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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Flinke oogst in schooltuin 
basisschool de Binnenmeer
Uitgeest - Sperziebonen, 
snijbonen, bietjes, sla, rode 
kool, courgettes, komkom-
mers en nog veel meer. In de 
schooltuintjes van de leerlin-
gen van basisschool De Bin-
nenmeer is vorige week door 
de kinderen en vrijwilligers 
heel veel geoogst. Om ver-
volgens deze heerlijkheden 
in de schoolkraam voor een 
klein prijsje aan te bieden 
aan de ouders op het school-
plein. Lekkerder en verser 
kan bijna niet! De opbrengst 
wordt weer geïnvesteerd in 
het steeds maar uitbreidende 
schooltuinen’complex’.

Sinds vorig jaar heeft de 
school een eigen schooltuin 
gecreëerd, onder leiding van 
onder andere Tom Verveer. 
De kinderen worden actief 
betrokken bij het reilen en 
zeilen op het complex, elke 
groep heeft zijn eigen stukje 
grond en er is altijd wel iets 
te doen en te leren. Zoals on-
kruid wieden, water geven, 
zaaien, harken, groenten en 
fruit plukken en afwegen.
 
En natuurlijk tussendoor 
snoepen van bijvoorbeeld de 
aardbeitjes, de snack kom-
kommertjes en de worteltjes. 
Het is absoluut een aanwinst 
voor de school.

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert 
diverse cursussen om oude-
ren meer te laten bewegen.
Pilates: wekelijks op maan-
dag van 09.00 – 10.00 uur. 
Startdatum 14 september.  
Yoga: wekelijks op dinsdag 
van 09.00 – 10.00 uur. Start-
datum 1 september. Fifty fit: 
wekelijks op donderdag van 
13.30 tot 15.00 uur. Startda-
tum 3 september. Kosten 40 
euro voor 15 lessen.
Informatie: 0251-319020 of 
via s.u.s@inter.nl.net. Zie ook 
www.uitgeestersenioren.nl.

Meer bewegen 
voor ouderen
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

5,95

NIEUWE OOGST FRISSE ELSTARS APPELS EN ABRIKOOS
APPELFLEUR

7,95

APPELFLEURVisser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   
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Bij elke € 25,- aan boodschappen ontvangt u van 19 augustus 2015 tot en met 22 september 2015 
één gratis © Disney·Pixar DVD-voucher. Eén voucher met een bijbetaling van € 3,99 geeft recht 
op één © Disney·Pixar DVD naar keuze.

Kijk voor alle deelnemende winkels en de complete actievoorwaarden op Jumbo.com/disney
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Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

COLOFON

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
Advertentietarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
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: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050
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 geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Weekend rock ‘n 
roll in Akersloot

Akersloot - Vrijdag 28, za-
terdag 29 en zondag 30 au-
gustus wordt in Akersloot 
het Rock ´n Roll Street fes-
tival gehouden. Akersloot 
staat dit weekend in het te-
ken van de jaren 50 en 60, 
onvervalste rock ̀ n roll mu-
ziek, Amerikaanse auto-
mobielen, oldtimers, brom-
mers, motoren, petticoats, 
vetkuiven, solexen, juke-
boxen en zoveel meer.

De organisatie is er weer 
in geslaagd een indruk-
wekkende line up neer te 
zetten: Eightball Boppers, 
Hi-5, Barnbees, Adam Lo-
pez & His Rhythm Review 
USA, The Hot Dogs, Big 
Caz & the 4 Bobs, Talisker 
Four, The Spuny Boys FR, 
The Stingray Boppers, The 
Hostmen, The Ghostriders.                                                                        

Vrijdag 28 augustus begint 
om 16.00 uur de jaarmarkt, 
die dit jaar nieuw leven in 
is geblazen en weer vorm, 
kleur en smaak zal heb-
ben. De markt wordt op-
geluisterd met een heu-
se ‘foodstreet’. Kappen, 
voor ook zo’n mooie vet-
kuif, schminken en draai-
en in de kermisattracties, 
ook aan de kleinere bezoe-
kers is gedacht. Een gratis 
rock ’n roll clinic wordt om 
16.00 uur in de grote tent 
aangeboden worden voor 
kinderen. Vrijdagmiddag is 
er vanaf 17.00 uur muziek.  
Zaterdag 29 augustus 
staat in het teken van de 
solexrace ‘Hel van het 
Westen’. De standaard-
klasse, in originele kledij, 
trekt altijd enorm veel pu-
bliek en zorgt voor veel hi-
lariteit. De speciale klasse 

met opgevoerde Solexen 
die snelheden van 80-90 
km kunnen halen. Stoere 
kerels op zelfgemaakte Tod 
Rods, zullen rond 18.00 uur 
het startsein geven. Daar-
na gaan ongeveer twintig 
jonge snelheidsduivels van 
start op hun minibikes en 
is er een motordemonstra-
tie van Jaimie van Sikkele-
rus. Jaimie heeft al een in-
drukwekkende motorcar-
rière op zijn naam staan 
met top drie noteringen op 
zowel EK als WK wedstrij-
den in de motorcross, Su-
permoto en nu in de weg-
race. Na de solexrace is er 
muziek op het plein en in 
het café.
 
Zondag 30 augustus wordt 
het oldtimerfestival gehou-
den. Een groot aantal oldti-
mers staan vanaf 13.00 uur 
voor het publiek te pron-
ken in de oude kern van 
Akersloot. Prachtige Ame-
rikaanse sleeën, Cadillacs, 
Ford Thunderbirds, Mus-
tangs en oerdegelijke Eu-
ropese oldtimers zullen 
glimmend staan te pron-
ken voor alle liefhebbers. 
Ook dit jaar opgeknap-
te oude motoren, nostal-
gische Solexen en veel 
brommers.

Voorafgaand aan het festi-
val gaan de oldtimers een 
toertocht maken. Tevens 
organiseert Moto Sportivo 
en Fred Feller Motor Ad-
venture een motortoer voor 
alle motorbezitters. Opga-
ve via www.moto-sporti-
vo.nl. Op zondag is er om 
13.00 uur dansen en hoe-
lahoepen voor de kinderen 
vanaf 13.30 uur.

Mico brengt het thuis
Wereldgerechten en 
Hollandse pot
Castricum – Goed nieuws 
voor mensen die graag vers, 
lekker en betaalbaar willen 
eten en daar niet veel moei-
te voor willen doen. Mico 
brengt dagverse maaltijden 
eenvoudig thuis, vijf dagen in 
de week. De keuze aan ge-
rechten is groot. Naast oer-
Hollandse gerechten bereidt 
dit cateringbedrijf authentie-
ke gerechten uit onder ande-
re de Surinaamse, Oriëntaal-
se en Zuid-Europese keuken. 
Het cateringbedrijf is opgezet 
door de Castricummers Cor 
en Mila Zegwaard die wer-
ken vanuit een professioneel 
ingerichte keuken in Uit-
geest. ,,We koken op bestel-
ling en onze maaltijden zijn 
daarom altijd gegarandeerd 
vers”, vertelt Mila.
Ze hebben veel gemeen; al-
lebei houden ze van aanpak-
ken, ze hebben hun werk al-
tijd verricht in verschillende 
keukens en zij houden beiden 
gepassioneerd van koken en 
lekker eten. Een verschil is 
wel dat Mila zich vooral richt 
op de wereldkeuken, terwijl 
Cor houdt van een klassieke 
insteek. ,,Als klein meisje kon 
in gefascineerd kijken naar 
de Javanen in onze buurt in 
Suriname die buiten in gro-
te, dampende wokken ston-
den te scheppen”, vertelt Mi-
la lachend. ,,Koken heb ik van 
mijn moeder en mijn zussen 
geleerd. Later heb ik mij ge-
professionaliseerd.”
Cor heeft net als Mila een 
schat aan kookkennis: ,,Als 
kok heb ik ruim twintig jaar 
voor allerlei instellingen ge-
werkt. Daarna werkte ik als 
manager voeding voor het 
Rode Kruis Ziekenhuis in Be-
verwijk. Koken voor anderen 

vind ik het leukste en meest 
ontspannende dat er is. Het is 
mooi een balans te vinden in 
smaak, kleur en structuur bij 
het samenstellen van maaltij-
den en ik houd ervan daar-
bij te zorgen voor een ver-
rassend element. Verder vind 
ik het belangrijk dat mensen 
wel voldaan zijn na een maal-
tijd van Mico.”
Wie van deze service wil ge-
nieten belt tussen 8.00 en 
11.00 uur de keuze door of 
mailt via de website. Dat kan 
een maaltijd zijn, drie of zelfs 
meer, die dan thuis de vriezer 
ingaan. De maaltijden kosten 
zes euro per stuk en er wordt 
een klein bedrag voor de be-
zorging berekend. De bezor-
ging is tussen 17.00 en 19.00 
uur, maar let op, flexibiliteit is 
een ander kenmerk van dit 
bedrijf. Cor: ,,We houden re-
kening met individuele wen-
sen en vanzelfsprekend met 
verschillende diëten.”

Mico verzorgt bovendien 
koude en warme buffetten uit 
de Surinaamse, Thaise of In-
donesische keuken bij feest-
jes thuis en bij recepties en 
bedrijfsfeesten voor tien tot 
en met vijftig mensen Ook 
voor servies, bestek en glas-
werk kan worden gezorgd. 
En er is meer. Cor biedt van-
uit Uitgeest een broodjesser-
vice en Mila verzorgt work-
shops. ,,Daar laat ik mensen 
thuis kennismaken met de 
verrukkelijke geuren, kleuren 
en smaken van Surinaams, 
Thais en Indonesisch eten. 
Informeel en heel gezellig!” 
Kijk voor meer informatie op 
www.kokenmetmico.nl, bel 
06-53490449 of mail naar in-
fo@kokenmetmico.nl.



Uitgeest - Met ingang van 1 
september starten alle lessen 
weer bij gymnastiekvereni-
ging Unitas. 
Op dinsdagmorgen 9.00-
11.00 uur starten de Keep fit 
groepen o.l.v. Joke in de Zien. 
In de middag mag de Jong 
Talent groep o.l.v. Ans weer 
turnen alsmede de selec-
tiegroepen damesturnen in 
de Meet. Woensdagmorgen 
starten de M.B.V.O. 60+ Da-
mes in de Klop en van 9.00 
tot11.00 uur mogen de peu-
ters met hun (groot)ouders 
sporten in de Zien o.l.v. Erna. 
In de middag mogen de kleu-
ters komen in de Wissel van-

af 13.30 uur bij Erna.
De groep Aeroshape start 9 
september tijdelijk om 18.45 
uur o.l.v Bea in de Wissel.
Op vrijdag mogen de jeugd-
leden komen vanaf 15.15 uur 
bij juf Ans en de Springgroep 
start om 17.15 in sportzaal de 
Meet. Maandag 7 september 
start de recreatiegroep meis-
jes vanaf groep 3/4 en 5/6 
van 16.00 tot 18.00 uur o.l.v. 
Ansjo in de Meet.
Wil je een keer meedoen of 
kijken, kom dan naar de gra-
tis proefles en meld je aan bij 
de trainster. Meer informatie: 
www.unitasuitgeest.nl of in-
fo@unitasuitgeest.nl.

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Stormvogels van start met 
nieuwe trainer/coach

     Korfbalflits
       Stormvogels

Uitgeest - Stormvogels  is 
afgelopen week gestart met 
de voorbereidingen op het 
nieuwe veldseizoen.  Na het 
vertrek van Lenny Klouwen 
heeft de vereniging een nieu-
we trainer/coach aangetrok-
ken in de persoon van Ton 
van Duijn, geen onbeken-
de van de club. In het verle-
den is hij als speler actief ge-
weest in de hoofdmacht en 
heeft daarna een aantal om-
zwervingen gemaakt naar 
omringende verenigingen 
om nu op het oude nest te-
rug te keren.  Onder zijn be-
zielende leiding is het eerste 
team volop in preparatie voor 
het veldseizoen, welke in de 
week van 5 september van 
start zal gaan.

Ton heeft het team, dat het 
nieuwe seizoen in dezelfde 
samenstelling zal spelen als 
het voorbije seizoen, al meer-
dere keren zien spelen in de 
vorige jaargang.  Zijn voor-
naamste observatie was dat 
het de ploeg niet ontbreekt 
aan scorend vermogen , maar 
dat de verdediging niet altijd 

even solide is.  In een reeks 
oefenwedstrijden lag het ac-
cent dan ook voornamelijk op 
dit aspect, in combinatie met 
goede onderlinge communi-
catie. Afgelopen donderdag 
speelde de ploeg tegen DTS, 
waarbij de potentie van het 
team in de eerste helft goed 
zichbaar was. Stormvogels 
kon onbevangen spelen, nam 
brutaal de leiding en domi-
neerde.  De tweede helft was 
echter wat grilliger, het spel 
werd minder goed verzorg 
en de tegenstander kon te-
rugkomen in de wedstrijd om 
er in de slotfase zelfs met de 
winst van door te gaan.  (12-
13).  De resultaten van het 
Helios-toernooi, dat afgelo-
pen zondag plaatstvond, wa-
ren ook hoopgevend. In een 
sterk bezet deelnemersveld, 
met ploegen die 1 of 2 klas-
sen hoger uitkomen dan de 
Uitgeesters, werden 2 ge-
lijkspelen, 1 overwinning en 
1 nederlaag genoteerd.  Van 
Duijn kijkt dan ook terug op 
een geslaagde oefenreeks.  
“Als we de grilligheid uit dit 
team kunnen krijgen,  zijn 

we in staat om leuke dingen 
neer te zetten.  Meedraaien 
in de bovenste regionen van 
de 4e klasse  is mijn ambitie. 
Wie weet zelfs wel een kam-
pioenschap!”  (foto: Valkering 
Photography)

Tennisclinic van Jacco 
Eltingh en Paul Haarhuis 

Uitgeest - Op zondag 30 augus-
tus organiseert Tennisclub Uitgeest 
(TCU) voor haar sponsors een ten-
nisclinic met Jacco Eltingh en Paul 
Haarhuis. Zij werden maar liefst 
twee keer wereldkampioen en won-
nen alle Grand Slam toernooien een 
keer. Een unieke prestatie in Neder-
land. De tennisclinic vindt plaats op 
de tennisbanen bij TCU aan de Wal-
dijk 2 in Uitgeest, waar naast Jacco 
en Paul de tennistrainers, onder lei-
ding van Perry Meijer, de sponsors 

de fijne kneepjes van de tennissport 
bijbrengen. Het programma start 
om 13.30 uur met een gezamenlijke 
warming up, waarna de deelnemers 
over de verschillende banen worden 
verdeeld. De middag wordt om ca. 
16.30 uur afgesloten met een tennis-
demonstratie tussen de ‘tennisenter-
tainers’ Jacco en Paul tegen de TCU 
trainers. Wie wil komen kijken naar 
dit legendarisch tennisduo is van 
harte welkom. De entree is vanzelf-
sprekend gratis. (foto: Rien Hokken)

 
 
 
 
      

 
 
 
 
Muziek en Dans (0 tot 4 jaar) 

* Baby-groep* Dreumesgroep* Peutergroep 
 
Muziekcursus met een bonte verzameling van 
muzikale-beweging en spel-activiteiten voor (groot) 
ouder en kind. 
 
 De cursussen vinden plaats:  
*In Heemskerk: maandag en woensdag (St.Caecilia) 
*In Beverwijk: donderdag en zaterdag (BHK gebouw) 
*In Uitgeest: vrijdag (Kindergarden) 
*De Lentecursus start  vanaf 5 februari   
*Kosten: babycursus: 65 euro/dreumes peuter: 75 euro  
* Er zijn 8 lessen, gemiste lessen kunnen worden 
ingehaald.  
www.aliceploeg.nl -------aliceploeg4@gmail.com  
06-11493796 

 
 

!!!Muziek en dans / muziek op schoot 
is een cursus met een bonte verzameling 

van muzikale-dans en spel-activiteiten 
waar u samen met uw (klein)kind van       

0 tot 4 jaar veel plezier aan zal beleven. 
*groepen worden op leeftijd ingedeeld, 
de cursus omvat 8 lessen in de ochtend*

* In Heemskerk op maandag en woensdag
* In Beverwijk op donderdag en zaterdag
* In Uitgeest op vrijdag
* De herfstcursus start v.a. 7 september                               
* Kosten: €75,00 - onder de 1 jaar €65,00 

www.aliceploeg.nl   aliceploeg4@gmail.com
Telefoon 06-11493796

Te huur
garagebox
met stroom (3.80)

Boetevenstraat, 
Uitgeest

Afm. 5.50 x 3.60 
(geen standaard maat)
Ideaal voor hobbyruimte 
en motorstalling, prijs en 
aanvaarding in overleg.
06 - 23 59 00 00

Uitgeester Courant 

 
 
 
 

PC of Laptop Repareren? 
Hulp nodig bij Windows 10? 

 

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

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

 
www.computercenteruitgeest.nl 
info@computercenteruitgeest.nl 
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zaterdag (eenmalig in Corso Bioscoop!)  21.15 uur
Straight Outta Compton

vrijdag 16.00  uur
zaterdag 18.45 uur  zondag 19.30 uur

dinsdag 14.00 & 20.00 uur
X+Y

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur  zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

Irrational Man
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 13.00 uur  woensdag 16.00 uur 
Pixels 3D

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
Ted 2

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Amy
vrijdag 21.15 uur

Mission Impossible 5
zondag 16.00 uur

Nature - 3D (NL)
zaterdag 13.00 uur   

woensdag 13.30 uur   
De kleine Prins 

zaterdag 16.00 uur 
woensdag 16.00 uur   

Binnenste Buiten - 2D (NL)
zaterdag 13.00 uur   

woensdag 13.30 uur   
Minions - 3D (NL)

zondag 13.00 uur   
Minions - 2D (NL)

Programma 27 aug t/m 2 sept 2015

Veelzijdige expositie
Akersloot - Mensfiguren in 
Oost-Indische inkt en acryl 
van Jennie Bolsenbroek en 
keramiek van Els Minks, bei-
den uit Akersloot, zijn te zien 
tijdens een expositie
van Crejat in het Witte Kerk-
je in Heiloo. Zij exposeren 
op 29 en 30 augustus ex-
poseren, samen met ande-
re studenten ‘eigen richting’. 
Te zien zijn sfeervolle stran-

den, luchten en bomen in 
acryl  van Truus Bongenaar 
en Richard Herman, figu-
ratief werk van Gerda Kan, 
mysterieuze bloemcomposi-
ties in gemengde techniek 
van Günhan Etker, geome-
trische collages en industri-
ele landschappen van Ger-
rit Dijkstra. Iedereen is bei-
de dagen welkom van 10.00 
tot 17.00 uur.

Castricum - Op vrijdag  28 
augustus is er in Mem’s 
atelier weer een workshop, 
nu nog met verse bloemen 
en kralen. 

Het wordt een tafelstuk. 
Kijk op www.memsatelier.
nl voor meer informatie, 
opgeven via 670775.

Workshop

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: castricummer.nl oF  uitgeestercourant.nl

Castricum - Op 2 septem-
ber zitten de vrijwilligers 
van Welzijn weer klaar om 
computervragen te beant-
woorden. Iedere woensdag 
tussen 11.00 en 12.00 uur 
zijn zij aanwezig in de bibli-
otheek van Castricum. 

Ouderen en mensen met 
een beperking kunnen zich 
wenden tot Welzijn Cas-
tricum, telefoonnummers 
0251 656562, info@welzijn-
castricum.nl.

Computerinloop

Straight Outta Compton
Zaterdag 29 eenmalig in voor-
première in Corso: de mu-
ziekfilm Straight Outta Comp-
ton. Het verhaal van de Ame-
rikaanse hiphopgroep N.W.A. 
waar Ice Cube en Dr. Dre be-
gonnen zijn. Een film waar 
de openhartige teksten en 
hardcore beats duidelijk ma-
ken hoe moeilijk het is om in 
een van de meest gevaarlijke 
buurten van Amerika te wo-
nen. Hun muziek veranderde 

rap voor eeuwig, omdat het 
een wapen werd. Met hun mu-
ziek vochten zij tegen de auto-
riteiten die hen onder de duim 
probeerden te houden. Maar 
de rap vertelt de waarheid 
over het leven in de ‘hood’. Zo 
begonnen ze een sociale re-
volutie die nog steeds invloed 
heeft op de hedendaagse sa-
menleving. En tegelijkertijd is 
het genieten van de beats en 
de rauwe teksten.

In deze Britse film draait het 
om de licht autistische tiener 
Nathan die anderen op af-
stand houdt omdat hij liefde 
en genegenheid niet begrijpt. 
Wat hij wel begrijpt is wis-
kunde, zelfs zo goed dat hij 

ontdekt wordt voor de Inter-
nationale Wiskunde Olympia-
de. Dan lijkt zijn leven te ver-
anderen, helemaal als hij de 
aantrekkelijke Zhang Mei uit 
Taiwan ontmoet, een van de 
tegenstanders. 

X + Y oftewel: A 
Brilliant Young Mind

Advies bij scheidingen

Carent ook voor 
fiscaliteit en mediation

Uitgeest - Een beslissing 
om te scheiden is vaak een 
lang proces. Als de beslis-
sing eenmaal genomen is, is 
het belangrijk dat de zaken 
zowel emotioneel als finan-
cieel goed worden afgewik-
keld. Carent kan daarbij van 
dienst zijn. 
Carent is opgericht door Ju-
dith van den Nieuwenhuij-
sen. Na ruim 21 jaar werk-
zaam te zijn geweest als 
belastingadviseur bij di-
verse belastingadvieskan-
toren in de regio, heeft zij 
in 2013 besloten zich vol-
ledig te gaan richten op 
scheidingen. Hierbij bege-
leidt zij zowel particulieren 
als ondernemers tijdens het 
scheidingsproces. Judith is 
tevens MfN-Registerme-
diator en staat ingeschre-
ven in het Register Financi-
eel Echtscheidingsadviseur 
(RFEA) voor zowel particu-
lieren als ondernemers.
Judith: “Ik heb als fiscalist 
ervaren dat een scheiding 
juridisch wel goed geregeld 
wordt, maar dat de fiscali-
teit vaak wordt onderschat 
of niet erkend. Carent heeft 
zich volledig gespeciali-
seerd in scheidingen en on-
derscheidt zich hierin. Vaak 
wordt niet gerealiseerd dat 
een scheiding fiscale ge-
volgen heeft. Dit geldt voor 
de eigen woning, maar ook 
wanneer lijfrentepolissen 

worden verdeeld of wan-
neer wordt afgezien van 
pensioen of van alimentatie 
kan dit (aanzienlijke) fisca-
le gevolgen hebben. Bij on-
dernemers speelt de fisca-
liteit bij een echtscheiding 
een nog veel grotere rol”.
Carent begeleidt mensen 
bij het gehele scheidings-
proces van A tot Z.  Ook 
voor deelgebieden van het 
scheidingsproces of voor 
een second opinion kunt 
u bij Carent terecht. Voor 
het indienen van het schei-
dingsverzoek werkt zij sa-
men met gerenommeerde 
advocaten. 
Carent is gevestigd aan het 
Anna van Renesseplein 8 
te Uitgeest. Een eerste ge-
sprek bij Carent is altijd 
gratis en vrijblijvend. U kunt 
ze bereiken op telefoon-
nummer: 0251-362065. 

Burgerlijke stand 
Castricum
Geboren:
Castricum - 14-08-2015: To-
bias Kaandorp, zoon van Ca-
simir Kaandorp en Daniël-
le Beevendorp. 14-08-2015: 
Beau Milan Schavemaker, 
zoon van Marcel Schavema-
ker en Cindy M. Vet. 16-08-
2015: Hendrik Willem Niels 
de Lange, zoon van Willem 
C. de Lange en Anne-Marie 
Lunstroo.
 
Aangifte huwelijk/geregi-
streerd Partnerschap
Castricum - 18-08-2015: Ro-
bert Blik en Aniek G. Schrij-
ver.
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Akersloot - 19-08-2015: Mar-
tijn Nijhof en Lonneke Metse-
laar. Castricum: 14-08-2015 - 
Anthonius N.J. van der Steen 

en Maria A.J. Glorie. 14-08-
2015: Robertus C.A. Vree-
burg en Wendy Kooij. Elders 
woonachtig: 14-08-2015: Jo-
nas M. Krot en Lisette Bijker.
18-08-2015: Ingmar B. de Vos 
en Amalya Swheitz.
 

Overleden
Castricum - 15-08-2015: An-
thonia A. Druppers, gehuwd 
met Gerrit Lammertse. 15-
08-2015: Adrianus Waal, ge-
huwd met Geertruida M.J. 
Bolhaar. Limmen - 13-08-
2015: Hendrikus M. Marc-
ker, weduwnaar van Elisa-
beth Voets. 14-08-2015: Ma-
ria A. van der Velden, wedu-
we van Nicolaus C. Berger. 
16-08-2015: Franciscus A.J. 
Scheepmaker, gehuwd met 
Maria J.A.C. van Rooijen.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Dit is pas echt genieten, het Binnenmeer genomen vanaf het Meerpad. Als u wilt 
onthaasten is deze locatie en ook andere plekken langs het Binnenmeer een goede optie. Fo-
to en tekst: Ger Bus

Komend weekeinde laatste voorstellingen

Toneelvereniging 
Genesius stopt ermee

Uitgeest - Toneelvereniging 
Genesius uit Uitgeest houdt 
na 69 jaar op te bestaan. He-
laas hebben leden en be-
stuur besloten de vereniging 
op te heffen. Diverse redenen 
hiervoor zijn het ontbreken 
van nieuwe, jonge leden, een 
teruglopend bezoekersaan-
tal en de kosten voor het ma-
ken van een productie. Het is 
jammer dat Genesius de 70 
jaar net niet haalt. 69 jaar ge-
leden werd Genesius opge-
richt als een katholieke ver-
eniging. Veel bekende stuk-
ken in diverse genres wer-
den in al die jaren gespeeld. 
Genesius vierde o.a. hoogtij 
met het stuk Potasch en Per-
lemoer met in de hoofdrollen 
de broers Cor en Jan Goed-
hart. Met dit stuk trok Gene-
sius de provincie door en ook 
werd het bij diverse jubilea 
van de vereniging uit de kast 
gehaald.
De laatste voorstellingen van 
Genesius worden gespeeld 
op vrijdagavond 28 augus-
tus en zaterdag 29 augustus. 
Genesius speelt dan het stuk 
“Goeie Buren” geschreven 
door Ray Cooney in de ver-
taling/bewerking van Renée 
van Vooren. Dit stuk werd 
ook gespeeld door het be-
roepstoneel met in de hoofd-
rollen o.a. Piet Bambergen, 
John Leddy, Rudi Falkenha-

gen en Diana Dobbelman.
De hoofdrol in het stuk ver-
vult taxichauffeur Leo de Wit, 
hij leidt een dubbelleven. 
Door een incident wordt hij 
het ziekenhuis in geslagen 
en dit is het begin van veel 
moeilijkheden. Met behulp 
van zijn bovenbuurman Koos 
(het duo List en Bedrog) pro-
beert hij de problemen het 
hoofd te bieden. Zal het hen 
lukken alles weer in goede 
banen te leiden of is het ge-
daan met het mooie leventje?

“Goeie Buren” is een (k)luch-
tig stuk dat garant staat voor 
een avond met een lach. De 
regie is in handen van Kietje 
Sewrattan.
Genesius heeft voor deze 
voorstellingen de entreeprijs 
aangepast; voor slechts 5 eu-
ro per persoon kunt u bij de 
voorstelling aanwezig zijn. 
Kaarten zijn te reserveren 
bij Jolanda Rodenburg, tel 
06 13624178 of bij Carina 
Hoope, tel  06 23799999. Of 
per e-mail info@genesiusuit-
geest.nl.
De voorstellingen worden 
gespeeld in Dorpshuis de 
Zwaan, Middelweg 5  te Uit-
geest en beginnen om 20.00 
uur. De zaal is open om 19.30 
uur en Genesius verwelkomt 
u dan graag onder het genot 
van een kopje koffie of thee.

Fietsster lelijk ten val
Uitgeest - Een fietsster is 
vrijdagochtend even over elf 
uur ten val gekomen op de 
Hogeweg in Uitgeest.
De fietsster moest op de krui-
sing van de J.E. de Witstraat 
met de Hogeweg plotseling 
remmen voor een auto waar-

na de vrouw ten val kwam. Ze 
hield aan de valpartij een ge-
broken enkel over. De vrouw 
is met de ambulance naar het 
Rode Kruis Ziekenhuis in Be-
verwijk gebracht.

(bron: www.112-uitgeest.nl)

6 september: startzondag 
en inwijding urnenmuur

Uitgeest - Zondag 6 september viert men in de R.K. Paro-
chie van Onze Lieve Vrouwe Geboorte de naamdag van de 
parochie; de geboortedag van Maria.
Tevens staat men deze startzondag stil bij de vele activitei-
ten in de parochie die door meer dan 250 vrijwilligers wor-
den gedragen. Dit jaar is er extra aandacht voor de kerk-
hofmedewerkers die het afgelopen jaar met enthousiasme 
en kundigheid de urnenmuur hebben uitgebreid. Wij be-
ginnen de dag met een Eucharistieviering om 10.00 uur, 
waarin Deken A. Cassee zal voorgaan en die wordt opge-
luisterd door de koren die de parochie rijk is. Na de Eu-
charistieviering zal Deken Cassee de urnenmuur inzege-
nen, daarbij begeleid door Laus Deo.
Na de plechtigheden is er tijd voor ontspanning en ont-
moeting waarbij goed voor de inwendige mens zal worden 
gezorgd. Op deze manier wil men tijdens de startzondag 
stil staan bij de verbondenheid die velen met de parochie 
hebben en die zij door hun inzet tonen. 
Bij mooi weer komt men na de plechtigheden samen ach-
ter De Klop.
Het locatieteam van de Parochie Onze Lieve Vrouwe Ge-
boorte vertrouwt er op dat de startzondag van 2015 een 
prachtige dag wordt die zij met zoveel mogelijk parochia-
nen hopen te vieren.
Ook zin en gemotiveerd om in de toekomst de parochie te 
ondersteunen? Er is op alle gebied veel te doen! Meld u 
dan bij het parochiesecretariaat: Toos Schalk, 0251-312331 
of mail naar: rkparochieuitgeest@zonnet.nl.

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren is op zoek 
naar gastvrouwen die één of 
meerdere dagdelen per week 
of op oproepbasis beschik-
baar zijn. De werkzaamheden 
bestaan uit koffie en thee 
verzorgen en dit rond bren-
gen. Verder het bedienen 
van het koffiezetapparaat en 
de afwasmachine. De werk-
zaamheden vinden plaats in 
dorpshuis de Zwaan. 
Men biedt u een gezellige 
werksfeer, leuke contacten 
met andere vrijwilligers en 
deelnemers en als dank voor 
uw inzet jaarlijks een etentje 
en een uitnodiging voor de 
vrijwilligersavond. 
Heeft u belangstelling? Wilt u 
eerst meer weten? Neemt u 
dan contact op met de S.U.S., 
op de 1ste etage van dorps-
huis de Zwaan, Middelweg 5, 
tel. nr. 0251-319020.

Gastvrouwen 
gezocht

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert 
een bridgecursus voor be-
ginners. De lessen zijn weke-
lijks op vrijdag van 13.30 tot 
16.00 uur. Startdatum 2 ok-
tober. Kosten 30 euro voor 
16 lessen. Omdat er in 4-tal-
len wordt gespeeld dient het 
aantal deelnemers deelbaar 
te zijn door 4, dus 16, 20 of 24 
deelnemers.
Meer informatie en aanmel-
ding: 0251-319020 of stuur 
een e-mail naar s.u.s@in-
ter.nl.net. Zie ook de website 
van de S.U.S., www.uitgees-
tersenioren.nl.

Bridge voor 
beginners



Mooi bedrag voor ‘De Tweede Broeker’
Uitgeest - Bakkerij Versteeg was een van de bedrijven die  vorig jaar spontaan in actie 
kwam toen bleek dat het voortbestaan van de Tweede Broeker Molen werd bedreigd door 
de bonte knaagkever. Deze agressieve houtworm bleek de zeventiende eeuwse watermo-
len van onder tot boven ernstig te hebben aangetast. 
Een groot bedrag was nodig om het beestje te bestrijden en bakker Versteeg besloot mo-
lenkoeken te verkopen en van ieder pakje een euro te doneren aan de molen. Vorige week 
donderdag heeft bakker Sander Versteeg de 350 euro die de actie heeft opgeleverd over-
gedragen aan mevrouw Van Eerden, de bewoonster van de molen.

Zaadnoordijk Watersport 
wordt Jachthaven Uitgeest
Uitgeest - Vanaf 1977 heeft 
de naam Zaadnoordijk op 
het pand gestaan van de 
Uitgeestse jachthaven. Rob 
Zaadnoordijk is jaren gele-
den al uit de zaak gestapt en 
vanaf dat moment wilden de 
nieuwe eigenaren de naam 
wijzigen maar dat is nog 
steeds niet gebeurd. De af-
gelopen jaren hebben er veel 
veranderingen plaatsgevon-
den. Niet alleen op het ter-
rein van de jachthaven, maar 
ook op het totale gebied van 
watersport. De vergrijzing, 
minder mensen op het water 
omdat iedereen zoveel hob-
by’s heeft en nauwelijks nog 
tijd heeft voor een boot. Een 
jachthaven kan niet meer al-
leen een parkeerplaats voor 
boten zijn, maar moet een to-
taal terrein zijn, waar de re-
creant alles vindt wat hij no-
dig heeft om zich te verma-
ken en vermaakt te worden 
en daar ook al zijn services 
kan krijgen. De vakantiewo-
ningen (120 stuks op het to-
tale terrein) worden steeds 
meer toeristisch verhuurd. 
Daar waar 5 jaar geleden nog 
sprake was van een kleine 
honderd toeristische boekin-
gen, eindige men dit jaar op 
ruim 1.500 toeristische boe-
kingen (weekjes, midweken 
en weekeinden). De jacht-
haven zelf heeft een enor-
me  verandering ondergaan. 
Niet alleen maar ligplaat-
sen, maar ook botenverhuur, 
fietsverhuur, een locatie voor 
een kleine hap en ook waar 
je de laatste vergeten bood-

schappen kan doen, warme 
broodjes ’s ochtends in je va-
kantiehuis of op de boot. Dit 
kan gehaald worden bij ‘Lek-
ker aan de haven’. 
Men heeft een groot nieuw 
(openbaar) toiletgebouw 
neergezet, daar kunnen ook 
fietsers en wandelaars die 
langskomen gebruik van ma-
ken. Met de komst van de 
nieuwe units op het terrein 
(een van de meest recent 
ontwikkelde zaken) heeft 
men de zeilschool ’t Uitgees-
termeer weer terug kun-
nen halen aan de haven. Een 
enorme toevoeging.
Maar...... de naam Zaadnoor-
dijk dekt de lading nu hele-
maal niet meer. Dus is beslo-
ten dat de gezamenlijke be-
drijven op dit terrein verder 
gaan als Watersport Centrum 
Uitgeest (www.watersport-
centrumuitgeest.nl), waarvan 
Jachthaven Uitgeest (voor-
heen Zaadnoordijk Water-
sport) onderdeel is.
 
Feestelijke opening
Aanstaande zaterdag is de 
opening van het nieuwe ge-
deelte op het terrein, dit 
wordt gedaan met een Mini 
Playbackshow met niemand 
minder dan Henny Huisman, 
burgermeester Wendy Ver-
kleij en Jaques d’Ancona als 
jurylid. Een mooi moment om 
dat verder te gaan als Water-
sport Centrum Uitgeest én 
Jachthaven Uitgeest.

De playbackshow is van 
14.00 tot 16.00 uur.

Uitgeest - Vrijdagavond na-
dat de duiven waren inge-
korfd en aan de reis naar het 
zuiden waren begonnen voor 
de wedvluchten naar Mor-
lincourt en St. Jop in ‘t Goor 
hield de Postduivenvereni-
ging de Vliegende Vleugels 
haar jaarlijkse barbecue-
avond. In een luchtig sfeer-
tje kon een ieder zich te goed 
doen aan een rijk saladebuf-
fet aangevuld met de traditi-
onele barbecue vleesproduc-
ten en als “special” de origi-
nele Zeeuwse mosselen. Dit 
alles maakte het zeker weer 
tot een geslaagde avond.
Zaterdag 22 augustus stond 
de zevende Jonge duiven-
vlucht van dit seizoen op het 
programma, vanuit het Fran-
se Morlincourt met een af-
stand van 350 km. Aantal 
deelnemers was 7 met 122 
stuks ingekorfde duiven. Met 
op deze dag goede weersom-
standigheden op de losplaats 
werden de duiven gelost 
om 8.00 uur. met een zwak-
ke OZOosten-wind. De eer-
ste en  snelste duif werd ge-
meld om 11.51.30 uur in Uit-

geest  bij Gert Twaalfhoven 
met een gemiddelde snelheid 
van 1510,404 mpm. (ruim  90 
km p/uur). Het duurde ruim 
vijf kwartier voor de 31 prijs-
duiven waren verdeeld van 
het concours. Uitslag van 
de eerste vijf  liefhebbers 7e 
wedvlucht jonge duiven luidt 
als volgt:  1-2-4-8-10e Gert 
Twaalfhoven, 3-12-13-14-26e 
Frank Rodenburg, 5-29e Pe-
ter Schellevis, 6-22e Piet Bal-
tus en 7-9-14-17-18e Hein 
Berkhout. De taartprijs van 
deze week gaat naar Frank 
Rodenburg met een van zijn 
duiven op de 31e plaats in 
de uitslag. De eerste duif 
van Gert Twaalfhoven was 
tevens goed voor een 23e 
plaats in het Rayon B tegen 
58 deelnemers met 1022 dui-
ven. Over de gehele afdeling 
Noord-Holland was deze duif 
goed voor een 42e plaats te-
gen 300 liefhebbers met 5246 
duiven. 
Tevens werd vroeger in de 
ochtend de 2e Natour-vlucht 
vanuit St. Job in ‘t Goor voor 
zowel Oude als Jonge dui-
ven in één concours vervlo-

       Zo vlogen 
       de duiven 

gen. Voor deze vlucht wer-
den door 10 liefhebbers  124 
duiven ingekorfd welke om 
9.30 uur werden gelost.  Met 
wat betere weersomstan-
digheden tijdens de vlucht 
dan de latere vlucht meldde 
de snelste duif zich als eer-
ste in Akersloot bij de Comb. 
Kerssens-Krom om 11.00.15 
uur met een snelheid van 
1551,465m.p.m. (goed voor 
ruim 93 km p/uur). De uitslag 
van de eerste vijf  liefhebbers 
2e wedvlucht Oude en Jon-
ge duiven op zaterdag 22 au-
gustus luidt als volgt: 1-2-3-
7-8e Comb. Kerssens-Krom, 
4-5-6-22e Piet Groentjes, 9e 
Piet Baltus, 12-17-18-30-31e 
Gert Twaalfhoven en 14-21e 
Niels Goeman. De taartprijs 
van deze week gaat naar Gert 
Twaalfhoven met een van 
zijn duiven op de 31e plaats 
in de uitslag. De eerste duif 
van Comb. Kerssens-Krom 
uit Akersloot was tevens 
goed voor een 20e plaats in 
het Rayon B tegen 101 lief-
hebbers met 1711 duiven. 
Volgende week de achtste 
en tevens laatste jonge dui-
venvlucht van het program-
ma ditmaal vanuit het Franse 
Pont St. Maxence (388 km) 
en tevens de 3e Natoer van-
uit het Belgische Asse/Zellik 
met een afstand van 185 km. 
(Hein Berkhout)

Frisse toiletten op De Wissel
Uitgeest - In de zomerva-
kantie is er op basisschool 
De Wissel heel hard gewerkt, 
alle toiletten zijn prachtig 
verbouwd. De kinderen en de 

leerkrachten zijn heel blij met 
het resultaat. De toiletgroe-
pen zien er prachtig uit, zijn 
heel goed schoon te houden 
en ze ruiken heerlijk fris.
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Woensdag  26 Augustus
Senioren:
Castricum 1-FC Uitgeest 1 19:30
Junioren:
Castricum A1-FC Uitgeest A1 19:00
LSVV B1-FC Uitgeest B1 19:00
Sp Krommenie B3-FC Uitgeest B4 20:00
Pupillen:
FC Uitgeest F1-Koedijk F1 18:00

Donderdag 27 Augustus 
Senioren:
Vitesse 22 2-FC Uitgeest 2 19:30

Zaterdag 29 Augustus 
Junioren:
FC Uitgeest B2-Duinrand S B1 10:30
FC Uitgeest B3-Zandvoort B2 14:30
FC Uitgeest B4-DEM B7 12:30
Jong Holland B2-FC Uitgeest B5 16:30
FC Uitgeest C1-Limmen C1 12:30
ODIN 59 C1-FC Uitgeest C2 13:00
FC Uitgeest C3-WSV 30 C3 13:00
FC Uitgeest C4-Velsen C2 14:30
Velsenoord C1-FC Uitgeest C5 15:00
FC Uitgeest C6-
Sporting Krommenie C6 14:30
Castricum C4-FC Uitgeest C7 11:00
Meisjes:
FC Uitgeest MB1-ADO ‘20 MB1 14:30
Fortuna W´veer MB1-
FC Uitgeest MB2 12:00
DSS MB3-FC Uitgeest MB3 16:30
FC Uitgeest MC1-KSV MC1 11:30
Westzaan MC1-FC Uitgeest MC2 12:00
FC Uitgeest MD1-FC Aalsmeer MD1 13:00
FC Uitgeest ME1-Foresters de ME1 10:30
SVIJ ME1-FC Uitgeest ME2 09:00

Pupillen:
SVW 27 D1-FC Uitgeest D1 11:30
FC Uitgeest D2-ADO ‘20 D2 09:00
FC Uitgeest D3-Zeevogels D2 11:00
FC Uitgeest D4-ODIN 59 D5 12:45
ADO ‘20 D6-FC Uitgeest D5 11:30
ODIN 59 D7-FC Uitgeest D6 09:30
FC Uitgeest D7-Rijp (de) D4 09:00
Fortuna W´veer E1-FC Uitgeest E1 09:15
KFC E2-FC Uitgeest E2 09:45
FC Uitgeest E3-Foresters de E3 10:15
FC Uitgeest E4-Limmen E2 11:45
DEM E5-FC Uitgeest E5 12:15
SVA E7-FC Uitgeest E6 10:00
Meervogels 31 E3-FC Uitgeest E7 09:00
FC Uitgeest E8-SVA E6 10:15
FC Uitgeest E9-ODIN 59 E8 11:45
Sp Krommenie E6-FC Uitgeest E10 10:15
FC Uitgeest F1-AFC 34 F1 09:00
Fortuna W´veer F3-FC Uitgeest F2 16:30
FC Uitgeest F3-Meervogels 31 F1 09:00
FC Uitgeest F4-SVA F9 10:30
ODIN 59 F7-FC Uitgeest F5 10:30
ODIN 59 F10-FC Uitgeest F6 08:30
ODIN 59 F4-FC Uitgeest F7 10:30
Sp Krommenie F7-FC Uitgeest F8 10:15

Zondag 30 Augustus
Senioren:
FC Uitgeest 1-KFC 1 14:00
Kolping Boys 2-FC Uitgeest 2 11:00
FC Uitgeest 3-Velsen 3 10:30
Foresters de 4-FC Uitgeest 4 14:00
FC Uitgeest 6-DEM 5 13:00
Junioren:
VVW A1-FC Uitgeest A1 10:00
FC Uitgeest A3-Alliance 22 A5 13:00
Dames: 
FC Uitgeest VR1-WSV 30 VR1 11:00

Ott broers beide 
onderuit in de regen
Uitgeest - Alex en Eric Ott 
hebben de OWCup wed-
strijddag van 16 augustus 
beide met een valpartij in de 
regen moeten bekopen. Alex 
ging met een high-sider in de 
Ruskenhoek met 200+ on-
deruit tijdens de eerste kwa-
lificatie training. Eric ging on-
deruit in Mandeveen in de op 
één na laatste ronde van de 
wedstrijd.
Alex en Eric gingen op die 
natte zondag samen de baan 

op voor de eerste training, ze 
kregen beide een goed ge-
voel in de regen en het ging 
redelijk goed. Helaas ging 
Alex in de laatste ronde over 
de spekgladde witte lijn langs 
de baan, daardoor ging hij er 
met een high-sider af in de 
Ruskenhoek. Dat gaat met 
een hoge snelheid maar ge-
lukkig bleef de blessure be-
perkt tot spierpijn in zijn zit-
vlak. Edwin Ott ging met-
een aan de slag om de mo-

Eric Ott op de spiegelgladde baan (foto: Kees Siroo)

tor weer voor elkaar te krij-
gen mocht Alex nog willen 
starten in de wedstrijd. Aan-
gezien het bleef regenen be-
sloot Alex van verder rijden af 
te zien. Eric ging er wel voor 
en de tweede training ver-
liep relatief goed wat voor 
Eric een dertiende start posi-
tie met een rondetijd van 2:07 
opleverde. De start werd ver-
laat naar 18:30 vanwege een 
oliespoor dat moeilijk van de 
baan af te krijgen was in ver-
band met het water op de 
baan. Na de start ging Eric 
redelijk goed weg en na twee 
ronden lag hij al op de tien-
de plaats. Eric reed zijn snel-
ste tijd ooit op een spekglad 
circuit met een 2:04. Het ging 
echter mis in de één na laat-
ste ronde, Eric probeerde in 
Mandeveen een andere lijn 
te pakken om meer snelheid 
te houden. Helaas vergde hij 
hierbij te veel van zijn voor-
band waardoor hij de grind-
bak in gleed. De motor was 
één brok prut maar de scha-
de viel mee, Eric bleef geluk-
kig ongedeerd. 

Helaas hebben beide broers 
geen punten behaald in de-
ze wedstrijd. Nu moeten snel 
de motoren weer op orde ge-
maakt worden voor de vol-
gende wedstrijd op 30 au-
gustus in Hockenheim. (Ka-
rin Ott)

Open dag Fort aan den Ham
Uitgeest - Fort aan den Ham, 
aan de Busch en Dam 13 in 
Uitgeest is zondag 30 augus-
tus weer open. Bij Kromme-
nie kruist de spoorlijn naar 
Den Helder het water Den 
Ham. In 1902 is hier een fort 
gebouwd. Onderdeel van de 
Stelling van Amsterdam. Het 
fort bewaakte de spoorlijn 
tegen een vijand die geluk-
kig nooit kwam. Samen met 
zo’n 40 andere forten is het 
UNESCO Werelderfgoed.
Van binnen is het geheel te-
ruggebracht tot een sober 
militair fort en momenteel 
een militair museum.
Tussen 11.00 en 16.00 uur zijn 
er verschillende exposities te 
bekijken en ieder uur zijn er 
rondleidingen. 

Radioman Simon Rodenburg, 
zal deze zondag samen met 
u radioverbindingen leggen 
met andere forten en colle-
ga-radioamateurs. Voor kin-
deren is er een puzzeltocht.

Lia Vriend organiseert de-
ze zondag een fort/fietsar-
rangement. Hiervoor kunt u 
zich aanmelden op www.ont-
deknoordholland.nl. De start 
van dit arrangement is op 
Fort aan Den Ham om 10.00 
uur.
Het Nederlands Grammofoon 
Genootschap is zondag weer 
present met de jaren 50 af-
speelapparatuur.
Actuele informatie op de 
website www.fortaanden-
ham.nl. (foto F. Braaksma)

Excursie naar Zaandam
Uitgeest - De S.U.S. organi-
seert 15 september een ex-
cursie naar het Zaans muse-
um & Verkade Paviljoen met 
rondvaart en bezoek Zaanse 
Schans (optioneel) . U wordt 
ontvangen in de Schanszaal 
in het Zaans Museum, waar 
begonnen wordt met een 
kopje koffie/thee. 
Vervolgens wordt het Zaans 
Museum en het Verkade Pa-
viljoen bezocht. De audiotour 
leidt u langs de hoogtepun-
ten in de prachtige nieuwe 
presentatie ‘De Zaanstreek 
maakt het! ’en geeft interes-
sante achtergrondinformatie 
bij de verschillende objecten.
De vaartocht gaat langs hui-
zen en molens van de Zaan-
se Schans, de fraaie koop-
manshuizen van de Gorters-
hoek en langs een stukje in-
dustriële bedrijvigheid aan de 
oevers van de Zaan. Tijdens 
de rondvaart vertelt de schip-
per u veel wetenswaardighe-

den over de Zaanse huizen 
en molens en hun karakteris-
tieke eigenschappen.
Na afloop kunt u, op ei-
gen gelegenheid, een be-
zoek brengen aan de Zaan-
se Schans. (Optioneel, gratis 
toegang).
Dinsdag 15 september van 
10.00 – 13.00 uur. Kosten 15 
euro zonder MJK en  7 euro 
met MJK, dit is inclusief kof-
fie/thee, entree Zaans mu-
seum, Verkade Paviljoen met 
audiotour en rondvaart. Op-
geven tot en met 10 septem-
ber. Deze excursie gaat al-
leen door bij voldoende deel-
nemers.
Tip: neem uw fototoestel en 
eventueel een lunchpakket 
mee. Let op: parkeerkosten 
dagkaart 9 euro, 30 minuten 
1 euro.

Informatie: 0251-319020 of 
via s.u.s@inter.nl.net. Zie ook 
www.uitgeestersenioren.nl.

Uitgeest - Op het creatieve 
vlak heeft de Stichting Uit-
geester Senioren nog plaat-
sen tijdens de volgende ac-
tiviteiten:
Handwerken (Borduren, ha-
ken en breien). Eens in de 
twee weken op woensdag 
van 10.00 tot 12.00 uur. Start-
datum 2 september. Kosten 
16 euro voor 16 lessen.
Kaarten maken (d.m.v. di-
rect borduren op de kaart en 
naar eigen inzicht versieren). 
Eens in de twee weken op 
woensdag van 13.30 – 16.30 
uur. Startdatum 2 september. 
Kosten 16 euro voor 16 les-
sen.
Theezakjes vouwen: Kaar-
ten, decoraties en mandala’s 
maken van theezakjes. Eens 
in de maand op donderdag 
van 09.30 – 11.30 uur. Start-
datum 17 september. Kosten 
8 euro voor 8 lessen.
Meer informatie en aanmel-
den: 0251-319020 of stuur 
een e-mail naar s.u.s@inter.
nl.net. 
Zie ook de website van de 
S.U.S.: www.uitgeestersenio-
ren.nl.

Creatieve 
activiteiten 

voor senioren
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Nightswimming in 
Zwembad De Zien

Levensverhalen vertellen 
tijdens ‘Vertelkring Uitgeest’
Uitgeest - In de regio be-
staan al vele verhalengroe-
pen en vertelkringen, nu 
wordt dit ook in Uitgeest 
gestart. Levenservaringen 
en waardevolle herinnerin-
gen niet verloren laten gaan, 
maar ze aan elkaar  vertellen, 
in een vertrouwde en veili-
ge omgeving, met een goede 
gespreksleider (Henk Been-
tjes). Dat is de bedoeling van 
deze bijeenkomsten. 
We hebben allemaal bele-
venissen waarover we wil-
len vertellen en die we wil-
len delen met anderen. Wan-
neer er in groepsverband le-
vensverhalen verteld worden, 

word je jezelf ervan bewust 
dat je leven ertoe doet en dat 
jouw verhaal belangrijk en 
zinvol is. De rijkdom van le-
venservaring wordt pas echt 
gewaardeerd wanneer je tot 
vertellen komt. 
Er is voldoende tijd en aan-
dacht voor ieders verhaal, zo-
wel om dit te vertellen, als er-
naar te luisteren. 
Eenmaal per 2 weken op don-
derdag van 09.30 tot 11.30 
uur. Gespreksleider: Henk 
Beentjes. Startdatum 17 sep-
tember 2015. Kosten 12 euro 
voor 12 bijeenkomsten, met 
mogelijke uitbreiding naar 
meer bijeenkomsten.

Zaterdag open dag 
op de Muziekschool
Uitgeest - Zaterdag 29 au-
gustus is er een open dag 
op De Nieuwe Muziekschool 
Uitgeest. Van 12:00 uur tot 
14:00 uur is iedereen, jong 
en oud, van harte welkom om 
instrumenten uit te proberen, 
(proef)lessen af te spreken en 
kennis te maken met de do-
centen. In Cultureel Centrum 
De Kuil, Hogeweg 8 (naast 
het politiebureau en de bibli-
otheek). De Nieuwe Muziek-
school Uitgeest biedt de vol-
gende lessen aan: Algeme-
ne Muzikale Vorming, dwars-
fluit, cello, piano, slagwerk, 
hobo, gitaar (akoestisch en 
elektrisch), (alt)viool en viool 
voor kleuters (Suzuki-metho-
de), keyboard en zang. Van-

af september is het ook mo-
gelijk om harp les te volgen 
bij onze nieuwe docente Co-
let Nierop. De Nieuwe Mu-
ziekschool Uitgeest heeft ook 
een samenwerkingsverband 
met de Vereniging “Zang-
groepen Out Loud”. 
De Nieuwe Muziekschool 
Uitgeest organiseert regel-
matig concerten, zoals in 
dorpshuis de Zwaan, tijdens 
de Kunstroute en in Cultu-
reel Centrum De Kuil, dus wie 
weet sta jij binnenkort wel op 
het podium. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.muziekschooluitgeest.
nl, bel: 06-19911026 of mail 
naar: muziekuitgeest@gmail.
com.

Van Driel en Van 
Velzen Clubkampioen

Uitgeest - Op de baan van 
Golfcentrum De Batouwe 
werden zondag de stroke-
play Clubkampioenschap-
pen gespeeld van Uitgees-
ter Golfclub De Bakker, zo-
wel voor dames en heren. 
Onder zomerse omstandig-
heden werden op de mooie 
baan in de betuwe de Appel 
en Kersen lussen gespeeld. 
De gedoodverfde favoriet 
Martin van Velzen schoot 
uit de startblokken met bir-

dies op de eerste en de zes-
de hole en gaf deze voor-
sprong niet meer uit han-
den. Uiteindelijk won hij af-
getekend met 78 slagen (7 
boven Par) en werden Tom 
van den Berg en Ado Har-
tenhof op gepaste afstand 
tweede en derde. Bij de da-
mes werd ook de favorieten-
rol waargemaakt. Nicoline 
van Driel prolongeerde haar 
titel en werd voor de derde 
keer op rij clubkampioene.

Uitgeest - De S.U.S. organi-
seert weer een modeshow. 
Modehuis J en R mode (voor-
heen ‘Janets modes’) komt 
op 23 september de nieuwe 
najaars- en wintercollectie 
presenteren. Tevens is er ge-
legenheid tot het passen van 
deze mode en is er een verlo-
ting van waardebonnen.
Woensdag 23 september, 
van 14.00 tot 16.00 uur in De 
Zwaan, zaal open 13.45 uur. 
Kosten 2 euro inclusief kof-
fie/thee. Geen voorverkoop.

Modeshow

Regio - Op zondag 27 sep-
tember wordt een kofferbak-
markt gehouden bij het Fort 
bij Veldhuis, Genieweg 1 te 
Heemskerk. De Stichting Air-
craft Recovery Group 1940-
1945 roept particulieren, die 
graag wat spulletjes willen 
verkopen, op om op die da-
tum naar Fort bij Veldhuis te 
komen. Kosten voor een plek-
je voor de auto op het veld 
voor het fort zijn 10 euro. Dit 
bedrag dient u vóór 17 sep-
tember over te maken op rek.
nr. NL54RABO0149086725 
t.n.v. st. ARG1940-1945 te 
Heemskerk o.v.v. Kofferbak-
markt 27 september. 
Plaats reserveren:rico.hal-
stein@arg1940-1945.nl of 
06-29082372.

Kofferbakmarkt 
bij Fort Veldhuis

Uitgeest - Zwemmen bij maanlicht 
en kaarslicht! Vrijdag 28 augustus is 
zwembad De Zien open van 20.30 tot 
22.30 uur. Iedereen met een zwemdi-
ploma is van harte welkom om in het 
diepe bad een duik te nemen. Een paar 
baantjes trekken of op een vlot stoei-

en, en daarna naar de kantine voor een 
hapje of een (warm) drankje. 
Kinderen tot en met 12 jaar met vol-
wassen begeleiding. Abonnement-
houders, vrijwilligers en Vrienden van 
De Zien hebben gratis toegang, een 
avondkaartje kost3 euro.
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Gemeentehuis dicht op 28 augustus
Het gemeentehuis van Uitgeest is vanwege een personeelsdag 
gesloten op vrijdagmorgen 28 augustus en ook telefonisch dan 
niet bereikbaar. Vrijdagmiddag is het gemeentehuis van Uit-
geest altijd al dicht voor het publiek.  

26 augustus 2015

Jan Maliepaard exposant 
in gemeentehuis
Jan Maliepaard (Haarlem, 1964) exposeert de komende maanden in het ge-
meentehuis van Uitgeest. Maliepaard is een autodidactische kunstschilder. 
Een belangrijk deel van zijn werk bestaat uit realistische gouacheschilde-
rijen, gemaakt in een bijzondere, door hem zelf ontwikkelde schildertech-
niek. Met een zeer beperkt gebruik van kleur en veel gevoel voor composi-
tie worden menselijke emoties in beeld gebracht.
De gouaches zijn altijd gebaseerd op (details van) eigen foto’s en foto’s 
van derden. Het werk van Jan onderscheidt zich echter op het gebied van 
compositie, kleurgebruik, nuance, contrast- en sfeertekening van deze fo-
to’s en is hierdoor als oorspronkelijk werk te kwalificeren. Jan heeft voorts 
ShapeTyle Art ontwikkeld, een nieuwe kunstvorm waarbij composities van 
beschilderde tegels op een zwart paneel van aluminium of plexiglas wor-

den geplaatst.
Jan Maliepaard heeft in binnen- en 
buitenland geëxposeerd, o.a. in 
New York, Beijing, Wenen en Lon-
den. Zijn werk is gepubliceerd in 
diverse internationale kunstboe-
ken en tijdschriften, waaronder 
The New York Arts Magazine en de 
Engels-Duitse uitgave van de Who 
is Who in Visual Art- Masters of Re-
alistic Imagery.

Naast zijn werkzaamheden als 
kunstschilder is hij auteur van de 
biografie De Vader van Pietje Bell, 
over de kinderboekenschrijver 
Chris van Abkoude (1880-1960). 
Over het werk van deze schrijver 
publiceerde Jan o.a. in De Groe-
ne Amsterdammer, het Algemeen 
Dagblad en de VARA-gids.

Vanaf 14 september: bootjes 
uit gemeentelijk water halen!
Medewerkers van de gemeentelijke buitendienst zullen vanaf 14 september 
2015 controleren of er schepen, bootjes, kano’s, pontons e.d. in de openba-
re wateren liggen die bij de gemeente Uitgeest in onderhoud zijn. Ook aan-
legpalen en aanlegsteigers die niet op eigen grond staan, dienen verwijderd 
te zijn. Woensdag 16 september wordt in de gemeente Uitgeest namelijk 
gestart met groot onderhoud aan de watergangen. Dat onderhoud onder-
vindt hinder van de aanwezige vaartuigen en palen kunnen schade veroor-
zaken aan de onderhoudsapparatuur. Het onderhoud en de nacontrole du-
ren tot en met 1 december 2015. Tot die datum is het dus niet toegestaan 
om vaartuigen etc. in de watergangen af te meren die door de gemeente 
worden onderhouden. De te verwijderen vaartuigen kunnen overigens niet 
in de aangrenzende bermen worden gelegd, omdat die binnenkort worden 
gemaaid. Als dit toch gebeurt zullen de vaartuigen op kosten van de eige-
naar worden verwijderd. Vergeleken met vorig jaar is een grote verandering 
dat de watergangen in de gehele Waldijk nu door het hoogheemraadschap 
worden uitgevoerd. Voor vragen over het onderhoud daar kan men terecht 
bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
De blauw ingekleurde watergangen op de kaart worden door de gemeente 
onderhouden. Deze kaart is te bekijken op de website van de gemeente en 
op papier in het gemeentehuis.
Eigenaren van vaartuigen die na 14 september 2015 niet zijn verwijderd 
zullen worden aangeschreven om dit alsnog te doen. Vaartuigen die na 
twee weken nog niet zijn verplaatst worden na het opmaken van een pro-
ces-verbaal op kosten van de eigenaar verwijderd en opgeslagen op de ge-
meentewerf.
De maximale duur van de opslag is dertien weken. Daarna wordt het vaar-
tuig openbaar verkocht, of eerder, als de waarde niet opweegt tegen de kos-
ten van opslag. De onderhoudswerkzaamheden aan de watergangen zijn 
noodzakelijk voor een goede doorstroming en afvoer van overtollig water.
Goed onderhoud van water is in het belang van de volksgezond-
heid en milieuhygiëne. Het onderhoud omvat onder meer: het ver-
wijderen van overdadige watervegetatie, drijfvuil en bouwaf-
val, controle op riet en waterplanten die doorstroming belemmeren. 
Het onderhoud voor de gemeente wordt door aannemer Theo Klever b.v. 
uitgevoerd tussen 16 september en 1 december 2015. Voor vragen kunt u 
een meldingsformulier invullen op de website van de gemeente.

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
J.J.M. Sanders, 79 jaar

A.C. Rietveld, echtgenote 
van G. Duinmaijer, 87 jaar

Ophaaldata restafval

In week 38 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 31 augustus. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 2 september.
De Koog: donderdag 3 september.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 4 september.

Aanlijn- en muilkorfgebod
Het college heeft de eigenaar en de oppassers van een staffordshire-bulter-
riër opgedragen om deze hond nog alleen aangelijnd en voorzien van een 
muilkorf in Uitgeest uit te laten. Dat gebod geldt óók voor de plekken, die 
in de gemeente zijn aangewezen waar honden los mogen lopen.
Dit besluit is genomen omdat het dier donderdagmiddag 20 augustus op 
een pad langs de Ziendervaart een aangelijnde labradoodle puppy tot bloe-
dens toe in de hals verwondde. Er kwamen zes volwassen voorbijgangers 
aan te pas om de staffordshire te dwingen de puppy los te laten.
De oppassers hadden geen controle over het dier. Het college zal in de toe-
komst niet aarzelen om in overeenkomstige gevallen en/of ter preventie op 
grond van de APV opnieuw een aanlijn- en muilkorfgebod uit te vaardigen.

Verklaring omtrent 
gedrag soms gratis
Het college heeft de eigenaar en de oppassers van een staffordshire-bulter-
riër opgedragen om deze hond nog alleen aangelijnd en voorzien van een 
muilkorf in Uitgeest uit te laten. Dat gebod geldt óók voor de plekken, die 
in de gemeente zijn aangewezen waar honden los mogen lopen.
Dit besluit is genomen omdat het dier donderdagmiddag 20 augustus op 
een pad langs de Ziendervaart een aangelijnde labradoodle puppy tot bloe-
dens toe in de hals verwondde. Er kwamen zes volwassen voorbijgangers 
aan te pas om de staffordshire te dwingen de puppy los te laten.
De oppassers hadden geen controle over het dier. Het college zal in de toe-
komst niet aarzelen om in overeenkomstige gevallen en/of ter preventie op 
grond van de APV opnieuw een aanlijn- en muilkorfgebod uit te vaardigen.

’Sharing’, sfeertekening in zwart-wit 
van Jan Maliepaard.

Financiële ondersteuning 
voor activiteiten in de wijk
Hebt u ideeën voor activiteiten in uw wijk rondom een specifiek thema? De 
gemeente vindt het belangrijk dat inwoners samen in de wijk activiteiten or-
ganiseren, waarbij men elkaar ontmoet. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld ac-
tiviteiten voor specifieke doelgroepen (zoals ouderen, kinderen of mensen 
met een beperking), thema’s zoals veiligheid, leefbaarheid en duurzaam-
heid of evenementen zoals bijvoorbeeld het Midzomerfestival in de Waldijk.
Vanuit het gemeentelijk budget wijkbeheer is voor dergelijke activiteiten 
maximaal € 500,- per activiteit beschikbaar, afhankelijk van omvang en ty-
pe activiteit.
Stuur uw plan ter beoordeling per mail aan: gemeentebestuur@uitgeest.nl 
met in de onderwerpregel: ‘Verzoek om bijdrage activiteit in de wijk’.
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