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Fietsestafette voor de 
vrede door Uitgeest
uitgeest - Op initiatief van 
Vrouwen voor Vrede IJmond trok 
vrijdag 21 september een fiets-
karavaan van Velsen, via Be-
verwijk, Heemskerk en Uitgeest 

naar Castricum. Vrouwen voor 
Vrede IJmond herdacht hiermee 
dat het als werkgroep 30 jaar 
bestaat. En welke dag was meer 
geschikt voor een fietsestafet-

Locoburgemeester Spaanderman heet de deelnemers aan de fiets-
estafette voor de vrede welkom bij het gemeentehuis van Uitgeest. 
Op de achtergrond het koor van De Zwaan (foto: gemeente Uitgeest)

Vrijburgschool 
overhandigt cheque
uitgeest - Rond het 45-jarig be-
staan van basisschool De Vrij-
burg organiseerde de school 
aan het eind van het afgelopen 
schooljaar een sponsorloop en 
een zomermarkt. Een deel van 
de opbrengst van de sponsor-
loop was bestemd voor een goed 
doel: de El Azhar school in Mau-
ritanië. Zeebioloog Ad
Corten, opa van drie leerlingen 
van de Vrijburgschool, doet on-
derzoek in Mauritanië, voor Ne-
derlandse vissers. Regelmatig 
leggen schepen aan in de ha-
venplaats Nouadhibou, zodat 
bemanningsleden van en aan 
boord kunnen gaan. Zo kwam 
Ad Corten in contact met een 
onderwijzer en deze ontmoeting 
was de basis voor de oprichting 
van de El Azhar school.
Inmiddels zijn er al zo’n 220 leer-
lingen, verdeeld over 7 groepen.  
Regelmatig stuurt Ad materialen
mee met de schepen vanuit Ne-
derland, die bestemd zijn voor de 
school. Heel graag zou de school 
een kopieerapparaat hebben, 
onder andere om lesstof en 
werkbladen te kunnen maken. 
Geschikte boeken zijn nauwe-

lijks verkrijgbaar en ouders heb-
ben al haast geen geld om hun 
kind naar school te laten gaan.
Het verheugde  leerlingen, ou-
ders en het personeel van de 
Vrijburgschool dan ook zeer, dat 
zij opa  Corten donderdagmid-
dag  een cheque konden over-
handigen met daarop een be-
drag van maarliefst 2000 euro! 
Mauritanië is ver weg, maar zo’n 
bijdrage brengt een kopieerap-
paraat voor hen tóch weer iets 
dichterbij! Ad Corten heeft in-
middels een stichting opgericht: 
Stichting Scholen voor Maurita-
nië. Ook werkt hij aan een web-
site, zodat ontwikkelingen ge-
volgd kunnen worden.
De geslaagde sponsorloop en 
de gezellige zomermarkt hebben 
bij elkaar bijna 5300 euro op-
gebracht. Behalve het geld dat 
is geschonken aan de El Azhar 
school, heeft de Vrijburg sport-
shirts aangeschaft en hesjes, 
waardoor de leerlingen herken-
baar zijn tijdens een excursie of, 
zoals vorige week dinsdag, bij 
het schoolreisje! De samenwer-
king  was positief en heeft bei-
de scholen iets moois gebracht! 

te dan de Internationale Dag van 
de Vrede?
Tijdens elke stop waren er vrij-
dag optredens van creatieve in-
woners. Zo ook in Uitgeest. De 
fietsers – onder wie burgemees-
ter Weerwind van Velsen, bur-
gemeester Van Leeuwen van 
Beverwijk en locoburgemees-
ter Cees Stam van Heemskerk – 
werden bij het gemeentehuis van 
Uitgeest muzikaal ontvangen 
door het koor van De Zwaan. Na 
een welkomstwoord van loco-
burgemeester Wil Spaanderman 
volgden optredens van dichteres 
Dorothea Rodenburg en schilde-
res Ingeborg van der Heydt en 
van groep acht van basisschool 
Kornak. Daarna fietste locobur-
gemeester Spaanderman met de 
grote groep mee naar Toonbeeld 
in Castricum, waar het dagpro-
gramma feestelijk werd afgeslo-
ten.

Castricum
Heerhugowaard
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Uitgeest - Jan Rodenburg ver-
trok in 1986 voor vier weken 
naar zijn zus in Mali, die daar 
voor de Stichting Nederland-
se Vrijwilligers werkte. Via een 
tip van de SNV directeur in Mali 
kon hij voor drie maande aan de 
slag bij een Nederlands project 
als administratief/logistiek me-
dewerker. Dat werd uiteindelijk 
zeven jaar en in die tijd ontmoet-
te hij zijn vrouw Tenin waarmee 
hij in 1991 trouwde en 3 doch-
ters kreeg. 

Mali in West Afrika, een land 32 
keer zo groot als Nederland en 
iedere vergelijking gaat mank. In 
het Noorden de nauwelijks be-
volkte Sahara, in het Zuiden rond 
de rivier de Niger de steden en 
dorpen. Momenteel wordt er in 
het Noorden gevochten door re-
bellen. Op de vraag of Tenin on-
gerust is over haar familie, vraagt 
Jan: “Merken wij hier iets van de 
bosbranden in Spanje?”  In hun 
woning aan de Sluisbuurt vertelt 
Tenin over hun bruiloft die ei-
genlijk niet te vergelijken is met 
een Nederlandse bruiloft, waar-
op Jan lachend opmerkt dat het 
al begint met het vragen naar de 
hand van de bruid. Jan:” Eigen-
lijk had mijn broer dat moeten 
doen maar die had ik daar na-
tuurlijk niet, dus heeft een colle-
ga het gedaan.” Omdat er in Mali 
32 verschillende etnieën zijn met 
hun eigen gebruiken en tradities, 
is het lastig voor Tenin om te ver-
tellen hoe het precies gaat. 
Tenin: ”Hoe lang je doet over 
een bruiloft is afhankelijk van 

Hier neergestreken vanuit ‘den verre’

Malinese Tenin in Uitgeest
het dorp waar je woont. Soms 
duurt het drie dagen en soms 
een week.” 
Hun feest vond plaats in Niono 
en Tenin vertelt dat het stadje op 
zijn kop stond. Het wettelijk hu-
welijk is vergelijkbaar maar het 
religieuze huwelijk is in Mali veel 
belangrijker. Het is in drie stap-
pen te verdelen. Eerst komt de 
bruidegom met de bruidsschat 
in de vorm van colanoten, noten 
waar als een soort pruimtabak 
op gekauwd wordt. Tenin: “Het is 
een gebaar van delen met buren, 
kennissen en familie.”
Bij de tweede stap geven de ou-
ders hun dochter weg en de der-
de stap is het religieuze huwelijk 
met feest.

Na die eerste periode in Ma-
li en een studieverlof in Neder-
land, vertrokken zij naar Gui-
nee Bissau waarvandaan ze van-
wege de staatsgreep na drie en 
half jaar hals over kop moesten 
vluchtten. Tenin laat foto’s zien 
met granaatgaten in de muren. 
“Ons huis bleek in de vuurlinie te 
liggen tussen de rebellenleider 
en regeringstroepen, we zaten 
klem en konden geen kant op. 
We gebruikten matrassen ter be-
scherming en we lagen dagen-
lang met drie kindertjes onder 
een tafel in verband met instor-
tingsgevaar door de gevechten.” 
Ze werden geholpen en Tenin 
vluchtte met de kinderen op een 
boot die onderweg nog bescho-
ten werd. Jan volgde 24 angsti-
ge uren later. Het gezin kwam, 
met alleen de paspoorten op zak,  

aan in Nederland waar, na enke-
le maanden, overplaatsing naar 
Bamako (hoofdstad van Mali) 
volgde. 

Vanwege de studie van de kin-
deren keerden zij in juli 2002 te-
rug naar Uitgeest. Hier maak-
te Tenin kennis met het Neder-
landse leven en het zorgvuldig 
zoeken naar woorden en zins-
vormen doet vermoeden dat het 
niet eenvoudig voor haar ge-
weest moet zijn. Over de vraag 
waar de verschillen zitten tus-
sen de Malinese en Nederland-
se cultuur, moet ze even denken: 
“Als men in Mali een burenruzie 
heeft, kan men flink tekeer gaan 
maar het wordt eigenlijk altijd 
met een grapje opgelost.” 

Dan na enig aarzelen: “Ik voel mij 
thuis maar gastvrijheid….. hier 
maak je meestal een afspraak 
en ga je voor het eten weer weg. 
Daar kom je aanwaaien en zegt 
men ‘wat leuk, je bent net op tijd 
want we gaan zo eten’.” Eén keer 
per jaar gaat ze terug naar haar 
geboorteplek en de laatste keer 
viel het haar Nederlandse reis-
genote op dat ze zo open en vro-
lijk met iedereen praatte, heel 
anders dan thuis. Tenin: “Daar 
zegt iedereen je gedag en maak 
je zomaar met onbekenden een 
praatje, dat doet men hier min-
der snel en dus pas ik mij aan.”

Dankzij de liefde en colanoten is 
Uitgeest rijk met deze stralende, 
goedlachse Malinese. (Monique 
Teeling)

Uitgeest
Tussen duingebied en venig broekland

Op gestoven zand aan het oer IJ
Ligt Uitgeest  zo onverstoorbaar
Idyllisch dorp vergroeid in mij

Waar Alkmaarder-, Uitgeestermeer wordt
En Kennemerland raakt aan de Zaan
Daar heeft de Koog de Zien omsloten

Zal de geest er nimmer uitgaan

Nijvere plek bij stedelijk wonen
De molens malen er energiek
Bedrijvigheid op vele werven

Voor tuin- en veevolk of fabriek

Twee kerktorens pronken van verre
Van Assum naar de Limmerkoog

Door overmaat aan groene ruimten
Recreatiekeus bij nat en droog

Historisch dorp van lange linten
Met Waldijk en volgroeide Kleis

Uitgeest niet dor of onbestuurbaar
Blijf maar zelfstandig en eigen wijs

Nico Brantjes 

Gedicht over Uitgeest
Uitgeest - Vorige week stond in de Uitgeester Courant een gedicht 
van Guus Krom. Helaas dacht onze redactie dat de inzender een man 
betrof, maar Guus wees ons er terecht op een vrouw te zijn, waarvoor 
excuses. De oproep voor gedichten die wij plaatsten resulteert deze 
week in de inzending van Nico Brantjes. Ook hij heeft meegedaan aan 
de Stadsgedichtenwedstrijd 2012 en is er trots op dat zijn gedicht ook 
bij de beste ingezonden gedichten behoorde, die worden gebundeld in 
een boek. Heeft u een gedicht over Uitgeest op de plank liggen? Stuur 
‘m naar redactie@uitgeestercourant.nl.

Aad Pools favoriet 
tijdens NK kortebaan
Uitgeest - Aad Pools uit Uit-
geest heeft goede papieren om 
de nationale titel op de korte-
baan binnen te slepen. De trai-
ner en pikeur heeft donderdag 
in Lisse met Blackpearl Trans R 
de topfavoriet voor de sulky. De 
merrie won dit seizoen in zeven 
starts al vijf keer en werd twee 
keer tweede. Het is een moyen-
ne die de afgelopen jaren zelden 
op de kortebaan is vertoond. En 
dat terwijl Blackpearl Trans R pas 
vier jaar oud is. Ze lijkt dan ook 
een grote toekomst voor zich te 
hebben. Kenners beweren dat 
de merrie één van de beste paar-
den is die ooit op de kortebaan 
is verschenen. Dit toonde zij ook 
in de regio door afgelopen zomer 
zowel te zegevieren in Beverwijk 
als Heemskerk.
Kaper op de kust is Andrea Swa-
german met Frans van der Blonk. 
Deze ruin is pas later in het sei-
zoen in topvorm gekomen. Hij 
bezorgde Blackpearl Trans R in 
de finales van Hoofddorp en Pur-
merend haar enige twee neder-
lagen van het seizoen. De kans is 
groot dat deze twee kemphanen 
elkaar in Lisse ook treffen. 
Aad Pools heeft echter nog 
meer kanshebbers op stal. Black 
Beauty Venus won dit seizoen al 
twee kortebanen. Op snelheid is 
hij nauwelijks te evenaren, maar 

de ruin maakt gemakkelijk een 
galoppade. Stalgenoot Viva’s 
Limburgia, gereden door dochter 
Josette, is een ware kortebaan-
legende. Hij won in zijn carrière 
al veertien kortebanen. De ruin is 
nog altijd in topvorm.
Het Nederlands kampioenschap 
wordt elk jaar in een andere 
plaats verreden. In 2012 heeft 
Lisse deze eer. De Harddrave-
rijvereniging Lisse & Omstreken 
viert haar 140-jarige bestaan en 
wil van deze mijlpaal een groot 
feest maken. De prachtige en 
sfeervolle Heereweg is een pas-
send decor voor de strijd om 
de nationale titel. De paarden 
met de hoogste winsom op de 
kortebaan mogen deelnemen 
waardoor ongetwijfeld de bes-
te sprinters van het land zullen 
aantreden. Vorig jaar ging de na-
tionale titel in het Gelderse Bem-
mel naar Le Dream en Christop-
he de Groote.
De start van de kortebaan in Lis-
se is donderdag 27 september 
om 13.30 uur. Op www.hdv-lisse.
nl en www.runnerz.nl is de koers 
door middel van live beelden te 
volgen. Alle informatie over de 
kortebaansport in Nederland is 
te vinden op www.kortebaandra-
verijen.nl. Op deze website staat 
ook het deelnemersveld met een 
voorbeschouwing en tips online.
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Verkoopprijs vanaf € 349.500,- v.o.n.

Gelegen in het hart van Castricum
• Standaard vloerverwarming
• Grote buitenruimten
• Centrale ligging, alle voorzieningen op loopafstand
• Royaal woonoppervlak
• Flexibele indeling
• 3 en 4 kamerappartementen
• Inclusief eigen parkeerplaats in ondergrondse garage

Kom langs bij onze modelwoning
P A R K T O R E N  3

w w w. t r i a d e t o r e n 3 . n l

Verkoop en inlichtingen Ontwikkeling

Van Amsterdam Garantiemakelaars
Dorpsstraat 64, 1901 EM  Castricum
T (0251) 65 08 50
info@vanamsterdam.nl
www.vanamsterdam.nl

Mulder Obdam Ontwikkeling B.V.
Handelskade 5, 1713 HS  Obdam
T (0226) 45 66 54
www.mulderobdam.nl

in de reeds bewoonde toren aan Triade, Castricum
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OPEN HUIS
2 9  s e p t e m b e r  N V M  o p e n h u i z e n r o u t e

v a n  1 1 : 0 0  t o t  1 5 : 0 0  u u r

BOUW IS GESTART

Zaterdag 29 september: Open Huis Dag
Castricum - Op zoek naar een 
woning maar weinig tijd voor be-
zichtigingen? Volop inspiratie 
kan worden opgedaan tijdens de 
Open Huis Dag 2012. 
Van Amsterdam Garantiemake-
laars sluit traditiegetrouw weer 
aan bij de Landelijke Open Huis 
Dag van de NVM. Zaterdag 229 
september  tussen 11.00 en 15.00 

uur kunnen huizenzoekers zon-
der afspraak binnenlopen bij te 
koop staande huizen. De deelne-
mers zijn te herkennen aan een 
Open Huis poster of opzetbord-
je boven het tuinbord. 
Wie naar aanleiding van de Open 
Huis Dag geïnteresseerd is in 
een woning van dit kantoor, kan 
uiteraard contact opnemen. Een 

woning gevonden die via een 
collegamakelaar te koop staat? 
Dan staan Van masterdam Ga-
rantiemakelaars klaar om de ge-
interesseerden bij te staan in het 
aankoopproces. 
Dick van Amsterdam: “De Open 
Huis Dag is een unieke kans om 
op één dag bij meerdere wonin-
gen binnen te kijken. Er hoeft 

Bouw laatste fase Booagert en Triade 3 gestart

geen afspraak gemaakt te wor-
den, dus mensen kunnen zelf 
een planning maken. Zonder re-
kening te hoeven houden met de 
agenda van de verkoper en de 
makelaar. Dit scheelt, vooral voor 
mensen die door de weeks druk 
zijn, enorm veel tijd. Op www.
amsterdam.nl vindt men alle 
deelnemende woningen van ons 

kantoor. Kom gerust even bin-
nenkijken. Iedereen is van har-
te welkom!” 

Voor meer informatie kan men 
vrijblijvend langskomen op het 
kantoor aan de Dorpsstraat 64, 
telefonisch contact opnemen: 
0251-650850 of mailen : info@
vanamsterdam.nl. 

van de derde toren van Triade. 
Het tweede deel van het zorg-
centrum zal een voortzetting 
worden van het reeds gebouw-
de deel met op de kop een ac-
cent van acht verdiepingen, die 
weer aansluit op de architectuur 
van plan Triade. De derde toren 
van Triade is een appartemen-
tencomplex, qua stijl en afwer-
king net zo luxe als de reeds ge-
bouwde torens. Deze derde to-
ren kenmerkt zich door de vol-
ledig verdiepte parkeergara-
ge waar voor ieder appartement 
een eigen parkeerplaats in wordt 
gerealiseerd. Tevens krijgen de 
appartementen een privé ber-
ging en een ruim balkon. Rond-
om toren 3 zal een royale groe-
ne omgeving ontstaan waar-
bij ook water een belangrijk as-
pect is. Hiermee kan men het vrij 

wonen maximaal ervaren terwijl 
de voorzieningen die Castricum 
te bieden heeft toch allemaal op 
loopafstand zijn. Het is dan ook 
niet vreemd dat Triade toren 3 
uitstekende verkoopcijfers heeft. 
Binnen drie maanden na ver-
koop kon het licht voor de start 
bouw op groen worden gezet 
omdat de benodigde 70% was 
verkocht. Inmiddels zijn er dan 
ook nog maar vijf van de zestien 
appartementen beschikbaar. 

Ook ervaren hoe royaal wonen in 
Triade is? Ga dan naar het open 
huis op zaterdag 29 september. 
Deze dag wordt de modelwoning 
in toren 1 van 11.00 tot 15.00 uur 
opengesteld. Voor nadere infor-
matie: Van Amsterdam Garan-
tiemakelaars tel: 0251-650850, 
email: info@vanamsterdam.nl. 

Castricum - Nadat in juni het 
laatste deel van de oude Boog-

aert is gesloopt, is eind augus-
tus begonnen met de bouw van 

het tweede deel voor dit zorg-
centrum, maar ook met de bouw 
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

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

Wereldfietser Frank van Rijn 
spreekt in de Vredeburg
Limmen - Het is niet iedereen 
gegeven om met de fiets door 
een aantal landen in Centraal 
Azië te trekken. Turkmenistan, 
Tadzjikistan, Oezbekistan zijn 
naar westerse normen een beet-
je mysterieus en bevreemdend. 
Frank, een ietwat eigenzinni-
ge Nederlander, reisde met zijn 
tweewieler door deze voormali-
ge communistische landen. De 
fietstocht startte in Tbilisi in Ge-
orgië, waar hij twee fietsen over-
handigde aan de president Mik-
hael Saakashvillie en zijn Neder-
landse vrouw Sandra Roelofs.
In Bakoe maakte hij de oversteek 
van de Kaspische Zee per boot 
naar Turkmenistan. Deze tocht 
vroeg veel geduld van de onge-
duldige fietser. Tijdens de hele 
tocht werd er een groot beroep 
gedaan op zijn engelengeduld, 
vooral tijdens het wachten op 

stempels op nodige documen-
ten. De titel van zijn lezing is dan 
ook raak gekozen: ‘In de ban van 
Stempelstan’.
Frank van Rijn is een reisgids en 
verteller die al eerder voor een 
volle zaal in Limmen sprak. Het is 
fijn meereizen als hij vertelt over 
een afspraak met een Zwitser, 
die samen met hem over de ho-
ge passen van het Pamirgeberg-
te reed naar de mooie Bartang-
vallei. Ze ontmoetten vele gast-
vrije inwoners die hun voedsel 
en onderdak met hen deelden.
De lezing is op donderdag 4 ok-
tober om 20.00 uur in de bo-
venzaal van Partycentrum Vre-
deburg, Dusseldorperweg 64 
te Limmen. Toegang 6,00 eu-
ro.  Kaarten reserveren via Lim-
men Cultuur tel. 072-5052235 of 
www.limmencultuur.nl of vooraf 
aan de kassa in de zaal.

Koopvrouwtje in Georgië.

Rector Heijnen neemt afscheid 
van het Jac. P. Thijsse College

Castricum - Woensdag 26 sep-
tember neemt het Jac. P. Thijsse 
College met een onderwijskun-
dige workshop en een receptie 
afscheid van haar rector de heer 
Ton Heijnen. Na zes schooljaren 
werkzaam te zijn geweest op het 
Jac. P. Thijsse College heeft hij 
besloten om een nieuwe uitda-

ging aan te gaan en een betrek-
king te aanvaarden als voorzitter 
van het College van Bestuur van 
het PCC in Alkmaar.
De school neemt met spijt af-
scheid van haar rector. In de ja-
ren dat hij werkzaam was op het 
Jac. P. Thijsse College verdiende 
hij veel respect en waardering 
bij zowel collega’s als ouders en 
leerlingen. Als rector stond hij 
onder andere aan de wieg van 
de invoering van het tweetalig 
onderwijs op de school maar zet-
te hij vooral ook het pedagogisch 
klimaat op de kaart. Hij en overi-
gens ook anderen in de school, 
geloofde als geen ander in een 
positieve maar wel duidelijke be-
nadering  van de leerlingen. 
Daarnaast heeft hij met zijn gro-
te kennis van zaken een enorme 
bijdrage geleverd aan een ver-
dere professionalisering van niet 
alleen de school,  maar door zijn 
werk voor de VO-raad, ook van 
de gehele onderwijssector. 

Senioren naar theater 
met Vier het Leven
Castricum - Onder het motto 
‘samen uit, samen genieten’ or-
ganiseert Vier het Leven thea-
ter- en concertbezoek voor se-
nioren die niet graag alleen op 
stap gaan. Sinds vorig jaar kun-
nen ook inwoners van Castricum 
mee met de uitjes van Vier het 
Leven. Zij kunnen kiezen uit vele 
voorstellingen in het Kennemer 
Theater in Beverwijk. 
Het vervoer, de plaatsen in het 
theater, consumpties en gezel-
schap zijn geregeld. De deel-
nemers worden van huis opge-
haald en weer teruggebracht 
door een vrijwilliger van Vier Het 
Leven.
In samenwerking met het thea-
ter heeft Vier het Leven een af-
wisselend programma-aanbod 

samengesteld van toneel-, mu-
ziek- en dansvoorstellingen. Ou-
deren uit Beverwijk, Castricum, 
Heemskerk, Wijk aan Zee, Uit-
geest en Velsen-Noord kunnen 
hieruit hun keuze maken. Ook 
ouderen met een rollator of rol-
stoel zijn welkom. De begelei-
ding van de uitjes is in handen 
van vrijwilligers.
 
Het programma is aan te vra-
gen op werkdagen tussen 9.00 
uur en 12.00 uur op telefoon-
nummer 035-5245156. Het over-
zicht met voorstellingen van Vier 
het Leven is ook te vinden op: 
www.4hetleven.nl. Het program-
maboekje is ook af te halen bij 
Stichting Welzijn aan de Gees-
terduinweg 5 in Castricum.

COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 6.100

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL
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vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
maandag 20.00 uur 

dinsdag 14.00 &  20.00 uur 
To Rome with Love

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 15.45 & 20.00 uur 

woensdag 20.00 uur 
Ted

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

De Verbouwing
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

dinsdag 14.00 uur 
Intouchables

zondag 13.00 & 15.45 uur 
woensdag 13.30 & 16.00 uur 

Mees Kees
zaterdag 13.00 uur 

Brammetje Baas
zaterdag 15.45 uur 
Sammy 2 (NL)

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

 Madagascar (NL) 3D
zaterdag  15.45 uur 

woensdag 16.00 uur 
Brave (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 27 sept t/m 3 okt 2012

Theepakket:
100 gram Afternoon Blend

100 gram Darjeeling Melange
50 gram Pay Mu Tan

100 gram Gunpowder
Voor een pakketprijs van € 14,50

 
Koffiepakket Blend:

250 gram Java Mocca
250 gram Castricum Blend

250 gram Italiaanse Espresso
250 gram Arabica Latte

Voor een pakketprijs van € 19,50
 Koffiepakket 

Regular:
250 gram Baba Budan Ramesh India

250 gram Kopi Laki Indonesië
250 gram Tarrazu Costa Rica

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

Aanbieding geldig van 17 september t/m 30 september 2012

Maandag gesloten
Dinsdag & Woensdag 11.00 tot 19.00 uur

Donderdag van 11.00 tot 21.00 uur
Vrijdag 9.00 tot 21.00 uur

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

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Maandmenu
Proeverij van de kaart___

 Huisgemaakt 
knoflook soepje en 
pommodori soepje___

Lams rack op een bedje 
van knolselderijpuree, 

aardappeltaart, 
seizoensgroente en 

honingtijmjus___
Pannacotta met een 

aardbeiencoulis en roodfruit 

  € 32,50 
per persoon

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

     

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Zondag van 12.00 tot 19.00 uur

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

 
www.gustocastricum.nl

Jeugdorkest Emergo start 
met nieuwe muzikanten
Castricum - Het opleidingsor-
kest van Emergo is dit seizoen 
weer gestart. De naam Double 
E orchestra staat voor Emergo’s 
Education Orchestra. Dit is een 
orkest waar plaats is voor be-
ginnende muzikanten op diver-
se blaasinstrumenten en drum-
mers. De beginnende muzikan-
ten, van uiteenlopende leeftij-
den, worden ondersteund door 
een aantal geroutineerde muzi-
kanten.
Tijdens de herfstvakantie wordt 
er een play-inn georganiseerd 
waar iedereen welkom is die een 
instrument bespeelt. Het doel is 
om na afloop van deze play-inn 
samen met een groot orkest een 
stuk uit te voeren. 
In het begin van volgend jaar 
wordt het Double E Orchestra 
geholpen door een beroepsor-

kest. Dit is het blaasorkest van 
de Marechaussee die ook ieder 
jaar tijdens Prinsjesdag op tv te 
zien is. Met dit orkest gaat het 
Double E Orchstra muziek ma-
ken voor de kinderen van groep 
zes, zeven en acht van de lage-
re scholen. In het voorjaar speelt 
het Double E Orchestra tijdens 
het festival ‘The Instrumental 
Voice’. Iedere jonge muzikant 
uit Castricum mag dan een solo 
spelen dat wordt begeleid door 
het Double E Orchestra.

Het Double E Orchestra heeft 
nog plaats voor een aantal nieu-
we muzikanten. Deze muzikan-
ten kunnen een instrument van 
Emergo gebruiken. Voor meer 
informatie en aanmelding: Ingrid 
Gijzen, tel. 06-27622709 of info@
emergo.org. 

Optreden Ronnie Tober 
in de Dansende Duinen
Bakkum - In theater Dansen-
de Duinen vindt 30 september 
van 15.00 tot 16.30 uur een op-
treden plaats van Ronnie Tober 
Willeke D’Estell en Erwin Fillee. 
De Ronnie Tober Foundation en 
REAKT bieden dit optreden aan, 
aan cliënten, bewoners van Dijk 
en Duin, Reigersdaal en stichting 
Philadelphia. Ook vrijwilligers en 
familie van cliënten en bewoners 
zijn welkom. De Ronnie Tober 

Foundation richt zich op men-
sen met een verstandelijke be-
perking en REAKT richt zich op 
mensen met psychische proble-
matiek. 
Genodigden uit beide doelgroe-
pen kunnen een muzikaal en 
vermakelijk optreden verwach-
ten op 30 september.
Het theater bevindt zich in ge-
bouw De Clinghe op het terrein 
van GGZ Dijk en Duin.

To Rome With Love
Woody Allen’s nieuwste homma-
ge aan een bruisende en sfeer-
volle wereldstad, is een calei-
doscopische komedie zoals al-
leen Allen die maken kan. 

De film, met in de hoofdrollen 
ook Woody Allen zelf, geeft een 
kijkje in het leven en de avontu-
ren van diverse mensen: een ge-
pensioneerde operaregisseur die 
verwoede pogingen onderneemt 

om een zingende begrafenison-
dernemer op het podium te krij-
gen. een architect die een Ame-
rikaanse jongeman van pittig 
liefdesadvies voorziet uit zijn ei-
gen jeugd, een doodgewone va-
der die tot zijn grote verbazing 
ineens de nieuwste beroemd-
heid van Rome is en een pasge-
trouwd Italiaans stelletje dat een 
bijzonder romantische dag be-
leeft zonder elkaar.

Voor Tobias komt Mees Kees, de 
nieuwe invaller op school, pre-
cies op tijd. Door de juf werd hij 
om niets de klas uitgestuurd. Al 
bloeit Tobias door de aanwezig-
heid van Mees Kees op, Kees 

Mees Kees merkt dat er iets met Tobias is. 
Hij heeft nooit brood mee bij-
voorbeeld. Dat komt omdat zijn 
vader dee-oo-oo-dee is en zijn 
moeder de hele dag in bed ligt. 
Mees Kees ontfermt zich over 
Tobias. De strenge directri-
ce Dreus vindt het echter maar 
niets.

Woord en beeld
Castricum - Een nieuwe ex-
positie is gestart in de Tuin van 
Kapitein Rommel. Maria Hoge-
ma exposeert met pentekenin-
gen en (acryl)schilderijen. Soms 
gebruikt zij een gedicht in een 
schilderij. De expositie duurt tot 
11 oktober

Castricum - Donderdag 27 sep-
tember even na 19.00 uur is het 
jazzprogramma ‘Just Jazz’ op 
Castricum105. Het wordt een 
thema-avond, waarbij de piano 
centraal staat. Nederlandse pi-
anisten, zoals Jan van Weelden 
zelf, Gé Bijvoet, Jos van Beest, 
maar ook Erroll Garner, Red Gar-
land en Nat King Cole passeren 
de revue. En er komen ook een 
paar verrassende namen voorbij.

Pianisten bij Just 
Jazz op de radio
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En nu ik!
“Ik wil dat je denkt: 
‘hier is het leuk’”
Castricum - “Ik was best een 
beetje zenuwachtig voordat jul-
lie kwamen”, bekent ze. Michel-
le Hollenberg, 20 jaar, bezit die 
rare combinatie van schroom en 
lef. Ze ziet er stoer uit met een 
scoutingbloes vol emblemen en 
een zakdoek op haar hoofd. Trots 
laat ze haar schoenen zien, enor-
me zwartleren stappers met rode 
vlammen. Ze drinkt bier uit een 
grote hoorn, die ze in haar riem 
kan zetten als ze even niet drinkt. 
Michelle heeft desktop pu-
blishing gedaan, een opleiding 
tot grafisch vormgever. Veel re-
clamewerk, zoals brochures ma-
ken. “Ik vond het leuk maar ik 
wil niet verder in dat werk. Je 
bent heel lang bezig met een op-
dracht, dat vind ik best saai. Mis-
schien wil ik de zorg in. Ik ben 
me nu aan het oriënteren, ik wil 
binnenkort zo’n test doen waar-
mee je kunt zien wat echt bij 
je past. Maar goed, zoveel tijd 
heb ik niet. Ik geef leiding bij de 
scouting, daar laat ik ook huur-
ders binnen. Bovendien sta ik 
gemiddeld drie dagen per week 
bar.”

Die bar staat in De Bakkerij in de 
Dorpsstraat. Terwijl we zitten te 
praten is het zogenaamde kof-
fiehuis geopend. Geruite tafel-
kleden sieren de tafels, school-
bordjes prijzen tosti’s en koffie 
aan. We zijn altijd welkom, ver-
zekert Michelle ons, in het week-
end vanaf 12 uur, maandag van-
af drie. Staat genoteerd.
Sinds twee weken doet ze hier 
de alternatieve programmering. 
Alternatief staat voor alles be-
halve bandjes. “We zorgen dat 
hier elk weekend minstens twee 
dagen iets gebeurt”, vertelt ze. 
“Ik ben nu aan het opstarten. 
Er is een groep van zo’n veer-
tien mensen die mij helpt. Hier-
voor was het een ongeorgani-
seerd zooitje, je wist niet bij wie 
je moest zijn als je een avond-
je wilde organiseren. Dat moest 
beter, dus ben ik het gaan doen. 
Iedereen die iets wil organiseren 
laat het nu eerst aan mij weten.
We hebben nu een plan voor een 
ouderavond, onder het mom: 
neem je ouder mee. Binnenkort 
willen we een bierproeverij orga-
niseren. We hebben twee nieu-

we biertjes op de tap, en men-
sen kunnen dan blind proeven. 
Dat is ontzettend leuk want daar 
komt iets ouder publiek op af. 
Dan staat het hier vol met ou-
dere mannen, dat is weer eens 
wat anders. Ook willen we een 
zomeravond organiseren in de 
herfst: zomerse muziek en cock-
tails, maar dan in oktober. Verder 
een silent concert, waarbij ieder-
een koptelefoons op heeft.
We organiseren van alles. Het 
doel is om een gemixt program-
ma te hebben. Ik houd bijvoor-
beeld van metal, maar we willen 
iedere avond iets anders heb-
ben. Niet ieder weekend dub-
step maar ook jazz-avondjes bij-
voorbeeld. We hebben hier een 
avond aan de bar briefjes vol ge-
schreven met ideeën, een ech-
te brainstorm. Ook veel dingen 
die nooit gaan gebeuren, zoals 
‘Verkleed jezelf als een andere 
Bakkerij’er’. Erg moeilijk, en niet 
leuk voor mensen die hier niet 
zo vaak komen. Want we willen 
wel dat iedereen zich aangetrok-
ken voelt. Dat je hier langs loopt 
en dat je denkt: ‘hier is leuk’. Een 

ambitie van mij is om lokale films 
uit te zenden op groot scherm. 
Ook zou ik graag vaker een 
open podium organiseren, waar-
bij iedereen kan optreden. Want 
dat is het mooie van De Bakke-
rij, dat beginnende dj of een be-
ginnend bandje hier komt om 
te vragen wat ze kunnen doen. 
Zij krijgen de kans om te laten 
zien wat ze kunnen.” Ze bena-

Velsen-Zuid - Happy Home-
work biedt in Velsen-Zuid en 
in Castricum structurele onder-
steuning aan leerlingen van het 
basis- of voortgezet onderwijs. 
Dat wordt gedaan met erva-
ren begeleiders en een gediplo-
meerd orthopedagoog. Ook kin-
deren met ADHD, ADD dyslexie, 

Happy Homework biedt 
begeleiding bij huiswerk

dyscalculie, Asperger etcetera 
zijn welkom voor de huiswerk-
begeleiding. Voor informatie of 
het maken van een afspraak: 06 
- 511 96 835 (Ruben Bos) of 06 
- 319 33 608 (Rene Schotvan-
ger). Zie www.happyhomework.
nl of mail naar info@happyho-
mework.nl.

De gasten van Castricum105
Castricum - Woensdag 3 okto-
ber is op Radio Castricum 105 
een nieuwe aflevering van On-
dernemend Castricum te be-
luisteren. Erik Weel van de jari-
ge bioscoop, het Corso Theater 
te Castricum, is ditmaal te gast 
in de studio van 19.00 tot 20.00 
uur. Jeanet Welboren is volgen-
de gast bij de 100 van Castricum
Jeanet was in 1984 turnkampi-
oen van Nederland. Zowat haar 
hele leven was ze verbonden aan 
gymnastiekvereniging VIOS. Te-

genwoordig traint zij de turnse-
lectie van DOS. In het dagelijks 
leven is zij groepsleerkracht op 
basisschool de Toermalijn. Kort-
om een sportcoryfee uit het ver-
leden die de jeugd van tegen-
woordig met hart en ziel traint 
en onderwijst. 
De uitzending is op donderdag 
27 september van 21.00 uur tot 
22.00 uur. Herhaling op zondag 
30 september van 12.00 uur tot 
13.00 uur.,Foto: Combi Loek An-
derson. 

Ook Voor Jou; werken bij Tante Tee 
Regio - Stichting “Ook Voor Jou” 
biedt in Beverwijk ruim zes jaar 
op kleinschalige basis dagbeste-
ding aan voor mensen met een 
verstandelijke en meervoudige 
beperking of niet aangeboren 
hersenletsel. Voor mensen met 
een beperking die graag iets in 
de horeca willen doen heeft de 
stichting nu een lunchroom ge-
opend in Krommenie genaamd 
Tante Tee. Hier kan de deelnemer 
met professionele begeleiding  
alle voorkomende werkzaamhe-
den die in de horeca voorkomen 
verrichten. 
Stichting “Ook Voor Jou” is een 
particulier initiatief dat in 2006 
is gestart om mensen die tus-

sen de wal en het schip zou-
den vallen een nuttige dagbe-
stedingsplek te kunnen bieden. 
In de Diezestraat 18m in Bever-
wijk werken vooral deelnemers 
die wat meer aandacht verdie-
nen en extra hulp nodig hebben 
om de werkzaamheden te kun-
nen verrichten. Er worden zeep-
producten gemaakt, spellen sa-
mengesteld en post gesorteerd 
en gelopen. 

Lunchroom Tante Tee aan de 
Noorderhoofdstraat 3A in Krom-
menie heeft belegde broodjes, 
soep, gebak, koffie, thee, sappen 
en frisdrank, zo mogelijk, met bi-
ologische of diervriendelijk pro-

ducten. Tevens kan iedereen er 
terecht voor een high tea. 
Ook voor kinderen uit het speci-
aal onderwijs geldt dat ze vaak 
tussen de wal en het schip val-
len omdat ze niet bij reguliere 
clubs en activiteiten terecht kun-
nen. Daarom biedt de stichting 
opvang op iedere woensdag-
middag en zaterdag, alle (basis)
school vakantiedagen en maan-
dag tot en met vrijdag na school 
bij voldoende aanmeldingen.

Meer informatie over alle zorg 
die stichting Ook Voor Jou te 
bieden heeft? Ga dan naar de 
website www.ookvoorjou.com  
of www.tante-tee.nl.

drukt dat iedereen welkom is om 
iets te organiseren in De Bakke-
rij. Gewoon mailen naar bakke-
rij.theme@gmail.com, dan mailt 
Michelle terug. Ze lijkt goed op 
haar plek hier. Ligt haar toe-
komst niet in avondjes organi-
seren? “Misschien is dat wel wat 
ja”, mijmert ze. “We zien wel. Ik 
ben tevreden nu.” Tekst: Arjen de 
Wit. Foto: Laura van der Geest.

Foto’s en keramiek in Oude Theehuys
Bakkum - Tot en met 11 no-
vember exposeert Het Oude 
Theehuys werk van twee Am-
sterdamse kunstenaars: bijzon-

dere podium- en theaterfoto’s 
van René Corjanus en beeldend 
werk en keramiek van Marie-
Anne Jongmans.  
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Wethouder weet het beter
Wethouder Portegies zegt burgerparticipatie en lokale werkgelegenheid 
toe te juichen. Maar toen zij vorige week de kans kreeg boter bij de vis te 
doen, besloot zij anders. Het zit zo. De gemeente Castricum is aandeel-
houder van de huisvuilcentrale in Alkmaar. Al ons afval gaat daar naar-
toe. Van het groenafval wordt groene stroom gemaakt die wij weer kun-
nen kopen bij de Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC). Lokaal 
opgewekte, schone energie uit ons eigen afval. Prachtig. Helemaal mooi 
is dat de winst die de huisvuilcentrale hiermee maakt voor aandeelhou-
ders zoals de gemeente Castricum is. De winsten verdwijnen dus niet in 
de zakken van buitenlandse, commerciële bedrijven als Nuon en Essent, 
maar in die van de burgers. Bovendien betekent lokale energie lokale 
werkgelegenheid. Precies hierom gaat energiecoöperatie CALorie, een 
Castricums burgerinitiatief met 250 leden, dit najaar de NHEC promo-
ten: groene stroom uit de eigen regio! Tot nu toe leek de gemeente de 
NHEC ook een warm hart toe te dragen. Maar om ondoorgrondelijke re-
denen slaat wethouder Portegies, die duurzaamheid in haar portefeuille 
heeft, een andere weg in en helpt de gemeente een reclame-actie voor 
goedkope energie die maakt-niet-waar vandaan komt. Als het maar 
goedkoop lijkt. Schijn bedriegt. De prijzen van NHEC zijn altijd concur-
rerend, maar voor een reclame-actie als dit zullen grote commerciële 
energiebedrijven een lagere prijs bieden om zo marktaandeel te kopen. 
Daarmee zijn klanten op korte termijn iets goedkoper uit. Maar op de 
langere termijn kost dit de Castricumse gemeenschap handenvol geld. 
Deze reclame-actie (waarom bemoeit een gemeente zich überhaupt 
met reclame, maar dit terzijde) is dus helemaal geen keuze voor duur-
zaamheid en lagere energiekosten. Het is domweg vooruit schuiven van 
de energieproblemen in plaats van voluit op duurzaamheid in te zetten. 
Sven Drillenburg Lelijveld namens de 250 leden van energiecoöperatie 
CALorie. 

Ruitersportcentrum De Schimmelkroft 
opent zaterdag deuren voor iedereen
Heemskerk - Door het hele 
land worden open dagen gehou-
den vanwege de landelijke cam-
pagne ‘Paardrijden met plezier’. 
Ruitersportcentrum De Schim-
melkroft houdt de open dag op 
zaterdag 29 september van 13.00 
tot 17.00 uur. Dan kan men ken-
nismaken met paard- of ponyrij-
den op een FNRS manege. 
De Schimmelkroft wil tijdens de 
open dag een indruk geven van 
wat er op een normale zaterdag 
met de paarden en pony’s ge-
beurt zowel in de rijbaan als in 
de stallen. 
Er zijn demonstraties en alle ge-

legenheid om vragen te stellen. 
Natuurlijk kan het publiek ook 
paardrijden. De Schimmelkroft is 
aangesloten bij de brancheorga-
nisatie FNRS. Bedrijven die zijn 
aangesloten bij de FNRS onder-
scheiden zich door goede oplei-
dingsmogelijkheden voor jong 
en oud. De FNRS kent sterren 
toe aan de ruitersportcentra. Zo-
dat de klant weet wat hij kan ver-
wachten. De
Schimmelkroft heeft vijf sterren. 
Ruitersportcentrum De Schim-
melkroft biedt twee lessen aan 
tegen betaling van één les. Zo 
kan men extra voordelig kennis-

maken met deze sport. De bon-
nen voor een gratis tweede les 
zijn tijdens de open dag verkrijg-
baar bij het ruitersportcentrum 
aan de Kerkweg in Heemskerk.

Iedereen is zaterdag 29 septem-
ber welkom een kijkje te komen 
nemen  en gebruik te maken van 
de gastvrijheid bij De Schimmel-
kroft. Het ruitersportcentrum is
gevestigd aan de Sportboule-
vard heemskerk Kerkweg 221B 
in Heemskerk. Kijk voor meer in-
formatie op www.schimmelkroft.
nl of voor informatie over de lan-
delijke open dag op www.fnrs.nl.

Muttathara en 
het lunchproject
Castricum - Goed nieuws over 
het lunchproject voor Ethiopi-
sche schoolkinderen. Er is een 
huis gevonden waar de lunches 
kunnen worden klaargemaakt en 
waar de kinderen kunnen eten. 

Collectieve inkoop energie
Castricum - Een aantal ge-
meenten in Noord-Holland or-
ganiseert samen met Vereniging 
Eigen Huis de Collectieve Inkoop 
Energie Noord-Holland. Bij een 
collectieve inkoop worden zoveel 
mogelijk inschrijvingen verza-
meld van mensen die willen be-
sparen op hun energierekening. 
Deze worden vervolgens gebun-
deld aangeboden op een ener-
gieveiling, waar energieleveran-
ciers worden uitgedaagd een 
scherp bod neer te leggen voor 

gas en groene stroom. Na afloop 
ontvangt de deelnemer het bes-
te bod, op basis van het ingevul-
de verbruik. Meedoen is gratis, 
geheel vrijblijvend en voor ieder-
een. Inschrijven kan tot en met 8 
oktober via www.gemeentecas-
tricumbespaart.nl. De gemeen-
te Castricum wil de vraag naar 
groene stroom stimuleren, want 
hoe meer mensen overstappen 
op groene stroom, hoe meer er 
wordt geïnvesteerd in duurzame 
energie en een beter milieu. 

Er is ook ruimte voor naschool-
se opvang. De Stichting Castri-
cum helpt Muttathara heeft voor 
dit project steun toegezegd. De 
stichting geeft een bedrag voor 
inrichting van het huis en voor 
de huur voor drie jaar. 

Meer weten? Kijk op de website 
www.castricumvoorethiopie.

EHBO-cursus en open avonden
Knuffelspreekuur dierendag 
bij Dierenkliniek Castricum

Castricum - In het kader van 
dierendag organiseert de die-
renkliniek diverse activiteiten.

Knuffeldierenspreekuur
Voor kinderen van vier tot en 
met zeven jaar is er een speci-
aal knuffeldierenspreekuur op 
woensdag 3 oktober van 15.00-

17.00 uur. Aanmelden is verplicht 
en kan via knuffeldierenspreek-
uur@gmail.com. 
Ieder kind mag één knuffeldier 
meenemen dat op dit spreek-
uur zal worden onderzocht. De 
kinderen kunnen al hun vragen 
stellen aan de dierenarts. Een 
zieke  knuffelhond krijgt inten-

sieve zorg en ligt aan het infuus. 
In de operatiekamer wordt met 
een kijkoperatie een knuffeldier 
geopereerd. Iedereen kan een 
kijkje nemen in de dierenambu-
lance die voor de kliniek staat. 

Dieren-EHBO voor kinderen 
De jeugd van acht tot en met 
twaalf jaar kan zich opgeven 
voor een EHBO-cursus voor die-
ren. In kleine groepjes wordt 
door een van de dierenartsen 
een basis gelegd voor de eer-
ste hulp bij dieren. Tevens krij-
gen de deelnemers een rondlei-
ding door de kliniek. Deze kor-
te bijeenkomsten zullen plaats-
vinden op meerdere woensdag-
middagen in het najaar. Aanmel-
den via dierenkliniekcastricum@
ziggo.nl.

Open avonden volwassenen
Gedurende de winter 2012-2013 
worden voor volwassenen open 
avonden georganiseerd. Op af-
spraak krijgen groepen van on-
geveer vijftien personen uitleg 
over de dagelijkse werkzaamhe-
den in de  dierenkliniek en kan 
er een kijkje achter de scher-
men worden genomen. Ook hier 
geldt dat aanmelden, telefonisch 
of per e-mail, verplicht is. Die-
renkliniek Castricum is te vinden 
op Laan van Albertshoeve 140 in  
Castricum, tel.: 0251-654345.

Bij Laan tijdens Kinderboekenweek 

Harald Timmer leest voor 

Castricum - Harald Timmer, 
schrijver van de succesvol-
le nieuwe prenten/voorleesboe-
ken-reeks over het wiebelman-
netje leest zaterdagmiddag 6 ok-

tober voor bij Boekhandel Laan. 
De schrijver, opgegroeid in Lim-
men en Castricum, is aanwezig 
vanaf 15.00 uur. Vanzelfsprekend 
wordt voorgelezen uit de wie-
belmannetje-boekjes, geschikt 
voor kinderen vanaf circa vier 
jaar, maar ook zijn drie nieuw-
ste boekjes ‘Potlood kraste…’, 
‘Inkt met tranen…’ en ‘Stekel’ 
zullen uitgebreid aan bod ko-
men. Timmer kan uitgebreid ver-
tellen over het ontstaan van een 
boek. Vanaf het eerste idee tot 
het boek uiteindelijk in de win-
kel ligt, want hij schrijft de ver-
halen niet alleen, hij illustreert ze 
ook en geeft de boeken zelf uit. 
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Bruisende Bokkentocht Wijk aan Zee
Wijk aan Zee - Wijk aan Zee 
opent in het tweede weekend 
van oktober het nieuwe bok-
bierseizoen met de Bokkentocht. 
Het is de vierde editie voor deze 
‘schuimende’ en succesvolle tra-
ditie, maar dit keer in een uitge-
breider en nieuw herfstjasje. Op 
de website www.debokkentocht.
nl staat alles over Koken met de 
Bok, de Geitenavond en de Bok-
kentocht zelf.
De Bokkentocht op zondag 14 
oktober begint om 12.00 uur en 
duurt tot 18.00 uur. Er doen ze-
ventien tapperijen aan mee en 
overal valt een mooie en am-
bachtelijke bok te proeven. In 
het Bokkenmagazine staat een 
overzichtelijke plattegrond met 
welke tapperij waar zit. Aan de 
Bokkenpas zit dit jaar niet alleen 
een loterij vast, maar ook ande-
re voordelen als Bokontbijt, . Het 
hele weekend is het Koken met 
de Bok waarbij men als pashou-
der van leuke menu’s kan ge-
nieten. Er is keuze genoeg. Van 
pannenkoek tot tig gangen chic. 

Dan zijn er ook nog de Bokont-
bijtjes voor pashouders. Of wat 
te denken  van een hartige Bok-
Tea? Reserveren wordt op prijs 
gesteld en dat kan natuurlijk al 
tijdens de tocht of ruim ervoor 
via de website.
Op zaterdagavond is het ‘bok-
kenpootjes van de vloer’ tijdens 
de Geitenavond. Menig Tapperij 
heeft een dansvloer of een tafel-
tje waar je onder het genot van 
een bokje of iets anders van de 
muziek kan genieten. 
De Bokkenpas is vernieuwd en 
heeft drie categorieën: Bok, No-
Bok, 0%Bok: Voor elk eerste 
drankje of bok krijg je een stem-
pel op de pas èn een snack er-
bij. Dat is nieuw dit jaar. Niet ie-
dereen lust namelijk bok, maar 
het is wel zo gezellig om mee te 
gaan, als Bob, als wijndrinker of 
zelfs als je helemaal geen alco-
hol wilt/mag drinken.
Een Bokkenpas kost vijf euro. 
Na de tocht, met zes verschillen-
de stempels erop, stopt men de 
Bokkenpas, voorzien van leesba-

re naam en adres, in de bus bij 
De Tip aan het Julianaplein (zij-
kant pand). Daarmee maakt men 
kans op een aantal leuke prijzen. 
De pasverkoop is gestart, zowel 
online, als bij de verkooppun-
ten in de regio, als bij alle zeven-
tien deelnemende Tapperijen. Bij 
De Tip aan het Julianaplein, Wijk 
aan Zee, kan men terecht voor 
het afhalen van online gekoch-
te passen en bij  Aan Tafel! Be-
gijnenstraat 12, Beverwijk en bij 
Vonny’s Outletstore aan de Bel-
giëlaan 33 in Beverwijk.
De deelnemende tapperijen zijn: 
Grand Café Buffel, Strandpavil-
joen De KUSt, Het Wapen van 
Wijk aan Zee, Hotel Restaurant 
Zeeduin, De LiefhebberS eten 
& drinken, Restaurant Het Zo-
merhuis, Hotel Restaurant Son-
nevanck, Strandrestaurant Het 
Strandhuis, De Sunseabar, Café 
De Zon, Brasserie Klein Zwitser-
land, Duinpaviljoen Schoos, De 
Horse Club, Café Jetz, Paviljoen 
Sout, Dorpshuis De Moriaan, Het 
Beach Hotel.

Kapsalon Miray opent 
de deuren in Castricum
Castricum - In Beverwijk is kap-
salon Miray van eigenaar Haluk 
Gez al zes jaar een begrip en nu 
mag ook Castricum zich verheu-
gen in een prachtige en fris ge-
stylde zaak aan de Burgemees-
ter Mooystraat 30.
Afgelopen zaterdag 22 septem-
ber werd de zaak geopend. Bal-
lonnen sierden de entree en bij 
binnenkomst werd iedereen 
vriendelijk tegemoet getreden en 
zeer gastvrij onthaald met heer-
lijke hapjes en een drankje. Zoon 
Anil vertelt dat er in Beverwijk al 
heel veel klanten vanuit Castri-
cum kwamen om gekapt te wor-
den, dus de stap naar een nieu-
we zaak in dit dorp kwam niet 
zomaar uit de lucht vallen.
Zes stoelen worden bemand 
door vier tot vijf personeelsleden 
en mocht de nood aan de man 
komen dan kan men vanuit Be-
verwijk snel bijspringen.
De naam Miray is de naam van 
het vijfjarige zusje van Anil die 
tussen de gasten door al kap-
persambities tentoon spreidt. 
Hoewel de eigenaar van Turkse 

afkomst is, zijn volgens Anil de 
klanten voor 95% Nederlands en 
is zijn vader voornamelijk gespe-
cialiseerd in het kunstig opste-
ken van bruidskapsels. Er wordt 
gewerkt met L’Oréal en de prij-
zen zijn ronduit prettig te noe-
men. Waar andere salons knip-
pen, wassen en verven, gaat de-
ze kapsalon nog een stapje ver-
der want ook voor epileren en 
wenkbrauwen verven kun je hier 
goed terecht. 65-plussers krijgen 
een aangename korting en Mi-
ray heeft woensdag tot kinder-
knipdag uitgeroepen, inclusief 
kleurgel, limonade en snoep-
je. En wie met de handen in het 
haar zit omdat het eigenlijk nú 
geknipt moet worden dan is dat 
helemaal geen probleem want 
bij Miray kan men zonder af-
spraak binnenlopen. Vraag naar 
de voordelige openingsactie die 
geldig is tot december 2012.
De openingstijden zijn maandag 
tot en met zaterdag van 9.00 tot 
18.00 uur en donderdag koop-
avond tot 21.00 uur. Telefoon: 
0251-756132. (Monique Teeling)

Hoera! Pom Pom winkel
en outlet in Beverwijk
Beverwijk - De speciale Pom 
Pom-uitverkoop op het Gooiland 
in april van dit jaar maakte het 
wel duidelijk; in deze regio wo-
nen heel veel liefhebbers van het 
merk Pom Pom. Pom Pom Casual
maakt exclusieve meisjeskle-
ding in de maten 92-164. En om-
dat er in de IJmond geen speci-
fieke Pom Pom-winkels bestaan, 
is er nu een gecreëerd in de Be-
verwijkse hoofdvestiging van het

bedrijf zelf. In het verlengde van
de winkel is een outlet gereali-
seerd. Liefhebbers van prachtige
kinderkleding kunnen nu dus di-
rect bij de producent terecht.

Grote kracht achter dit populaire
merk is Sytske Tibboel, modeont-
werpster en eigenaresse van het 
kinderkledingmerk Pom Pom. 
Zij vertelt: ,,Twintig jaar geleden 
ben ik begonnen met ontwer-

pen na een gedegen modeop-
leiding voor mijn eerste doch-
ter. Later volgden er nog twee 
leuke dametjes,. Ondertussen is 
mijn merk in dertig landen over 
de wereld verkrijgbaar. Ik doe 
zelf de productie, eindcontrole 
en begeleiding in de fabrieken. 
Ik zit daardoor meerdere malen 
per jaar in India en China We zijn 
enorm groot in Amerika en doen 
goede zaken in Dubai, Jordanië 
en Rusland en worden op alle 
internationale modebeursen uit-
genodigd. Op ons hoofdkantoor 
hebben we een paar maanden 
geleden een magazijnuitverkoop 
gehouden en het liep storm. Wij 
hebben natuurlijk de hele collec-
tie in huis. De showroom is nu 
ingericht als winkel en daarach-
ter is de outletstore.” 
Een klantenpas geeft tien pro-
cent korting op de nieuwe col-
lectie en vanaf honderd eu-
ro aankoop op nieuwe collectie 
krijgt men twintig procent kor-
ting. Er zijn veel aanbiedingen. 
Zo bedraagt de korting op de 
oude zomercollectie maar liefst 
zeventig procent. Verder hangen 
er rekken vol kleding voor prij-
zen vanaf vijf euro. Winkel en 
outlet van PomPom zijn te vinden 
op Gooiland 38 in Beverwijk en 
zijn elke dinsdag, woensdag en 
donderdag geopend van 9.30 tot 
16.30 uur. Kijk voor meer infor-
matie op www.pompom.nl

The New Combo in Bobs

Uitgeest - Op vrijdag 28 sep-
tember vindt in Bob’s Party Pala-
ce vanaf 21.00 uur The New 
Combo plaats. De leden van de 
band The New Combo organise-
ren deze gezelligheidsclub sa-
men met dj De Eindbaas. Zange-
res Sonja Vadena is deze avond 

ook van de partij om deze sfeer-
volle avond boordevol pure live 
muziek, jive en rock & roll op te 
luisteren met haar fantastische 
stemgeluid.

De entree bedraagt tien euro in-
clusief consumptiebon. 

Mezza Luna unplugged
Castricum - De ‘unplugged’ 
avonden in Mezza Luna wor-
den bezocht door een groot aan-
tal muziekliefhebbers. Op vrijdag 
28 september vindt het volgen-

de optreden plaats. De huisband 
met  André Voebel, Chris Colleye, 
Glenn Schwarzer en Bastiaan 
Peters wordt dit keer versterkt 
door zangeres Melissa Roos. Het 

repertoire gaat rustig van start , 
daarna kunnen de voetjes van de 
vloer. 
Wie de muziek wil combineren 
met een diner kan een tafel re-
serveren. Het adres is Mient 1, 
tel.: 0251-652251, www.grand-
cafemezzaluna

Limmen - De heropening van 
atelier Oezepoes start met een 

Kijken bij Oezepoes open middag op zaterdag 29 
september. Behalve keramiek 
zijn er ook schilderijen te zien en 

is er een ‘modeshow’ van brei-
werk rond 14.30 uur. Het adres: 
Kerkweg 51. 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

Zaterdag 29 september pupillen:
Alliance 22 D1-Uitgeest D1 12:40
Foresters de D2-Uitgeest D2 11:30
ZCFC D1-Uitgeest D3 10:15
Adelbert St D1-Uitgeest D4 11:30
Vitesse 22 D4-Uitgeest D5 12:15
Uitgeest D6-Vrone D6 13:00
Uitgeest D7-Limmen D5 11:30
Uitgeest D8-Meervogels 31 D4 09:00
Dijk De E1-Uitgeest E1 10:30
Uitgeest E2-ADO 20 E2 11:30
Rijp (de) E2-Uitgeest E3 10:30
Uitgeest E4-Vitesse 22 E4 10:15
Uitgeest E5-Dynamo E3 09:00
Berdos E5-Uitgeest E6 10:30
Uitgeest E7-Limmen E5 11:30
Uitgeest E8-Jong Holland E7 11:30
Vitesse 22 E7-Uitgeest E9 11:00
Uitgeest E10-Alcmaria Victrix E6 10:15
WBSV E2-Uitgeest E11 11:00
ADO 20 F1-Uitgeest F1 09:15
Uitgeest F2-Rijp (de) F1 10:15
Uitgeest F3-Zeevogels F2 09:00
SVIJ F1-Uitgeest F4 09:00
Uitgeest F5-Castricum F4 09:00
Foresters de F9-Uitgeest F7 10:15
Alcmaria Victrix MP2-Uitgeest MP1 09:00
Uitgeest MP2-Adelbert St MP1G 09:00
Junioren:
KFC B1-Uitgeest B1 14:30
ZOB B2-Uitgeest B2 10:15
Uitgeest B3-Meervogels 31 B2 14:30
HSV B3-Uitgeest B4 14:30
Uitgeest C1-KFC C1 12:45
Zeevogels C1G-Uitgeest C2 10:30
Uitgeest C3-SVA C1 13:00
KFC C4-Uitgeest C4 11:00
Monnickendam C3-Uitgeest C5 12:45
Uitgeest C6-Purmersteijn C6 14:30

G-team:
Uitgeest G1-Oosthuizen G1 11:30
AS 80 G1-Uitgeest G2 10:30
Meisjes: 
SVA MB1-Uitgeest MB1 14:30
Uitgeest MC1-Egmondia MC1 13:00
Uitgeest MC2-Rijp (de) MC1 10:15
Limmen MD1-Uitgeest MD1 11:00
Uitgeest MD2-Blauw Wit (W) MD1 10:00
Uitgeest ME1-Assendelft ME1 09:00
 
Zondag 30 april senioren: 
Uitgeest 1-Zeeburgia 1 14:00
Kon. HFC 2-Uitgeest 2 11:00
Foresters de 3-Uitgeest 3 11:30
Uitgeest 4-ADO 20 7 10:30
Uitgeest 5-Koedijk 5 10:30
Koedijk 4-Uitgeest 6 11:30
ZTS 4-Uitgeest 7 12:00
Uitgeest 8-Bergen 3 12:45
Duinrand S 4-Uitgeest 9 11:00
Alcmaria Victrix 6-Uitgeest 10 12:00
HSV 7-Uitgeest 11 10:00
Wijk aan Zee 5-Uitgeest 12 13:00
Uitgeest 13-VZV 6 13:30
Junioren: 
Zaanlandia A1-Uitgeest A1 09:30
Oosthuizen A1-Uitgeest A2 13:15
Uitgeest A3-Limmen A2 13:30
Meisjes:
Uitgeest MA1-Ouderkerk MA1 13:30
Dames:
Uitgeest VR1-Apollo 68 VR1 10:30

FC Uitgeest vertoont 
‘wonderbaarlijke herrijzenis’
Uitgeest - Zondag vertoonde 
FC Uitgeest bij DEM in Bever-
wijk alle tekenen van een ‘we-
deropstanding’. Al na vijftien mi-
nuten keken de Uitgeesters te-
gen een kansloze 2-0 achter-
stand aan en leek een inmaak-
partij zich aan te kondigen. Een 
ongelukkige handsbal van DEM-
verdediger Nico Scheffer luidde 
echter de ommekeer in met na 
negentig minuten voetbal als re-
sultaat op het scorebord een mi-
raculeuze 3-4 overwinning.
FC Uitgeest moest het zondag 
doen zonder de geblesseerde 
Joost de Jong en Bart Meijland. 
Tijdens de warming-up bleek 
Stefan Winter ook niet geheel fit 
zodat op het wedstrijdformulier 
ook door zijn naam een streep 
kon. De vervangers heetten Mi-
chael Kristel, John den Nijs en de 
jonge Patrick van Dessel. 
FC Uitgeest begon dramatisch 
aan de wedstrijd. De anders zo 
betrouwbare verdediging van 
groengeel liep vanaf de eerste 
minuut achter de feiten aan. Al 
in de 5e minuut kon spits Ron 
Scheffer bijna scoren maar ge-
lukkig bleek de nog piepjon-
ge sluitpost Rick Buur, die ove-
rigens met de week beter gaat 
keepen, wel alert. Drie minuten 

later was het toch raak. De snel-
le Rick Lensen ontsnapte aan de 
dekking van John den Nijs en 
scoorde beheerst 1-0. In de 15e 
minuut opende ‘de Rode Zee’ 
zich helemaal en was er vrije 
doortocht voor Thom de Vries 
wiens doorgang door niets en 
niemand werd belemmerd. 2-0. 
Een debacle leek in de maak. Tot 
de 21e minuut. Volkomen per 
ongeluk kreeg verdediger Schef-
fer de bal tegen de hand maar 
omdat hij er wel degelijk voor-
deel van had besloot scheids-
rechter Benlamkaddem tot een 
strafschop. Remco van Boxtel 
wist wel raad met het buiten-
kansje. 2-1
Het bleek de prelude op een 
merkwaardige ommekeer. FCU 
begon plotseling weer te doen 
waar ze goed in zijn namelijk 
naar voren voetballen. Het re-
sulteerde in een fraaie kans voor 
Sven de Wit die alleen voor kee-
per de bal echter behandelde 
als een, na vorig week bekend 
staand, ‘Bosmanbitterballetje’. In 
de 29e minuut was het wel raak. 
Een voorzet van Remco van Box-
tel ging langs iedereen behalve 
Pim Molenaar die die kans niet 
onbenut liet, 2-2
Nog weer even later kwam FCU 

zelfs op voorsprong. De zondag 
weer sterk spelende Pim Mole-
naar snelde als een TGV langs 
een blauwwitte verdediger om 
vervolgens de leuk en onbevan-
gen spelende Patrick van Dessel 
in staat te stellen te scoren, 2-3. 
Een minuut later was het via een 
handige actie van Nooij alweer 
gelijk, 3-3 en nog maar 45 minu-
ten gespeeld.

FC Uitgeest zette in de twee-
de helft de sterke lijn door. On-
der impuls van de sterk invallen-
de Kick Smit werd het doel van 
keeper van Vliet gezocht. De ver-
diende voorsprong kon niet uit-
blijven. De 69e minuut. Een lan-
ge pass van Sander van den Hel-
der belandt voor de voeten van 
Remco van Boxtel die geen mo-
ment aarzelt, 3-4 en tevens de 
eindstand.

Zo keerde FCU met een goed 
gevoel huiswaarts want had een 
enorme veerkracht getoond. (De 
Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Buur, Out, Groen, 
van den Helder, Kristel, de Wit, 
ten Hoope (90e Groot), den Nijs 
(48e Smit), van Boxtel, Molenaar, 
van Dessel (75e Idema).

Helaas nipt verlies 
voor FC Uitgeest JG1
Uitgeest - De eerste tien mi-
nuten gingen FC Uitgeest JG1 
en Only Friends Amsterdam ge-
lijk op, maar daarna schoot Only 

Friends er twee achter elkaar in. 
Hoe hard de verdedigers  Bart, 
Bas en Mark ook werkten, de te-
genpartij  hield het tempo hoog 

en dat resulteerde in nog eens 
twee tegen¬doelpunten, ge-
volgd door een mooi afstand-
schot, waardoor het ineens 0-5 
stond. 
Daarna kreeg FC Uitgeest wat 
meer grip op de wedstrijd. Eerst 
een mooie poging van Jesse, ge-
volgd door een hard schot van 
Sjoerd dat maar net over ging. 
Terwijl de spelers uit Uitgeest 
nog even in een roes waren dat 
ze net gemist hadden, gooide de 
keeper van Only Friends snel uit 
en kon er een speler alleen op 
keepster Angelique af: 0-6.

In de tweede helft ging het een 
stuk beter. Een tactische wis-
sel door Mart op doel te zetten, 
waardoor Angelique samen met 
Rens in de spits kon spelen. On-
ly Friends kwam lange tijd niet 
langs het middenveld van FC 
Uitgeest. Bink en Jesse brachten 
veel ballen voor, waaronder een 
perfecte voorzet op Jesse die al-
leen op de keeper afging en ons 
eerste doelpunt scoorde. Daar-
na weer een uitbraak van Jesse: 
2-6. Angelique nam Rens mooi 
op sleeptouw en samen scoor-
den ze een prachtig doelpunt: 
3-6. Wat een samenspel en wat 
een plezier hadden ze er in. Ook 
Sjoerd was op dreef en maakte 
kort achter elkaar twee mooie 
treffers. Only Friends probeerde 
uit alle macht nog wat terug te 
doen, want de score liep hard op. 
Ze vonden nog één maal het Uit-
geestse doel, waardoor de eind-
stand op 5-7 kwam.

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

Kindertractor: Mascha Muske
Gourmet/Fondue/Barbeque-
schotel t.w.v. 25 euro: Monique 
Goedhart en Annet Horreman
Dinerbon te besteden bij  
‘t Schippersrijk t.w.v. 50 euro:  
Sylvia Schaap
Worstpakket: Inge Scholten
Worstpakket: Marieke Brandjes
Cadeaubon Slagerij Dick Kok 
t.w.v. 25 euro: Irma Duin
Cadeaubon Slagerij Dick Kok 
t.w.v. 10 euro: W. van Rijn
Vergoeding kassabon: Peter 
Fransen
Vergoeding kassabon: Carola 
Hoepel
Siro cadeaubon t.w.v. 20 euro: 
Anneke Gommers
3 Flessen wijn naar keuze:  
Marga Wesselman
3 Flessen wijn naar keuze: Gre 
Bol

Kappersbon van In4hair t.w.v.  
25 euro: Aad Soek
Bloemenbon van De Volle va-
zen t.w.v. 15 euro: Lisette van der 
Ham
Bloemenbon van De Volle Vazen 
t.w.v. 15 euro: Gemma van Doorn
Slagroomsnitt van Bakkerij  
Putter: Karin Rijke
Verrassingstas: Monique Hoog-
vliet
Verrassingstas: Ellie Twaalfhoven
Verrassingstas: Marjon Molenaar

De winnaars hebben inmiddels 
bericht gehad.

Ophaaldag 
plastic afval
Uitgeest - Vrijdag 28 september 
wordt in heel Uitgeest het plastic 
afval weer ingezameld. De zak-
ken dienen voor 07.00 uur ’s mor-
gens te worden aangeboden, op 
de vaste plekken voor afvalcon-
tainers.
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Musicalkoor Time 
Square Jubileumconcert
Uitgeest - Op 6, 7, 12 en 13 ok-
tober staat musicalkoor Time 
Square in Dorpshuis de Zwaan  
op de planken met een groot-
se jubileumvoorstelling ter ge-
legenheid van hun 25 jarig be-
staan. De muzikale leiding is in 
handen van Erwin de Ruijter, hun 
dirigent. Het koor wordt bege-
leidt door hun eigen combo.

Musicalkoor Time Square werd 
in 1986 als musicalvereniging 
opgericht door organist en di-
rigent Leo Prinz uit Castricum. 
In 1990 verhuisde de thuisbasis 
van Castricum naar dorpshuis 
De Zwaan in Uitgeest omdat veel 
leden uit het dorp kwamen. Het 
gemengde koor, bestaande uit 
45 enthousiaste en zeer trouwe 
leden van jong tot oud, telt nog 
een aantal leden van het eer-
ste uur, zoals Marian van Son en 
Afke Zijlstra. Marian reageerde 
25 jaar geleden op een oproep 
op de kabelkrant, waarin Time 
Square zangers en zangeressen 
zocht. Ze was na haar auditie op 

slag ‘verslaafd’ aan het zingen in 
een groep en heeft zich in 25 jaar 
ontpopt tot een veelzijdig koor-
lid. Inmiddels maakt ze deel uit 
van het artistieke team dat voor 
nieuwe producties de presenta-
tievorm bedenkt en zelf uitwerkt. 
Decor, kleding, licht- en geluids-
plan en dergelijke, alles wordt 
door de leden van het koor in ei-
gen beheer uitgevoerd. Om de 
puntjes op de ‘i’ te zetten, wordt 
in de eindfase van een produc-
tie soms een professional inge-
huurd. 

In de loop der tijd is Time Square 
van een musicalvereniging 
steeds meer opgeschoven rich-
ting musicalkoor met een ge-
varieerd repertoire waarbij een 
voorstelling uit diverse muziek-
stukken wordt samengesteld. 
Elke medley van een musical 
loopt gedurende de voorstel-
ling qua sfeer naadloos over in 
de volgende. Ook in de overgan-
gen valt op het gebied van dans 
en beweging van alles te bele-

ven. Time Square krijgt met de-
ze unieke presentatievorm over-
al in Noord-Holland de zalen plat 
en bouwt een goede naam op bij 
het publiek; hiervan getuigen de 
vele succesvolle korenfestivals 
die het koor op haar naam heeft 
staan. Zoals het Korenfestival in 
Medemblik, Korenlint in Haar-
lem, Van Kust tot Kust in Bak-
kum, een optreden in Paradiso in 
Amsterdam en vele andere. 

Wie het vocale spektakel ‘Tiepies 
Time Square’ in oktober wil mee-
maken, wordt aangeraden snel 
kaarten zien te verkrijgen. Het 
aantal plaatsen in de Zwaan is 
beperkt en vol is vol! De middag-
voorstelling op 7 oktober begint 
om 14.30 uur, de avondvoorstel-
lingen om 20.00 uur. De zaal gaat 
een half uur voor de voorstelling 
open. Kaarten (à 12,50 per per-
soon inclusief koffie of thee in de 
pauze) zijn verkrijgbaar bij boek-
handel Schuyt, Middelweg 139 
in Uitgeest of via anja@kollaard.
com.  

Uitgeest - De vereniging Vrien-
den van Pincehely bestaat in-
middels al meer dan 15 jaar en 
heeft bewezen nog steeds zijn 
bestaansrecht te hebben.   De 
afgelopen jaren  hebben er di-
verse uitwisselingen plaatsge-
vonden tussen de Uitgeesters en 
de mensen in Pincehely. 
Afgelopen jaren heeft de ver-
eniging veel goede dingen ge-
daan voor de mensen daar. Denk 
daarbij aan het opknappen van 
het bejaardentehuis, schoolmeu-
bilair voor de scholen, medische 
apparatuur voor  het ziekenhuis, 
brandweerpakken, sporttenues.
Het afgelopen voorjaar hebben 
28 Hongaarse kinderen en een 
aantal begeleiders uit Pincehely, 
Uitgeest bezocht en het was een 
groot succes. Op de afscheids-
avond is er door de Hongaarse 
begeleiding een uitnodiging ge-
geven om volgend jaar (2013) 
weer met een aantal Uitgeester 
kinderen naar Pincehely te ko-
men. Onze vereniging Vrienden 
van Pincehely wil graag gehoor 
geven aan deze uitnodiging en 
zouden het ontzettend leuk vin-
den als er weer een groep Uit-
geester kinderen is, die heel 
graag mee wil naar Pincehely in 
Hongarije. 
Deze reis staat gepland van vrij-
dag 26 april tot vrijdag 3 mei 
2013. Het is de bedoeling dat de 
bus op vrijdag 26 april in de na-
middag (rond 17.00 uur) zal af-
reizen richting Pincehely om dan 
op zaterdag 27 april aan te ko-

men op de plaats van bestem-
ming. We zullen daar een kleine 
week blijven. We zullen de terug-
reis aanvangen op donderdag 2 
mei om dan weer op vrijdagoch-
tend 3 mei in Uitgeest aan te ko-
men. Deze reis is bedoeld voor 
de kinderen van groep 7 en 8 
van de basisscholen. De kosten 
voor de reis bedragen 225 eu-
ro per persoon en dat kan in-
dien gewenst  in 2 termijnen be-
taald worden. De kinderen heb-
ben voor de reis naar Hongarije 
een geldig identiteitsbewijs of 
paspoort nodig. Wat de kinde-
ren  zeker niet moeten hebben is 
heimwee, want Hongarije is nou 
niet bepaald naast de deur, dus 
bedenk dat heel goed als je je 
eventueel opgeeft.

De kinderen worden per twee-
tal ingedeeld met een vriendje of 
vriendinnetje bij een gastgezin. 
Er zal tijdens het verblijf een pro-
gramma zijn, zodat de Holland-
se groep overdag in ieder ge-
val met elkaar optrekt Lijkt het 
je leuk om het ook eens te bele-
ven, wat het is om een week tus-
sen de Hongaren te leven, geef 
je dan op via onderstaand email-
adres (mits je ouders het goed-
vinden natuurlijk) en geef aan 
met wie je eventueel in een ge-
zin zou willen. Mochten er naar 
aanleiding van bovenstaande 
nog vragen zijn, bel of mail  dan 
gerust. Er kunnen maximaal 44 
personen mee (inclusief begelei-
ding) dus vol=vol.

Pincehely Here We Come 2013
Uitwisseling Uitgeester/
Hongaarse jeugd

Succesvolle verkoop 
Zonnebloemloten
Uitgeest - Een groot aantal lo-
tenverkopers hebben voor de 
Zonnebloem, afdeling Uitgeest 
de afgelopen maanden loten 
verkocht.
De loterij van de Zonnebloem 
zorgt ervoor dat de vrijwilligers 
van de Zonnebloem mensen 
kunnen helpen met een licha-
melijke beperking door een be-
zoek aan huis, het organiseren 
van activiteiten of een vakantie. 
Zo wordt er een positieve bijdra-
ge geleverd aan de kwaliteit van 

leven van die mensen die moei-
lijk de deur uitkomen en wellicht 
dreigen te vereenzamen.
Ook dit jaar was het resultaat 
van de lotenverkoop weer fan-
tastisch. Er zijn 2000 loten ver-
kocht. Een gedeelte van de op-
brengst komt de plaatselijke af-
deling ten goede.
Namens de Zonnebloem dank 
aan alle Uitgeesters die de Zon-
nebloem een warm hart toedra-
gen en ook dank aan alle loten-
verkopers voor hun inzet.

Nieuws van de bridgeclub
Uitgeest - Was de eerste club-
avond nog wat onwennig, met 
ook veel afzeggingen, en het 
weer leek in de verste verten nog 
niet op herfst, de tweede avond 
voelde weer als ‘business as 
usual’. Het loopje naar de kantine 
van de FC, in het regenjack want 
regen hing in de lucht, voelt als 
vertrouwd, en ook de afspra-
ken en conventies komen na 4 
bridge-loze maanden en enkele 
missers op die startavond weer 
voorzichtig bovendrijven. Geluk-
kig zorgde maat ook voor een 
paar zeperds dus konden we wel 
het een en ander met elkaar (ne-
gatief of positief, links of rechts) 
uitruilen. Dat uitruilen is trou-
wens in, deze dagen. En schre-

ven we vorige week nog over het 
onvermogen van de kampioen-
spretendenten om goed te sco-
ren, deze week kunnen we met 
een blik op de uitslag zeggen dat 
ook hier weer alles in het gareel 
is, althans, in de A-lijn.
Dit verhaal gaat niet op voor de 
C-lijn. Annie Bleeker en Dick 
Hendrikse scoorden vorige week 
een dikke 70% en voegden daar 
deze week een fraaie 66% aan 
toe. Niks zeperds en uitruilen, 
gewoon, scoren met bridge in 
een nieuw partnership. Nog zo’n 
score en de promotie is alweer 
geregeld.

Hiernaast ziet u de beste drie 
van elke lijn. 

A-lijn: 1 Klaas de Groot-Peter 
Kossen 62,85%; 2 Arie vd Eng-
Jaap Willemse 61,81%; 3 Hans 
Wijte-Paul Wijte 60,07%.
B-lijn: 1 Henny Kaandorp-Ans 
Verheijde 57,64%; 2 Gerard Win-
ter-Milja vd Booren 57,29%; 3 
Gerda Geukes-Ans Stephan 
56,94%.
C-lijn: 1 Annie Bleeker - Dick 
Hendrikse 66,67%; 2 Theo Hui-
sing - Rob de Neef 56,67%; 3 
Riet Schafgans - Leo Tromp 
55,83%.
D-lijn: 1 Riet Balster - Evert Ro-
zemeijer 63,75%; 2 Floor Twisk - 
Theo Vijn 61,46%; 3 Joke Jacobs 
- Jeanne Admiraal 53,13%.
E-lijn: 1 Guurtje Brakenhoff-Ton 
Brakenhoff 62,50%; 2/3 Tine-
ke Ruys-Riny v Wijk 56,25%; 2/3 
Hans Bruinsma-Nel v Bergen 
56,25%.
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Duo-expositie Heijmans-
Deckwitz in gemeentehuis
Uitgeest - Wethouder kunst en 
cultuur Arnold Selij opende vori-
ge week woensdagavond in het 
gemeentehuis van Uitgeest de 
duo-expositie ‘Voortbouwen op 
traditie’. De exposanten Marcel 
Heijmans en Jan Deckwitz hou-
den zich ieder op eigen wijze be-
zig met architectuur. De foto’s 
en tekeningen van hun projec-
ten laten naast een eigen inhoud 
ook veel raakvlakken en overlap-
pingen zien. De expositie is te 
bekijken tot en met 7 november, 
tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis.

Marcel Heijmans
Architectenbureau Marcel Heij-
mans BNA is opgericht in sep-
tember 2002 en gevestigd aan 
de Langebuurt te Uitgeest. Pa-
rallel aan een functie bij ar-
chitectenbureau Piet Wieren-
ga volgde Marcel Heijmans van 
1994 tot 2000 de studierichting 
Architectuur aan de Academie 
van Bouwkunst te Amsterdam. 
Geïnspireerd door zowel de klas-
sieken als het Italiaans rationa-
lisme zoekt hij in de architectuur 
naar een ‘constante’ die met be-
hulp van nieuwe technieken kan 
worden voortgezet.
Bewust van de invloed van ge-
realiseerde architectuur op de 
openbare ruimte zoekt hij naar 
een zorgvuldige inpassing, waar-
bij de kwaliteit van de context 
even zwaar meeweegt als het 
vraagstuk van de opdrachtge-
ver. Mede hierom heeft Marcel 
Heijmans naast zijn praktijk zit-
ting in diverse welstandcommis-
sies in Noord Holland. Vanuit het 
streven naar duurzame esthetica 
heeft hij onderzoek gedaan naar 
mode en traditie in architectuur. 
De werken die het bureau in de 
afgelopen tien jaar heeft gerea-
liseerd betreffen zowel nieuw-
bouw als verbouw van wonin-
gen, winkels, praktijkruimten en 
kantoren. Een toename ziet het 
bureau in de vraag naar de aan-

pak van monumentale panden, 
zowel in dorpen als in steden. 
De getoonde projecten, waar-
van de meeste in Uitgeest en 
omstreken, geven onder meer 
een indruk van de wijze waar-
op Marcel Heijmans omgaat met 
nieuwe, maar ook gevoelige, be-
staande locaties. 
De overeenkomsten met het 
werk van Jan Deckwitz zullen 
met name zichtbaar zijn in de 
projecten met een landelijk ka-
rakter.

Jan Deckwitz
De bijdrage van Jan Deckwitz 
bestaat uit een selectie van teke-
ningen en foto’s die gemaakt zijn 
gedurende de afgelopen veertig 
jaar. Al het materiaal heeft be-
trekking op het dorpsgezicht van 
Uitgeest. 
Jan Deckwitz heeft zich in ge-
noemde periode beziggehouden 
met diverse acties voor behoud 
van beeldbepalende gebouwen 
in het dorp. Maar ook maak-
te hij ontwerpen voor restaura-
tie en renovatie van op traditi-
onele wijze gebouwde panden. 
Voorts heeft hij door de jaren 
heen in weekblad De Uitgees-
ter met meestal paginagrote ar-
tikelen het publiek op de hoogte 
gesteld van zijn inzichten op het 
gebied van de landelijke bouw-
kunst in Uitgeest.
In de jaren zestig deed hij als op-
meter en tekenaar bij architec-
tenbureau Cornelis de Jong ken-
nis op tijdens werk aan de Zaan-
se Schans en het Zuiderzeemu-
seum. Later hield hij zich vaak 
bezig met de architectuur van 
stolpboerderijen en de daaraan 
verwante kapbergen. In die sfeer 
werkte hij mee aan verschillende 
bouwprojecten.

De afbeeldingen op de tentoon-
stelling tonen niet alleen gebou-
wen, ook tekeningen van dijken 
en zelfs cartoons zijn te bewon-
deren.

Jan Deckwitz (l.) en Marcel Heijmans puzzelen aan de voorbereiding 
van hun duo-tentoonstelling in het gemeentehuis

Uitgeest - Na de dood van hun 
moeder krijgt de tweeling Jean-
ne en Siomon de opdracht om 
twee verzegelde enveloppen te 
bezorgen. Jeanne moet de en-

veloppe naar haar vader bren-
gen en Simon bij hun broer van 
wiens bestaan de tweeling nooit 
heeft geweten. Omdat de vader 
al jaren dood blijkt te zijn besluit 

Vrijdag 28 september
De film Incendies in 
filmhuis de Zwaan

Jeanne als enige opzoek te gaan  
naar de geheimzinnige en on-
bekende broer. Jeanne vertrekt 
vanuit Montreal naar het Mid-
den-Oosten in de hoop daar de 
mysteries uit het verleden van 
haar moeder te ontrafelen, maar 
stuit op veel tegenwerking. Fa-
milieleden enooggetuigen laten 
het pijnlijke, door oorlogen ge-
teisterde verleden liever rusten. 
Uiteindelijk komt ze achter de 
ontluisterende waarheid.
De film van Canadees Denis Vil-
leneuve  is gebaseerd op het ge-
lijknamige toneelstuk van de 
schrijver Wajdi Mouawad. Incen-
dies is niet alleen een ontroeren-
de en beklemmende familiege-
schiedenis maar ook een mee-
slepende thriller. De film werd in 
2011 genomineerd voor een Os-
car voor de best niet-Engelstali-
ge film.
Incendies is te zien op vrijdag 28 
september in Filmhuis de Zwaan 
in Uitgeest. De zaal is open van-
af kwart voor acht en de film be-
gint om 20.15. Toegang: 5 euro 
inclusief een heerlijk kopje koffie 
voorafgaand aan de film. (“Vrien-
den” betalen 4 euro). Kaarten in 
de voorverkoop zijn verkrijgbaar 
bij boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139 in Uitgeest.

Lezing over gevorderde 
Nederlandse schepen
Regio - Op zondag 30 septem-
ber is er in luchtoorlogmuse-
um Fort Veldhuis, gelegen op de 
grens van Heemskerk en Zaan-
stad, een lezing over gevorder-
de Nederlandse schepen door 
de Duitse bezetter. Na de inval 
in Nederland troffen de Duitsers 
vele schepen aan in de Neder-
landse havens. Een deel hiervan 
werd gevorderd en ingezet bij 
de Duitse koopvaardij of bij de 
Kriegsmarine. De lezing wordt 
gegeven door Hans Jehee, die 
zich helemaal in deze materie 
heeft verdiept. De lezing begint 
om 14.00 uur.
Hans Jehee is penningmeester 
van de Werkgroep Kriegsmarine. 
Dit is een Stichting die zich in-
zet om de maritieme geschiede-
nis van de Tweede Wereldoorlog 

zoveel mogelijk te reconstrueren.
 
De Stichting Aircraft Recove-
ry Group doet al meer dan 25 
jaar onderzoek naar de lucht-
oorlog boven Nederland. De re-
sultaten van deze onderzoeken 
zijn samengebracht in het lucht-
oorlogmuseum Fort Veldhuis te 
Heemskerk. Het museum zal bei-
de dagen ook geopend zijn.
Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort is gelegen aan de Ge-
nieweg 1 in Heemskerk. 
Toegang: volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gratis en 
houders van een veteranenpas 
gratis. Openingstijden: 10.00 tot  
17.00 uur.
Zie ook: www.arg1940-1945.nl.

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
G. van Twuijver, 74 jaar
A. Rezelman, 94 jaar

Gehuwd
R. Ranzijn en B. Klaver
R. van Velzen en F.M. Dekkers
S.G.P. Half en A.W. Visser

Geboren
Sam van der Eng, zoon van P. 
van der Eng en S.T.M. Bonne

Auto te water
Regio - Maandag omstreeks 
14.17 uur raakte een 58-jarige 
man uit Uitgeest op de Laaglan-
dersluisweg in Velsen met zijn 
auto te water.
Even daarvoor hielden toezicht-
houders van het recreatiegebied 
Spaarnwoude hem staande om-
dat de man slingerend reed. Na-
dat de man even was gestopt, 
ging hij er vervolgens vandoor 
waarna hij in het water beland-
de. Op dat moment passeerde 
een vrachtwagen met grijper die 
de auto inclusief de man op het 
droge kon brengen. De bestuur-
der bleek teveel te hebben ge-
dronken: 1,10 ugl.

Publieksbalie 
gesloten
Uitgeest - De publieksbalie van 
het gemeentehuis is op vrijdag 5 
oktober gesloten voor publiek. 
Deze dag wordt een nieuw infor-
matiesysteem geïnstalleerd voor 
alle burgerzaken.
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Kijk op Uitgeest

Uitgeest - De inkt van mijn 
voorlaatste column was nog 
niet droog, of alles was op-
eens helemaal anders… Een 
beetje cryptisch begin, maar 
ik zal het uitleggen. Mis-
schien weet u het nog; ik 
had het over een spannend 
jaar, mede omdat onze oud-
ste zoon, Corné, dit jaar eind-
examen ging doen. Ik kon 
toen echter niet bevroeden 
hoe spannend het meteen al 
zou worden. Ruim twee we-
ken terug kreeg hij namelijk 
problemen met zien. Beter 
gezegd: hij zag alles dubbel 
en al snel had hij meer uit-
valverschijnselen en tintelin-
gen in armen en benen. In-
middels enkele zeer onzeke-
re en spannende dagen ver-
der, gaven diverse onderzoe-
ken en een hersenscan geen 
uitsluitsel.  
Gelukkig hadden we een 
voortreffelijke neuroloog ge-
troffen (dr. Van der Meulen/
RKZ).  Hij stelde de diagno-
se: het syndroom van Mil-
ler Fisher (een auto-immuun-
ziekte die slechts 20 men-
sen per jaar treft). Onze zoon 
werd in het ziekenhuis opge-
nomen. Eerst ter observatie 
en later ook voor toediening 

van medicatie. Hij werd daar 
omringd door zorgzame ver-
pleegkundigen (ook uit Uit-
geest!). Het goede nieuws is 
dat hij inmiddels thuis is en 
vooruitgaat. Maar het zal nog 
een lange weg zijn voordat 
hij (hopelijk) volledig her-
stelt. Alhoewel hij  zelf  ko-
mende week alweer ge-
woon naar school wil. We zijn 
daar dankbaar voor, maar 
ook prijzen wij ons gelukkig 
met alle lieve mensen in on-
ze (werk)omgeving. Want ik 
heb de afgelopen weken alle 
ruimte gekregen om bij mijn 
zoon te zijn, toen dat zo hard 
nodig was. 

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Dankbaar

Team Fietsshop Uitgeest 
1e, 3e en 4e in Neupre
Uitgeest - De laatste enduro 
wedstrijd van het jaar voor de bi-
kers van team Fietsshop Uitgeest 
was in Neupre in België. Ze wa-
ren hier met zijn vijven, Eline Nij-
huis, Vivian Smeets, Tanja de Bie, 
Nigel Spoor en Hans Haver. Het 
was de laatste wedstrijd van een 
serie van vijf. Eline stond overall 
eerste en Tanja tweede. De proe-
ven waren weer heftig en con-
centratie was geboden. Sommi-
ge proeven met heftige drops (3 
á 4 meter stijl naar beneden) en 
technische rotspartijen. En ook 
tussen de proeven weer flink 
omhoog terug fietsen.

Eline ging lekker en reed telkens 
de 15 seconden op haar voor-
ganger dicht, de duitse Mirjam, 
tevens haar grootste concurrent.
Tanja had lekker haar gevoel te-
rug en alles liep goed en Vivian 
ging ook super na een week op 
trainingstage te zijn geweest in 
Zwitserland.
Nigel en Hans hadden ook weer 
het lekkere gevoel dat alles goed 
en soepel verliep. Hans: ‘‘We 
hadden weer een lekkere dag 
met 7 stages/proeven af te wer-
ken.” 
Aan het einde van de dag was 
het even spannend hoe het er uit 

Voor 2013
Uitgeest presenteert 
sluitende begroting
Uitgeest - De gemeente 
Uitgeest kan, mede dankzij 
enige incidentele meeval-
lers in 2012, voor 2013 een 
sluitende begroting presen-
teren. De lastendruk voor 
de inwoners van Uitgeest 
stijgt met het verwachte in-
flatiepercentage van 1,75%. 
Voor de jaren na 2013 ont-
staan echter bij ongewijzigd 
beleid tekorten. Het colle-
ge start daarom in decem-
ber een discussie met de 
gemeenteraad over de ge-
meentelijke kerntaken.
Ondanks het teruglopen 
van de inkomsten uit het 
gemeentefonds en het ver-
der toenemen van de ge-
meentelijke uitgaven door 
het groeiende aantal taken 
is de begroting voor 2013 
sluitend. De uitgaven belo-
pen in totaal ruim € 12,1 mil-
joen. De onroerendezaak-
belasting, de afvalstoffen-
heffing en het rioolrecht 
worden slechts verhoogd 
met het inflatiepercentage. 

Meerjarenperspectief
Voor de jaren 2014-2017 
voorziet wethouder Selij 

evenwel tekorten: ‘Het on-
derhoud van wegen en ge-
bouwen vergt een steeds 
grotere financiële inspan-
ning. Hetzelfde geldt voor 
de kosten van bijstand en 
individuele schuldhulpver-
lening. Zet daartegenover 
dat we steeds minder in-
komsten voorzien uit het 
gemeentefonds en het is 
onontkoombaar om ons be-
leid bij te sturen.’

Wethouder Selij kondig-
de onlangs in de raads-
commissie Algemene Za-
ken en Financiën al aan dat 
het college met de gemeen-
teraad een discussie over 
kerntaken wil voeren. 
Hij preciseert: ‘Wat mij be-
treft houden wij daar al het 
beleid en alle taken tegen 
het licht die niet wettelijk 
zijn voorgeschreven. Van 
het onderhoud van wegen 
en gebouwen tot de voor-
zieningen in de gemeente. 
Ik heb er alle vertrouwen in 
dat wij via zo’n discussie de 
basis kunnen leggen voor 
een gezond meerjarenper-
spectief.’  

zag qua uitslag. Tanja werd als 
eerste opgeroepen en was der-
de en Mirjam, de duitse tweede 
en Eline eerste.
Vivian was vierde maar had on-
derweg nog een ander meisje uit 
haar benarde positie geholpen 
nadat zij was gevallen. Anders 
had Vivian nog wel eens derde 
kunnen zijn met maar een krap-
pe 4 of 5 seconden achter Tanja.
Eline had nu drie keer gewon-
nen en één keer was ze tweede. 
Overall Eline 1e en Tanja 2e, su-
per gedaan.
 orige week reed het team de 
downhill in Bouillon en werd Eli-
ne tweede. Een weekend om 
snel te vergeten, alles zat tegen.
Hans was gevallen in de trainin-
gen en had zijn schouder gebles-
seerd. Hij stond vierde overall en 
werd toen vijfde. Eline viel in de 
kwalificatierun en in de wedstrijd 
reed ze haar voorwiel krom maar 
ze is nog wel gefinishd.
En Mark reed super, een zeven-
de tijd overall tegen ruim 100 
deelnemers, maar hij viel vrese-
lijk hard in zijn wedstrijdrun. Hij 
mocht de superfinale rijden maar 
door zijn crash kon dat niet meer.
Hij brak zijn pols, elleboog en 
schouder en kneusde zijn long.
Mark is geopereerd en zijn 
teamgenoten wensen hem veel 
sterkte met zijn herstel.
Eline werd evengoed tweede en 
wist met haar puntenaantal de 
Nissan Downhillcup hier al te 
veroveren met nog 1 wedstrijd 
te gaan.
Meer informatie: www.teamfiets-
shopuitgeest.nl.

Speltbrood bij bakkerij 
Putter: supergezond!
Uitgeest - In de loop der jaren 
is de consument kritischer ge-
worden, juist op het gebied van 
voedingsmiddelen. Veelal wordt 
daarom gezocht naar een biolo-
gisch product. 
Met dit gegeven verkoopt Bak-
kerij Putter het Speltbrood. Dit 
brood, dat dagelijks vers gebak-
ken wordt, is vrij van gewasbe-
schermingsmiddelen en kunst-
mest. 
Spelt vond zo’n 9000 jaar terug 
zijn oorsprong in Mesopotamië, 
vandaar ook wel de benaming 
“oergraan”. Net als tarwe en rijst 
is spelt een graansoort, maar het 
onderscheidt zich van andere 
granen doordat het kaf niet met 
de korrel vergroeid is.
Daarbij kenmerkt het zich door 
een zeer hoog eiwitgehalte en zit 
boordevol vezels, tel daarbij een 
groot aantal hoogwaardige on-
verzadigde vetzuren en u kunt 
verzekerd zijn van ‘n superge-
zonde broodsoort! 
Spelt is ook een uitstekende 
bron van vitamine B2, en wordt 
veelvuldig door artsen en spe-
cialisten aanbevolen bij on-
der andere gewrichtsklachten 
en overgewicht. De hele kor-
rel wordt steeds optimaal voor 
weersinvloeden van buitenaf be-
schermd, waarna ze niet gedorst, 

doch gepeld worden op een spe-
ciale manier.
Het beste laat spelt zich malen 
door een molensteen, vandaar 
dat meelmolen ‘De Oude Knegt’ 
in Akersloot dit geheel ambach-
telijk doet.
Het supergezonde Speltbrood 
is deze week bij Bakkerij Putter, 
met zaken in Uitgeest, Limmen 
en Krommenie, voor een speci-
ale prijs verkrijgbaar!

Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
MHCU ziet er komende za-
terdag alsvolgt uit:

Thuis	
09:00 MixF1 - Alkmaar MF4
09:00 ME4 - Terriers ME7 
09:00 M8D1 - Castricum 
M8D1 
10:15 ME2 - HBS ME1 
10:15 MF1 - Heerhugowaard 
MF2 
10:15 JE3 - Bloemendaal JE5 
11:30 MC1 - FIT MC3 
13:00 JC1 - Hisalis JC2 
14:30 MA1 - Rood-Wit MA2
16:00 MB2 - Purmerend MB3 
17:30 JB1 - Reigers JB3

Uit 
09:00 M8D2 - Castricum 
M8D3
09:00 ME1 - Castricum ME2 
09:30 ME3 - Hermes ME2 
10:15 JE2 - Alliance JE4 
11:00 JE1 - Reigers JE1 
11:15 MC2 - Terriers MC4 
11:30 MD1- Westerpark MD1
12:30 JD1 - Pinoké JD4 
17:45 MB1 - FIT MB2 

Zondag	30	september
Uit
11:00 HA - Haarlem HA 
15:45 D1 - HIC DJ3

Speelschema 
jeugd MHCU

Volleybal Voluit
Uitgeest - Het wedstrijdover-
zicht van Voluit ziet er als volgt 
uit:

Donderdag	27	september 
Voluit HS 2 - The Setfight HS 2 
20.00; Voluit DS 5 - Zaanstad DS 
6 20.00; Voluit DS 1 - Zaanstad 
DS 5 20.00; Voluit DS 4 - VIP DS 
2 20.00; Voluit DS 3 - Sportief DS 
1 21.45; Voluit HS 1 - Bevok HS 3 
21.45; Voluit DS 2 - Croonenburg 
DS 5 21.45.

Vrijdag	28	september 
VIP XC 2 - Voluit XC 1 18.30

Maandag	1	oktober 
FHC ‘91 DS 1 - Voluit DS 5 20.45.
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Akersloot – Zaterdag 29 sep-
tember is de jubileumwandel-
tocht ‘50 jaar de WSV de Zwer-
vers in Beverwijk’ bij de Amak. 
De wandeling is 15 km lang. Ver-

Amak wandelt trek om 9.00 uur op de fiets van-
af Het Kruispunt Mozartlaan/
hoek Raadhuisweg in Akersloot. 
Belangstellenden zijn welkom. 
Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
tel. 0251-315137 of Kees Deijlen, 
tel. 0251-310715. 

Mooi resultaat voor 
Judoclub Groefsema
Castricum - Op zaterdagavond 
was Judoclub Groefsema gast-
heer voor de eerste ronde van 
de Westfriese Judocompeti-
tie.  Judoclub Groefsema die in 
de tweede klasse uitkomt moest 
deze avond zelf twee wedstrij-
den judoën tegen Judo Acade-
mie Amsterdam en combina-
tieteam Sportschool Salomons/
Judovereniging Cees Hoebeke. 
De volgende judoka’s stonden 
in het team van Judoclub Groef-
sema Beau Booms, Niels Ruig-
rok v.d. Werven, Olaf de Winter, 
Max Ahlers, Sacha Bos, Wesley 
Groefsema, Paul van der Zwet, 

Jeroen van der Zwet, Sander 
Groefsema en Joris Molenaar. 
De eerste wedstrijd was tegen 
het combinatieteam Salomons/
Hoebeke. Deze wedstrijd werd 
met 14-6 gewonnen door Judo-
club Groefsema. 
De tweede wedstrijd was tegen 
Judo Academie Amsterdam. Het 
ging lang gelijk op maar helaas 
werd deze wedstrijd verloren 
met 14-6. Met een gewonnen 
partij en een verloren partij zijn 
de judoka’s van Judoclub Groef-
sema opgewarmd voor de vol-
gende ronde die op 10 novem-
ber is. 

Aqua plus bestaat 25 jaar
Uitgeest/Akersloot - Op 17 
december bestaat de duikver-
eniging Aqua plus Uitgeest/
Akersloot 25 jaar. 

Op zondag 18 november is er in 
het zwembad Hotel van der Valk 
een reünie van leden en oud-
leden. Eenieder die lid is of ge-
weest van Duikvereniging Aqua 

plus wordt hierbij uitgenodigd 
om deze reünie te bezoeken. Een 
deel van de adressen van oud-
leden is bekend, maar een groot 
deel ook niet. Deze oudleden 
waar het adres waarschijnlijk 
niet van bekend is, worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de organisatie van duikvereni-
ging Aqua plus. 

Feestelijke huldiging bij De Roset
Castricum - ‘Voetballen op het 
water’ is gekozen als ‘Zomerfoto 
van het Jaar’, een fotowedstrijd 
uitgeschreven door FC Castri-
cum. De opdracht was: Maak 
in de vakantie een foto die met 
voetballen te maken heeft. In 
navolging van vorig jaar ging 
de hoofdprijs ook dit keer naar 
de familie Vliese.  De prijs, een 
enorme taart met daarop de win-
nende afbeelding werd ter be-

schikking gesteld door banket-
bakkerij De Roset. Vorige week 
mocht de familie Vliese de taart 
in ontvangst nemen uit handen 
van Carmen Langeveld van De 
Roset (foto). Het complete ge-
zin werd op de vroege zater-
dagochtend in de Burgemees-
ter Mooijstraat op gepaste wij-
ze gehuldigd. De winnende foto 
van Roy Vliese werd geschoten 
op het eiland  Mallorca in Cala 

d’Or. Op de foto: Zoon Hugo die 
een bal hooghoudt in een gro-
te doorzichtige pastic bal op het 
water. Reken er maar op dat dat 
niet meevalt. Roy beduusd: “We 
zijn er eigenlijk best een beet-
je verlegen mee. Vorig jaar haal-
den we hier ook al zo’n heerlij-
ke taart weg.” Carmen Langeveld 
lachend: ”Geniet er maar van, 
jullie hebben het verdiend.” (Fo-
to: Marjoke van der Ham)

Dames Croonenburg 
verliezen van koploper
Castricum - In de eerste ont-
moeting van deze competitie, 
moest het eerste damesteam 
van Croonenburg gelijk tegen 
de koploper van het vorige sei-
zoen. Altijd een zeer spannen-
de wedstrijd en telkens weer die 
uitdaging. De dames van Croo-
nenburg hadden er dan ook heel 
veel zin in. Helaas verloren de 
dames  in vier sets met 0-4 (20-
25, 26-28, 22-25, 22-25). 
Het was een zeer spannen-
de wedstrijd, waarbij Croonen-
burg Dames 1 telkens aan het 

begin van de set op een achter-
stand kwam door een slecht lo-
pende servicepass. Telkens ech-
ter vochten de dames zich weer 
goed terug in de wedstrijd. Maar 
de dames van Zaanstad waren 
erg gedreven in hun verdediging 
en wisten toch iedere keer aan 
het langste eind te trekken en de 
sets te winnen. 
Ondanks dat Croonenburg met 
0-4 verloren heeft, zien zij met 
heel veel goede moed de vol-
gende wedstrijd tegen VV Am-
sterdam tegemoet.

Eerste punt voor Alex Termes
Limmen - Op vrijdag 21 sep-
tember speelde SV Vredeburg 
de eerste ronde van de inter-
ne competitie. In mei 2013, na 
26 ronden, zal de competitie een 
nieuwe clubkampioen opleveren.
Alex Termes was de eerste die 
dit schaakseizoen een vol punt 
wist te scoren. Hij rekende in 
hoog tempo af met de onoplet-
tende Karel Voorwalt. Met zijn 
goede eindspeltechniek had Jos 
Admiraal aan één pionnetje ver-
schil genoeg om Robin Rommel 
te verslaan. De impulsieve Jaap 
Limmen gaf zijn partij tegen Bert 
Hollander direct op toen hij een 
paard verloor. Achteraf was dat 
veel te snel: uit de analyse bleek 

dat Limmen nog voortreffelijke 
tegenkansen had. Sandra Hol-
lander speelde een puike par-
tij tegen regerend clubkampi-
oen Bob Stolp en verdiende een 
half punt in een complex pion-
neneindspel. Cees Dinkla dacht 
lang een gelijkwaardige stel-
ling te hebben tegen de doorge-
winterde Ed Stolp. Maar als een 
Duits voetbalteam sloeg Stolp in 
het diepe eindspel toe met een 
fraaie torenwinst. Hans de Goe-
de keerde na een periode van 
ruim twintig jaar terug bij de 
schaakclub en liet, met een keu-
rige overwinning op Marcel Wes-
ter, zien het spelletje nog goed te 
beheersen. Marlies Sturk reken-

de dieper dan haar tegenstander 
Harry Levering en had na een 
grootscheepse afruil van materi-
aal plots een stuk meer. Genoeg 
voor de partijwinst.  Kees Aafjes 
glunderde na zijn overwinning 
op Jan Brantjes. Met een prima 
paardmanoeuvre won hij mate-
riaal en forceerde het verschil. 
De rokade van Barry Blekemo-
len kwam niet uit de verf, waar-
door hij in een inferieure stelling 
belandde tegen Robert Termes 
die na een lange zit het voordeel 
wist uit te buiten. 
Komende vrijdag ontvangt SV 
Vredeburg de voltallige A-groep 
van SV Oppositie voor de jaar-
lijkse massakamp. Dat belooft 
een spectaculaire schaakavond 
te worden.

Hes stijgt vijf plaatsen op ranglijst
Castricum - Vrijdag was Jos Hes 
de beste van de avond bij biljart-
vereniging ‘t Stetje. Hij versloeg 
in de eerste  partij Henk Revers 
in 25 beurten met 44 carambo-
les en een hoogste serie van 9 
caramboles. Ook in de tweede 
partij was Jos sterk. Tegen Rien 
Emmerik maakte hij in 25 beur-
ten 46 caramboles en een hoog-
ste serie van 11 caramboles. Met 
een  totaal van 26 wedstrijdpun-
ten stijgt Jos van de tiende naar 
de vijfde plaats op de ranglijst.
Piet Castricum was in de eerste 
partij duidelijk te sterk voor Huib 
Moot, Piet maakte maar liefst in 

25 beurten 43 caramboles met 
een hoogste serie van vijf caram-
boles. De tweede partij behaalde 
Piet tegen Ronald Bijwaard  in 25 
beurten 19 caramboles, wat hem 
een totaal van 23 wedstrijdpun-
ten opleverde.
Cees Brouwer had een goede 
avond, in de eerste partij tegen 
Kees Rörik veroverde hij met een 
hoogste serie van acht caram-
boles in 25 beurten 41 caram-
boles. De tweede partij tegen 
Piet Nieuwenhuizen was goed 
voor een zege in 25 beurten. 
Hij wist 36 caramboles te ver-
garen en met een hoogste serie 

van 12 caramboles leverde hem 
dat een totaal van 23 wedstrijd-
punten op. De eerste partij van 
Hans Molenaar tegen Piet Nieu-
wenhuizen was een nek aan nek 
race. Hij behaalde in 25 beurten 
36 caramboles. Ook Piet die een 
sterke wedstrijd speelde maakte 
31 caramboles. De tweede par-
tij tegen Hein Huijser was even-
eens een gevecht tot het eind. 
Hij maakte in 25 beurten 40 ca-
ramboles, wat hem een totaal 
van 23 wedstrijdpunten oplever-
de en een stijging van plaats ne-
gen naar plaats zes op de rang-
lijst. 
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Sporten op donderdagavond
Castricum - Iedere donderdag-
avond is er in gymzaal Walings-
tuin de mogelijkheid om te spor-
ten van 20.30 tot 21.30 uur. De 
aanwezige deelnemers kiezen 
meestal welke sport beoefend 
wordt. Zo is er bijvoorbeeld de 
mogelijkheid tot een potje bas-
ketbal, volleybal, frisbee, bad-
minton, ringhockey, noem het 
maar op. Iedereen in de leef-
tijd van 15 tot 65 is welkom. De 
huidige deelnemers hebben een 
leeftijd tussen de 25 en 45 jaar. 
Men hoeft niet goed in sport te 
zijn om mee te kunnen doen, 
het doel is om gezellig samen te 

sporten. Het sportuurtje wordt 
mogelijk gemaakt door de Evan-
geliegemeente Castricum. De 
kosten zijn 1,00 euro per keer. 
Men hoeft niet iedere week aan-
wezig te zijn en het is mogelijk 
om een keer vrijblijvend te ko-
men kijken. In de schoolvakan-
ties is gymzaal Walingstuin ge-
sloten. 
Voor meer informatie en om te 
informeren of het sporten op 
die avond doorgaat, kan contact 
opgenomen worden met Arjan 
Beets, tel: 06-53470601 of een 
e-mail sturen naar walingstuin@
gmail.com.

Schaatslessen voor de jeugd
Castricum - De zomer is maar 
net voorbij, maar toch is het tijd 
om de schaatsen uit het vet te 
halen. Op 6 oktober opent ijs-
baan De Meent zijn deuren en 
begint de ijspret weer. Vereni-
ging Kennemer IJsbaan (VKIJ) 
uit Castricum verzorgt schaats-
lessen voor kinderen van zes tot 
twaalf jaar, iedere zaterdagoch-

tend van 10.00 tot 11.00  uur. En-
thousiaste trainers geven les in 
de eerste beginselen, maar ook 
de gevorderde kinderen leren al-
les over schaatstechniek, boch-
ten, sneller schaatsen enzovoort. 
Schaatsplezier staat voorop. 

Voor meer informatie en aanmel-
ding: www.vkij.nl.

Inschrijven voor JeugdSportPas
Castricum - De inschrijving 
voor de JeugdSportPas Castri-
cum, uitgevoerd door Sportser-
vice Kennemerland, is inmid-
dels geopend. De JeugdSport-
Pas biedt kinderen uit de groe-
pen een tot en met acht van het 
basisonderwijs in de gemeente 
Castricum de mogelijkheid om 
met een sport kennis te maken 
bij een vereniging of organisatie, 
zonder verdere verplichtingen. 
Voor 5,00 euro mogen de kin-
deren  vier lessen meesporten. 
Dit schooljaar zijn er twee blok-
ken waarvoor ingeschreven kan 

worden. Blok een start direct na 
de herfstvakantie. Om te kun-
nen deelnemen aan de sport-
lessen bij de vereniging is voor-
af inschrijven noodzakelijk. Doe 
dit via de speciale JSP link die te 
vinden is op: www.sportservice-
kennemerland.nl (locatie Castri-
cum). 
Aanmelden voor blok een kan 
nog tot en met 8 oktober. Er kan 
ingeschreven worden voor atle-
tiek, breakdance, dans, handbal, 
hockey, jazzdance, judo, rug-
by, turnen, voetbal, waterpolo en 
wedstrijdzwemmen. 

Fit met volleybal zoekt uitbreiding

Castricum - Gezond en fit blij-
ven door een keer per week te 
volleyballen. Sport voor senio-
ren gaat om lekker bewegen en 
vooral ook gezelligheid. Daar-

naast is het belangrijk om met 
het hele lijf bezig te zijn, zodat 
men op een veelzijdige manier fit 
blijft. Volleybal is daar de ultieme 
team balsport voor, omdat licha-

Debby, Greet,Truus, Tini, Ria, Hanneke, Gellie. Niet op de foto: Mar-
greet, Albert, Wies, Jaap, Dirk. 

melijk contact ontbreekt. Deze 
groep van enthousiaste, gezelli-
ge en sportieve volleyballers wil 
graag uitbreiding met een paar 
ervaren oud volleyballers van 50 
jaar of ouder. Op dinsdagavond 
vanaf 20.30 uur is er nog plaats 
voor enkele nieuwe deelnemers, 
die na het inspelen een lekker 
potje willen ballen met andere 
ervaren volleyballers. Deze groep 
is fanatiek, gezellig en toch ook 
serieus als er eenmaal gespeeld 
wordt. Een groot voordeel is dat 
er nog gespeeld wordt op basis 
van de oude regels. Dus een set 
tot de 15 punten en een service 
die het net raakt is gewoon fout.
Zin om mee te doen? Kom dan 
op dinsdagavond naar de gym-
zaal aan de Walingstuin in Cas-
tricum. Uiteraard kan er eerst op 
proef mee gedaan worden.

Zie ook www.croonenburg.nl 
of bel naar Arjen Pauzenga, tel. 
0251-671761.

Vitesse’22 ontbeert geluk
Castricum - Ook na vier wed-
strijden staat Vitesse nog met le-
ge handen.  Evenals bij Vitesse 
stond ook bij tegenstander ZAP 
(Zwaluwen Anna Paulowna) de 
teller na drie wedstrijden nog 
op nul punten.  Vitesse grossier-
de deze zondag in kansen, maar 
moest toestaan dat ZAP er met 
drie punten vandoor ging. 
Vitesse begon de wedstrijd goed, 
had het betere van het spel en 
scoorde na 21 minuten de ver-
diende openingstreffer. Nick 

Castricum was alert na een af-
geslagen corner en bezorgde de 
bal bij Rob Touber, die de bal in 
de touwen schoot: 1-0. Even la-
ter was het echter weer gelijk 
toen ZAP via de linkerflank de 
1-1 binnenschoot. 
Direct na rust ging Rob Touber in 
de fout en schoot ZAP fraai 1-2 
binnen. Vitesse was even aange-
slagen, maar ging daarna – on-
der aanvoering van de hard wer-
kende Robin Bakker - op zoek 
naar de gelijkmaker. Het doel-

punt viel echter aan de ande-
re kant.
Jort Kaandorp raakte de binnen-
kant van de paal, maar het doel-
punt viel aan de andere kant.  De 
spits van ZAP deed zijn werk, 
kapte de verdediging uit en het 
scorebord gaf 1-3 aan. Daar-
na was het alleen Vitesse wat 
de klok sloeg.  De aansluittreffer 
kwam al snel toen Robin Bakker 
25 minuten voor tijd de 2-3 hoog 
in het net schoot.  Met Rowdy 
Bakker en Luuk ten Broek in de 
ploeg probeerde trainer Patrick 
van der Fits Vitesse nog meer 
aanvalskracht te bezorgen. Len-
nert Beentjes en Robin Bakker 
kregen een aantal goede kan-
sen, maar de bal verdween tel-
kens aan de verkeerde kant 
van de paal. Ook Menno Peters 
kreeg zijn linkervoet niet goed 
tegen de bal en kwam een stap 
te kort nadat Rutger Balm en 
Jort Kaandorp door de defensie 
sneden. Vitesse ontbeerde geluk 
en ZAP haalde opgelucht adem 
na het laatste fluitsignaal.

Volgende week staat een uitwed-
strijd bij Westfriezen te wachten. 
Het spel van Vitesse biedt per-
spectief, maar Westfriezen heeft 
na vier wedstrijden de volle buit 
binnen. Een lastige opgave.

Bondsdag bij CasRC
Castricum - Zaterdag 29 sep-
tember is de eerste rugby 
bondsdag van het seizoen. De 
Castricumse rugbyclub is gast-
heer voor dit belangrijke lan-
delijke toernooi voor de jongste 
rugbyjeugd.  CasRC speelt bij de 
jeugd en de senioren al jaren op 
het hoogste niveau mee. Deze 
bondsdag is dan ook de eerste 
test van het sportjaar.

Het wordt een gezellige volle bak 
op thuisbasis Wouterland: 18 
rugbyploegen (leeftijd 7- 12 jaar) 
uit het hele land vechten op het 
scherpst van de snede uit wie de 
beste ploeg is.
Alle kijkers en geïnteresseerden 
zijn welkom op zaterdag 29 sep-
tember om de unieke rugbysfeer 
te ervaren. Voor meer informatie: 
www.casrc.nl. 

Twintig kanjers aan 
de start in Akersloot
Akersloot - Op zondag 30 sep-
tember wordt alweer de 28ste 
editie van de AMAK trimloop in 
Akersloot gelopen. 

Bijzonder dit jaar is dat er ze-
ker twintig nieuwe talenten aan 
de start staan, die de afgelopen 
maanden onder enthousiaste 
begeleiding hebben toegeleefd 
naar het meedoen op de vijf kilo-
meter. De snelste lopers strijden 

daarbij om de trofee voor ‘Amak 
kanjer 2012’.
Naast de trimloop over vijf kilo-
meter, die dit jaar voor het eerst 
weer start bij de handbalkantine 
aan de Boschweg 3 te Akersloot, 
is er de mogelijkheid om te kie-
zen voor de tien of vijftien kilo-
meter. De start van alle drie de 
afstanden is om 11.00 uur. Voor 
de eerste vier op iedere afstand 
zijn leuke prijzen te winnen. De 

jeugd tot en met acht jaar loopt 
dit jaar de halve mijl en voor de 
oudere jeugd (tot en met dertien 
jaar) is er een hele mijl. De hal-
ve mijl start om 10.00 uur en de 
hele mijl om circa 10.15 uur. De 
jeugd krijgt na afloop een me-
daille en maakt kans op prijzen 
in de verloting. Inschrijven kan 
op zondag 30 september vanaf 
9.00 uur in de kantine van hand-
balvereniging Meervogels aan 
de Boschweg 3. Deelname voor 
de jeugd is gratis.

Voor verdere informatie:  www.
amak.nu of Hans Meijne, tel.nr. 
06-24674367.
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Gert Lute ster van de 
avond bij bv WIK 
Castricum - Gert Lute liet, in 
zijn partij tegen Piet van Leur, 
zien dat er dit seizoen geducht 
met hem rekening moet worden 
gehouden, voor een hoge klas-
sering. In 10 beurten had hij al 
61 caramboles bij elkaar ge-
speeld van de te maken 88. In de 
vijfde beurt maakte hij een serie 
van 22 caramboles en de twee 
beurten er na gevolgd met 11 en 
19 caramboles. Piet gaf goed te-
gengas, maar kon tegen dit ge-
weld niet op. Toen de kruitdam-
pen waren opgetrokken na de 
laatste gemaakte carambole van 
Gert, moest Piet in de nabeurt 
nog twee caramboles maken 
om remise te spelen in de 18e 
beurt. Helaas lukte hem dit net 
niet, maar hij kon terugzien op 
een goede partij. Het wedstrijd-
moyenne van Gert was een for-
midabele 4.88 en voor Piet 1.77. 
Geïnspireerd door de geweldige 
prestatie van zijn naamgenoot 
Lute, ging Frans Lute, op zijn ei-
gen geconcentreerde manier, de 
strijd aan tegen Jan van der Zon. 
Met mooie series, soms afge-
wisseld met een aantal ‘poedels’  

stuurde Frans, Jan na 20 beurten 
van de wedstrijdtafel. Een serie 
van 16, 18 en 10 waren de ba-
sis voor dit goede resultaat, en 
de vier winstpunten en een par-
tij gemiddelde van precies 4.00 
was de verdiende beloning. Jan 
kon hier weinig tegenover stel-
len en verliet teleurgesteld het 
strijdtoneel. Gerard de Zeeuw 
bleef met zijn prima overwinning, 
in 21 beurten op Hein Kitsz, de 
trotse koploper. Gerard kwam 
goed uit de startblokken en had, 
na een mooie serie van acht ca-
ramboles in de derde beurt, na 
vijf beurten twaalf caramboles 
bij elkaar getikt. Daarna stok-
te het een aantal beurten, maar 
Hein kon hier niet van profite-
ren. Na een goede eindspurt had 
Gerard zijn 34 te maken caram-
boles bij elkaar, terwijl Hein zijn 
aantal stokte op 17. Verder wa-
ren de winnaars met vier winst-
punten: Klaas Jongeneel  tegen 
Willem Baltus, Cor Stroet tegen 
Jan Kamp, Jaap Rumphorst te-
gen Jaap Frans, Cees Burgmeijer 
tegen Jörgen Bolten en Ferry van 
Gennip tegen Peter Ent. 

Nieuwe jas website Croonenburg
Castricum - Afgelopen week-
end ging de geheel vernieuw-
de website van volleybalvereni-
ging Croonenburg  de lucht in. 

De timing was zorgvuldig ge-
pland. Op de eerste competitie-
wedstrijd moest de site klaar zijn 
en  dat lukte. Een demonstratie 

in de sporthal de Bloemen gaf 
een feestelijk tintje aan de pres-
tatie van Arjen Pauzenga en we-
bmaster Petra van Hees.

FC Castricum weerstaat 
titelkandidaat Zwaluwen 30
Castricum - FC Castricum 
heeft een punt in de wacht ge-
sleept tegen Zwaluwen 30, 1-1. 
Het veldoverwicht en het bal-
bezit waren voor de thuisploeg 
maar FC Castricum stak verdedi-
gend, met een uitblinkende Joris 
Schekkerman, knap in elkaar. De 
kansen waren overigens schaars 
aan beide kanten. Niels Popping 
bracht Castricum aan de leiding 

na een messcherpe counter en 
Zwaluwen 30 uitblinker Frank 
Schilder schoot op slag van rust 
de gelijkmaker binnen. “Eindelijk 
is die hatelijke nul weg”, sprak 
Niels Popping na afloop voldaan. 
Na een eerste kans voor FC Cas-
tricum – een schot van Maarten 
van Duivenvoorde dat over ging 
– nam Zwaluwen 30 de contro-
le over de wedstrijd. FC Castri-

Maarten van Duivenvoorde laat Zwaluwen 30 aanvoerder Niels Joren 
zijn hielen zien.

cum kwam duidelijk niet voor 
de schoonheidprijs naar Hoorn 
en beperkte zich hoofdzake-
lijk tot verdedigen. De ploeg van 
Ron van der Velde wist de thuis-
ploeg vanuit de omschakeling 
een aantal keren pijn te doen. 
Niels Popping scoorde al na een 
kwartier na voorbereidend werk 
van Maarten van Duivenvoor-
de, maar de goal werd ten on-
rechte afgekeurd wegens bui-
tenspel. Na een half uur spe-
len kreeg Castricum een tweede 
grote kans en weer was het raak. 
Maarten van Duivenvoorde zette 
voor en Niels Popping gleed de 
bal van dichtbij binnen, 1-0 voor 
FC Castricum. De goal gaf FC 
Castricum het nodige vertrou-
wen in een mogelijke stunt. Zwa-
luwen 30 kwam echter op slag 
van rust onverwachts op gelij-
ke hoogte met een goede goal. 
Frank Schilder schoot met links 
uitstekend raak na een combina-
tie met spits Roel de Vries, 1-1. 

In de tweede helft startte Zwalu-
wen 30 sterk. In het laatste half 
uur kwam FC Castricum nauwe-
lijks nog in de problemen. Zwa-
luwen maakte een machteloze 
indruk en Castricum verdedig-
de uiterst geconcentreerd. Na 
het laatste fluitsignaal gingen de 
Castricumse armen in de lucht. 
(foto: Han de Swart).

Slotrit Tourclub Limmen
Limmen - Op zondag 30 sep-
tember sluit Tourclub Limmen 
het seizoen af met de traditio-
nele slotrit over ongeveer 120 
km, welke richting Marken gaat. 
De start is vanaf café De Lan-
taarn te Limmen, waar om 8.00 
uur wordt vertrokken. De snel-
heid bedraagt om en nabij de 30 
km/uur. Via het recreatiepark `t 
Twiske fietst men richting Schel-
linkwouderbrug. Vervolgens via 
Ransdorp, Zunderdorp, Holy-
sloot en Uitdam naar Marken, 

waar een koffiestop wordt ge-
houden. De terugtocht gaat via 
Volendam en Kwadijk door de 
Beemster en de Schermer weer 
terug naar Limmen.   

De deelname aan deze tocht is 
gratis voor leden en aankomen-
de leden. Het wordt zeer op prijs 
gesteld als er zoveel mogelijk in 
Tourclub Limmen clubkleding 
wordt gefietst. 
Voor verdere informatie zie www.
tourclublimmen.nl.      

Vermeulen na dubbelslag stevig 
aan kop bij schaakclub Bakkum
Bakkum - In de tweede ronde 
van de interne competitie scha-
ken bij Bakkum speelden Fons 
Vermeulen en Arno Schlosser – 
de nummers twee en drie van de 
vorige competitie - tegen elkaar.
In een Catalaanse partij hielden 
de twee spelers elkaar redelijk in 
evenwicht: Vermeulen probeer-
de het centrum onder controle 
te krijgen, Schlosser had wat ac-
tiever met zijn zwartveldige loper 
kunnen spelen, maar door een 
ruil van twee zwarte lopers tegen 
de twee witte paarden resteer-
de een stelling waarin de spe-
lers ook in remise hadden kun-
nen berusten. Vermeulen beging 
echter de eerste onvoorzichtig-
heid, waarna zwart zich niet on-
betuigd liet en pardoes ten on-
rechte in tijdnood een paard of-

ferde. Het voor zwart kanslo-
ze eindspel werd door Vermeu-
len  zonder problemen gewon-
nen, 1-0. 

Han Kemperink leek tijdens de 
zomervakantie hard te hebben 
gestudeerd. Misschien zelfs wel 
te hard, want in twee recent ge-
speelde partijen haalde hij en-
kele varianten volledig door el-
kaar, rekende niet zelf en verloor 
onnodig. Tegen Henk van der 
Eng kwam een scherpe Caro-
kan opening op het bord, waar-
bij Kemperink een partij van de 
nieuwbakken kampioen And-
reikin van Rusland volgde. An-
dreikin walste zijn tegenstander 
in die partij met de witte stuk-
ken plat. In de partij vond de al-
tijd eigenzinnige Kemperink het 

vanaf de achtste zet beter And-
reikins voorbeeld te verlaten en 
op eigen denkkracht verder te 
gaan. De minder goede ruil van 
twee lichte stukken leverde hem 
een duidelijk mindere stelling op. 
Maar met de rug heel lang tegen 
de muur wist de taaie nestor de 
partij echter net aan remise te 
houden. Een bijzonder verma-
kelijke partij was die tussen Dirk 
Schut en Frank Romeijn. Beide 
spelers gingen vol op de aanval, 
waardoor de stelling in vuur en 
vlam kwam te staan. Uiteindelijk 
kwam Schut als overwinnaar uit 
de hevige strijd. 
Greg Wilson moest in zijn twee-
de partij bij Bakkum zijn mee-
dere erkennen in Jacob Bleijen-
daal, die zijn eerste overwinning 
van het seizoen binnensleepte.
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Alex Ott zestiende 
op British Superbikes 
Uitgeest - Alex Ott is afgelopen 
weekeinde op het circuit van As-
sen zestiende geworden in de 
wedstrijd voor het ONK Dut-
ch Superbikes tijdens de British 
Superbikes op het Nederlandse 
circuit. De wedstrijd was tussen 
de wedstrijden voor het British 
Superbikes in. Om 13:40 mocht 
Alex van start. Hij was goed weg 
van P15, maar in de eerste boch-
ten is het altijd dringen, wat voor 
Alex niet goed uitpakte. Na twee 
keer bijna van de baan gedrukt 
te zijn, verloor hij de aansluiting 
met een groepje.
Hij kwam langs start/finish de 
eerste keer door op P22, maar 
hij bleef mooie tijden rijden, la-
ge 44-ers en hoge 43-ers. Da-
niel Vermaas verschalkte Alex al 
na 1 ronde, de volgende ronde 
Michel van Keeken. In de laat-
ste paar rondes moesten 2 cou-
reurs uit het groepje voor hem, 
waar hij toch op inliep er aan ge-
loven. Alex had een juiste ban-
denkeus gemaakt en Gian Mer-
tens en Tage Solberg niet waar-
door Alex op hen inliep. In ronde 
10 pakte Alex Solberg en in ron-
de 13 Mertens. Wat uiteindelijk 
op een 16e positie uitpakte voor 
Alex. Jammer, net geen puntje.
Ondanks dat er geen punt is bin-
nen gehaald, is het team tevre-
den met het behaalde resultaat.
Alex was weer blij met de mo-
tor, hij kon weer lekker rond met 

redelijk snelle tijden. Er zit weer 
meer in. Volgende keer beter. De 

laatste wedstrijd voor Alex is op 
7 oktober in Assen.
Het team gaat eerst nog met 
Eric de laatste wedstrijden rijden 
in de Cup op zaterdag 29 sep-
tember. Wederom op het circuit 
van Assen (toegang gratis). (Ka-
rin Ott)

Klaverjassen 
Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 28 septem-
ber starten de klaverjasdrives bij 
Stormvogels weer. De drive be-
gint om 20.00 uur. Er zijn leuke 
prijzen, zowel bij het klaverjas-
sen als bij de loterij. De kantine 
van Stormvogels is te vinden aan 
de Niesvenstraat 14 in Uitgeest.

Fort aan den Ham 
zondag weer open
Uitgeest - Fort aan Den Ham, 
verborgen op de grens van Uit-
geest en Krommenie, doet mee 
aan de Stellingmaand. Het fort 
is ook komende zondag, 30 sep-
tember, tussen 11.00 en 16.00 
uur geopend.
Ingericht als militair museum, 
biedt het fort een kijkje in het 
soldatenleven uit vroeger tijden. 
Er zijn de hele dag rondleidingen 

in het fort maar u kunt ook vrij 
ronddwalen op en rond het fort-
eiland. De kantine is geopend en 
er is ruime parkeergelegenheid. 
Station Krommenie-Assendelft 
ligt op 1800 meter.
Het fort is ook iedere woens-
dag tussen 11.00 en 16.00 uur 
geopend. Aanvullende informa-
tie vind u op www.fortaanden-
ham.nl

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

SPELTBROOD IS GEZOND ÉN LEKKER !!
Met zuurdesem en heel veel vezels en eiwit….

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

www.bakkerijputter.nl

Weekaanbieding (do. t/m wo): 

SPELTBROOD
pure energie 

 van € 3,70 voor € 2,95 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)

BANANENSLOF
apart joh….  
 van € 8,50 nu € 7,50 !!
(gratis bij 3 volle spaarkaarten)

OPROEP OPROEP OPROEP
In Uitgeest

BEGINNERSCURSUS
EHBO, REANIMATIE EN BEDIENING AED

Start: zo spoedig mogelijk 
na genoeg aanmeldingen.

13 weken op de maandagavond.

Offi cieel diploma Oranje Kruis

Opgeven via:
EHBOUitgeest@gmail.com

of bel 0251-310150

Aarzel niet, doen!
Middelweg 89 • Uitgeest

Tel. 0251 - 312 261 • www.dickkok.nl

Braadworst	 4	voor		3,95	
Haché
Kant	en	klaar		 500	gram	4,95	
Cheese-union	vink
	 4	voor	5,00
Kummelspek
	 100	gram	1,60	
Fricandeau
	 100	gram	1,69	
Smul-kipsalade
	 100	gram	1,39	

Halfvrijstaand, 162m2 woonoppervlak,
4 slaapkamers, woonkeuken, licht, ruim en

vernieuwd, kijk op funda!!
Inruil appartement of huur-koop constructie 

mogelijk. Ook exclusief tuininrichting
mogelijk. Kom gewoon eens vrijblijvend

kijken: voor je zelf, voor je neefje die weer
in Uitgeest wil komen wonen, voor je
dochter die niet meer wil wachten tot

de woningmarkt aantrekt…
In prijs verlaagd nu: € 334.000,- k.k.

Open huis za. 29 sept.
van 11.00 tot 15.00 uur

Benesserlaan 236 - Uitgeest
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De opmars van de elektrische 
fi ets zet onverminderd door. Al 
een op de zeven nieuw verkochte 
fi etsen heeft trapondersteuning. 
Niet alleen ouderen, ook on-
der forensen en moeders met 
kinderen is de e-bike ongekend 
populair. In 2011 zijn 178.000 
fi etsen met elektrische trapon-
dersteuning verkocht, 7 procent 
meer dan in 2010. De gemid-
delde prijs die een consument 
in 2011 aan een e-bike heeft 
uitgegeven bedroeg 1918 euro. 
(Bron: Consumentenbond).
Rijwielspecialist Hart uit Heem-
stede beaamt de explosieve 
groei van de verkoop van e-
bikes. “En het zijn echt niet al-
leen senioren die een e-bike 
aanschaffen’’, aldus Patrick 
Hart. “Het is bijvoorbeeld ook 
een oplossing voor scholieren, 
die ver van hun school wonen. 
En voor mensen die midden in 
de stad werken en dus parkeer-
problemen hebben.’’
Het ‘Spartamet-idee’, de fi ets 
met een benzinemotortje en 
een uitlaat, is er volgens Hart 

volledig af. Hart: “De elektri-
sche fi etsen hoor je natuurlijk 
niet en er zijn nu zelfs fi etsen 
waarbij de accu in de ketting-
kast is weggewerkt, dus je ziet 
ook niets.’’
Hij krijgt leuke reacties van zijn 
klanten. ,,Mensen voor wie nor-
maalgesproken een recreatie-
ritje van 30 kilometer op een 
dag de limiet is draaien hun 
hand nu niet meer om voor 60 
of 70 kilometer. Een dagje Am-
sterdam vanuit Heemstede is 
dus goed te doen op de fi ets!”

Wij vroegen enkele lezers naar 
hun ervaringen. Niet iedereen 
wilde z’n verhaal kwijt, vooral 
uit angst voor diefstal. Maar As-
trid Verhoog, die tot enkele ja-
ren geleden in Velsen woonde 
maar nu naar een prachtig huis 
in Den Ilp is verhuisd vertelt en-
thousiast:
“De e-bike voegt iets toe aan 
je leven! Fietsen is zo heerlijk, 
dat wil je graag zo lang mo-
gelijk volhouden, vooral als je 
vrij bent en je bedenkt om ver-

der van huis te gaan dan 30 
kilometer. Juist daarom ga je 
nadenken over een elektrische 
fi ets, je luistert met aandacht 
naar ervaringen van anderen  
en leest met belangstelling alle 
publicaties. Langzaam maar 
zeker gaat het idee een leven 
leiden. Even naar de stad geeft 
steeds vaker parkeerproble-
men, het is duur en soms lastig. 
Met je fi ets heb je die zorgen 
niet.”
Astrid vervolgt: “Een weekendje 
met vrienden op Vlieland was 
een mooie gelegenheid om de 
proef op de som te nemen, we 
huurden elektrische fi etsen en 
waren allemaal direct verkocht!  
Heerlijk was het langs de wad-
denzee te fi etsen met harde 
wind tegen, duin op en af en 
toch steeds zin om verder te 
gaan. Dat weekend fi etsten we 
het eiland in de rondte en kwa-
men telkens overal ontspannen 
aan, altijd nog fi t genoeg om 
de avond prettig door te bren-
gen.”
Toch moest Astrid nog wel 

E-bikes ongekend populair

Astrid Verhoog is dolblij met haar e-bike

De Canadese performer Bobby 
Bruce, alias Nearly Neil, treedt 
vrijdag 12 oktober op in het 
Kennemer Theater in Bever-
wijk. Hij brengt zijn publiek 
al tien jaar in vervoering met 
schitterende Neil Diamond-
vertolkingen. Hij trekt met zijn 
Solitary Band wereldwijd volle 
zalen. Daar staat hij, als Neil 
Diamond, glitterhemd met wijd 
open boord, alsof de tijd heeft 
stilgestaan. Bruce zingt met 
overgave nummers als ‘Sweet 
Caroline’, ‘Song Sung Blue’ en 
‘I Am, I Said’, songs die ook in 
Nederland nog altijd ongekend 
populair zijn. Als je je ogen sluit, 
hoor je het verschil nauwelijks. 
Hij zingt krachtig, kreunend of 
zoetgevooisd met een aange-
name dosis eigen lef en stijl. Na 
volle zalen in Noord-Amerika, 
Australië en Zuidoost-Azië, nu 
voor het eerst in het Kennemer 
Theater in Beverwijk.

Nearly Neil in 
Kennemer Theater

even goed nadenken, het was 
natuurlijk wel een behoorlijke 
uitgave. “Maar de knoop door-
hakken voelde als een cadeau, 
ik heb een accu aangeschaft 
voor de lange afstand, 100 
kilometer staat er zo snel op. 
Ik gebruik de motor niet altijd, 
meestal is het niet nodig, maar 
als de wind de verkeerde kant 
op waait of de boodschappen 
zijn erg zwaar, dan druk ik op 
de knop en krijg precies dat 
duwtje in de rug dat ik nodig 
heb. Na 4 weken stond er al 
bijna 600 kilometer op de tel-
ler en ik moet bekennen dat ik 
er veel plezier aan beleef om 
zo lekker hard te gaan en nog 
energie over te houden voor 
andere dingen rond huis en 
tuin, ook al komt die energie 
soms uit een accu! Ik vind het 
de uitvinding van de eeuw, zo-

Bij dit theaterconcert is een ‘Sa-
men naar Theater’-avond ge-
organiseerd. Meer informatie 
op de website of aan de thea-
terkassa.
Kaarten vanaf 21 euro voor 
vrijdag 12 oktober om 20.15 
uur kunt u reserveren via www.
kennemertheater.nl of via de 
theaterkassa, 0251-221453.

iets als de stofzuiger, niet meer 
weg te denken.”
Voor diefstal hoeven eigenaren 
van een e-bike volgens rijwiel-
specialist Patrick Hart niet bang 
te zijn. Hart: “Die fi etsen zijn zo 
goed beveiligd. Bovendien kun 
je voor 168 euro al een verze-
kering afsluiten voor drie jaar 
waarbij schade en diefstal ver-
zekerd zijn maar je bovendien 
geholpen wordt als je pech on-
derweg hebt.’’
Overweegt u ook een e-
bike aan te schaffen en 
wilt u een gedegen advies? 
Ga dan eens langs bij Rij-
wielspecialist Hart aan 
de Zandvoortselaan 34 in 
Heemstede of bij Fietsshop 
Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 9 
in Uitgeest. Zie adverten-
ties elders in deze 50plus-
wijzer.

Akersloot
Bennebroek
Beverwijk
Castricum
Driehuis
Heemskerk

Heemstede
Limmen
Santpoort-N.
Santpoort-Z.
Uitgeest

Velsen-N.
Velsen-Z.
Velserbroek
Wijk aan Zee
IJmuiden

OPLAAG 117.000

De opmars van de elektrische 
fi ets zet onverminderd door. Al 
een op de zeven nieuw verkochte 
fi etsen heeft trapondersteuning. 
Niet alleen ouderen, ook on-
der forensen en moeders met 
kinderen is de e-bike ongekend 
populair. In 2011 zijn 178.000 
fi etsen met elektrische trapon-
dersteuning verkocht, 7 procent 
meer dan in 2010. De gemid-
delde prijs die een consument 
in 2011 aan een e-bike heeft 
uitgegeven bedroeg 1918 euro. 
(Bron: Consumentenbond).
Rijwielspecialist Hart uit Heem-
stede beaamt de explosieve 
groei van de verkoop van e-
bikes. “En het zijn echt niet al-
leen senioren die een e-bike 
aanschaffen’’, aldus Patrick 
Hart. “Het is bijvoorbeeld ook 
een oplossing voor scholieren, 
die ver van hun school wonen. 
En voor mensen die midden in 
de stad werken en dus parkeer-
problemen hebben.’’
Het ‘Spartamet-idee’, de fi ets 
met een benzinemotortje en 
een uitlaat, is er volgens Hart 

volledig af. Hart: “De elektri-
sche fi etsen hoor je natuurlijk 
niet en er zijn nu zelfs fi etsen 
waarbij de accu in de ketting-
kast is weggewerkt, dus je ziet 
ook niets.’’
Hij krijgt leuke reacties van zijn 
klanten. ,,Mensen voor wie nor-
maalgesproken een recreatie-
ritje van 30 kilometer op een 
dag de limiet is draaien hun 
hand nu niet meer om voor 60 
of 70 kilometer. Een dagje Am-
sterdam vanuit Heemstede is 
dus goed te doen op de fi ets!”

Wij vroegen enkele lezers naar 
hun ervaringen. Niet iedereen 
wilde z’n verhaal kwijt, vooral 
uit angst voor diefstal. Maar As-
trid Verhoog, die tot enkele ja-
ren geleden in Velsen woonde 
maar nu naar een prachtig huis 
in Den Ilp is verhuisd vertelt en-
thousiast:
“De e-bike voegt iets toe aan 
je leven! Fietsen is zo heerlijk, 
dat wil je graag zo lang mo-
gelijk volhouden, vooral als je 
vrij bent en je bedenkt om ver-

der van huis te gaan dan 30 
kilometer. Juist daarom ga je 
nadenken over een elektrische 
fi ets, je luistert met aandacht 
naar ervaringen van anderen  
en leest met belangstelling alle 
publicaties. Langzaam maar 
zeker gaat het idee een leven 
leiden. Even naar de stad geeft 
steeds vaker parkeerproble-
men, het is duur en soms lastig. 
Met je fi ets heb je die zorgen 
niet.”
Astrid vervolgt: “Een weekendje 
met vrienden op Vlieland was 
een mooie gelegenheid om de 
proef op de som te nemen, we 
huurden elektrische fi etsen en 
waren allemaal direct verkocht!  
Heerlijk was het langs de wad-
denzee te fi etsen met harde 
wind tegen, duin op en af en 
toch steeds zin om verder te 
gaan. Dat weekend fi etsten we 
het eiland in de rondte en kwa-
men telkens overal ontspannen 
aan, altijd nog fi t genoeg om 
de avond prettig door te bren-
gen.”
Toch moest Astrid nog wel 
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Astrid Verhoog is dolblij met haar e-bike

De Canadese performer Bobby 
Bruce, alias Nearly Neil, treedt 
vrijdag 12 oktober op in het 
Kennemer Theater in Bever-
wijk. Hij brengt zijn publiek 
al tien jaar in vervoering met 
schitterende Neil Diamond-
vertolkingen. Hij trekt met zijn 
Solitary Band wereldwijd volle 
zalen. Daar staat hij, als Neil 
Diamond, glitterhemd met wijd 
open boord, alsof de tijd heeft 
stilgestaan. Bruce zingt met 
overgave nummers als ‘Sweet 
Caroline’, ‘Song Sung Blue’ en 
‘I Am, I Said’, songs die ook in 
Nederland nog altijd ongekend 
populair zijn. Als je je ogen sluit, 
hoor je het verschil nauwelijks. 
Hij zingt krachtig, kreunend of 
zoetgevooisd met een aange-
name dosis eigen lef en stijl. Na 
volle zalen in Noord-Amerika, 
Australië en Zuidoost-Azië, nu 
voor het eerst in het Kennemer 
Theater in Beverwijk.

Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in Nearly Neil in 
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even goed nadenken, het was 
natuurlijk wel een behoorlijke 
uitgave. “Maar de knoop door-
hakken voelde als een cadeau, 
ik heb een accu aangeschaft 
voor de lange afstand, 100 
kilometer staat er zo snel op. 
Ik gebruik de motor niet altijd, 
meestal is het niet nodig, maar 
als de wind de verkeerde kant 
op waait of de boodschappen 
zijn erg zwaar, dan druk ik op 
de knop en krijg precies dat 
duwtje in de rug dat ik nodig 
heb. Na 4 weken stond er al 
bijna 600 kilometer op de tel-
ler en ik moet bekennen dat ik 
er veel plezier aan beleef om 
zo lekker hard te gaan en nog 
energie over te houden voor 
andere dingen rond huis en 
tuin, ook al komt die energie 
soms uit een accu! Ik vind het 
de uitvinding van de eeuw, zo-

Bij dit theaterconcert is een ‘Sa-
men naar Theater’-avond ge-
organiseerd. Meer informatie 
op de website of aan de thea-
terkassa.
Kaarten vanaf 21 euro voor 
vrijdag 12 oktober om 20.15 
uur kunt u reserveren via www.
kennemertheater.nl of via de 
theaterkassa, 0251-221453.

iets als de stofzuiger, niet meer 
weg te denken.”
Voor diefstal hoeven eigenaren 
van een e-bike volgens rijwiel-
specialist Patrick Hart niet bang 
te zijn. Hart: “Die fi etsen zijn zo 
goed beveiligd. Bovendien kun 
je voor 168 euro al een verze-
kering afsluiten voor drie jaar 
waarbij schade en diefstal ver-
zekerd zijn maar je bovendien 
geholpen wordt als je pech on-
derweg hebt.’’
Overweegt u ook een e-
bike aan te schaffen en 
wilt u een gedegen advies? 
Ga dan eens langs bij Rij-
wielspecialist Hart aan 
de Zandvoortselaan 34 in 
Heemstede of bij Fietsshop 
Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 9 
in Uitgeest. Zie adverten-
ties elders in deze 50plus-
wijzer.
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