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Samuël loopt geld bijeen voor 
Stichting Zeldzame Ziekten

Uitgeest - Zondag heeft Sa-
muël de Witte, een bijzondere 
inwoner van Uitgeest, de mi-
ni Dam tot Damloop gedaan. 
Hij liep voor het goede doel, 
de Stichting Zeldzame Ziekte.
Helaas is bij Samuël in no-
vember 2012 ook een zeld-
zame ziekte ontdekt, het syn-
droom van Kawasaki. Hij is 
heel ziek geweest. Daarom 
was het een wonder dat Sa-
muël afgelopen zondag mee 
kon rennen, samen met zijn 
moeder, oom en nichtje Chel-
sey renden ze de 600 me-
ter in 6 minuten. En hij heeft 
hiervoor 285 euro binnen ge-
haald. voor de stichting! Ook 
zijn zus Hannah rende later 
op de dag mee voor hetzelf-
de goede doel.

Kerk in Beweging start 
met Wim Niesten
Uitgeest - Zaterdag 28 septem-
ber is Wim Niesten te gast in een 
hedendaagse viering van Kerk in 
Beweging. Deze eerste viering 
na de zomervakantie heeft het 
thema ‘We zien wel’ meegekre-
gen. Dit thema roept ideeën op 
van vrijheid, luchtigheid, avon-
tuur. En, een gevoel van hoop en 
vertrouwen in een goede afloop. 
In de viering van een uur is er 
ruimte voor muziek, liedjes van 
het koor Sound of Life, gebeden, 
stiltes en twee toepasselijke le-
zingen uit de bijbel. Verder kunt 
u luisteren naar een overweging 
van Wim Niesten over het the-
ma. Wim Niesten is een bekende 
uit de regio. Met zijn roman ‘Het 
stille later’ uit 2007 heeft hij de 
AKO Nieuwe Schrijversprijs ge-
wonnen. Ook de gedichtenbun-
del ‘Voor jou, van mij’ is al in veel 
boekenkasten terug te vinden. 
Naast het schrijven is er ook mu-
ziek. Regelmatig treedt hij op als 

solozanger met liedjes van ande-
ren en zichzelf. 
Vanaf 18.30 uur bent u welkom 
in de parochiekerk aan de Lan-
gebuurt in Uitgeest. Om 19.00 
uur begint de viering.
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Plus-Wijzer

Gezondheidsmonitor 
positief over Uitgeest
Uitgeest - Neem tien willekeu-
rige inwoners van Uitgeest van 
negentien jaar en ouder in ge-
dachten. Dan geldt dat: vier à vijf 
van hen te zwaar zijn; drie een-
zaam zijn en een à twee moei-
te hebben om fi nancieel rond te 
komen.

Deze uitkomsten komen naar 
voren uit het gezondheidsonder-
zoek dat de GGD eind 2012 heeft 
uitgevoerd. Ruim 1.200 inwoners 
van Uitgeest deden aan dit on-
derzoek mee. De onderzoeksge-
gevens bevatten actuele infor-
matie over gezondheid en ziekte, 
gezond en ongezond gedrag, so-
ciaal functioneren en woonom-
geving per gemeente.
In Uitgeest vindt 17% van de in-
woners zijn gezondheid matig tot 
slecht, 30% ervaart in lichte ma-
te psychische klachten en 3% in 
ernstige mate. Verder heeft 11% 
één of meer beperkingen in be-
wegen, horen of zien.
In vergelijking met heel Neder-

land (24%) ervaren minder inwo-
ners van Uitgeest hun gezond-
heid als matig tot slecht. Psychi-
sche klachten komen ook min-
der vaak voor dan in heel Neder-
land (40%). Verder hebben min-
der inwoners beperkingen dan 
landelijk (15%). Dit betreft vooral 
volwassenen.
In Uitgeest heeft 35% matig 
overgewicht, 9% heeft ernstig 
overgewicht en 33% beweegt 
onvoldoende. Uitgeest telt 18% 
rokers, 8% drinkt overmatig al-
cohol en 12% is een zware drin-
ker.
In vergelijking met heel Neder-
land (23%) zijn er minder inwo-
ners van Uitgeest die roken en 
komt overgewicht in Uitgeest 
(44%) minder vaak voor (48%). 
Dit betreft vooral volwassenen.
In Uitgeest is 28% in lichte ma-
te eenzaam, 3% in ernstige mate, 
13% geeft mantelzorg en 9% van 
deze mantelzorgers voelt zich 
zwaar belast. In Uitgeest was 6% 
ooit slachtoffer van huiselijk ge-

weld.
In vergelijking met heel Neder-
land (39%) zijn minder inwoners 
van Uitgeest eenzaam (32%). Dit 
geldt vooral voor volwassenen. 
Ook voelen volwassen mantel-
zorgers in Uitgeest (8%) zich 
minder vaak zwaar belast dan 
landelijk (14%). Uitgeest kent 
meer oudere inwoners (7%) die 
ooit slachtoffer zijn geweest van 
huiselijk geweld dan het gemid-
delde in Nederland (4%).
In Uitgeest heeft 16% moeite om 
rond te komen van het huishou-
dinkomen.
Dit is minder dan gemiddeld in 
Nederland (23%). Dit geldt voor-
al voor volwassenen.

De bovenstaande resultaten zijn 
een samenvatting van het onder-
zoek dat in Uitgeest is gedaan. 
Bekijk voor meer informatie over 
Uitgeest en de buurgemeenten 
de website www.ggdkennemer-
land.nl op het onderwerp ‘Ge-
zondheidsmonitor 2012’.

De gemiddelde Uitgeester is gezonder dan de gemiddelde Nederlander (foto: gemeente Uitgeest)

Uitgeest - De tweede competi-
tieweek zit er inmiddels op voor 
tafeltennissend Nederland. Voor 
TTV Uitgeest was er wisselend 
succes. Alleen het derde team 
wist tot winst te komen.
Het eerste team kreeg een oude 
bekende uit Haarlem op bezoek. 
Vooral de in de regio bekende 
Ron Doevendans  liet van de Uit-
geestse aspiraties niet veel heel, 
want driemaal liet hij zich felici-
teren. Victor Tchernov kwam nog 
het verst met een vijfgamer, die 
net verloren ging. Henk Spoel-
stra was deze avond de minst 
effectieve van het drietal, want 
slechts eenmaal kon hij zege-
vieren. Patrick Schuddeboom 
had zijn avond wel, want behalve 
twee enkelspelwinstpunten had 
hij ook een belangrijk aandeel in 
de dubbelwinst.
Team 2 liet ernstig verstek gaan 
door met 2-8 van Meertreffers 

te verliezen. Vooral Henk Pel en 
Ruud Pel waren kansloos tegen 
de tot in de perfectie uitgevoerde 
defensieve spelstijl van de Aker-
sloters. Alleen Jeri Fatels onttrok 
zich aan de malaise want ver-
diend won hij de twee tegen-
punten.
Uitgeest 3 kwam uiterst sterk 
voor de dag tegen het bezoeken-
de Nootwheer. Dennis Janssen 
was weer ouderwets op dreef 
met drie punten, waarvan vooral 
de laatste verrassend was, want 
na een 2-1 achterstand liet hij 
van de tegenstander niets over: 
11-2 en 11-3  spreken voor zich. 
Marcel Couwenberg was ook 
sterk deze avond, want hij te-
kende ook twee overwinningen 
aan. Nico Baltus bleef hierbij iets 
achter, want hij won één keer. 
Toen ook de dubbel gewonnen 
was, stond er een prachtige 7-3 
winst op het scoreboard.

     Tafeltennisnieuws Volleybal 
Voluit

Uitgeest - Het wedstrijd-
overzicht van Volleybal-
club Voluit ziet er als volgt 
uit:

Donderdag 26 september 

20.00

Voluit DS 5 - vv Jonas DS 8
Voluit DS 2 - Croonenburg 
DS 4
Voluit DS 1 - Croonenburg 
DS 3
Voluit DS 3 - Croonenburg 
DS 5

21.45

Voluit DS 4 - The Setfi ghters 
DS 3
Voluit HS 1 - VCC’92 HS 4
Voluit HS 2 - Niemand HS 1

Stichting Terre bedankt 
Vishandel R. Bont
Uitgeest - Maar liefst 174,35 eu-
ro zat er in de collectebus van 
de Stichting Terre, die een aan-
tal weken op de toonbank van 
Volendammer Vishandel R. Bont 
op de Prinses Beatrixlaan pronk-
te. De Stichting Terre is opgericht 
om geld in te zamelen voor on-
derzoek naar het Rett syndroom.
Het Rett syndroom heeft een in-
cidentie van 1 op de 10.000 tot 
23.000 geboren meisjes, het is 
extreem zeldzaam bij jongens. 
In Nederland zijn op dit mo-
ment ruim 200 meisjes met het 
Rett syndroom bekend. Het is 
een ontwikkelingsstoornis van 
het zenuwstelsel; met name de 
hersenstam. De symptomen tre-
den op na en periode van ogen-
schijnlijk normale ontwikkeling, 
vanaf een leeftijd van 6 tot 18 
maanden. De ontwikkeling ver-
traagt en een periode van verlies 
van motorische vaardigheid en 
communicatie volgt, met in vrij-
wel alle gevallen volledig verlies 
van spraak en loopvermogen. 
De ernst van de beperkingen 
kan variëren, waarbij de intensi-
teit van de symptomen per indi-
vidu moeilijk te voorspellen is. 

De gemiddelde levensverwach-
ting wordt verwacht boven de 40 
jaar te zijn, hoewel dit door het 
relatief korte bestaan van de di-
agnose niet met zekerheid be-
kend is.

De stichting Terre kon dit week-
end nog meer geld bij het bud-
get tellen. Bas van der Landen 
en Dennis Bakkum liepen zon-
dag alweer voor de 5e keer de 
Dam tot Damloop onder de noe-
mer ‘Ik rett het wel’. Beide heren 
zijn vader van een dochter met 
het RETT Syndroom en hebben 
de afgelopen jaren al meer dan 
125.000 euro binnengehaald (ui-
teraard samen met tal van vrien-
den, familie, collega’s en lotge-
noten) om meer onderzoek te 
laten laten doen naar dit akeli-
ge Syndroom. Zo heeft Stichting 
Terre mede door de “ikretthet-
wel” donaties een Rett Expertise 
Onderzoekscentrum neer kun-
nen zetten in het Academisch 
Ziekenhuis in Maastricht.
Uiteraard kunt u ook uw dona-
tie doen via ING 1932, of kijk op 
Stichtingterre.nl. Alvast enorm 
bedankt!
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
16-09-2013: Iris Helena Maria, 
dochter van M.P. van den Berg 
en C.G. Burger, geboren te Cas-
tricum.
 
Wonende te Limmen:
13-09-2013: Finn, zoon van J.J.P. 
Bakkum en L.M. Metselaar, ge-
boren te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
18-09-2013: Martensen, Paul en 
Krom, Elisabeth G.A., beiden wo-
nende te Akersloot.
 
Overleden:
Wonende te Zaandam:
14-09-2013: Heijmering, Maria, 
oud 85 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd geweest met S. 
Erfmann.
 
Wonende te Limmen:
14-09-2013: Betjes, Martha 
A.M., oud 68 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
R. Adrichem. 16-09-2013: Kers-

sens, Anna M., oud 81 jaar, over-
leden te Limmen, gehuwd met 
IJ.C. Dirkson.
Wonende te Castricum:
07-09-2013: de Lange, Cornelis 
L., oud 70 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met T.J. Bakkeren. 
12-09-2013: Jielof, Renske, oud 
89 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd met J. Hovestreijdt. 13-
09-2013: Beliën, Hermanus M., 
oud 67 jaar, overleden te Am-
sterdam. 14-09-2013: Scheer-
man, Johanna M.E., oud 79 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
geweest met J.H. Velthaak. 15-
09-2013: Kriek, Teunis, oud  60 
jaar, overleden te Heemskerk. 
16-09-2013: Schenk, Marga-
retha G., oud 96 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd geweest 
met H.A. Veuger.
Wonende te Purmerend:
13-09-2013: Out, Jacoba J., oud 
73 jaar, overleden te Bakkum, 
gehuwd met C. Holman.
Wonende te Akersloot:
12-09-2013: Dekker, Petrus, oud 
84 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd met M.A. Overpelt.

Leerling Clusius College
Jet Stam maakt eigen cd

Castricum - Jet Stam is een 
mooi en wat verlegen meisje van 
16 jaar. Ze woont in Heiloo, zit 
op het Clusius College Castri-
cum waar ze leerling van de Sta-
pelklas is. Ze volgt nog een ex-
tra jaar om een diploma op een 
niveau hoger te kunnen behalen. 
Een van de vele leerlingen……
maar toch anders.
Jet Stam zingt namelijk. En dat 
doet ze niet zomaar maar al haar 
leven lang, met veel plezier en 
met succes. Onlangs is er een 
cd uitgekomen waarop Jet num-
mers zingt van Dick Groot, de 
gitarist waar Jet een duo mee 
vormt. Dick Groot componeer-
de de songs en Jet heeft daar 
bij geholpen. Jet is de zangeres 
die de liedjes moest gaan ver-
tolken….die liedjes en Jet….die 
horen bij elkaar. 
Van de cd zijn er 200 in eigen be-
heer gemaakt.
Jet komt uit een muzikale familie 

en wordt blij van muziek maken 
en zingen. Ze  had zich daar-
om in 2011 opgegeven voor  het 
Open Podium Ramses Shaffy in 
het Alkmaarse theater De Vest. 
Via haar moeder kwam ze in 
contact met een gitarist. Jet won 
de eerste prijs en heeft daar ook 
haar vaste gitarist Dick Groot ge-
vonden.
Wie benieuwd is naar Jet Stam 
en haar wil horen zingen kan 
haar vinden op You Tube, waar 
ze met verschillende nummers te 
horen is, onder andere de num-
mers ‘Guiding Angel’ en ‘Poetry 
man’. Wie geïnteresseerd is in 
een optreden of een cd wil be-
stellen kan Jet een mail sturen: 
jetstam@email.com.
Het Clusius College is er trots op 
zo’n zangeres binnen de school 
te hebben.  Jet zal daarom eind 
januari tijdens de open dagen 
van het Clusius College ook een 
optreden verzorgen .

Collectanten 
gezocht

Castricum - De Nederlandse 
Brandwonden Stichting zoekt 
collectanten in Castricum voor 

de collecteweek die plaatsvindt 
van 7 tot en met 12 oktober.  
In onder andere de bomen- en 
zeeheldenwijk worden dringend 
collectanten gezocht. Voor aan-
melden of meer informatie Nata-
lie van der Kolk op 0251-825832 
of Atie Reurts op 0251-658623. 

O�  cieel startschot 
Canon van Akersloot
Akersloot - Op vrijdag 20 
september heeft Heer Hugo 
van Akersloot ‘De Canon van 
Akersloot’ geopend. Op basis 
van tien tijdvakken is een ‘Canon 
van Akersloot’ gemaakt. Deze 
canon is bedoeld als extra aan-
vulling op de geschiedenisles-
sen voor het basisonderwijs. Er 
zijn aanvullende lessen gemaakt 
die niet de landelijke geschiede-
nis, maar juist de plaatselijke en 
regionale aspecten van de ge-
schiedenis behandelen. Bij elk 
onderdeel van de Canon is geke-
ken voor welke groep dit onder-
werp het meest geschikt is. Per 
onderwerp worden één tot drie 
lessen aangeboden. Leerkrach-
ten kunnen met behulp van deze 
lessen voorbeelden uit de plaat-
selijke en regionale geschiede-
nis geven. Verder zijn er leskisten 
gemaakt waarin alle benodigde 
materialen te vinden zijn per ca-
nononderdeel. Door middel van 

dit programma worden alle leer-
lingen op de basisschool in staat 
gesteld kennis te maken met het 
erfgoed van Akersloot. De Ca-
non van Akersloot is een educa-
tief project rondom het erfgoed 
van Akersloot en wordt moge-
lijk gemaakt dankzij een subsi-
die van de Provincie Noord-Hol-
land. De kinderen worden ge-
stimuleerd om buiten de school 
op onderzoek uit te gaan. Leer-
lingen gaan dorpswandelingen 
maken, speurtochten doen en 
bezoeken musea of historische 
instellingen.
Naast deze onderwijskundi-
ge doelstellingen heeft het pro-
ject als doel om de samenwer-
king tussen de basisscholen, de 
openbare bibliotheek en Histori-
sche Vereniging Oud-Akersloot 
te intensiveren en ook het net-
werk van contacten met plaatse-
lijke organisaties hechter te ma-
ken. 

C-Squad organiseert 
open repetitieavond

Castricum - Theatergroep C-
Squad is gestart met de repeti-
ties voor de nieuwe show die ge-
pland staat voor oktober 2014. 
Onder de enthousiaste leiding 
van de nieuwe dirigent en re-
petitor Christiaan Wijnker is de 
groep vol energie begonnen 
met het instuderen van nieu-
we nummers. De groep bestaat 
momenteel uit 13 enthousias-
te leden en is een samenwer-
king aangegaan met studenten 
van de opleiding theater design 
van de Hogeschool voor de kun-
sten uit Utrecht. Deze studenten 
gaan zich het komende jaar stor-
ten op het ontwerpen en realise-
ren van de kleding en het decor 

voor de nieuwe show. Het script 
wordt door eigen leden geschre-
ven. Anke Huisman en Jan-
tien Stuifbergen zijn druk bezig 
met het schrijfproces en worden 
hierbij ondersteund door regis-
seur Patrick Kamoen. De chore-
ografi e wordt verzorgd door El-
len Janssen.
C-Squad repeteert op de maan-
dagavond van 20.00 tot 22.15 uur 
in de Montessorischool. Wie zin 
heeft om eens te komen kijken 
bij een repetitie wordt van har-
te uitgenodigd te komen kijken 
op de open repetitieavond op 
maandag 30 september. Aan-
melden voor deze avond kan via: 
jantien@c-squad.nl. 
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Livemuziek en dj’s in Buona, 
De Balken en ‘t Portiertje
Uitgeest - Aankomend week-
end is er het hele weekend mu-
ziek te horen in De Balken, Buo-
na én ‘t Portiertje. De start is vrij-
dag in De Balken met een op-
treden van Tjoe en Jeroen. Za-
terdag komt de feestband Goet 
Foud naar De Balken. Deze all-
round-band speelt bekende 
meerzingnummers van toen en 
nu. En dan zondag, in een nieuw 
jasje gestoken vanaf 18.00 uur 
Fetherlite XL.  

In ‘t Portiertje vrijdag de jon-
gens Dirty Valente en Be Franky 

Vaudevill’age bij Borst
Bakkum - Donderdagavond is er een nieuwe editie van de open po-
diumavond bij Hotel Borst: de  Vaudevill’age. Aanvang 20.00 uur, de 
toegang is gratis.

Ellen Borst vertelt: ,,Na een succesvolle avond in juni komen er aan-
staande donderdag twee dichters, er zijn drie bandjes en een optre-
den van een pianiste en dwarsfluitlist” Iedereen kan talent laten zien 
op het podium bij Borst. Dans, zang, cabaret, stand-up comedy, het 
voordragen van een gedicht, een vertelling of het bespelen van een 
akoestisch instrument; er is veel mogelijk. Wie zich wil aanmelden 
kan dat doen via hotelborst@casema.nl ter attentie van Ellen Borst. 

Jazz in Bakkum van start 
met Francesca Tandoi

Castricum - Het 24e sei-
zoen Jazz in Bakkum belooft 
een groots muzikaal feest te 
worden. Zondag 29 septem-
ber gaat Jazz in Bakkum rond 
16.00 uur van start met de van 
oorsprong Italiaanse jazzpia-
niste en vocaliste Francesca 
Tandoi. 

De organisators, zangeres Ma-
rielle Koeman en pianist Jos van 
Beest, zijn heel blij dat dit aan-

stormend jazztalent naar Bak-
kum komt. 

Jos: ,,Ze onderscheidt zich door 
haar sterk ritmische pianospel, 
uitgebalanceerde improvisaties 
en haar fluweelzachte stem wat 
haar een artieste van interna-
tionale allure maakt. Het kwar-
tet brengt een mix van voca-
le en instrumentale stukken uit 
de klassieke jazzhistorie die op 
hoog niveau en energieke wij-

ze ten gehore worden gebracht.” 
De groep bestaat uit: Francesca 
Tandoi - vocals en piano, Steve 
Zwamink – bass, David Lucasc - 
tenor saxofoon en Frits Landes-
bergen – drums. 

op zaterdag dj Dolphin. Zondag 
sluit Ben Karsten het muziek-
feest af in ‘t ‘Portiertje met een 
Hollandse avond. 
Voor de jeugd op vrijdag en za-
terdag in de Buona met ‘I Love 
the Dj’. 

Jazztrompettist Loet van 
der Lee bij Backum Brass
Castricum - Op zaterdag 28 
september is jazztrompettist Loet 
van der Lee solist bij Backum 
Brass. Dit bijzondere concert 
staat in teken van lichte muziek. 
Ray’s Initiative Big Band, ook van 
Emergo, geeft samen met Loet 
van der Lee invulling aan de an-
dere helft van dit concert. Het 
concert begint om 20.00 uur en 
vindt plaats in het Clusius Colle-
ge, Oranjelaan 2a in Castricum. 
Entree vijf euro. .
Tijdens Eurobrass 2012 won 
Backum Bras, een prijs: een sa-
menwerking met Yamaha’s jazz-
trompettist Loet van der Lee. Van 

der Lee is een geboren Bakku-
mer. Op achttienjarige leeftijd 
startte zijn professionele carriè-
re en in 1993 studeerde hij af 
aan het Hilversums Conservato-
rium. Loet bekwaamde zijn spel 
in de muziekstijlen van jazz, sal-
sa, pop, blues en funk. Eind 1999 
maakte hij een studiereis door 
Amerika en studeerde hij in New 
York. Op jonge leeftijd heeft hij 
nationaal en internationaal sa-
mengewerkt met bekende na-
men.  Backum Brass noemt het 
een grote eer om samen te wer-
ken met dit talent. Foto: Peter H. 
Toxopeus,

Negen organisten en zang 
Castricum - Vrijdag 27 septem-
ber is er een gratis concert van 
negen huisorganisten in de Pan-
cratiuskerk, Dorpsstraat 115. 

Samenzang en solo-optredens 
staan op het programma be-
geleid door orgelspel. Aanvang 
20.00 uur. 

Expositie Streetscape bij Beentjes
Castricum - Bij Beentjes Interi-
eur en Slaapadvies op de Toren-
straat 28 is tot en met 26 okto-
ber beeldende kunst te zien van 
Ingrid Frissen en Nella van Os-
Algra. 

Nella exposeert beelden in de 
etalages waarin ze de liefde voor 

het leven en met name de moe-
derliefde in brons heeft vereeu-
wigd. 
Ingrid Frissen werkt sinds 2002 
als kunstzinnig therapeute. Zij 
exposeert voor het eerst haar 
acryl en olieverfschilderijen. Op 
de foto een bronzen beeld van 
Nella van Os-Algra.

Castricum - Bij de start van de 
Kinderboekenweek op 2 okto-
ber geven van 14.00 tot 17.00 uur, 

Opening Kinderboekenweek
verschillende sportieve vereni-
gingen een demonstratie in de 
bibliotheek en daarna kunnen 

de kinderen meedoen. Tijdens 
de hele maand oktober kunnen 
kinderen gratis lid worden van 
de bibliotheek en zij krijgen een 
boekje cadeau. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur  
zondag 15.45 & 19.30 uur  

maandag 20.00 uur   
dinsdag 20.00 uur   

woensdag 20.00 uur   
Hoe duur was de suiker

donderdag 20.00 uur  
vrijdag 18.45 uur  

zaterdag 13.30, 15.45 & 18.45 uur 
zondag 15.45 & 19.30 uur  
dinsdag 14.00 & 20.00 uur   

woensdag 15.00 uur   
De nieuwe wildernis

dinsdag 14.00 uur
Le Passé

vrijdag & zaterdag 21.15 uur  
maandag & woensdag 20.00 uur   

Smoorverliefd
vrijdag & zaterdag 18.45 uur  

Blue Jasmine
zaterdag 15.45 uur
zondag 13.30 uur

woensdag 15.00 uur
Smurfen 2 - 3D

zaterdag & zondag 13.30 uur 
Verschrikkelijke ikke 2 - 2D

Programma 26 sept t/m 2 okt 2013

De Nieuwe Wildernis
In één van ‘s werelds dichtstbe-
volkte landen heeft zich een na-
tuurgebied ontwikkeld van in-
ternationale allure: de Oostvaar-
dersplassen. Hier bepaalt de na-
tuur het ritme. Twee jaar lang 
volgde een filmteam de vossen, 
ganzen, ijsvogels, herten en de 
grootste kudde wilde paarden ter 
wereld. Het resultaat is een na-
tuurfilm zoals die nog nooit eer-
der in Nederland is gemaakt. De 
expressieve konikpaarden wer-
pen hun veulens tussen de kal-
veren van de majestueuze edel-
herten en heckrunderen. Een 
overvloed aan nieuw leven pro-

beert met spectaculaire gevech-
ten nieuwe territoria te verove-
ren. Het is een plek die in de len-
te en zomer een paradijs vormt, 
maar in de winter een grimmig 
landschap. Er is minder voedsel 
waardoor de bewoners van de 
graslanden en moerassen keu-
zes moeten maken die van le-
vensbelang zijn. 
De Nieuwe Wildernis is een na-
tuurspektakel voor het hele ge-
zin. De ‘Circle of Life’ van de 
Oostvaardersplassen wordt 
schitterend in beeld gebracht. 
Soms aangrijpend maar ook hu-
moristisch en vertederend

De film ‘Hoe Duur was de Sui-
ker’ vertelt het meeslepende ver-
haal van twee jonge vrouwen 
in het achttiende-eeuwse Suri-
name: de blanke Sarith en haar 
lijfslavin Mini-Mini. Terwijl Sarith 
verbitterd raakt door het har-
de leven in de kolonie, krijgt Mi-
ni-Mini haar eigen kans op ge-
luk. Kan en durft ze die te grij-
pen ten koste van haar meeste-
res? Hoe Duur was de Suiker is 
gebaseerd op de succesvolle ro-
man van Cynthia Mc Leod. 

Hoe Duur Was De Suiker?
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Charlotte (14) schrijft Bloedmooi
Castricum - Charlotte Garst-
man zit op het Jac. P. Thijs-
se College in 3 VWO met als 
lievelingsvakken tekenen, En-
gels en Frans. En schrijven. 
Onlangs verscheen een boek 
van haar hand: Bloedmooi. De 
presentatie is op koopzondag 
6 oktober om 14.00 bij Boek-
handel Laan, Burgemeester 
Mooijstraat 19 in Castricum. 

Bloedmooi vertelt een verhaal 
over vampierzussen en Cassian, 
een nieuwe jongen op school. Er 
gebeuren daarna rare dingen en 
mensen verdwijnen. Er onstaan 
bovendien héél gevaarlijke situ-
aties...
Charlotte: ,,Ik kwam op het idee 
om over vampiers te schrijven, 
omdat ik vaak naar de film Twi-
light keek over vampiers. Daar-
naast volgde ik de tv-serie The 
Vampire Diaries.” De vriendin-
nen van Charlotte zijn enthousi-
ast over het boek. ,,Vooral omdat 
ze het heel gaaf vinden dat ik op 

deze leeftijd al een boek heb uit-
gegeven. Het verhaal is geschikt 
voor kinderen tussen de elf en 
vijftien jaar oud.” 

Naast schrijven tekent en leest 
Charlotte veel in haar vrije tijd. 
,,En ik doe vaak gezellige dingen 
met mijn vriendinnen zoals win-
kelen, bakken of naar het strand 
gaan. Schrijven is voor mij voor-
al een vorm van ontspanning die 
ik niet zou kunnen missen. Ik 
schrijf zodra ik wat tijd over heb, 
omdat ik het best wel druk heb 
met school en sport. Meestal 
schrijf ik niet meer dan een uur 
per dag. In het weekend heb ik 
meer tijd en zit dus ook langer 
achter mijn computer te tikken.” 

Charlotte vertelt dat ze veel tekst 
geschrapt heeft en een deel van 
het boek heeft herschreven. ,,Ik 
was elf toen ik aan het boek be-
gon en mijn schrijfstijl en woor-
denschat hebben zich in de loop 
der jaren natuurlijk verder ont-

wikkeld. Ik had oorspronkelij-
ke een andere, Engelse, titel be-
dacht. Omdat de uitgever het 
daar niet mee eens was, heb ik 
deze titel verzonnen: Bloedmooi. 
Vampiers hebben natuurlijk al-
les te maken met bloed en de 
hoofdpersonen in mijn boek zijn 
bloedmooi.” 

Niemand van de familie schrijft.  
,,Maar mijn moeder en zus lezen 
wel heel erg veel. Zelf schrijf ik al 
boekjes vanaf jonge leeftijd. Op 
de kleuterschool voorspelde de 
juf al dat ik schrijfster zou wor-
den. Ik zou later graag beroeps-
schrijver willen worden.” 

Maar Charlotte wil nog veel 
meer. Zij vervolgt lachend: ,,Of ik 
zou piloot kunnen worden. Het 
lijkt mij heel erg gaaf om zo’n 
groot toestel te mogen besturen. 
Daarnaast kan ik veel inspiratie 
opdoen voor mijn boeken in al-
le landen die ik als piloot ga be-
zoeken.” 

Dag van Ouderen in Tuin 
van Kapitein Rommel

Castricum - Op vrijdag 4 ok-
tober is het de Dag van de 
Ouderen. Stichting Welzijn 
Castricum en de Tuin van Ka-
pitein Rommel nodigen seni-
oren uit om op deze dag te 
genieten van de flora en fau-
na die de Tuin te bieden heeft. 

Om 10.30 of om 11.15 uur kan 
men deelnemen aan een rond-
leiding op deze locatie. Hier zijn 
geen kosten aan verbonden. Om 
12.00 uur is er de mogelijkheid 
om aan te schuiven voor een 
lunch. 
Hier wordt een vergoeding van  

3,50 euro voor gevraagd. Geïnte-
resseerden kunnen zich aanmel-
den bij Stichting Welzijn Castri-
cum, via 0251-656562 of info@
welzijncastricum.nl. 

Vrouwen verbeteren conditie met 
de Fit op Weg maand bij Fit4Lady
Limmen - Tot en met 14 oktober 
kan elke vrouw die haar condi-
tie wil verbeteren instromen tij-
dens de ‘Fit Op Weg Maand’ van 
Fit4lady. Deze maand is bedoeld 
voor vrouwen die in een maand 
tijd willen ervaren welk effect  de 
30 minuten fitnesstraining heeft. 

De ‘Fit op Weg maand’ begint 
met een intakegesprek en eer-
ste training. Vervolgens trai-
nen de vrouwen gedurende een 
maand bij Fit4lady en sluiten ze 
af met een meting en advies voor 

de toekomst. De deelneemsters 
trainen twee keer per week, op 
het moment dat het hen schikt, 
onder begeleiding van vakkun-
dige fitnesstrainsters. Dit pro-
gramma is geschikt voor elke 
vrouw die haar conditie wil ver-
beteren en fit wil worden. Vrou-
wen die willen deelnemen kun-
nen starten tot en met maandag 
14 oktober. Aanmelden kan per 
e-mail op limmen@fit4lady.nl. 
Even binnenlopen kan ook. 

,,Het is een plek om te sporten, 

waar ze jouw gezicht kennen 
en waar je begeleiding op maat 
krijgt, zonder een afspraak te 
hoeven maken”, vertelt Arina van 
Damme. ,,In een leuk program-
ma werk je aan een betere con-
ditie en een slanker postuur in 
een omgeving waar je mag zijn 
wie je bent, zonder strakke pak-
jes en spiegels. Dat is Fit4lady, 
de plek waar vrouwen het ècht 
leuk vinden om te sporten.” 

Fit4lady is gevestigd aan de De 
Drie Linden 3 te Limmen. ,

Volle Bak
Castricum - Op vrijdag 27 sep-
tember staat mondharpist Da-
nibal en de pop/jazz/funk band 
Ten-Hut op het podium van De 
Bakkerij. Entree 4,00/3,00 euro, 
de deur gaat om 21.00 uur open 
en de band begint om 22.30 uur. 

Op zaterdag 28 september 
treedt vanaf 22.30 uur een com-
pleet nieuwe band op in De 
Bakkerij. Different Homes maakt 
punkrock zoals in de jaren ‘90. 
Na Different Homes komt Star-
fish de avond afsluiten. Er wordt 
gevraagd om een vrijwillige bij-
drage. 
Op zondag 29 september be-
gint om 15.30 uur een optre-
den van Peggy van Ligten en 
Kim Rademakers in het Zomaar 
een Zondagmiddagprogramma. 
Peggy is een singer-songwri-
ter uit Alkmaar en samen met 
haar basmaatje Kim Radema-
kers maakt ze een combina-
tie van harmonieuze easy liste-
ning. De entree op deze mid-
dag is gratis. ‘s Avonds luidt De 

Bijzonder 
concert

Castricum - Het Bergens Sym-
fonie Orkest en Sankt Galler 
Kammerchor: een bijzondere sa-
menwerking met een bijzonder 
programma. 
Te horen zijn onder andere lie-

deren van Johannes de Heer von 
Glarus en Brahms en een symfo-
nie van C.E. Weyse. 
Vrijdag 4 oktober, 20.00 uur in 
de Maranathakerk, Prins Hen-
drikstraat 1, Castricum, en op za-
terdag 5 oktober in de grote zaal 
van de GGZ in Heiloo, 20.00 uur. 
Toegang 12,50 euro, tot 16 
jaar gratis. Reserveren: 072 – 
5717395 of per mail via info@
bergenssymfonieorkest.nl. 

Limmen - Omdat Peter Rijs vijf-

Drie vieringen 
met Peter Rijs

tig jaar organist en dirigent is in 
St. Corneliusparochie worden 
drie vieringen worden gehouden 
met orgel, zang, beeld en schrift. 
Peter Rijs speelt een populair 
muziekstuk uit de top 100 op 
het grote orgel en het liturgisch 
koor zingt. Een lezing en beelden 
complementeren de viering. 
Tijdens deze vieringen speelt 
Willemijn Koot saxofoon. Alice 
Ploeg fluit, Peter Suring cello en 
Claudia Rijs piano. 
De vieringen zijn op de zaterda-
gen 28 september, 19 oktober en 
16 november, aanvang 19.00 uur.

Bakkerij het weekend uit met de 
Duits-Nederlandse combinatie 
Uli sucht ‘ne Freundin. De Duits-
Nederlandse combinatie neemt 
het publiek mee op een audiovi-

suele reis. De zaal gaat om 20.00 
uur open en de band begint om 
21.30 uur. De entree is 3,00/200 
euro. Het adres is Dorpsstraat 
30. Op de foto Peggy van Ligten.
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DEZE WEEK IN DE

(in deze krant)

Puzzel mee
en win 

mooie prijzen!

(in deze krant)(in deze krant)

Plus-Wijzer

Start Open Podium in de 
Zwaan op 28 september
Uitgeest - Zaterdag 28 sep-
tember organiseren de vrijwilli-
gers van “De Zwaan Cultureel” 
het eerste Open Podium van het 
nieuwe seizoen. Net als de vori-
ge jaren zal ook dit seizoen het 
Open Podium een prachtig plat-
form zijn voor muzikanten om 
voor een aandachtig luisterend 
publiek op te treden.

Ook dit keer hebben zich een 
groot aantal muzikanten al ge-
meld. Zo heeft onder andere de 
uit Heemskerk afkomstige sin-
ger-songwriter Ronald Günther 
(zie foto, meer info via www.ro-
naldgunthermusic.com) zich 
aangemeld. Hij startte zijn mu-
zikale loopbaan in de jaren ze-
ventig. Ronald Günther heeft op 

verschillende podia gestaan en 
speelde ook lange tijd als slaggi-
tarist/zanger in diverse pop- en 
rockbands. Na een aantal jaren 
niet meer opgetreden te hebben, 
heeft hij de draad begin 2007 
weer opgepakt en speelt zeer re-
gelmatig op allerlei podia. Het 
belooft weer een heerlijke mu-
zikale avond te worden met veel 
publiek.
Verder hebben de volgende spe-
lers zich aangemeld om gedu-
rende circa 20 minuten te ko-
men optreden.
• Just Listen: Nederlandstalige 
liedjes
• Jan Willem Schroder + band: 
gemengd repertoire van beken-
de en onbekende songs
• Guus Schroder: luisterliedjes
• De groep 4motion: ( luister 
eens op http://www.youtube.
com/watch?v=5BZP7GJEcaY)
• Jan Hazenoot + Willem: akoes-
tisch duo
• Michael Knubbe + Dirk v.d. 
Meij: singer/songwriters

De toegang is als altijd gratis. De 
aanvang is 20.30 uur. Meer info 
over het Open Podium in dorps-
huis de Zwaan in Uitgeest via de 
website: www.dezwaancultureel.
nl.

Concert in Geesterheem
Uitgeest - Op dinsdag 8 oktober 
om 15.00 uur, vindt in Geester-
heem, onderdeel van ViVa! Zorg-
groep, een concert plaats, dat in 
nauwe samenwerking met Stich-
ting Muziek In Huis wordt geor-
ganiseerd. 
Het ensemble Carla Bos en Wen-
dy Rijken, harpduo, zal een ge-

varieerd klassiek programma 
brengen met werken van onder 
andere Albéniz, Franck, Schu-
bert, Gershwin, Salzedo. Het pro-
gramma duurt 2 maal 30 minu-
ten.
De toegang is gratis, wel vraagt 
men een kleine vergoeding voor 
het gebruik van consumpties.

Klusjesmannen 
of oplichters?

Uitgeest - De politie wijst erop 
dat er met enige regelmaat op-
lichters actief zijn. Deze men-
sen komen bij u aan de deur en 
bieden u diensten aan zoals bij-
voorbeeld het schoonmaken of 
renoveren van de gevel of het 
dak, het ophogen van de oprit of 
de voortuin en/of andere werk-
zaamheden.
Deze ‘klusjesmannen’ maken 
u bijvoorbeeld wijs dat uw dak 
dringend onderhoud nodig heeft 
en dat zij die reparatie goedkoop 
en snel voor u kunnen verrich-
ten. Veelal vragen zij alvast een 
aanbetaling en na hun werk-
zaamheden eisen ze veel te veel 
geld voor het verrichte werk. De 
rekeningen moeten dan door u 
contant betaald worden. Bent u 
het hiermee niet eens, dan wor-
den ze zeer lastig en in enkele 
gevallen gedragen ze zich zelfs 
bedreigend.
De politie adviseert om nooit met 
deze (vaak Engels sprekende 
klussers) in zee te gaan. Ga in-
dien gewenst zelf op zoek naar 
een erkend bedrijf en vraag een 
offerte. Ga nooit in zee met men-
sen die hun diensten op deze 
wijze aan de deur bij u aanbie-
den. Meerdere mensen zijn he-
laas al de dupe geworden van 
deze oplichters.
De politie krijgt met enige regel-
maat meldingen van deze vorm 
van oplichting en waarschuwt 
om hier niet op in te gaan. 

Wordt u hiermee geconfronteerd 
en vertrouwt u het niet, bel dan 
de politie via 1-1-2. Noteer s.v.p. 
signalementen en/of kenteken-
nummers.

Uitgeest - Ook op de tweede 
competitie-avond van Bridge-
club Uitgeest waren de techni-
sche problemen nog niet geheel 
opgelost. Om half acht hadden 
de deelnemers wederom geen 
loopbriefjes en het kostte heel 
wat kunst en vliegwerk om dat 
wel voor elkaar te krijgen. 

Iets verlaat zijn ze dus aan de 24 
spellen begonnen, maar de rom-
meligheid zette zich voort. Het 
had iets weg van de rij van Fibo-
nacci; Voor de wiskundigen on-
der ons: dat is een recursieve de-
finitie, en voor de biologen: die rij 
heet ook wel de konijnenrij! Een 
konijnenpopulatie groeit volgens 
de rij van Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 
8, etc. (het groeien van die reeks, 
ziet u de logica ervan?). En wat 
heeft dat nu met bridgen te ma-
ken? We spelen 4 spellen in een 
half uur, en 5 minuten voor het 
einde van het half uur gaat er 
luid en duidelijk een signaal, om 
aan te geven dat het einde van 
de ronde er aan zit te komen, 
maar ook om het punt te mar-
keren waarna géén nieuw spel 
meer mag worden opgepakt. 

Heb je teveel tijd besteed aan de 
eerste drie spellen van de ronde, 
dan, helaas pindakaas, mag aan 
jouw tafel het vierde spel niet 
gestart worden. De arbiter wordt 
dan ontboden en deze regelt een 
arbitrale score (waarin een straf 
zit voor tijdsoverschrijding). Pak 
je, ondanks het verbod, toch bin-
nen de laatste 5 minuten een 
spel op, dan start je een ketting-
reactie van logistieke problemen. 
De overtredende koppels spelen 
nog steeds het laatste spel van 
de oude ronde als de nieuwe 
ronde al is begonnen en onder-
tussen staan er al weer vier nieu-
we spelers naast de tafel te trap-
pelen om te beginnen. Zij begin-
nen dus ook te laat aan die ta-
fel! En elders zitten twee ande-
re koppels bij twee andere ta-
fels te wachten tot de overtre-

ders eindelijk arriveren. Dus nu 
starten drie tafels (= 6 paren) te 
laat aan de nieuwe ronde. Afijn, 
aan het einde van die ronde zijn 
er nu niet twee, maar 6 paren die 
het laatste spel nog spelen: ‘Mag 
niet, dat weten we, maar we zijn 
ook te laat gestart buiten onze 
schuld, en we willen wel 30 min. 
spelen!’ Allemaal begrijpelijk, en 
allemaal te voorkomen door niet 
die kettingreactie op te starten.
En dan toch nog iets over het 
bridgen, een mens zou warem-
pel vergeten dat het bij BCU 
daar écht om gaat.

Arie van der Eng en Jaap Wil-
lemse laten er, anders dan en-
kele andere kanshebbers, geen 
gras over groeien en gaan dank-
zij hun eerste plaats deze week 
fier aan de leiding in de A-lijn. 
Wim en Wim zetten hun zege-
tocht in de B-lijn voort. Een hoge 
score zien we voorts in de D-lijn 
waar Thea Aben-Marry Zwaan 
65% uit het vuur slepen, maar de 
hoogste score van de avond was 
voor Anneke Pel-Karel Romkes 
in de E-lijn, met maar liefst een 
dikke 70%.

De uitslagen:

A-lijn: 1 Arie vd Eng-Jaap Wil-
lemse 58,75%, 2 Aad Visbeen-Si-
mon Wijte 57,92%, 3 Truus Jan-
sen-Ed de Ruyter  57,81%.
B-lijn: 1 Wim de Wildt-Wim Nug-
teren 55,83%, 2 Tiny ten Hoeve-
Aad Wijte  55,81%, 3 Floor Twisk-
Theo Vijn  53,63%
C-lijn: 1 Jan Goeman-Henk 
Zwaan 58,85%, 2 Guurtje Bra-
kenhoff-Ton Brakenhoff 56,46%, 
3 Theo Huising-Pieter Andringa 
55,94%.
D-lijn: 1 Thea Aben-Marry 
Zwaan 65,28%, 2 Ans Andrin-
ga-Ria de Wildt 61,81%, 3 Tineke 
Ruys-Riny v Wijk 57,64%.
E-lijn: 1 Anneke Pel-Karel Rom-
kes 70,83%, 2 Hans Bruinsma-
Jan Aben 59,72%, 3 Riet Jaape-
Petra de Ruyter 52,08%. 

        Bridgenieuws
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Castricum - Roel Beems van 
CKenG noemt het verstan-
dig, Marcel Steeman van D66 
vindt het idioot. CKenG heeft 
donderdag een amendement 
ingediend waardoor de be-
sluitvorming rond de uit-
breiding van winkelcentrum 
Geesterduin is opgeschort. 

CKenG wil eerst de resultaten 
van een onderzoek afwachten 
naar mogelijkheden en samen-
hang tussen de ondernemers in 
het centrum en het winkelcen-
trum. Steeman noemt het indie-
nen van een amendement, dat 
als motie op de agenda stond, 
rijkelijk laat en volkomen over-
bodig omdat het te nemen be-
sluit sowieso nog niet onherroe-
pelijk is.  

Amendement 
overbodig? 

Ramon Beense in My Way
Castricum - De broer van Pe-
ter Beense komt naar café My 
Way. En Ramon is niet de enige 
die optreedt. Op vrijdag 27 sep-
tember staat ook Yvonne op het 
podium en zorgt dj Alberto voor 
nog meer muziek. 
De muzikale feestavond begint 
om 20.00 uur. ,,Amsterdammer 
Ramon Beense heeft een prach-

tige stem en een enorm talent”, 
vertelt Jeanette Valkering van 
My Way die misschien wel zijn 
allergrootste fan is. ,,Inmiddels 
heeft de 41 jarige zanger al ve-
le Nederlandstalige single’s en 
albums gemaakt waarvan een 
aantal hoog in de Nederlandse 
hitlijsten hebben gestaan. Alle 
fans zijn welkom. 

Lezing Bij Laan door Jabik 
Veenbaas over Verlichting

Castricum - Op zondag 29 sep-
tember geeft Jabik Veenbaas 
vanaf 14.00 uur een lezing over 
zijn nieuwe boek: ‘Verlichting als 
kraamkamer’. 
Daarin behandelt hij de vraag; 
Waarom wordt er altijd weer te-
ruggegrepen op de Verlichting 
wanneer we het hebben over 
de kernwaarden van onze cul-
tuur? Veenbaas behandelt vijf-
tien spraakmakende verlich-
tingsdenkers in hun historische 
context en onderzoekt ze op hun 
betekenis voor het heden. De-

ze plaatsgenoot haalt de grote 
clichés over het tijdperk krach-
tig onderuit. Zo laat hij zien dat 
de Verlichting niet het tijdperk 
was dat de menselijke rede ver-
heerlijkte, maar juist een perio-
de waarin deze werd onttroond. 
Veenbaas, die onder meer es-
sayist is, maar ook vertaler van 
werken van onder meer Imanu-
el Kant, zet zich in zijn boek on-
der meer af tegen Jonathan Isra-
el. Het boek verscheen bij Nieuw 
Amsterdam. Entree is gratis. Foto 
Martin Mooij.

North Sea Poetry op 5 oktober
’Ik ben niet van het stille strand’
Bakkum - Singer-songwriter 
Jaap Boots heeft de poëziewed-
strijd 2013 van North Sea Poe-
try gewonnen. Het ging om méér  
dan alleen het schrijven en in-
sturen van een gedicht. De deel-
nemers werd gevraagd ook een 
filmpje te maken waarin ze zelf 
hun gedicht voordragen. 
Daarnaast moest de volgende 
regel in het gedicht voorkomen: 
‘Ik ben niet van het stille strand’. 
Boots pakte het origineel aan. 
Een reactie van de winnaar: ‘Ik 
ben blij en trots als een strand-
hond met een natte tennisbal, 
fris uit zee geapporteerd.’ Tij-

dens North Sea Poetry op 5 ok-
tober zal juryvoorzitter en dich-
ter Jabik Veenbaas de jurykeuze 
toelichten. Reserveren via www.
northseapoetry.nl. Locatie Dei-
ning op het strand.

Bij Hummel kozijnen; 
Kiezen voor kwaliteit
Regio - Wie overweegt kunst-
stof kozijnen aan te schaffen 
omdat de bestaande houten ko-
zijnen aan vervanging toe zijn of 
wie een kunststof dakkapel te 
laten plaatsen, doet er goed aan 
zijn licht op te steken bij Hum-
mel Kozijnen. 
De kunststof HBI kozijnen en 
dakkapellen van Hummel zijn 
onderhoudsarm, milieuvriende-

lijk, inbraakbestending, hoog-
waardig isolerend en zijn mooi 
van kleur en vorm. 
Door gebruikmaking van de 
nieuwste technieken zijn uiterlij-
ke verschillen met houten kozij-
nen niet meer op het eerste ge-
zicht te zien. Maar er zijn meer 
voordelen. Zo is de milieuvrien-
delijkheid van de kunststof ko-
zijnen en dakkapellen niet min-

der dan die van houten kozij-
nen. Dat heeft niet alleen te ma-
ken met het zorgvuldige produc-
tieproces en het feit dat kunst-
stof kozijnen en dakkapellen niet 
meer geschilderd hoeven te wor-
den, maar ook met de lange le-
vensduur. Daarnaast en zeker 
niet onbelangrijk zijn kunststof 
kozijnen zeer inbraakbestendig
De kunststof kozijnen kunnen 
worden geleverd met veiligheid-
beslag volgens het politie keur-
merk. 

Door een dakkapel te laten 
plaatsen aan de voor of achter-
zijde van de woning creëert men 
extra veel ruimte. Het plaatsen 
van een dakkapel duurt maar 
een dag! Naast het leveren en 
plaatsen van een dakkapel kan 
men hier natuurlijk ook terecht 
voor de nodige binnenbetimme-
ring. 
Wie geïnteresseerd is kan een 
afspraak maken voor een vrijblij-
vend advies. Bel 0251-234484/ 
06-10273172. De showroom is 
gevestigd op de Lijnbaan 44a 
in Heemskerk. De openingstij-
den zijn zijn vrijdag van 13.00 tot 
16.30 uur en zaterdag van 12.00 
tot 15.00 uur. 

Castricum - GroenLinks dient 
een motie om te bewerkstelligen 
dat Castricum een schaliegas-
vrije gemeente wordt. Er zou zich 
een schaliegasbel onder het wa-
terwingebied in de duinen bevin-
den. ,,Boringen naar en het win-
nen van schaliegas neemt gro-
te risico’s met zich meebrengt 
op het gebied van de water-
huishouding en de grondstabili-
teit. GroenLinks draagt het colle-
ge op zich actief in te zetten om 
het verlenen van vergunningen 
voor (proef)boringen naar scha-
liegas in het grondgebied van 
Castricum te voorkomen en de 
gemeente Castricum als scha-
liegasvrije gemeente aan te mer-
ken. 

Schaliegasvrij

Nieuwe Coleur LoCALe
SP, zwembad, poëzie en 
vraag het aan de raad

Castricum - Peter van Raal-
te presenteert de eerste uitzen-
ding van het tweede seizoen van 
Couleur LoCALe. In deze uitzen-
ding zijn Marjo Husslage, Her-
man Rijsdijk, Howard Krol en 
Sander Verschoor gast. Husslage 
is voorzitter van de lokale afde-
ling van de SP. Tijdens de zomer 
heeft de partij onderzoek gedaan 
naar de mening van de Castri-
cummers over de uitbreiding van 
Geesterduin. Die enquête was 
niet onomstreden. 
Rijsdijk is de drijvende kracht 
achter het Castricumse zwem-
bad De Witte Brug. Ook orga-
niseerde hij samen met raads-
lid Ron de Haan een werkbe-
zoek aan Belgische zwembaden, 

om de Belgische manier van het 
exploiteren van zwembaden te 
kunnen zien. 
Krol is de organisator van het 
poëziefestival North Sea Poe-
try, 5 oktober op het Castricum-
se strand. Krol vertelt over de 
geschiedenis van het festival en 
over de acts voor dit jaar. Met 
Verschoor, hoofdredacteur van 
Omroep Castricum, praat Van 
Raalte over het nieuwe radiopro-
gramma Vraag het de raad. Een 
gezamenlijk initiatief van Om-
roep Castricum en de gemeente-
raad. Op 29 september is de eer-
ste editie op het Bakkerspleintje 
in Castricum, tussen 13.00 uur 
en 14.00 uur kunnen bewoners 
vragen stellen aan de raad. 
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Nationale Zwem4daagse 
in De Witte Brug

Castricum - In de herfstvakan-
tie organiseert sauna en zwem-
bad De Witte Brug de jaarlijkse 
Nationale Zwem4daagse. Deel-
nemers van de Zwem4daagse 
zwemmen gedurende vier da-
gen 250 of 500 m per dag. Opa’s 
en oma’s, ouders, vriendjes en 
vriendinnetjes, iedereen met een 
A diploma kan meedoen. Aan-
moedigen mag natuurlijk ook, of 
aanmelden als vrijwilliger voor 
het tellen van de baantjes. 

Naast het banen zwemmen wor-
den er diverse activiteiten geor-
ganiseerd in het zwembad. Zo is 
er bijvoorbeeld een splash par-
ty te winnen met de grote kleur-
wedstrijd. De winnaar mag sa-
men met vriendjes en vriendin-
netjes een compleet verzorg-
de middag zwemmen in De Wit-
te Brug. Voor meer informa-
tie en deelnameformulieren kan 
men terecht aan de balie van het 
zwembad. 

Aansluiting top drie voor Cas RC

Castricum - Op de thuisba-
sis heeft de Castricumse Rug-
by Club de kraker met RC the 
Dukes winnend afgesloten. Na 
tachtig minuten gaf het score-
bord 15-8 aan, waarmee er vier 

punten kunnen worden bijge-
schreven op het conto. Door de 
overwinning stijgen de mannen 
van Kire en Hermans naar plaats 
vier, met twee punten achter-
stand op de top drie. De Lotto 

Ereklassewedstrijd tussen Cas-
RC en the Dukes was een aan-
trekkelijke pot. De thuisploeg 
opende met een rake penalty van 
Blake Sorensen de score. Vervol-
gens was het Pieter-Bob Wieren-
ga die samen met Sorensen de 
ruststand op het scorebord zet-
te. Na rust brachten the Dukes 
de stand terug tot 10-3 middels 
een rake penalty. De try van So-
rensen later in de wedstrijd werd 
niet geconverteerd, net als de 
try vlak voor tijd van de gasten. 
Met deze laatste try werd wel 
nog een punt verdiend die later 
in de competitie van doorslagge-
vend belang kan zijn. De komen-
de twee weken is het tijd voor de 
North Sea Cup, waar de toppers 
van het Nederlands rugby zich in 
twee districtenteams zullen me-
ten met de Duitse en Belgische 
topclubs. Foto: Theo Beentjes.

Lisanne Schoonebeek Neder-
lands kampioene meerkamp
Castricum - Lisanne Schoonebeek won afgelopen weekend de 
nationale titel bij het NK meerkamp voor D-junioren in Groningen. 
Met 3719 punten boekte ze een voorsprong van 300 punten op 
de concurrentie. Het puntentotaal betekende de zesde prestatie 
ooit bij de D-junioren (12 en 13 jaar). Dat puntentotaal is, net als 
de 1.39.06 op de 600 m, een nieuw clubrecord bij haar vereniging 
AV Lycurgus. 
Het was voor Lisanne het vierde Nederlandse goud deze maand. 
Vorige week veroverde ze met haar team D-meisjes de nationa-
le clubtitel; twee weken eerder was ze de beste atlete op de 60 m 
horden en het verspringen bij het individuele NK. Volgend week-
end volgt nog de NK estafette. 

FC Castricum niet op koers 
tegen de Beursbengels 

Castricum - Ondanks de uit-
blinkende keeper Marius Jansen 
heeft FC Castricum toch een ne-
derlaag te verwerken gekregen. 
De uitslag van 2-4 in het voor-
deel van De Beursbengels was al 
voor de rust bereikt.
De wedstrijd begon wat onrus-
tig en voordat de thuisploeg er 
erg in had, konden de Beursben-
gels simpel met een kopbal sco-

ren. FC Castricum reageerde met 
een rush van Joris Schekkerman 
die vanaf de middenlijn doorliep 
en net overschoot. In de 13e mi-
nuut maakte Beursbengels een 
fout op het middenveld en Maar-
ten van Duivenvoorde was er als 
de kippen bij: 1-1. Nog geen drie 
minuten later, na een onnodi-
ge overtreding bij de 16 meter, 
schoot de oudste man van het 

veld, Dennis Gerritsen, 1-2 op 
het scorebord. Na een splijten-
de dieptepass van Tobias de Ko-
ning op de op snelheid liggen-
de Maarten van Duivenvoor-
de maakte Remko Hoek de ge-
lijkmaker: 2-2. In de 37e  minuut 
werd FC Castricum op links he-
lemaal uitgespeeld: 2-3. Op slag 
van rust maakte Beursbengels 
zelfs 2-4. 
Na rust probeerde FC Castri-
cum aanvallender te gaan spe-
len. Dat leverde een paar kan-
sen op. Duco de Koning kwam 
vrij voor de goal maar zijn schui-
ver werd door de keeper gestopt. 
Even later kwam Sebastiaan We-
ber met een snelle run door het 
midden ook alleen voor de kee-
per te staan maar deze redde 
bekwaam.
Dat was jammer, want als FC 
Castricum toen een doelpunt 
gemaakt had, had er misschien 
een gelijkspel ingezeten. Aan de 
andere kant was Marius Jansen 
in een supervorm. Na de wed-
strijd vertelde hij dat ‘ Ik liever 
een foutje gemaakt had dan ver-
loren.’ (Foto: Han de Swart) 
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Sportief zondagochtendevenement
Heemskerk - Zondagochtend  
6 oktober organiseren Marcel 
Sport en BodySwitch, een ge-
zond, fit en sportief evenement. 
Het evenement is voor iedereen 
geschikt en wordt gehouden bij 
Marcel Sport in Heemskerk. Al 
veertig jaar een begrip in sport-
kleding en op maat advies voor 
onder andere loopschoenen. Zo-
wel voor mensen die al sporten 
als voor mensen die op het punt 
staan en zich nog aan het oriën-
teren zijn. Ook mensen die willen 
afvallen of hun sportprestaties 
op een gezonde manier willen 

verbeteren vinden hier de juiste 
informatie.

BodySwitch helpt mensen met 
het verbeteren van de gezond-
heid,  sportprestaties en herstel 
bij blessures en afvallen. Behan-
delingen zijn gebaseerd op de 
orthomoleculaire geneeskunde. 
Tijdens het evenement infor-
meert Marcel van Marcel Sport 
wat er komt kijken bij het kie-
zen van de juiste sportschoe-
nen en wat de risico’s van slech-
te schoenen kunnen zijn. Frank 
Jonkers van BodySwitch infor-

meert over de rol van voeding 
en voedingssuppletie bij afval-
len, (top)sport en het verbeteren 
van de  gezondheid. Aansluitend  
wordt een bootcamp clinic in de 
openlucht gegeven door twee 
ervaren instructeurs. Iedereen 
kan meedoen. Aansluitend krijgt 
men een ‘goodiebag’ mee met 
artikelen en kortingsbonnen.
De start is om 10.00 uur en het 
einde is uiterlijk om 12.30 uur. De 
minimum leeftijd is achttien jaar. 
Er is plaats voor maximaal vijftig 
deelnemers. Aanmelden via in-
fo@marcelsport.com. 



Smakelijk genieten dankzij 
Bij Roon en nog veel meer...

Castricum - Catering op loca-
tie, koud en/of warm buffet, bit-
tergarnituur, zakelijke lunches, 
barbecue, themabuffetten, re-
cepties; Bij Roon regelt feestjes 
of vergaderingen in culinair op-
zicht tot in de puntjes. 
Er is werkelijk van alles mo-
gelijk. Een kijkje op de websi-

te geeft meer informatie. En el-
ke eerste zondag van de maand, 
tijdens koopzondag, organiseert 
Bij Roon een feestelijke high tea.

Voor wie van spelletjes houdt 
wordt elke laatste maandagmid-
dag van de maand bingo ge-
speeld, aanvang 14.00 uur. Er zijn 

Henk en Riet 60 jaar getrouwd
Van zolderkamertje naar 
mooie woning in Bakkum

Bakkum - Henk van Stigt was in 
1948 ingeënt omdat hij naar In-
dië zou gaan, maar hij ging op 
het laatste moment naar de Ra-
dio Radar School op de vliegba-
sis Deelen om te leren voor ra-
diotelegrafi st. 
Aangespoord  door de pastoor 
zou Riet van Langen gaan schrij-
ven met een jongen in Indië. 
Toen bleek dat hij niet naar dat 
land zou gaan, besloot ze toch 
met deze jongen te gaan corres-
ponderen.  Henk was  nieuws-
gierig geworden en wilde wel 
eens weten wie dat meisje nu ei-
genlijk wel was. Hij zocht haar op 
in het huis van haar ouders op 1 
mei 1949. En dat was het begin 
van een stevige verkering.
Het is interessant hoe een leven 
kan verlopen. Riet behaalde haar 

Mulo-diloma en werkte later als 
boekhoudster op het hoofdkan-
toor van een winkelbedrijf op 
de Herengracht in Amsterdam. 
Hoewel het destijds de gewoon-
te was te vertrekken als je trouw-
de, wilde  haar baas haar graag 
houden en zo bleef Riet nog een 
tijdje doorwerken, zelfs toen zij 
in verwachting was. Later deed 
zij de boekhouding voor haar 
man. Henk, die ook een Mulo-
dipoma had, werd met zijn diplo-
ma als radiotelegrafi st te werk 
gesteld op de vliegbasis Twenthe 
waar hij tot oktober 1951 werkte. 

Daarna kreeg hij een baan bij 
Werkspoor in Amsterdam op de 
inkoopafdeling. Henk (toen 24) 
en Riet (toen 21) trouwden op 
17 september 1953.  Toen was 

er woningnood. Riet: ,,Maar als 
jong pas getrouwd stel wil je 
toch wel graag samen zijn. We 
konden in Amsterdam aan de 
Jozef Israëlskade bij mijn opa en 
oma een zolderkamertje krijgen 
van vier bij vijf meter, vier trap-
pen hoog. Daar moest alles in 
gebeuren. Zij woonden er vier 

jaar en in die tijd werden de eer-
ste twee dochters geboren: ,,Be-
helpen was het, maar je houdt 
van elkaar en dan red je het alle-
maal wel”, zegt zij. 

Na vier jaar verhuisde het gezin 
naar Geuzenveld in Amsterdam. 
Henk vertrok bij Werkspoor en 

ging bij een ander bedrijf wer-
ken. Toen van dit bedrijf de tech-
nische afdeling op hield te be-
staan, besloot Henk zelf de afde-
ling voort te zetten. Zo ontstond 
de Technische Handelsonder-
neming Van Stigt. Het werd één 
van de leidende bedrijven wat 
scheepsvoortstuwing betreft. 
In 1990 na 45 jaar hard werken 
verkocht hij het bedrijf. ,,Het geld 
dat wij voor het bedrijf kregen 
zie ik als ons pensioen. Wij kon-
den het ons permitteren om een 
mooi huis te kopen en aan de 
Hoogeweg in Bakkum-Noord.”  

Op dinsdag 17 september kwam 
burgemeester Ton Mans hen fe-
liciteren. Henk en Riet kregen 
vier dochters, Ellen, Ineke, Marij-
ke en Mieke, tien kleinkinderen 
en negen achterkleinkinderen. 
Dinsdags gebruikten zij met hun 
dochters en partners een lunch. 
Het grote feest met een koud-  
en warm buffet werd zondag met 
tachtig mensen gevierd en wel in 
het Dorpshuis De Schulp in Eg-
mond-Binnen. (Marga Wiersma).  

Beverwijk - De winkeliers in 
het centrum van Beverwijk gaan 
er in het weekend van 28 en 29 
september keihard tegenaan om 
er een topweekend van te ma-
ken voor het publiek. Een heel 
weekend lang is het weer ver-
wennen geblazen, zowel in het  
centrum van Beverwijk als op de 
woonboulevard. 
Verwennen en verwend wor-
den; het leukste wat er be-
staat, maar ook proeven en be-
leven, voelen en ruiken én erbij 
zijn, want anders mis je wat! In 
alle straten is het een feest om 
te gaan winkelen.; in de Begij-
nenstraat, Breestraat, Zeestraat, 
Alkmaarseweg, Brandsteeg, Ko-
ningstraat, Kloosterstraat, Baan-
straat, Beverhof en op de woon-
boulevard, overal is het feest. 
Een weekendvullend program-
ma dus, met het advies om mak-
kelijke schoenen aan te trekken, 
of om die te gaan kopen.

Op de Breestraat een ultramo-
dern aspect; Raamspraak, de 

interactieve etalage. Een kijkje 
waard op nummer 11. Geschie-
denis en moderniteit, Beverwijk 
heeft alles. 
Zo bruist de Zeestraat op zater-
dag de 28ste. Daar wordt ste-
vig samengewerkt door alle on-
dernemers. Tussen 11.00 en 
12.30 uur zal Nederlands be-
kendste duizendpoot Kim Lian 
van der Meij bij Zero Sixteen ko-
men voorlezen, zingen en haar 
nieuwste kinderboek signeren. 
Bij de Scootershop staat de hele 
dag een knalrode Ferrari racesi-
mulator voor de deur, bij de Wij-
cker Kookclub kan men de he-
le dag genieten van de lekker-
ste hapjes gemaakt onder lei-
ding van chefkok Martijn Hes-
sen van restaurant Fozzies en er 
zijn optredens van de band Stin-
kend Rijk en shantykoor Nel-
son Blood. De ondernemers in 
de Zeestraat houden hun winkel 
open tot 20.00 uur. 
Er staan diverse kraampjes met 
leuke aanbiedingen en lekkernij-
en, voor de kids is er een spring-

kussen, er zijn dj’s en natuurlijk 
zorgt de horeca voor voldoende 
versnaperingen. Voor nog meer 
inspiratie is er op deze dag twee 
keer een spectaculaire mode-
show om 13.00 en 16.00 uur. Ab 
Geldermans sport, Koning Body-
fashion, Helene By Barbara, Ze-
ro Sixteen, Carly’s fashion XXL, 
Ronald’s Adventure en Gewoon 
Lot presenteren, in samenwer-
king met dansschool La Passe, 
de ‘musthaves’ van dit seizoen. 
Om 17.30 uur maakt notaris Ba-
tenburg de winnaars van de gro-
te verloting bekend. Loten wer-
den de afgelopen weken door 
deelnemende winkeliers ver-
strekt bij de kassabon. Tijdens 
‘Zeestraat Bruist’ kan men de 
gehele dag loten in de bus op 
het podium deponeren. De eer-
ste prijs is een scooter, tweede 
prijs is een iPad en de derde een 
iPhone. Verder maakt men kans 
op een Ray-Ban zonnebril en di-
verse andere prijzen. Zaterdag 
28 september en zondag 29 sep-
tember. 

Weekend lang feest in centrum en op woonboulevard 

‘Beverwijk Verwent’ vol 
sfeer, muziek en acties

aantrekkelijke prijzen te winnen. 

Elke vrijdagavond is er een Open  
Eettafel met een voor- en hoofd-
gerecht voor een kleine prijs. Bo-
vendien wordt elke vrijdag een 
driegangenmenu geserveerd 
voor weinig geld. Voor aanmel-
den bingo en/of Open Eettafel 
of reserveren bel : 0251-671384. 
Bezoek voor meer informatie 
www.bijroon.nl. Bij Roon is te 
vinden in winkelcentrum Gees-
terduin in Castricum.

Lezing door boswachter
Castricum - Op dinsdag 1 oktober wordt er vanaf 20.00 uur een 
lezing gehouden in de Tuin van Kapitein Rommel door boswach-
ter Luc Knijnsberg over allerlei aspecten van paddenstoelen. Op-
geven kan via tel.: 0251-672356 of mail naar info@tuinvankapi-
teinrommel.nl. De entree is 4,00 euro.

Loslopende honden
Op maandag 16 september rond 8.00 reed ik op de fi ets via de President 
Kennedylaan in Akersloot richting Heiloo naar mijn werk. Ik zag voor 
mij een loslopende hond (schapedoes, wit/zwart) de weg oversteken 
naar twee eveneens loslopende witte golden retrievers. Daarna rende de 
hond plotseling terug naar zijn baasje. 
Ik schrok en remde meteen. Daarna probeerde ik weer verder te fi etsen, 
maar bij het opstappen voelde ik een soort zweepslag en enorm veel 
pijn. Ben met moeite verder gaan lopen en gestopt bij Move om hulp 
te vragen. Ik kon niet meer lopen van de pijn. Na drie kwartier en twee 
paracetamol ben ik door mijn broer met een inmiddels dikke knie naar 
de huisarts gereden. Ik zit ben er volgens de huisarts minstens vier we-
ken zoet mee. I
k heb 16 september bij de gemeente Castricum melding gemaakt van 
deze loslopende honden. Alstublieft hondenbezitters, laat u honden niet 
zomaar loslopen, want dit kunnen de gevolgen zijn. 
Evelien Bouwman, Akersloot.
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Jeugdschaatsen bij 
IJsclub Uitgeest
Uitgeest - De afgelopen jaren 
zijn we verwend voor wat be-
treft schaatsen op natuurijs. Als 
Koning Winter dit jaar weer zijn 
best doet is de kans groot dat 
we dit jaar weer de ijzers kunnen 
onderbinden.
Om kinderen uit Uitgeest te le-
ren schaatsen wordt al sinds de 

jaren tachtig het Jeugdschaat-
sen georganiseerd. IJsclub Uit-
geest wil de kinderen uit Uit-
geest nog steeds deze mogelijk-
heid bieden om zo generatie op 
generatie een mooie traditie in 
stand te houden. 
De opzet van het jeugdschaat-
sen is kinderen op een leuke en 

Jeugdschaatsen bij Jeugdschaatsen bij Jeugdschaatsen bij 

speelse manier te leren schaat-
sen. Hierdoor kunnen zij na één 
of meerdere seizoenen goed le-
ren glijden en afzetten. Op de 
dagen dat er dan weer natuurijs 
ligt kunnen zij goed vooruit ko-
men en mooie tochten maken.
Als u schaatsen ook een oer-
Hollandse traditie vindt en u uw 
kinderen dit ook wil laten leren 
schrijf uw kind dan nu in bij IJs-
club Uitgeest. Het is voor alle 
kinderen van Uitgeest in de leef-
tijd van 8 tot 12 jaar.
Gestart wordt op zaterdagoch-
tend 28 december en in totaal 
zijn er 12 lessen. Voor vervoer 
wordt gezorgd (vertrek 9:15 uur 
uit Uitgeest). 
Voor meer informatie en opge-
ven kunt u terecht op de websi-
te www.ijsclubuitgeest.nl/jeugd-
schaatsen
Onder het kopje jeugdschaat-
sen vindt u ook een inschrijffor-
mulier.
Voor inschrijvingen of vragen 
kunt u ook terecht bij Vincent 
Rozemeijer, tel. 06-10920909, e-
mail: jeugdschaatsen@ijsclub-
uitgeest.nl. Opgeven kan tot en 
met 30 november met vermel-
ding van: naam, adres, telefoon-
nummer, e-mailadres, geboorte-
datum, geslacht en eventueel al 
behaald diploma.

Podiumplaatsen voor 
team Fietsshop Uitgeest
Uitgeest - Team Fietsshop Uit-
geest heeft een goede week 
achter de rug. Eline werd tweede 
in Thale downhill en vierde in de 
IXS German Cup overall. Kristien 
behaalde een bronzen plak in 
de Enduro van Neupré ondanks 
haar harde crash in proef 2 van 
de 6 in totaal. Ook werd Kris-
tien tweede in het Waals Kam-
pioenschap en vorige week won 
ze in Frankrijk in de enduro. Bo-
vendien was de nieuwe ‘enduro 
aanwinst’ voor 2014 Alexandra 
eerste in Neupré en werd Waals 
kampioen en ze was tweede in 
Frankrijk achter Kristien.
Ook won Kristien de nachtspe-

cial die verreden werd in Frank-
rijk. Daniel, de nieuwe rijder voor 
2014 werd in de Easy-Phone en-
duro cup 2e overall. Deze com-
petitie bestond uit 6 wedstrijden.
Afgelopen weekend was hij in 
Leogang (Oostenrijk) om mee te 
doen aan de wereldkampioen-
schappen ‘4 cross’. Helaas voor 
hem geen super prestatie, maar 
wel voor Nederland. Joost Wich-
man werd hier wereldkampioen 
en Anneke Beerts ondanks haar 
crash 4e.
Meer informatie over team Fiets-
shop Uitgeest: www.teamfi ets-
shopuitgeest.nl, ook op Face-
book en Twitter.

Eric Ott pakt twee punten
Uitgeest - Eric Ott heeft afgelo-
pen weekend deelgenomen aan 
het ONK. De wedstrijden voor de 
Dutch Supersport werden verre-
den tijdens het British Superbike 
evenement op het circuit van 
Assen. Na een mooie strijd ging 
Eric Ott over de fi nish op een 14e 
positie. Hij scoorde hierbij 2 pun-
ten voor het kampioenschap.
Het British Superbike is een 
groot evenement op het circuit 
van Assen. Team Edwin Ott mo-
toren ging daarom op donder-
dag 19 september al vroeg naar 
Assen. De indelingen op het 
paddock, geregeld door de En-
gelsen was keurig voor elkaar. 
De trainingen waren op vrijdag 
en zaterdag.
De eerste training op vrijdag 
ging nog niet helemaal lekker. 
Eric had nog moeite om laat te 
remmen voor de bochten. Dat zit 
dan toch nog in je hoofd, waar 
je de vorige keer te hard ge-
remd had en onderuit ging. Eric 
had bijna geen last meer van 
het sleutelbeen. Hij eindigde de 
eerste training met een tijd van 
1:46.4 op een 22e positie. Zater-
dag ging het al iets beter maar 
nog niet hard genoeg. Tijd in de 
2e training 1:45.5. dit bracht hem 
op een 22e startpositie voor zon-
dag.
Zoals beloofd maakte Eric er 
een mooie wedstrijd van. Na 
een startprocedure van 5 minu-
ten (paraplu op de grid) ging het 
spul van start voor 2 opwarm-
ronden. Daarna start wedstrijd. 
Eric was als laatste de eerste 

bocht door, maar haalde al snel 
weer 2 man in. In de derde bocht 
ging Joey Rispens al onderuit. 
En kwam er een rode vlag-situa-
tie. Rijders naar binnen, banden-
warmers er weer om en na een 
minuut of 4 was er een herstart. 
Eric had een zelfde start als de 
eerste keer, als laatste de eer-
ste bocht in en al gelijk een paar 
man gepakt. Daarna was hij met 
een groepje in gevecht. Martijn 
Polinder moest er aan geloven.
Toen Mick Jansen voor de GT-
bocht. En later ook nog de eni-
ge Engelsman die in deze klas-
se meereed, Graig Neve. Daar-
na nog een aantal ronden in ge-
vecht met Ron Looijesteijn in de 
GT bocht maar Ron pakte Eric 
weer terug. Eric reed in de wed-
strijd ook weer snellere tijden 
veel ronden in de 1:44 dat ging 
dus weer lekker. Na een mooie 
wedstrijd (na de herstart over 9 
ronden) kwam Eric als 14e over 
de fi nish wat hem 2 punten op-
leverde. Eric was tevreden en 
kon met de coureurs waarmee 
hij gestreden had, nog even lek-
ker napraten over de mooie ge-
vechten op de baan. Het was een 
mooi evenement.
Eric en Alex Ott rijden zaterdag 
28 september hun laatste twee 
wedstrijden in het klassement 
van de OWcup. Eric op de Yama-
ha YZF-R6 in de Supercup 600. 
En Alex op de Yamaha YZF-R1 
in de Supercup 1000. We hopen 
dat beide coureurs met een mooi 
aantal punten het seizoen kun-
nen afsluiten. (Karin Ott)

Uitgeest - Stichting Uitgees-
ter Senioren organiseert woens-
dagochtend 23 oktober een ex-
cursie naar het Tassenmuseum 
in Amsterdam. Met een collectie 
van meer dan 4.000 tassen biedt 
het Tassenmuseum u een uniek 
overzicht van de geschiedenis 
van de tas vanaf de Middeleeu-
wen tot nu. Elke tas in het muse-
um vertelt een verhaal; over ver-
andering in de mode, de eman-
cipatie van de vrouw en het ge-
bruik van nieuwe technieken en 
materialen. Het Tassenmuseum 
is niet alleen een prachtig mu-
seum maar het grachtenpand is 
ook een bezienswaardigheid.
Lijkt het u leuk om dit museum 
eens te bezoeken? Geef u dan 
op voor 4 oktober bij het secre-
tariaat van de S.U.S. Kosten 17,50 
per persoon incl. vervoer, entree, 
koffi e en een lezing. Voor muse-
umjaarkaarthouders zijn de kos-
ten 12,50. Graag aangeven bij 
het aanmelden dat u in het be-
zit bent van deze kaart. De bus 
staat op Middelweg 5 of op het 
parkeerplein bij action in Uit-
geest. Vertrek om 09.15 uur. Te-
rug in Uitgeest tussen 12.00-
12.30 uur.

Excursie naar
Tassenmuseum

Lezing over de lucht-
oorlog rond Den Helder
Regio - Op zondag 29 septem-
ber is er in luchtoorlogmuseum 
Fort Veldhuis, een lezing over de 
luchtoorlog rond Den Helder. Tij-
dens deze lezing worden origi-
nele foto’s en fi lmbeelden ge-
toond van de strijd rond Den 
Helder en de aanval op een kon-
vooi in het Marsdiep. De lezing 
word gegeven door Hans Nau-
ta, die zeer deskundig is op dit 
gebied.
Hans Nauta is in het dagelijks 
leven docent aan een HBO-op-
leiding in Alkmaar. In zijn vrije 
tijd bestudeert hij al vele tiental-
len jaren de luchtoorlog boven 

Noord-Holland. Hij heeft inmid-
dels een archief opgebouwd van 
vele tienduizenden documenten.

De lezing begint om 14.00 uur.
Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort ligt aan de Genieweg 1 
in Heemskerk, op de grens van 
Heemskerk en Zaanstad.
Toegang: volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gra-
tis en houders van een vetera-
nenpas gratis. Openingstijden: 
10.00 – 17.00 uur. Zie ook: www.
arg1940-1945.nl.

Lezing ‘Van Slag tot Stelling’ 
in Fort aan Den Ham
Uitgeest - Zondag 29 septem-
ber heeft Fort aan Den Ham de 
deuren weer voor het publiek 
geopend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Om 13.00 uur geeft Fred Braak-
sma een lezing over de Engels-
Russische invasie in 1799 in 
Noord-Holland.
Augustus 1799. Noord-Holland 
wordt door Engels-Russische le-
gers aangevallen. Van Den Hel-
der tot aan Castricum zijn gro-
te veldslagen geleverd tegen de 
Hollandse (Bataafse) en Franse 
verdedigers van de Bataafse Re-
publiek. De militaire gevolgen in 
het landschap tot aan de bouw 
van de Stelling van Amsterdam 
in 1900 worden belicht.

Fort aan Den Ham, ooit verboden 
gebied en geheim landschap, is 
nu een militair museum. Het ligt 
net over het spoor tussen Krom-
menie en Uitgeest aan de pro-
vinciale weg N203 ter hoogte 
van de Krokodil. Er zijn rondlei-
dingen met een gids of u kunt 
zelf ronddwalen in de gangen en 
rond het fort.
Toegang 3 euro en jeugd tot 12 
jaar 2 euro. Veteranen hebben 
gratis toegang. Het fort is rol-
stoelvriendelijk. Honden, mits 
aangelijnd, zijn toegestaan. Gra-
tis parkeren.

Actuele informatie vindt u op 
www.fortaandenham.nl.
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Woensdag 25 september junioren:
Velsen C1-Uitgeest C1 18:45

Zaterdag 28 september senioren
Junioren:
Uitgeest A1(zat)-KFC A1 14:45
Uitgeest B2-Alcmaria Victrix B1 13:00
Jong Holland B2-Uitgeest B3 12:45
SVW 27 B5-Uitgeest B4 14:45
Uitgeest B5-ADO '20 B4 14:30
LSVV C1-Uitgeest C1 14:45
Uitgeest C2-Alcmaria Victrix C1 14:30
George st C1-Uitgeest C3 14:00
Castricum C3-Uitgeest C4 10:30
Uitgeest C5-LSVV C5 12:45
Uitgeest C6-Castricum C5 14:30
Pupillen:
Castricum D1-Uitgeest D1 09:00
Purmersteijn D3-Uitgeest D2 11:45
Uitgeest D3-Zeevogels D2 12:45
Uitgeest D4-Kolping Boys D6 09:00
KSV D5-Uitgeest D5 09:30
Sp.Krommenie D7-Uitgeest D6 12:00
Uitgeest D7-Velsenoord D1G 11:00
Uitgeest D8-DEM D9 13:30
Uitgeest E1-Always Forward E1 13:00
Uitgeest E2-Kolping Boys E3 10:15
Adelbert St E1-Uitgeest E3 10:00
Bloemendaal E5-Uitgeest E4 08:30
Uitgeest E5-Foresters de E6 10:15
Purmerland E2-Uitgeest E6 09:00
Uitgeest E7-Kolping Boys E11 11:30
Uitgeest E8-DEM E10 10:15
Uitgeest E9-Limmen E7 11:30
Zeevogels F1-Uitgeest F1 09:00
Uitgeest F2-Sporting Krommenie F1 10:15
Alcmaria V. F1-Uitgeest F3 09:00
ODIN 59 F3-Uitgeest F4 09:00
Uitgeest F5-HSV F4 09:00
IJmuiden F2-Uitgeest F6 09:00
Uitgeest F7-Spaarnwoude F3 09:00

Uitgeest F8-ADO '20 F5 10:15
Rijp (de) F3-Uitgeest F9 09:30
RCZ F4-Uitgeest F10 09:30
Uitgeest F11-Assendelft F6 09:00
Uitgeest F12-Zaanlandia F6 09:00
Wijk aan Zee MP1-Uitgeest MP1 09:00
Uitgeest MP2-Zeevogels MP1 09:00
G-team:
Uitgeest G1-CTO 70 G1 11:30
Berdos G1G-Uitgeest G2 12:30
Meisjes:
Limmen MB2-Uitgeest MB1 13:00
Limmen MC1-Uitgeest MC1 14:45
Uitgeest MC2-Zeevogels MC1 11:45
Rijp (de) MD1-Uitgeest MD1 12:00
Uitgeest MD2-Kolp. Boys MD2 10:00
Uitgeest ME1-Assendelft ME1 11:30

Zondag 29 september senioren:
Elinkwijk 1-Uitgeest 1 14:00
Foresters de 2-Uitgeest 2 11:00
Uitgeest 3-ADO '20 3 10:30
Uitgeest 4-EVC 2 12:30
Uitgeest 7-Uitgeest 5 10:30
Uitgeest 6-George st 2 13:30
Uitgeest 7-Uitgeest 5 10:30
Koedijk 6-Uitgeest 8 14:00
Kolp. Boys 12-Uitgeest 9 10:00
Uitgeest 10-DEM 7 12:45
Koedijk 12-Uitgeest 11  09:30
Uitgeest 12-Kwadijk 3 10:30
Kolping Boys 9-Uitgeest 13 (zon) 12:00
Dames:
Nieuwe Niedorp VR1-Uitgeest VR1 14:00
Uitgeest VR2-Egmondia VR1 10:30
Junioren:
VZV A1-Uitgeest A2 10:30
Uitgeest A3-SVW 27 A3 11:00
Diemen B1 (zon)-Uitgeest B1 12:30
Meisjes:
Uitgeest MA1-Hillegom sv MA1 13:30

Uitgeest - Ja! Dan sta je zo-
maar ineens onderaan in de Eer-
ste Klasse na een even onnodi-
ge als uiteindelijk verdiende 0-2 
nederlaag tegen streekgenoot 
De Foresters uit Heiloo. Niet 
wat we gehoopt, bedacht en ge-
dacht hadden voorafgaand aan 
het seizoen maar wel de realiteit 
na ‘pas’ of misschien wel ‘al’ drie 
wedstrijden. Natuurlijk, de com-
petitie telt nog heel wat te win-
nen punten maar toch, ‘al’ drie 
wedstrijden weten de jongens in 
groengeel niet te overtuigen. Er 
mist nog ‘iets’ en dat werd zon-
dag pijnlijk duidelijk.
Trainer Ron Bouman kon geluk-
kig weer beschikken over drie 
beoogde basisspelers, namelijk 
Michael Kristel, Remco van Box-
tel en Bob Out. Bij alle drie de 
spelers was echter duidelijk een 

FC Uitgeest ‘boekt’ 
leerzame nederlaag

Bakum en Krookspeler van de 
wedstrijd is deze week Erik Al-
ders. Tegen Foresters liet Erik 
Alders maar weer eens zien 
dat hij een hele goede lijn-
keeper is. Met een paar flit-
sende reacties hield hij afge-
lopen zondag de schade be-
perkt voor de thuisclub. Bo-
venal is Erik een hele aardi-
ge en bescheiden voetballer 
die nooit zijn eigen prestatie 
voorop stelt. Dat is te prijzen 
in hem. Erik ,gefeliciteerd!

Bakkum en 
Krookspeler

gebrek aan wedstrijdritme te be-
speuren maar dat zal gezien hun 
kwaliteiten de komende weken 
absoluut beter worden. 
De eerste twintig minuten leek er 
nog helemaal niets aan de hand 
voor FCU. Met ragfijne combi-
naties werd het doel van Fores-
ters gezocht en bijna gevonden. 
Vooral Ramon den Nijs kreeg in 
deze fase een aantal mogelijk-
heden om de score te openen 
maar de koelbloedigheid om ge-
nadeloos toe te slaan ontbrak 
vooralsnog. Nog bonter maak-
te Remco van Boxtel het die in 
de 13e minuut keeper Laagland 
fraai omspeelde om daarna een 
veel te zachte inzet te produce-
ren die nog net voor de lijn kon 
worden weggehaald.
Al met al gaf FCU daarmee Fo-
resters de kans om terug te ko-

men in de wedstrijd. Toch was 
het juist FC Uitgeest dat in de 
45e minuut de aanstaande thee 
van een heerlijk smaakje had 
kunnen voorzien als eerst Ra-
mon den Nijs en via de afvallen-
de bal Nick van der Valk, de bal 
achter keeper Laagland had we-
ten te werken. Helaas waren bei-
den vandaag “Heeren van de ge-
wone thee”.
Zo bleef het scorebord blan-
co. In de 51e en 52e minuut was 
de wedstrijd echter ineens ge-
speeld. Twee keer achter elkaar 
stond de verdediging van FCU 
‘lucht’ te dekken. Eerst profiteer-
de  uitblinker Nick Kramer (0-1) 
en een minuut later invaller en 
mede uitblinker Weijers (0-2). 
FCU kwam de klap niet meer te 
boven en zakte diep door de on-
dergrens. Het was maar goed dat 
keeper Erik Alders wel in vorm 
was want anders had de ne-
derlaag nog wel eens veel gro-
ter kunnen uitpakken. Nu bleef 
het bij 0-2.
Het leuke van voetbal is dat er 
altijd weer een volgende wed-
strijd is. Ook na een nederlaag 
kun je je verheugen op volgen-
de zondag. “Ha fijn, dan kan ik 
de dingen die ik de vorige week 
niet goed deed wel goed doen. 
Ik weet het zeker, die kans ga ik 
nu wel benutten en dan komen 
we voor. Natuurlijk sta ik nu kor-
ter op de aanvaller en laat ik hem 
niet achter mijn rug vandaan lo-
pen. Die bal over vijf meter komt 
nu wel in de voeten van mijn 
medespeler in plaats van over 
de zijlijn.” Maar, FCU..... wel even 
praten met elkaar over vooral de 
tweede helft want dat mag niet 
meer gebeuren. Soms moet je 
verliezen om te leren winnen. 
Vindt het ‘iets’ en dan gaat het 
zeker goed komen. (De Afvallen-
de Bal)
FC Uitgeest: Alders, Brandjes, 
Toebes, Kristel (59e Winter), de 
Jong, Out (45e Brouwer), de Wit, 
van der Valk, den Nijs, Koedijk, 
van Boxtel

FC Uitgeest krijgt Club TV 
van supportersvereniging
Uitgeest - De supportersveren-
ging van FC Uitgeest heeft bij de 
start van de competitie een Club 
TV aan FC Uitgeest geschonken. 
Op dit beeldscherm dat direct 
bij de ingang van het clubhuis 
hangt, staat het programma van 
alle wedstrijden die thuis wor-
den gespeeld. Daarnaast wordt 
op dit beeldscherm ook de actu-
ele kleedkamer- en veldindeling 
getoond. Onderin het beeld loopt 
een regel van de uitwedstrijden 
van die dag en bovendien wor-
den de uitslagen op dit scherm 
getoond. Bij Club TV en ook voor 
de website van de vereniging 
www.fcuitgeest.nl wordt gebruik 
gemaakt van MijnClub.nu. Zij le-
veren een uitgekiend pakket be-
staande uit software en een da-
tabase waarmee FC Uitgeest het 
actuele wedstrijdprogramma kan 
binnenhalen, bewerken, beheren 
en publiceren. Gerda Huijbens 
geeft aan dat zij met een simpe-
le druk op de knop kan beschik-
ken over het volledige en actu-
ele wedstrijdprogramma. Oe-
fenwedstrijden, veld- en kleed-
kamerindeling, scheidsrechters, 
afgelastingen, uitslagen en der-
gelijke. kunnen vervolgens auto-
matisch of met een eenvoudige 
muisklik worden toegevoegd. Al-
le bewerkingen vinden via inter-
net plaats en worden direct ver-
werkt, zodat iedereen altijd over 
up-to-date informatie beschikt. 
Beide wedstrijdsecretarissen 
Gerda Huijbens en Wim Groen 
en de secretaris Ben Vredenburg 
zijn dan ook blij met deze nieu-
we manier van werken en zijn 
verheugd met de schenking van 
de supportersvereniging. Met de 

Club TV kan de vereniging extra 
informatie bieden en het zorgt 
voor een professionele uitstra-
ling van de club.
De voorzitter van de supporters-
vereniging kon met plezier deze 
Club TV overhandigen. De sup-
portersvereniging organiseert 
maandelijks een klaverjasdrive. 
Elke eerste vrijdag van de maand 
wordt er geklaverjast in het club-
huis van FC Uitgeest. Voorzitter 
Wim Beentjes wil graag meer 
mensen verwelkomen die een-
maal per maand met vrienden, 
buren en kennissen komen kla-
verjassen.
Wim Beentjes geeft aan dat de 
supportersvereniging in 1966 
(het jaar dat USVU kampioen 
werd in de 4e klasse) door Guus 
Groot en Jan Liefting werd opge-
richt. In dat jaar werden de sup-
porters langs de lijn benaderd 
en je kon toen lid van de suppor-
tersvereniging worden voor een 
dubbeltje per week. In de loop 
der tijden is er veel geschonken 
aan de vereniging, zoals diverse 
gereedschappen, grasmaaiers, 
tribunestoeltjes, etc. en werd de 
jeugd ondersteund bij extra ac-
tiviteiten. De huidige voorzitter 
Wim Beentjes geeft aan dat hij 
snel na de oprichting bestuurs-
lid van de supportersvereniging 
was geworden en de laatste 20 
jaar is hij voorzitter van deze 
club.
Wim hoopt dat de belangstel-
ling voor het klaverjassen weer 
zal toenemen, zodat hij nieuwe 
mensen kan verwelkomen in het 
clubhuis van FC Uitgeest. Elke 
eerste vrijdag van de maand en 
voor het eerst op 4 oktober.
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Uitgeest - Stormvogels trad af-
gelopen weekend aan tegen het 
Haarlemse Oosterkwartier. De 
beginfase was voor beide ploe-
gen even aftasten, maar het was 
de ploeg uit Haarlem die de sco-
re wist te openen. Op jacht naar  
de gelijkmaker werd de Uitgees-
ter formatie door pech getroffen. 
De jonge Jamie de Vries viel al 
na enkele minuten uit met een 
ogenschijnlijke kneuzing aan 
de vingers. Nader ziekenhuisbe-
zoek zal uitsluitsel moeten ge-
ven.  Aan Demi Erkelens de on-
dankbare taak om haar te ver-
vangen. Oosterkwartier zette 
het spel voort hetgeen leidde tot 
een tweede treffer. Stormvogels 
liet zich echter niet van de wijs 
brengen en onder leiding van Je-
roen Kuijck, die deze wedstrijd 3 
treffers op zijn naam wist te zet-
ten, werd de aansluiting gevon-
den. Eveline Nootebos liet zich 
ook het haar geboden buiten-
kansje, een vrije bal, niet ontne-
men en wist de stand gelijk te 
trekken. Wat volgde was een ge-
lijk opgaande wedstrijd met een 
om-en-om scoreverloop  tot de 
stand van 6-6.  Demi Erkelens 
bracht haar ploeg vervolgens 
weer op voorsprong door uit een 
korte kans doel te treffen en en-
kele seconden voor het rust sig-
naal bracht Jose Heijne haar 
ploeg voor het eerst op een mar-
ge van 2 door het benutten van 
een vrije bal. 
De instructie in de rust was dui-
delijk, proberen de voorsprong 
verder uit te bouwen en dus 
niet de tegenstander een aan-
sluitingstreffer te gunnen waar-
door zij weer vleugels zou-
den krijgen. Zo gezegd, zo ge-
daan moet Danny Haye gedacht 
hebben toen hij een fraai doel-
punt maakte uit een doorbraak. 
Tot een stand van 8-10 hielden 
beide ploegen elkaar in even-

wicht qua spelbeeld. Stormvo-
gels trok hierna echter het ini-
tiatief naar zich toe, door 3 op-
eenvolgende scores van weder-
om Jeroen Kuijck, Danny Haye 
en Jord Betjes.  8-13 in het voor-
deel van onze dorpsgenoten, de-
ze voorsprong mocht niet meer 
uit handen worden gegeven. Dat 
dit niet zo vanzelfsprekend was 
bleek uit de laatste 10 minuten 
van de wedstrijd. Oosterkwartier 
scoorde 2 maal op rij en Storm-
vogels liep duidelijk op de laatste 
loodjes. De jonge Thijs van Her-
pen werd nog in de ploeg ge-
bracht, daar waar de tegenstan-
der met  wissels veel routine in-
bracht. Lisa Haye bracht haar 
ploeg terug naar een marge van 
vier. Echter,  de ploeg uit Haar-
lem had enorm veel dreiging in 
de slotfase maar de defensie van 
de Uitgeesters hield stand.  Twee 
verdere tegen doelpunten kon-
den weliswaar niet worden voor-
komen, maar de voorsprong was 
groot genoeg. Een verdiende 
overwinning voor de Uitgeester 
formatie, hard werken wordt be-
loond.  12-14 getuigde van een 
spannende wedstrijd voor de 
neutrale toeschouwer.

     Stormvogels
       beloont goed spel

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

Zaterdag 28 september
Stormvogels D1-Rapid D1 
10.00; Stormvogels C1-Celeri-
tas C1 11.00.

Zondag 29 september
Stormvogels A1-Celeritas A1 
11.30; Stormvogels 2-Apollo 5  
13.00.

Programma

Jeroen Kuijck was drie maal doeltreffend voor Stormvogels

Klaverjassen 
bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 27 september 
vindt er weer een klaverjasdrive 
plaats in de kantine van korf-
balvereniging Stormvogels aan 
de Niesvenstraat 14. De kaarten 
worden om acht uur geschud. Er 
zijn weer leuke prijzen te win-
nen, ook met de loterij. Iedereen 
is welkom.

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Gehuwd
R. Dekker en M.A. van der Eng
M.T.A. Baltus en M. Ruijter

Ondertrouw
A.J. Stuijt en P.M.A. Driessen

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

BETROUWBARE VOORLICHTING EN INFORMATIE BIJ DE AANKOOP VAN JOUW HUIS.

DEELNEMENDE PARTIJEN:

MELD JE NU AAN OP JOUWEERSTEWONING.NL

Stichting Starter organiseert voor de starters op de woningmarkt op 1 OKTOBER
in HEEMSKERK het Starterscafé. De Stichting heeft als doel de starters op de 
woningmarkt te informeren. Door middel van het organiseren van startersavonden 
krijgen starters de mogelijkheid eens te komen praten met deskundigen op het gebied 
van woningfi nanciering, makelaardij en notariaat. 

WIL JIJ JE EERSTE HUIS KOPEN? 
Kom dan langs voor informatie en een eerste kennismaking tijdens dit gratis
inloopmoment. Er ligt een informatiepakket voor je klaar. GRAAG TOT 1 OKTOBER!

JOUW EERSTE WONING?
BEZOEK HET STARTERSCAFÉ!

STICHTING STARTER ORGANISEERT EEN GRATIS INFORMATIEAVOND

VAN 19:30 - 21:30 UUR

CAFÉ LOKAAL, HEEMSKERK

GRATIS GOODYBAG

STARTERS-
LENING 

NOG STEEDS
MOGELIJK!

HEEMSKERK-CENTRUM

LANDELIJKE SPONSORS:

Uw Volendammer Vishandel

R. BontR. Bont

Pr. Beatrixlaan 1a    Uitgeest    0251 317 644

DONDERDAG AANBIEDINGEN:
Lekkerbekjes + saus 4 voor  € 6,-
Kibbeling + saus 500 gr.  € 6,-
250 gr. Kibbeling + 2 lekkerbekken + saus  € 6,-
Panga� let 1 kilo  € 6,-
Hollandse nieuwe 4 voor  € 7,-
Kant en klare maaltijden 500 gr.  € 6,-
 

 VRIJDAG AANBIEDINGEN:
Kibbeling van kabeljauw + saus 500 gr.  € 9.95
Gebakken schol� let + saus 500 gr.  € 9.95
250 gr. kibbeling + 
250 gr. gebakken schol� let + saus  € 9.95
 

ZATERDAG AANBIEDINGEN:

WEEKENDKNALLER:
250GR. KIBBELING VAN KABELJAUW + SAUS

+
2 HOLLANDSE NIEUWE

+
ZALMSLAATJE

alles samen voor € 9.95
VERSE SCHOTSE ZALMFILET   100 GR. € 1.95
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