 9.00 tot 13.00 uur kan 
iedereen op zoek gaan naar 
goedkope fototoestellen, kof-
fers, huishoudelijke spullen 
en speelgoed. 

Tussen alle boeken, platen 
en dvd’s kunnen zeldzame 
exemplaren zitten. Voor de 
bezoekers is er tevens koffi e 
of thee met iets lekkers en en 
loterij. De opbrengst is voor 
het koor Music-Train. Vanaf 
vrijdag 25 september 14.00 
uur is het mogelijke spullen 
te brengen in de kerk. Bel 
met vragen naar 0251 656811 
of 0251 319151.

Rommelmarkt 
Music-Train 

Mesologie voor 
chronische klachten

Bakkum - Tineke van Roon 
heeft een praktijk voor me-
sologie op de oude Parklaan 
in Bakkum en in Beverwijk. 
Deze vorm van geneeskun-
de, die een aantal natuurge-
neeswijzen combineert met 
reguliere medische kennis, 
kan voor iedereen van grote 
waarde zijn, vooral voor men-
sen met chronische klach-
ten. De mesoloog streeft er-
naar dat mensen hun eigen 
evenwicht of balans vinden 
of hervinden.
,,De mesoloog kijkt naar de 
hele mens en gaat niet uit 
van de klacht maar van de 
dieperliggende oorzaak”, ver-
telt Tineke. ,,Verbanden tus-
sen de klacht of klachten, de 

voeding, leefgewoonten en 
achtergrond worden beke-
ken.
Men kan bijvoorbeeld met 
klachten als vermoeidheid, 
maag- darmproblemen, 
hoofdpijn,  gewrichtsklach-
ten, huidproblemen, aller-
gieën, somberheid et cete-
ra bij de mesoloog terecht. 
De behandeling kan bestaan 
uit voedings- en leefadvie-
zen, voedingssupplementen, 
en homeopathische midde-
len of kruiden. Maar bewust-
wording, motivatie en eigen 
verantwoordelijkheid zijn ook 
van belang.”
Voor meer informatie tel: 06-
18740363 of  www.mesolo-
giecastricum.nl. 
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FC Uitgeest strijdt maar wint niet
Uitgeest - Kan een 0-0 wed-
strijd ook een leuke wed-
strijd zijn? Je zou zeggen van 
niet vanwege het ontbreken 
van doelpunten. Toch was de 
wedstrijd tussen FC Uitgeest 
en LSVV een alleraardigste 
vertoning. Beide teams lever-
den strijd, er waren pogin-
gen tot goed voetbal, er kwa-
men kansen en beide teams 
speelden om te winnen. Na 
het laatste fluitsignaal, van 
de jonge maar voortreffe-
lijk leidende scheidsrech-
ter Bruggeling, stond er ech-
ter nog gewoon 0-0 op het 
scorebord (hoewel?). Met 
die uitslag konden allebei de 
teams uiteindelijk wel leven.

Bij FC Uitgeest ontbraken 
de nog steeds geblesseer-
de Sander van den Helder 
en topscorer van het vorig 
seizoen, Lester Half. Bij bei-
den is er echter sprake van 

licht in de blessuretunnel. 
Net als vorige week heetten 
Stan Vrouwe en Jordy Duijn 
hun vervangers. FCU begon 
sterk aan de wedstrijd. Met 
vlot combinatiespel werd 
het doel van keeper Stet ge-
zocht. Vreemd genoeg lever-
de dat weinig echte  kan-
sen op. Dat had alles te ma-
ken met de kracht van LSVV, 
namelijk snel druk zetten op 
de tegenstander en de ruim-
tes klein houden. FC Uitgeest 
had het er maar moeilijk mee. 
Veelvuldig balverlies was het 
gevolg en steeds vaker werd 
er gekozen voor de lange bal 
wat niet altijd de beste oplos-
sing leek. LSVV kwam beter 
in de wedstrijd en FCU mocht 
in de 35e en 36e minuut van 
geluk spreken dat zowel 
Danny Konijn als Boy Kansen 
(echt waar) kansen onbenut 
lieten. Toch was het FCU dat 
de grootste mogelijkheid op 

een voorsprong liet liggen. 
Na een mooie aanval schoot 
Jorn Brouwer in de 43e mi-
nuut de bal in het zijnet in 
plaats van de goal. 
De tweede helft gaf hetzelf-
de beeld. Er leek op het eer-
ste gezicht een overwicht 
voor FC Uitgeest te zijn maar 
tot echt grote kansen leidde 
dat niet. Meer en meer wer-
den duels op het midden-
veld verloren en werd duide-
lijk dat de beste spelers van-
daag in de verdediging van 
beide teams stonden. Zo was 
vandaag aan de kant van FC 
Uitgeest laatste man en aan-
voerder Emiel Sinnige de ab-
solute uitblinker maar scoor-
de ook de rest van de verde-
diging een dikke voldoen-
de. Zo was het keeper Da-
ve Davidson die in de 93e 
minuut met een fraaie red-
ding op een inzet van Pauw 
de brilstand op het geheel 
vernieuwde fraaie scorebord 
van FC Uitgeest wist te hou-
den. Althans, zo zou het ge-
weest moeten zijn, ware het 
niet dat hetzelfde scorebord 
niet verder wist te komen dan 
de horde van de 52e minuut. 
Werk aan de winkel voor de 
vrijwilligers dus.
Zo kent het team van Ron 
Bouman een aardige sei-
zoenstart met vier punten uit 
twee wedstrijden maar is er 
ook nog ruimte voor verbe-
tering. Misschien is trainen 
op het nemen van corners 
en vrije trappen een sugges-
tie?  Strijd levert het team in 
ieder geval voldoende en dat 
is ook wat waard. (De Afval-
lende Bal)

FC Uitgeest: Davidson, Uit 
den Boogaard, Sinnige, 
Vrouwe, Haan, Olgers, de 
Wit, Brouwer, de Jong (84e 
van Rossum), Koedijk (52e 
Smit), Duijn (68e George). 

Hij is pas 26 jaar maar toch 
is Emiel Sinnige één van de 
oudere en meer ervaren 
spelers van FC Uitgeest. Zo 
speelt hij ook. Emiel straalt 
rust uit, leidt zijn team en 
geeft met een voorbeeldige 
instelling het goede voor-
beeld zowel in als buiten 
het veld. Zoals zondag dus 
tegen LSVV. De jury was 
unaniem, hij was de Bak-
kum en Krookspeler van 
de wedstrijd. Emiel, ga zo 
door!

Bakkum en 
Krookspeler

Uitgeest - Met een derde 
plaats tijdens de laatste wed-
strijd van de 9-holes Zomer-
avond Competitie van de Uit-
geester Golfclub De Bakker is 
Martin van Velzen de winnaar 
geworden op de baan van de 
Heemskerkse Golfclub. De 
afsluitende wedstrijd werd 
afgelopen woensdag gewon-
nen door Bart van der Linden 
met een totaal van 18 stable-
ford punten, goed voor een 
tweede plaats in het alge-
meen klassement. Lex Wan-
sink legde verrassend beslag 
op plaats drie. 
De zege van Van Velzen is 
niet geheel onverwacht. Hij 
speelt een erg constant sei-

zoen en strijdt bijna altijd 
mee voor de prijzen. Vooral 
op de mooie greens van de 
Heemskerkse was hij onge-
naakbaar.
In totaal deden dit jaar 46 le-
den van de Uitgeester Golf-
club De Bakker mee. De bes-
te dame werd dit jaar Gré 
Kuil met een zevende plaats, 
zij golfde alle zes de wedstrij-
den en presteerde boven ver-
wachting.
Op de foto staan de prijswin-
naars van de laatste wed-
strijd, van links naar rechts 
Stef Horn (2e), Martin van 
Velzen (3e, tevens algemeen 
winnaar) en Bart van der Lin-
den (1e).

Bij Uitgeester Golfclub De Bakker

Van Velzen wint 
Zomeravondcompetitie

Goede competitiestart 
FC Uitgeest Vrouwen 1
Uitgeest - Vrouwen 1 van FC 
Uitgeest is de competitie be-
gonnen met een klinkende 
6-0 overwinning tegen SVIJ. 
Het grotendeels uit A-junio-
ren bestaande team speelde 
de eerste helft goed verzorgd 
voetbal maar kwam niet tot 
scoren. De juiste eindpass 
die moest leiden tot een ech-
te kans ontbrak. SVIJ kon 
echter niets inbrengen tegen 
de solide verdediging onder 
leiding van aanvoerder Tan-
ja Langedijk. De tweede helft 
ging FC Uitgeest voortvarend 
van start. Aanvallen werden 
zorgvuldig opgezet en SVIJ 
kwam niet meer onder de 
druk vandaan. In de 60e mi-

nuut was het Lotte Smit die 
een steekpass van Bo Smit 
strak achter de SVIJ goalie 
schoot. Danielle Kortekaas 
zorgde voor de 2-0 en direct 
er achteraan de 3-0. Hiermee 
was het verzet van SVIJ de-
finitief gebroken. Anouk de 
Goede ronde een aanval over 
3 schijven prachtig af door de 
bal met haar linkerbeen dia-
gonaal in het doel te schie-
ten. De 14 jarige C-junior 
Sophie Walsmit scoorde als 
invaller de 5-0 en uitblinker 
en alleskunner Eva Schave-
maker kreeg loon naar wer-
ken, zij was verantwoordelijk 
voor de 6-0 wat ook de eind-
stand was.

Woensdag  16 September
Senioren:
Vitesse 22 2-FC Uitgeest 2 19:00

Zaterdag 19 September 
Junioren:
IVV B1-FC Uitgeest B1 14:00
DEM B3-FC Uitgeest B2 13:50
FC Uitgeest B3-Kolping Boys B8 14:30
SVA B3-FC Uitgeest B4 12:00
Bloemendaal B4FC Uitgeest B5 13:15
FC Uitgeest C1-Volendam (rkav) C2 11:00
FC Uitgeest C2-Castricum C2 14:30
Berdos C3-FC Uitgeest C3 14:00
FC Uitgeest C4-Vitesse 22 C3 11:00
FC Uitgeest C5-Kennemers C3 14:30
ADO ‘20 C8-FC Uitgeest C6 11:30
ADO ‘20 C9-FC Uitgeest C7 11:30
Meisjes:
FC Uitgeest MB1-RODA 23 MB1 14:30
FC Uitgeest MB2-DEM MB1 12:30
WSV 30 MB2-FC Uitgeest MB3 13:30
Kwiek 78 MC2-FC Uitgeest MC1 12:15
FC Uitgeest MC2-Foresters de MC1 14:30
FC Uitgeest MD1-Jong Holland MD1 09:00
FC Uitgeest ME2-HSV ME1 09:00
Pupillen:
Vitesse 22 D1-FC Uitgeest D1 12:00
FC Uitgeest D2-KFC D2 13:00
Vitesse 22 D2-FC Uitgeest D3 09:45
FC Uitgeest D4-Jong Hercules D1 13:00
FC Uitgeest D5-Koedijk D5 11:00
Foresters de D5-FC Uitgeest D6 11:30
FC Uitgeest D7-DSS D9 09:00
FC Uitgeest E1-Reiger Boys E1 13:00
Meervogels 31 E1-FC Uitgeest E2 10:15
ODIN 59 E3-FC Uitgeest E3 09:00
FC Uitgeest E4-Jong Hercules E1 11:30
Meervogels 31 E2-FC Uitgeest E5 09:00
Meervogels 31 E3-FC Uitgeest E6 09:00

FC Uitgeest E7-BOL E4 11:30
Castricum E6-FC Uitgeest E8 10:00
FC Uitgeest E9-Jong Hercules E2 11:30
H´lem-Kennemerland E5-
FC Uitgeest E10 10:00
FC Uitgeest E11-Alliance 22 E6 09:00
Zandvoort E7-FC Uitgeest E12 08:45
FC Uitgeest F1-ODIN 59 F1 09:00
FC Uitgeest F2-Foresters de F3 10:15
Wijk aan Zee F1-FC Uitgeest F3 11:45
FC Uitgeest F4-Stormvogels F2 10:15
Vitesse 22 F3-FC Uitgeest F5 09:45
Assendelft F3-FC Uitgeest F6 09:00
FC Uitgeest F7-
Sporting Krommenie F9 10:15
FC Uitgeest F8-Velsenoord F3 09:00
WSV 30 MP1-FC Uitgeest MP1 08:30
Rijp (de) MP1-FC Uitgeest MP2 09:30
Schagen MP1-FC Uitgeest MP3 09:00
G-team:
FC Uitgeest G1-Koedijk G2 11:30

Zondag 20 September
Senioren:
FC Den Helder 1-FC Uitgeest 1 14:00
FC Den Helder 2-FC Uitgeest 2 11:30
Foresters de 3-FC Uitgeest 3 11:00
FC Uitgeest 5-VVS 46 4 13:00
FC Uitgeest 6-Foresters de 5 13:00
Hillegom sv 5-FC Uitgeest 8 10:30
GSV 3-FC Uitgeest 9 09:30
FC Uitgeest 10-HSV 8 13:00
FC Uitgeest 11-KFC 5 10:30
FC Uitgeest 12-Zaanlandia 4 10:30
Junioren:
DSS A1-FC Uitgeest A1 11:30
FC Uitgeest A2 -Dijk De A1 13:00
Dames: 
Rijp (de) VR1-FC Uitgeest VR1 12:00
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N203 Castricum-Uitgeest 
dicht voor groot onderhoud
De provinciale weg N203 tussen Castricum en Uitgeest krijgt groot onder-
houd. De weg is van woensdag 16 september 20.00 uur tot vrijdagavond 9 
oktober 20.00 uur afgesloten tussen de kruising Zeeweg (N513) en de be-
bouwde kom in Uitgeest. Het verkeer wordt omgeleid.

Omleidingen
De provincie heeft in overleg met de gemeenten Castricum, Uitgeest en Hei-
loo verschillende omleidingsroutes ingesteld. Verkeer moet rekening houden 
met langere rijtijden van 15 minuten of langer in de spits. Het fietspad langs 
de N203 blijft bereikbaar. Actuele informatie, omleidingskaarten en verkeers-
maatregelen zijn te vinden via: www.infoN203.nl.

Uitgeesterweg
De gemeente Uitgeest heeft er in verband met het te verwachten sluipver-
keer en de verkeersveiligheid voor gekozen het zuidelijke deel van de Uit-
geesterweg vanaf de Startingerweg tijdens de spits af te sluiten voor gemo-
toriseerd verkeer. 
De gemeente Castricum houdt het noordelijke deel van de Uitgeesterweg en 
de Startingerweg (tot de kruising Sluisweg) wèl open voor gemotoriseerd ver-
keer. Beide gemeenten blijven de verkeerssituatie volgen en passen zo nodig 
de maatregelen aan, mocht de situatie daarom vragen.

Werkzaamheden
Vanwege de veiligheid voor het verkeer en wegwerkers wordt de provinci-
ale weg N203 geheel afgesloten. De provincie werkt dag en nacht door zo-
dat de werkzaamheden aan de weg tot 3,5 week beperkt blijven. In deze pe-
riode worden de bruggen in de N203, over de Schulpvaart en Hendriksloot, 
vernieuwd en de aansluiting met de Nesdijk wordt veiliger ingericht. Verder 
vernieuwt de provincie het asfalt en de markeringen op de weg en fietspad.

Fasering
Het groot onderhoud wordt in fasen uitgevoerd. In de volgende fase wordt 
gewerkt aan de kruising N203/Zeeweg (N513). De kruising wordt tussen 9 
oktober tot 12 oktober afgesloten. De provinciale weg is in dit weekend ten 
noorden en ten zuiden van de kruising wel bereikbaar. Daarna wordt gewerkt 
aan de Zeeweg. Van 12 oktober tot 26 oktober wordt het verkeer via één rij-
baan langs de werkzaamheden aan de Zeeweg geleid.

Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers bellen naar het 
provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 0800- 0200600 (gratis).

Ophaaldata gft-afval

In week 39 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 21 september. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 23 september.
De Koog: donderdag 24 september.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 25 september. 

Het plastic afval wordt opgehaald op vrijdag 25 september.

Fietsbrug Geesterweg 
tijdelijk dicht
Vanaf maandag 21 september worden er werkzaamheden uitgevoerd aan 
de meest noordelijke fietsbrug van de Geesterweg (nabij de gemeentewerf). 
De brug is voor het fietsverkeer tot en met 5 oktober niet toegankelijk. Er 
komt een omleiding via de Molenwerf en Westerwerf. 

 Maatregelen tijdens afsluiting N203

Concreet gelden de volgende maatregelen:
•	Van	06.00	tot	10.00	is	de	Uitgeesterweg	in	Uitgeest	afgesloten	
 voor doorgaand verkeer (toegang alleen met passen).
•	Van	7.30	tot	9.00	uur	geldt	er	eenrichtingsverkeer	van	
 Castricum richting Akersloot via de Uitgeesterweg en de 
 Startingerweg in Castricum. 
•	Verkeersregelaars	staan	bij	het	viaduct	over	de	A9	en	de	
 T-splitsing met het fietspad naar de Nesdijk voor een veilige 
 begeleiding van fietsers. 
•	Tijdens	de	spits	geldt	een	aangepaste	snelheid	voor	het	hele	
 traject van 30 km per uur.
•	Tussen	9.00	en	16.30	uur	is	er	vrij	verkeer	over	de	
 Uitgeesterweg en Startingerweg in Castricum, van 10.00 tot 
 15.00 uur is er vrij verkeer over de Uitgeesterweg in Uitgeest.
•	Van	15.00	tot	19.00	is	de	Uitgeesterweg	in	Uitgeest	afgesloten	
 voor doorgaand verkeer (toegang alleen met passen).
•	Van	16.30	tot	19.00	uur	geldt	er	eenrichtingsverkeer	richting	
 Castricum vanaf de A9 op de Startingerweg en de 
	 Uitgeesterweg	in	Castricum.	Verkeersregelaars	zijn	paraat	bij	
 het viaduct over de A9 en de T-splitsing met het fietspad naar 
 de Nesdijk. Ook dan geldt een aangepaste snelheid.
•	Na	19.00	uur	is	er	vrij	verkeer	over	de	Uitgeesterweg	en	de		
 Startingerweg zowel in Castricum als Uitgeest.

Week van de dementie 
vanaf 21 september
Wist u dat de ziekte dementie hard op weg is om volksziekte nummer 1 van 
Nederland te worden? Door de vergrijzing en de stijging van de levensver-
wachting neemt het aantal mensen met dementie de komende jaren sterk 
toe. Op dit moment leven in Nederland ruim 250.000 mensen met demen-
tie. De verwachting is dat dit aantal in 2040 is verdubbeld tot meer dan een 
half miljoen.

Invloed op samenleving
Het grootste gedeelte van de mensen met dementie woont thuis, namelijk 
70%. Van dit percentage woont ruim 40% alleen. Het zijn voornamelijk de 
naasten (de mantelzorgers) die een groot deel van de zorg voor hun rekening 
nemen. Onderzoek wijst uit dat veel mantelzorgers zwaar tot ernstig belast 
zijn. Ook blijkt het niet gemakkelijk voor mensen met dementie en hun naas-
ten om zo gewoon mogelijk mee te blijven doen in de samenleving. Gemeen-
ten kunnen op dit gebied een belangrijke bijdrage leveren. De regio Midden-
Kennemerland en de IJmond-gemeenten willen hierin graag samen optrek-
ken.

Activiteiten 
21 september 2015 is door de Wereld Gezondheid Organisatie uitgeroepen 
tot Wereld Alzheimer Dag. In en rond deze week organiseert de dementieke-
ten in regio Midden-Kennemerland samen met de aangesloten leden activitei-
ten waaraan alle inwoners van de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heems-
kerk, Uitgeest en Velsen kunnen deelnemen. De meeste activiteiten zijn kos-
teloos. Er is een boottocht voor mensen met beginnende dementie die nog 
thuis wonen; Still Alice, een film over een hoogleraar die langzaam de grip 
op haar leven kwijtraakt nadat de ziekte Alzheimer bij haar wordt geconsta-
teerd (De Zwaan, 16 oktober); een lezing over het verschil tussen vergeetach-
tigheid en dementie (bibliotheek Dokter Brugmanstraat, 21 september, 19.30 
uur), en een marktkraam met informatie op de weekmarkten. Voor mensen 
met dementie en hun naasten organiseren de locaties van ViVa! Zorggroep en 
Zorgbalans in de regio Midden-Kennemerland activiteiten op het gebied van 
muziek of bewegen. Daaraan kunnen niet alleen bewoners van de verschil-
lende locaties deelnemen, maar ook mensen met dementie die nog thuis wo-
nen en hun mantelzorgers.

Dementievriendelijke gemeente
Begin oktober ondertekenen de wethouders van de vijf gemeenten een in-
tentieverklaring om te komen tot een dementievriendelijke gemeente. In de 
dementievriendelijke gemeente draait het om het gemakkelijker maken van 
het dagelijkse leven van mensen met dementie en hun naasten. Een gemeen-
schap waarin iedereen goed om kan gaan met dementie: van bakker en buur-
man tot sportclub en wijkagent. Na de ondertekening zullen de gemeenten in 
een regionaal netwerk uitwerken op welke manier zij de komende jaren de-
mentievriendelijk willen worden. 

Sticker dementievriendelijk
In het kader van de dementieweek worden verschillende organisaties/winke-
liers getraind in het herkennen van de signalen van dementie en het omgaan 
met mensen met dementie. Zij ontvangen een sticker waarmee zij kunnen la-
ten zien dat zij dementievriendelijk zijn.
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