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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Tijdelijk dorp weer afgebroken
Uitgeest - Wat een feest was het weer voor heel veel kinderen uit Uitgeest. Hun laatste va-
kantieweek was er weer één om nooit meer te vergeten. Dankzij al die vrijwilligers én het 
mooie weer een heerlijke Huttenweek! Deze foto maakte fotograaf Ger Bus op een ochtend 
in alle vroegte, toen de bouwers nog heerlijk lagen te slapen. Inmiddels is er van het tijdelijke 
dorp niets meer te zien, alle bouwsels zijn weer met de grond gelijk gemaakt en de kinderen 
zitten weer in de schoolbanken.....

Geslaagde 2016-editie club-
kampioenschappen jeugd TC Uitgeest

Uitgeest - Zon en publiek 
zetten het sportieve strijdto-
neel van de Jeugdclubkam-
pioenschappen van TC Uit-
geest afgelopen week luis-
ter bij. Ruim 100 kinderen in 
de leeftijd van 5 tot 18 jaar 
streden om mooie prijzen en 
eeuwige roem. Zaterdag was 
de slotdag met spannen-
de tenniswedstrijden en leu-
ke activiteiten.Het was een 
super week, met activiteiten 
rond het thema Superhelden! 
Heerlijk trainen en bingo ie-
dere dag, beach-tennis, ruil 
show, BBQ, pub-quiz, loterij 
met superprijzen en popcorn, 
om maar wat te noemen. En 
een top Jeugdraad.
Kijk op www.tcuitgeest.nl 

voor de uitslagen en foto’s 
van het toernooi.

Uitslagen
ME 17 1. Sophie Groen, 2. 
Daphne Mostert; MD 17 1. 
Sophie Groen + Luna Piro-
vano, 2. Monica van Assema 
+ Daphne Mostert; JE 17 1. 
Stephan Bakker, 2. Tim van 
Osch; JD 17 1. Stephan Bak-
ker + Tim van Osch, 2. Ole 
Stoops + Isidoor Stuifbergen; 
GD 17 1. Stephan Bakker + 
Dana Half, 2. Tim van Osch + 
Sophie Walsmit.
ME 14 1. Quinte Huisman, 
2. Anne Cappendijk; MD 14 
1. Lotte De Groot + Quin-
te Huisman, 2. Anne Cap-
pendijk + Luna den Elsen; JE 

14 1. Kasper Stoops, 2. Alex 
Bakker; JD 14 1. Alex Bak-
ker + Kasper Stoops, 2. Bas 
Groen + Sam Heijne; GD 14 
1. Bas Groen + Anne Cap-
pendijk, 2. Sam Heijne + Eli-
ne Krom.

ME GROEN 1. Linde Huis-
man, 2. Denise de Leeuw; 
JE GROEN 1. Pablo Douw-
ma, 2. Mike Hangjas; Dubbel 
GROEN 1. Linde Huisman + 
Renske van der Pas; 2. Pablo 
Douwma + Mike Hangjas.
ORANJE enkel 1. Sara de 
Groot, 2. Mats Zuyderduin.  
ORANJE dubbel 1. Núria 
Beudeker + Sara de Groot, 2. 
Janne Kroon + Mats Zuyder-
duin.

Uitgeest - Vorige week 
dinsdagavond rond zes uur  
sprong op het recreatieter-
rein Dorregeest een man 
vanaf de oever in het water. 
Dat bleek ter plaatse ech-
ter ondieper dan verwacht, 
waardoor hij waarschijnlijk 
zijn enkel brak. Hij is per am-
bulance overgebracht naar 
het ziekenhuis.

Ondiep water: 
enkel gebroken
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Castricum
Bakkum

Akersloot
Limmen

Nieuw bij naleving alcoholregels
Castricum - Horeca, win-
kels en sportverenigingen 
tekenen ervoor: ze zorgen 
zelf voor het naleven van de 
leeftijdgrens bij het verko-
pen of schenken van alco-
hol. Dertig alcoholverstrek-
kers hebben het convenant 
ondertekend. De deelnemers 
leggen 345 euro in en wor-
den dan driemaal per jaar 
bezocht door ‘mystery kids’. 

De deelnemer krijgt telkens 
eenderde deel van de inleg 
terug bij een goede naleving 
van de regels. De gemeente 
gaat niet zelf controleren op 
het schenken aan minderja-
rigen, dat gebeurt door Bu-
reau Horeca Bijzondere Wet-
ten. 
Burgemeester Mans: ,,Vo-
rig jaar scoorde Castricum 
slecht bij steekproeven rond 

de naleving. Inzet is om dat 
fors te verbeteren en dit con-
venant helpt daarbij.” 

Wie niet voldoet aan de voor-
waarden, is de inleg kwijt. Bij 
meerdere overtredingen ver-
valt de overeenkomst met de 
betreffende deelnemer en zal 
de gemeente daar extra gaan 
controleren en handhaven, 
met de kans op hoge boetes. 

Naar de Sprookjestuin
Castricum - Van zondag 17 
tot en met 23 juli is de Tuin 
van Kapitein weer omgeto-
verd tot Sprookjestuin. De 
vrijwilligers kunnen rekenen 
op extra inzet van vrijwilligers 
van Stichting  Straatkinderen 
van Kathmandu. 
Bij binnenkomst is er voor 
de kinderen een activiteit in 
het teken van Nepal. De op-
brengst gaat naar de straat-
kinderen. Lies Vink, opricht-

ster van deze Stichting, ver-
zorgt zondag om 10.00 uur 
de opening. Verder zullen 
vertrouwde figuren als Rood-
kapje, Klein Duimpje en Pi-
nokkio de sprookjestuin be-
volken. 
Van 10.00 tot 16.00 uur En-
tree is vier euro voor de kin-
deren, volwassenen kunnen 
gratis naar binnen. Er is een 
terras en binnen kan een ex-
positie worden bekeken. 

Zee van moties voor raad
Castricum - Donderdag-
avond behandelt de raad een 
groot aantal moties tijdens 
deel twee van de behande-
ling van de Voorjaarsnota. 
De versnelling van het plan 
voor een nieuw zwembad 
kan waarschijnlijk rekenen 
op een meerderheid. De so-
ciale woningbouw komt aan 
de orde, het strandgebied, de 
gemeentepagina in de loka-

le krant, schoonmaakonder-
steuning en hulp bij huishou-
den, cultuur en duurzaam-
heid. GroenLinks diende de 
meeste moties in, gevolgd 
door SP en PvdA.

Daarnaast wordt gestemd 
over een aantal moties 
vreemd aan de orde van de 
dag; onderwerpen waar nog 
niet inhoudelijk over is ge-

discussieerd in de raad. Het 
gaat om het regenboogze-
brapad, een wens van van 
Forza Castricum, een motie 
van D66 om het oplaten van 
ballonnen tegen te gaan en 
vijf moties van CKenG rond 
de tijdelijke huisvesting van 
statushouders in Antonius. 
Ron de Haan van De VrijeLijst 
heeft hier moeite mee. ,,Lou-
ter door een technische af-
spraak over de wijze van ver-
gaderen wordt de gemeen-
teraad van Castricum don-
derdag gedwongen om zich 
zonder voorafgaande be-
schouwing, zonder de moge-
lijkheid van een nadere kri-
tische analyse en feitenuit-
wisseling uit te spreken over 
moties die vreemd zijn aan 
de orde van de dag. Ik neem 
aan dat geen krantenlezer, 
radioluisteraar of publiek dat 
de raad kritisch volgt daar 
iets van begrijpt.”

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl
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Zie adv. elders in deze krantCASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

3,95
4,95

4 PAKKEN KOEK 
HALEN 3 BETALEN

VAKANTIE-IDEE

KOKOS KLAPPER

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum
0251 - 652 430

Knakworst
Ook lekker op de bbq 

of als hotdog!

50% korting

500 gram wokgroente
2 minute steak

Samen €5,99
Vleeswarentrio:

Gebraden gehakt
Selderie salade

Kalfsrollade

Samen €4,99

G E M E E N T E
U I T G E E S T

op de achter-
pagina van deze 

krant het 
gemeentenieuws
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Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@uitgeestercourant.nl
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
UITGEESTER COURANT: 6.250

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.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Groot aantal auto-
inbraken in Uitgeest

Uitgeest - De afgelopen 
week is Uitgeest geteisterd 
door autokrakers en de poli-
tie vraagt de inwoners extra 
alert te zijn.

De inbraken vonden plaats 
op de volgende tijden en lo-
caties:

* In de nacht van vorige week 
maandag op dinsdag werd 
ingebroken in een op de in-
rit van een woning  gepar-
keerde personenauto op de 
Kuil. Er waren geen sporen 
van braak. Ontvreemd;  ken-
tekenbewijs en twee ruiten-
tikkers.
* Vorige week dinsdag werd 
een ruit ingeslagen van een 
op het parkeerterrein aan 
de Zienlaan geparkeerde 
vrachtauto.
* In de nacht van vorige week 
woensdag op donderdag wa-
ren twee mannen aan het 
vissen in de Kuil. Zij lagen te 
slapen in een tentje en had-
den de auto geparkeerd op 
het naastgelegen parkeer-
terrein. Omstreeks 03.50 uur 
werden zij wakker van het 
geluid van het inslaan van 
een ruit. Zij renden naar hun 
auto en zagen, dat twee rui-
ten waren ingeslagen. Het 
navigatiesysteem bleek uit 
het dashboardkastje te zijn 
ontvreemd. Bij het voertuig 
zagen zij twee jongens op 
een scooter, die wegreden in 
de richting van de Geester-
weg/ Provincialeweg.
* In de nacht van vorige week 
donderdag op vrijdag werd 
een ruit ingeslagen van een 
grijze Audi A3 op de Kruis-
kamplaan; Ontvreemd: stuur 
met airbag en 3 zonnebrillen
* Diezelfde nacht werd een 

ruit ingeslagen van een blau-
we BMW op de  Bennings-
kamplaan. Ontvreemd;  air-
bag uit stuur en navigatie.
* Hetzelfde overkwam die 
nacht een grijze Mitsubishi 
op de Vrede. Ontvreemd; na-
vigatiesysteem
* Ook een bruine Mercedes 
op de Graskamplaan moest 
het die nacht ontgelden. Ont-
vreemd;  stuur met airbag
* Bij een zwarte Audi A3 op 
de Kalverkamplaan ging het 
alarm af toen die nacht tegen 
4 uur een raam werd ingesla-
gen. Daar is niets ontvreemd.
* In de nacht van vrijdag op 
zaterdag was een zwarte VW 
Golf op de Spin het doelwit 
van autokrakers. Ontvreemd;  
losse tomtom, zonnebril, 
schoenen en bescheiden. 
Tevens werd tevergeefs ge-
tracht het navigatiesysteem 
te demonteren.
* In de nacht van zaterdag oo 
zondag sloeg men toe op de 
Cnollenbijter. De ruit van een 
grijze VW Polo werd ingesla-
gen maar de eigenaar mist 
niets.
* Diezelfde nacht werd wel 
een navigatiesysteem gesto-
len uit een op de Juffer ge-
parkeerde zwarte VW Polo.

In verband met bovenstaan-
de auto-inbraken verzoekt de 
politie om uw medewerking. 
Misschien heeft u iets gezien 
(camera’s) of gehoord en 
draagt uw informatie bij aan 
de oplossing van deze mis-
drijven.
U kunt uw informatie of tip 
doorgeven via 0900-8844.
Indien u anoniem wenst te 
blijven kunt u bellen met 
Meld Misdaad Anoniem: 
0800-7000.

Lake City Players viert 
40-jarig jubileum
Uitgeest - Lake City Play-
ers viert zaterdag 3 septem-
ber haar 40 jarig bestaan in 
Sport- en Tenniscentrum Uit-
geest. De dag wordt begon-
nen met een twee uur du-
rende basketbal clinic voor 
de jeugdleden, waarna er 
voor de junioren, senioren en 
oud-leden een mixed toer-
nooi wordt gespeeld. Na af-
loop van het toernooi zal 
rond half acht het jubileum 
feest worden gevierd. Om de 
kosten te dekken en wat ex-
tra inkomsten te genereren 
voor de club zal er tijdens de 

feestavond een veiling wor-
den gehouden. Er worden 
etentjes, voetbal- en thea-
terkaartjes, sportactiviteiten 
en vele leuke spullen aan de 
hoogste bieder worden ver-
kocht. De jubileumcommis-
sie roept iedereen die in het 
verleden lid is geweest van 
de vereniging op om langs 
te komen en herinneringen 
op te halen met oud teamge-
noten en basketbalvrienden. 
Voor informatie: www.lakeci-
typlayers.nl of kijk op de Fa-
cebookpagina van de Lake 
City Players.

Teamfoto van het mixedtoernooi tijdens het 25-jarig jubileum

Uitgeest - De afdeling Uit-
geest van Vrouwen van Nu 
start haar nieuwe seizoen 
op 15 september. Hun eer-
ste gast is de schrijfster Ma-
ry Schoon uit Akersloot. Ze 
schrijft boeken voor kinde-
ren en volwassenen en wil de 
toehoorders daar graag over 
vertellen. Mary neemt ook 
wat boeken mee zodat u ze 
kunt inzien.
Bent u geinteresseerd maar 
geen lid dan bent u, voor 5 
euro, toch van harte welkom 
met gratis koffie of thee.

Het adres: Middelweg 5 in 

Uitgeest. Aanvang 20.00 uur, 
inloop vanaf 19.30 uur.

Zaterdag 1 oktober
Extra feestelijke 
verrassingstocht Rode Kruis
Uitgeest - Op 1 oktober or-
ganiseert het Rode Kruis voor 
de 50e keer de jaarlijkse ver-
rassingstocht voor inwo-
ners van Uitgeest. Veel oude-
ren in Uitgeest zien uit naar 
deze tocht. Ieder jaar weer 
wordt er gezocht naar een 
mooie locatie voor een kop-
je koffie en voor een uitge-
breide lunch. Al voor de zo-
mervakantie gaan bestuurs-
leden op pad om een leuke 
autoroute uit te zetten en om 
een gezellig restaurant te re-
serveren. 

De tocht is dit jaar gepland 
op zaterdag 1 oktober en is 
bestemd voor de oudere Uit-
geesters, met een mobiele 
beperking, maar ook voor die 
Uitgeesters die door omstan-
digheden nergens komen. 
Jammer genoeg komen per-
sonen die met de 70+ tocht 
mee zijn geweest niet in aan-

merking voor deelname aan 
deze tocht. Waar de tocht dit 
jaar naar toe gaat blijft uiter-
aard een verrassing.

Belangstellenden  kunnen 
zich opgeven door een enve-
lop, met naam, adres en te-
lefoonnummer en financië-
le bijdrage in te leveren. De 
kosten voor deze tocht zijn 10 
euro per persoon. Inleveren 
voor 15 september bij me-
vrouw Bep Nelis, De Bonke-
laar 20 in Uitgeest, tel. 0251-
313255. Of op maandagmid-
dag in Zorgcentrum Geester-
heem tijdens de sociale ac-
tiviteiten van het Rode Kruis 
tussen 14.00 en 16.00 uur in 
de grote zaal.

Let op de inleverdatum. Per-
sonen die zich na 15 sep-
tember aanmelden, kunnen 
waarschijnlijk niet meer deel-
nemen aan de tocht.
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 19.00 uur

zondag 16.00 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

Julieta
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Ben-Hur 3D
vrijdag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur
Café Society

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
Bad Moms

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
Jason Bourne
zondag 19.30 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
Absolutely Fabulous

vrijdag 16.00 uur 
zaterdag 15.00 uur
zondag 13.00 uur

woensdag 15.00 uur 
Huisdiergeheimen - 3D

zondag 13.00 uur
woensdag 15.00 uur 
Meester Kikker

zondag 16.00 uur
Grote Vriendelijke Reus (GVR) NL - 2D

zaterdag  15.00 uur
Finding Dory (NL) - 2D

Programma 01 sept  t/m 07 sept 2016 Heiloo - Op zaterdag 10 sep-
tember treedt de band ‘Tribu-
te To The Cats Band’ op in 
Fletcher Hotel-Restaurant 
Heiloo. Na de vele uitver-
kochte concerten door heel 
Nederland zullen de Volen-
dammers nu afreizen naar 
Heiloo waarbij alle hits van 
The Cats centraal staan. Op 
10 september gaan de deu-
ren om 20.00 uur open en 
om 21.30 uur start het con-
cert. De Tribute To The Cats 
Band speelt deze avond in 
Hotel-Restaurant Heiloo een 
avondvullend programma 
tot 1.00 uur. Deze tribute-
band vindt zijn oorsprong in 

Volendam. Nadat deze band 
in 2001 gevraagd werd of zij 
een ode wilde brengen aan 
The Cats in Volendam, is de 
band inmiddels alweer vijf-
tien jaar en zestienhonderd 
concerten verder. Tijdens 
hun wekelijkse optredens 
zorgen ‘Lea’, ‘Why’, ‘Marian’, 
‘Times were when’ en niet te 
vergeten de wereldhit ‘One 
way wind’ voor een feest der 
herkenning. Kaarten voor de-
ze avond zijn online aan te 
schaffen of telefonisch te re-
serveren via het hotel op te-
lefoonnummer 072-5052244. 
Kijk voor meer informatie op 
www.fletcherevents.nl.

Eveline Hardeman exposeert
Bakkum - Atelier voorheen 
Blinckers houdt tot en met 
september op zaterdag en 
zondag van 12.00 tot 17.00 
uur Open Atelier met wisse-
lende exposities. Van 3 tot en 
met 25 sept exposeert Eve-
line Hardeman in ‘t atelier. 
Hardeman woont sinds 1991 
in Castricum en is zich pas 
op latere leeftijd gaan toe-
leggen op beeldende kunst. 

Ze heeft de kunstacademie 
Autonome Beeldende Kunst 
in Haarlem in 2011 met suc-
ces afgerond en is lid van 
de Kunstenaarsvereniging 
KZOD in Haarlem. Qua tech-
niek is zij zeer divers en kiest 
telkens wat het beste past 
bij dat wat zij wil uitdrukken. 
Eveline: ,,Mijn werk in de-
ze expositie gaat over losla-
ten van emoties en kracht om 
moeilijke situaties te pareren. 
Ik combineer kleine filmpjes, 

grote houtskooltekeningen, 
foto’s en een installatie om 
dit gevoel over te brengen.”
Op zondag 11 september 
vanaf 14.00 uur wordt de ex-
positie met het werk van Eve-
line Hardeman geopend. Bij 
deze gelegenheid bespeeld 
Harpiste Annelies Kole haar 
elektrische folkharp. 

Castricum - Zondagochtend 
4 september is er weer gele-
genheid om samen met an-
deren inzichtmeditatie te be-
oefenen. De ochtend vindt 

Meditatie plaats in het Yoga2Go, Per-
nestraat  31 te Castricum.

De tijd is 10.00 uur tot 12.00 
uur. Informatie: bvermeij@
telfort.nl en/of 0251 658851; 
06 49149542. 

Kinderen en grootouders 
schrijven samen een boek
Castricum - Alle kinderen van de groepen een tot en 
met acht van de basisschool worden gevraagd een brief 
te schrijven aan hun grootouders of grootouder. 

Ze schrijven over wat ze leuk of mooi vinden van hun 
grootouder(s). Opa en/of oma heeft daarna een wijze tip/raad 
geven. Hier wordt een boek van gemaakt. Tijdens de Kinder-
boekenweek presenteert Boekhandel Laan het boek. Inleve-
ren van teksten en foto kan tot 15 september. 

Mail de brief en een foto van kind en grootouder(s) naar in-
fo@verborgenrijk.nl. Het boek zal zo’n vijftien tot twintig euro 
gaan kosten. Meedoen is gratis.

TDR opent wegseizoen 
Castricum - Op de laatste 
zondag van augustus stond 
voor Team Distance Runners, 
net als afgelopen jaren, de 
Hemmeromloop op het pro-
gramma. In het gezelschap 
van onder andere een aantal 
Afrikaanse atleten stond TDR 
met vijf mannen aan de start 
van de 10 kilometer.
Michel Butter, Ronald 
Schröer, Edwin de Vries, Niels 

Gersonius en Edwin Sjerps 
zijn op 28 augustus uitgewe-
ken naar West-Friesland voor 
de eerste wegwedstrijd van 
het seizoen. Het parcours be-
stond uit een aanloopstuk en 
drie rondes rond de kerk van 
Hem. 
In de loop van de wedstrijd 
was Michel Butter de eni-
ge die het Afrikaanse geweld 
kan volgen. De topatleet van 

AV Castricum kwam in de 
laatste ronde net te kort voor 
een podiumplaats en eindig-
de als vierde met een tijd van 
30’16”. Ronald Schröer wordt 
zesde en zet een tijd neer van 
30’57”, nadat hij in de laatste 
ronde een gat wist te slaan 
met Edwin de Vries. De 23-ja-
rige atleet eindigde kort ach-
ter Schröer als zevende met 
een tijd van 31’11”. Deze drie 
TDR-atleten zijn daarmee ge-
lijk de beste drie Nederlan-
ders van de dag. 

Drama Julieta en Antía
Julieta is een vrouw van 
middelbare leeftijd, die sa-
men met haar achttienjari-
ge dochter Antía in Madrid 
woont. Julieta heeft onlangs 
haar man verloren en pro-
beert het verlies te verwer-
ken. De verdrietige perio-
de waar moeder en dochter 
doorheen gaan zet hun re-
latie op scherp en drijft hen 
langzaam uit elkaar. Wanneer 

Antía, zonder enige uitleg, 
wegloopt van huis, doet Ju-
lieta er alles aan haar doch-
ter te vinden. In haar zoek-
tocht naar Antía ontdekt ze 
hoe weinig ze van haar eigen 
dochter afweet. Julieta is een 
film over schuld en confron-
tatie en bespreekt de vraag 
wat mensen ertoe brengt de-
gene van wie ze houden te 
verlaten. 

Edina en Patsy beschikken, 
toepasselijk voor hun de-
buut op het grote doek, nog 
steeds over de nodige glit-
ter en glamour. Ze leven het 
luxe leven dat ze gewend zijn 
in de meest trendy hot-spots 

Absolutely 
Fabulous

van Londen. Maar als ze de 
schuld krijgen van een groot 
incident tijdens een über-
hip fashionfeestje worden ze 
het middelpunt van een me-
diaschandaal en worden ze 
meedogenloos achtervolgd 
door de paparazzi. Zonder 
een rooie cent vluchten ze 
naar de speeltuin voor de su-
perrijken, de Franse Rivièra. 
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Drie motorrijders gaan 
onderuit op A9 

Akersloot - Op zaterdag-
morgen omstreeks 3.30 uur 
kreeg de politie melding van 
een verkeersongeval op de 
A9 onder Akersloot. 
Ter plaatse trof de politie drie 
motoren aan die op het weg-
dek lagen, een van de voer-
tuigen was onder de vang-
rail geschoven.Bij het onge-
val waren drie bestuurders 
aanwezig, waarvan een na-

genoeg geen letsel had. Bei-
de andere bestuurders wer-
den voor onderzoek overge-
bracht naar het ziekenhuis. 
Het ging om Rotterdammers 
in de leeftijd van 40 en twee 
keer 35 jaar. 
Een van de betrokken be-
stuurders verklaarde dat bij 
een stuurfout een van de 
motoren was gevallen, waar-
na de anderen volgden. 

Wandelen met ‘Geloof 
en een Hoop Liefde’ 

Castricum - Vanaf maandag 
5 september start een nieuw 
seizoen van het tv-program-
ma Geloof en een Hoop Lief-
de. De wandeling vindt dit 
keer plaats in Castricum: 
door de bossen en over het 
strand. Bewoners kunnen sa-
men met Geloof en een Hoop 
Liefde-presentatrice Hella 
van der Wijst en een door-
gewinterde gids John Heide-
man meewandelen. De wan-
delingen starten om 9.30 

uur en om 13.30 uur bij het 
Hof van Kijk Uit. Bij aanvang 
krijgen de deelnemers een 
goodiebag per twee perso-
nen, een flesje water en na 
afloop is er de mogelijkheid 
om na te praten met Hella 
met koffie of thee. De kosten 
voor de wandeling zijn vijf 
euro voor EO-leden en tien 
euro voor niet-leden.  
Uitzending om 17.50 uur op 
NPO 2. Aanmelden via de 
website van de EO.

Castricum - Zondag 4 sep-
tember begint er weer een 
nieuw kerkseizoen. De eu-
charistieviering van 10.30 uur 
wordt opgeluisterd door het 
Gemengd Koor van de Pan-
cratiuskerk. Onder leiding 
van dirigent Joost Doodeman 
en onder begeleiding van or-
gelmuziek van organist Ro-
nald Schollaert zal het koor 
de Messe Brève van Gou-
nod zingen,  Tjebe Pajom van 
Bortniansky en Tantum ergo 
van Widor. 
Tijdens deze viering wordt 
speciale aandacht geschon-
ken aan de Voedselbank.  Al 
jaren is het parochiehuis een 
belangrijk afnamepunt hier-
van. Een woordvoerder van 
PCI (Parochiële Charitatieve 
Instelling) vertelt hierover.

Diverse waardevolle kerkelij-
ke attributen van de gesloten 
Maria ten Hemelopneming 
kerk in Bakkum hebben een 
nieuwe bestemming gekre-
gen. Twee beelden  zijn be-
vestigd aan twee pilaren vlak 
voor het planum in de Pan-
cratiuskerk. Een klok is ge-
schonken aan de zusters van 
het Liobaklooster. De twee-
de  klok is in een door vrij-
willigers van Boshutten Sint 
Wilfried gebouwde klokken-
toren geplaatst op één van de 
onderkomens van de Boshut-
ten op de Zanderij. De derde 
luidklok, de ‘Brandsen’ klok  
is over gebracht naar de op-
nieuw ingerichte tuin van de 
Pancratiuskerk. Daar is een 
houten constructie geplaatst, 
ook weer door diezelfde vrij-
willigers. Deze klok is enke-
le jaren na het overlijden van 
Pastor Theodorus Gerardus ‘ 
Dirk’ Brandsen  gegoten door 
de Koninklijke klokken-gie-
terij te Aarle-Rixtel als herin-
nering aan hem. Dirk Brand-
sen is van 1961 tot 1984 pas-
tor geweest in de kerk van 
Maria ten Hemelopneming te 
Bakkum. Na de viering wordt 
de klok in de parochietuin in-
gewijd door pastoor Kale-
ab. Hierna is er gelegenheid 
om in het parochiehuis, en bij 
mooi weer in de tuin, wat te 
eten en te drinken. 
Vanwege het monumenten-
weekend op 10 en 11 sep-
tember is in de Pancratius-
kerk een expositie ingericht 
met iconen van de Castri-
cumse schilder Cor Kroo-
ne. Cor heeft  menig geïnte-
resseerde les  gegeven in de 
speciale techniek die het ver-
vaardigen van iconen vereist. 
Al op 4 september kan men 
de iconen bezichtigen en 
daarna iedere vrijdagochtend 
tijdens de ‘open kerk’. 

Startzondag 
Pancratiuskerk

Plons in water bij mooiste kampvuur 
Castricum - Na een natte 
start brak de zon door voor 
de kinderen van Timmerdorp 
afgelopen week. Na een paar 
tropische dagen was het vrij-
dagavond tijd voor het mooie 

einde, de fik ging er in. Het 
hout was droog en het vuur 
greep razendsnel om zich 
heen. Kinderen zochten de 
koelte op van het water. Toen 
de toren ineenzakte was het 

voorbij, die mooie week voor 
de deelnemende kinderen, 
maar niet totdat ook alle vrij-
willigers de traditionele  duik 
in het water hadden geno-
men. Foto: Henk Hommes.   

Castricum - Volleybalver-
eniging Croonenburg is de 
eerste volleybalvereniging 
in Nederland die een Be-
weegdiploma met Nijntje 
als ambassadeur aan mag 
bieden. 

Het behalen van een be-
weegdiploma voor het jonge 
kind is nog niet zo vanzelf-
sprekend, maar belangrijk 
voor de motorische en socia-
le ontwikkeling van een jong 
kind. 
Ouders van wie kinderen de 
beweeglessen hebben ge-
volgd, zijn erg enthousiast. 
Volgens hen durft hun kind 
nu meer. Bij sommige kin-
deren gaat het fietsen met 
sprongen vooruit. Bij an-
dere kinderen is ook het 
zwemmen een stuk verbe-
terd. Op zaterdag 3 septem-
ber gaat het Funvolley/Nijn-
tje beweegdiploma weer van 
start. Van 10.00 tot 11.00 in 
de sportzaal van het Clusius-
college aan de Oranjelaan in 
Castricum. Alle kinderen van 
2,5 tot 6 jaar zijn welkom. 

Funvolley 
beweegdiploma

Trainingen van start AVC

Castricum - Er starten de-
ze week twee hardloopgroe-
pen bij AVC. Startende hard-
lopers kunnen meedoen aan 
Start to Run. Dit is een pro-
gramma waarbij ze in ze-
ven weken trainen om 25 mi-
nuten achter elkaar te kun-
nen hardlopen. De trainin-

gen starten op zaterdag 3 
september om 9.30 uur van-
af het clubhuis. Aanmelden 
via www.yakultstarttorun.nl  
De trainingen worden ge-
geven door Piet-Hein Twisk. 
Voor ervaren hardlopers is 
er de Egmondstage Erva-
ren hardlopers die zich wil-
len voorbereiden op de Eg-
mond halve marathon, kun-
nen terecht bij trainer Ari 
Smit. Vanaf woensdag 31 au-
gustus tot begin januari 2017 
organiseert de AV Castricum 
voor recreatieve lopers hard-
looptrainingen. Aanmelden 
op 31 augustus om 19.15 uur 
in het clubhuis of zaterdag 3 
september om 9.15 uur in het 
clubhuis. Vooraf aanmelden 
is niet nodig voor deze ken-
nismakingstrainingen. 
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Akersloot - Er lopen mo-
menteel twee gelukkige men-
sen rond in Hotel Akersloot. 
Willem en Sandra Franke, die 
hier zwemlessen verzorgen, 
kunnen er bijna niet over uit 
hoe mooi het allemaal is ge-
worden. ,,Dit is nu het mooi-
ste zwembad van Noord-Hol-
land!”, roept Sandra enthou-
siast. In vier maanden tijd 
werd het zwembad van Ho-
tel Akersloot compleet ge-
renoveerd. Nu komt de ope-
ning in zicht. Afgelopen week 
werd het bad gevuld met wa-
ter, maar het duurt nog heel 
even voordat het water goed 
op temperatuur is.

De zwemlessen worden 
sinds de opening van het 
eerste zwembad in 1982 ver-
zorgd door Willem Franke. 
Sinds januari 2004 zijn hij en 

zijn vrouw Sandra actief in 
het bad met hun Particulie-
re Zwemschool. Kinderen uit 
de gehele regio en daarbui-
ten hebben hier een diploma 
behaald. Sandra:  ,,Het nieu-
we zwembad is extreem luxe 
en voorzien van alle moderne 
voorzieningen en met mooie 
duurzame materialen.  Het 
hotel heeft speciaal voor de 
zwemschool diverse aanpas-
singen laten maken waar-
door de kinderen optimaal 
kunnen leren en de ouders in 
de meest luxe omstandigheid 
de les kunnen volgen. Alles is 
aangepakt; van machineka-
mer tot gescheiden kleedka-
mers en douches voor zwem-
lesklanten en hotelgasten. 
De begeleiders van de kinde-
ren die leren zwemmen, kun-
nen voortaan gebruikmaken 
van een wachtruimte waar-

in de temperatuur aanzienlijk 
lager ligt dan het zwembad 
zelf. Er is een akoestisch pla-
fond, een separate luchtbe-
handeling en dubbel geïso-
leerde buitenwanden. Maar 
ook gouden douchewan-
den met bewegingssenso-
ren en een parelmoer zwem-
badvloer. De ledverlichting is 
heel sfeervol, zowel boven als 
in het zwembad zelf. Er is een 
open haard, sauna, stoom-
cabine, rustruimte met ver-
warmde relaxbanken, fitness 
en whirlpool. En het zwem-
bad heeft een prachtige fon-
tein.”

De vloeren, wanden en rus-
truimtes zijn afgewerkt met 
mooie tegels in prachtige 
dessins. Ook is er een zoge-
naamde luie trap die schuin 
het water inloopt, aan de an-

dere kant loopt een rech-
te trap. De afmeting van het 
bad is hetzelfde gebleven. 
Het zwembad en de andere 
faciliteiten zijn exclusief voor 
hotelgasten en/of voor ieder-
een die zwemles volgt. ,,Wij 
zijn het Van de Valk concern, 
in het bijzonder Ben van der 
Valk, enorm dankbaar. Van 
der Valk heeft als particulier 
bedrijf, ongesubsidieerd, een 

zeer grote bijdrage geleverd 
aan het vergroten van de 
zwemveiligheid van vele kin-
deren uit de regio. Wij vinden 
het bovendien heel bijzonder 
dat met de investering die in 
de wellness is gedaan, zoveel 
rekening is gehouden met 
de wensen en behoeften van 
onze zwemschool.” De zwem-
lessen gaan op 5 september 
weer van start.

Inspraak windmolen-
parken in de Noordzee

Castricum - Het kabinet 
heeft nieuwe gebieden aan-
gewezen voor de bouw van 
windmolenparken op zee. 
Het gaat om twee gebie-
den binnen de zogenaamde 
12-mijlszone tussen 18,5 en 
22 kilometer uit de kust. 

De aanwijzing vindt plaats in 
de Ontwerp-Rijksstructuurvi-
sie Windenergie op Zee. Een 
van deze gebieden zal zicht-
baar zijn vanaf de Castricum-
se kust. Extra windmolens 

brengen het doel van het ka-
binet: 16% duurzame energie 
in 2023, dichterbij.
De twee extra stroken slui-
ten aan op eerder aange-
wezen gebieden buiten de 
12-mijlszone. Via een viewer 
op www.windopzee.nl kan ie-
dereen via internet een beeld 
krijgen van het zicht op zee 
bij de komst van de nieuwe 
windmolenparken. Dit kan 
bekeken worden vanuit 17 
kustgemeenten, onder ver-
schillende weersomstandig-

Ruby brengt cosplay 
naar Castricum

Castricum - Ruby, die zelf 
in Arnhem woont, heeft een 
nachtje bij haar moeder ge-
slapen in Castricum en is 
zondagmorgen om 9.00 uur 
op weg naar haar werk. Ze 
verkoopt merchandise tijdens 
de Comic Con in de RAI. 

Daar draait het allemaal om 
Hollywoodsterren, comic te-
kenaars, cosplay, gaming, 
anime, films en tv-series. Ru-
by draagt opvallende kleding 
en heeft daarbij een paar 
flinke oren op het hoofd. El-
venoren of toch van een ko-
nijn? ,,Het gaat hier om co-
splay, een vorm van perfor-
mance art”, legt Ruby uit. 

,,Het dragen van een cos-
play wordt vaak gedaan tij-
dens cosplay conventies. Sa-
men vormen we een hech-
te groep vrienden.” Het is in 
de jaren ’60 en ’70 begon-
nen in de community van 
Star Trek fans in de VS waar-
na het overwaaide naar Ja-
pan. Daar werd het massaal 
opgepikt. Op het station van 
Castricum wordt Ruby aan-
dachtig bekeken door al-
le reizigers. ,,Natuurlijk kijkt 
iedereen naar me op straat, 
maar dat maakt mij niks uit.” 
En dan begint het te regenen. 
,,Nu doe ik eerst mijn oren af, 
want die kunnen daar niet 
goed tegen.”

heden, op diverse tijdstippen 
van de dag, vanuit diverse 
zichthoeken en met twee ty-
pes windmolens. De ministe-
ries van Economische  Zaken 
en Infrastructuur en Milieu 
houden inloopbijeenkomsten 
om vragen te beantwoorden 
en informatie te geven over 
het project en de procedure. 

De bijeenkomst in deze re-
gio is van 19.00-21.00 uur op 
donderdag 30 augustus in 
Hotel Zuiderduin, Zeeweg 52, 
Egmond aan Zee. Ter inza-
ge liggen: de Ontwerp-Rijks-
structuurvisie Windenergie 
op Zee Aanvulling gebied 
Hollandse Kust voor toevoe-
gen van stroken voor wind-

parken op minimaal 18,5 km 
uit de kust en de daarbij be-
horende planmilieueffectrap-
port (planMER) en het re-
actiedocument op zienswij-
zen en adviezen over de No-
titie Reikwijdte en Detailni-
veau voor het plan MER. De 
ontwerpkavelbesluiten Hol-
landse Kust (zuid) I en II voor 
twee windparken op meer 
dan 22,2 kilometer uit de kust 
en de daarbij behorende mi-
lieueffectrapporten (MER-
en) en vastgestelde Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau. 

De stukken zijn te in te zien 
via www.windopzee.nl en lig-
gen ook in het gemeentehuis 
ter inzage.

Limmen - Zondag 4 septem-
ber wordt de GP Classic weer 
verreden. Dit is een fietstoer-
tocht met een afstand van 
circa 100 km, georganiseerd 
door de Limmer IJsclub en 
bedoeld voor leden en do-
nateurs van de Limmer IJs-
club en het personeel van GP 
Groot. De tocht wordt gere-
den met voorrijders die een 
gemiddelde snelheid van 25-
27 km aan houden, zodat er 
voldoende gelegenheid is 
om te genieten. Halverwege 
de tocht wordt de koffie met 
gebak aangeboden. Het ver-
trek is om 8.00 uur bij de GP 
Groot Infra en engineering, 
Hoogeweg 72 op de grens 
van Limmen en Heiloo. 

Limmer IJsclub 
gaat fietsen 

Castricum - Vanaf heden 
start het trainingsseizoen 
van Croonenburg met dit sei-
zoen nu ook een damesre-
creantenteam. Iedereen kan 
een aantal proeflessen mee 
draaien om de sfeer van 
sportief, recreatief volleybal 
te proeven. Op maandag trai-
nen de heren in de gymzaal 
van het Clusius College van 
20.00 tot 21.30 uur. Op don-
derdag traint het nieuwe da-
mesteam in De Bloemen van 
19.00 tot 21.00. Voor meer in-
formatie: recreanten@croo-
nenburg.nl. 

Volleybal voor 
recreanten 



Fortify opent het seizoen 
in café De Bonte Vivant!

Uitgeest - Zaterdag 3 sep-
tember opent de formatie 
Fortify het nieuwe muzieksei-
zoen in café De Bonte Vivant. 
Fortify staat garant voor een 
stevige portie bluesrock en 
rock. Op hun repertoire vin-
den we nummers van on-
der meer John Mayall, Stevie 
Ray Vaughan, Eric Clapton to 
Beth Hart, Joe Bonamassa, 
Black Crowes en ZZ-top.
Bij elkaar hebben de leden 
van Fortify een brede muzi-
kale ervaring die ze met veel 
enthousiasme over het voet-
licht brengen. Fortify bestaat 
uit: Esther Geerling - vocals, 
Hans Duijn - blues harp, Di-
nant Kistemaker - guitar, Ser-
ge van den Akker - bass en 
Marcel Lee – drums. 
Vanaf 22:00 zullen de eerste 
tonen van het nieuwe seizoen 
klinken en de toegang is zo-
als altijd gratis. De Bonte Vi-
vant vind je aan de Middel-
weg 180 in Uitgeest. 

Bestuurswisseling op komst
Businessclub belangrijk 
voor FC Uitgeest
Uitgeest - FC Uitgeest is een voetbalvereniging met een ste-
vig fundament. Niet alleen is het bestuurlijk en organisato-
risch goed georganiseerd maar heeft het ook extra onder-
steuning dat helpt het verschil te maken namelijk de Busi-
nessclub FC Uitgeest.
De leden van de club zijn lokale en regionale ondernemers 
die de club een warm hart toedragen en bereid zijn daarvoor 
een financiële bijdrage te leveren. Met dat geld worden on-
dersteunende faciliteiten geleverd voor de hoogste selectie 
elftallen. Het doel is uiteraard om zo hoog mogelijk te voet-
ballen maar vooral ook om getalenteerde voetballers uit de 
eigen vereniging duurzaam te binden aan de club. Het is na-
melijk altijd leuk om langs de lijn bij het eerste te staan en te 
zien dat de opgestelde elftallen een grote mate van herken-
baarheid hebben.

“Maar we hebben het ook gewoon gezellig met elkaar” legt 
de huidige voorzitter van de Businessclub Cor Jongejans uit. 
“We organiseren ieder jaar weer activiteiten voor de leden. 
Dat kan variëren van een etentje in een goed restaurant tot 
een bezoek aan voetbalwedstrijden. Natuurlijk is het ook een 
zakelijk netwerk en wordt er elkaar werk gegund als het voor 
een goede prijs is. Maar bovenal is het de binding die we 
hebben met een prachtige voetbalclub”.
De club is opgericht in oktober 2000 met als drijvende krach-
ten Roel Koster, Peter de Groot en Cor Feenstra. Een mooi 
project in die jaren is de realisatie van de bestuurskamer an-
nex sponsorhome. In 2006 nam Cor Jongejans het roer over. 
Samen met Peter de Groot en Jacob Groen weten ze de club 
uit te breiden en wordt onder andere het materiaalgebouw 
bij de kunstgrasvelden gebouwd. Nadat eerder al Peter de 
Groot gestopt was heeft ook voorzitter Cor Jongejans beslo-
ten het vaandel over te dragen. Na tien prachtige jaren vindt 
hij het wel mooi geweest. Op de aanstaande ledenvergade-
ring op 18 september zal Jacob Groen worden voorgedragen 
als de beoogde nieuwe voorzitter.
Het aankomende seizoen zal het bestuur dan bestaan uit Ja-
cob Groen (voorzitter), Johan de Meij (secretaris) en Rianne 
Demmers (penningmeester). 
“Uiteraard zijn nieuwe leden altijd van harte welkom. Ben je 
geïnteresseerd? Kom dan gerust eens langs bij thuiswed-
strijd van FC Uitgeest of neem contact op met één van de 
bestuursleden. Je bent van harte welkom in ons 
prachtige sponsorhome voor een hapje en een 
drankje tijdens en na afloop  van de wedstrijd. Je 
zult warm worden ontvangen”, aldus de schei-
dende voorzitter die natuurlijk wel gewoon lid 
blijft van de Businessclub.
De club FC Uitgeest is er maar wat blij met die 
positieve ondersteuning en de stimulerende 
krachten binnen de Businessclub. 

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest
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www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé

Cafe Bonte Vivant  Middelweg 180  Uitgeest   cafedebontevivantCafe Bonte Vivant  Middelweg 180  Uitgeest   cafedebontevivant

ZATERDAG 3 SEPTEMBER

Fortify
BLUESROCK FORMATIE

AANVANG 21.00 UUR

GRATIS ENTREE

BONTE VIVANT





   

    €
   €   
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - In de vorige eeuw kende bijna iedereen de Uitgeester familie de Bruijne op de 
Hogeweg in de Boerderij Waardenburg, alleen al denkende aan de kooltjes die gebruikt wer-
den voor een ETNA kachel en de autogarage. In de zomer van 2009 is de Boerderij gesloopt, 
Jo de Bruijne is tijdens de open dag van de nieuwbouw even wezen kijken met zijn kleinzoon 
om tevens “afscheid” te nemen van de plek waar hij zijn langste tijd heeft door gebracht. Nu,  
in het jaar 2016, is Jo 89 jaar. Men wilde tijdens de sloop het ‘vierkant’ behouden maar dit is 
niet gelukt, er is wel een prachtig complex voor terug gekomen en het draagt de naam Waar-
denburg. Het is een plaatje, met de hortensia’s op de voorgrond. Foto en tekst: Ger Bus

Zondag 11 september
ZienGames: uitdaging 
voor jong en oud
Uitgeest - Al eerder kondig-
de De Zien aan dat er een 
gezellig, sportief evenement 
zou plaatsvinden op 11 sep-
tember. Trots presenteren 
zij dan de ZienGames! Van 
15.00 tot 17.00 uur is jong en 
oud van harte welkom voor 
een middag vol uitdagingen.
Twintig verschillende spellen 
staan klaar op het terrein van 
het zwembad. De enthou-
siaste vrijwilligers van De 
Zien begeleiden het, samen 
met het team van Liefting-
Fit. Je gaat zwemmen, dui-
ken en rennen. Er zijn spellen 
met een slamball, tractorban-
den en kettlebells. En hoe is 
het met je gevoel voor balans 

en evenwicht? Hoe behendig 
ben je met een bal?
De moeilijkheid en uitdaging 
van de spellen wordt aange-
past voor drie verschillende 
categorieën: 7 t/m 10 jaar, 11 
t/m 14 jaar, 15 jaar en ouder. 
Scores worden bijgehouden, 
er is een competitie-element 
met kleine prijzen, maar: 
meedoen is belangrijker dan 
winnen!
Entree is voor abonnement-
houders gratis, overige deel-
nemers betalen 3 euro. Op-
geven is niet nodig.
NB: de aangekondigde Ob-
stakel Run heeft dus een an-
dere invulling en een andere 
naam gekregen.

Anneke Jelsma-de Jong 
prolongeert landstitel

Uitgeest - Van maandag 22 
tot en met zondag 28 augus-
tus streden 220 spelers op de 
gravelbanen van Tennisclub 
Etten in Etten-Leur om de 
nationale enkel-, dubbel- en 
gemengddubbelspeltitels tij-
dens de Nationale Veteranen 
Kampioenschappen (NVK).

De Uitgeestse Anneke Jels-
ma-de Jong is er wederom in 
geslaagd in haar leeftijdsca-
tegorie 70+ de nationale ti-
tel in het enkelspel binnen te 
slepen. Ook in de mix en de 
dubbel was Jelsma succes-
vol, zelfs in lagere leeftijdsca-
tegorieën. (archieffoto)

Ook Unitas begint weer
Uitgeest - Turnster Sanne 
Wevers heeft voor Nederland 
een geweldige gouden me-
daille behaald in RIO en ook 
het dames turnteam heeft 
geweldig gepresteerd. Bij 
Gymnastiek vereniging Uni-
tas kun jij ook de basis leg-
gen voor jouw droom om ooit 
aan de Olympische Spelen te 
mogen meedoen.
Vanaf vrijdag 2 septem-
ber starten de lesgroe-
pen jong talent en recrea-
tie meisjesturnen, op maan-
dag 5 september ook meis-
jes recreatie gymnastiek in 
de Meer. Op dinsdagmorgen 

6 september starten de Keep 
fitgroepen in de Zien. Op 
woensdagmorgen 7 septem-
ber start de Meer Bewegen 
voor Ouderen in de Klop en 
de ouder -en kindgym in de 
Zien. Op woensdagmiddag 
starten de kleuters in de Wis-
sel en op woensdagavond de 
Bodyshape.
Op dinsdag en zaterdag  trai-
nen de selectieturnsters in 
sportzaal de Meet. 
U bent altijd welkom voor 
een proefles en kijk voor het 
actuele en complete sport-
aanbod  op www.unitasuit-
geest.nl/lesaanbod.

De column van Monique.....

Ooooh Italië, wat is het toch een heerlijk land. In Nederland verbeeld ik mij het hele jaar door 
dat ik daar geboren had moeten worden. Dat ik vast in mijn eventuele vorige leven Italiaan-
se ben geweest en dat ik er eigenlijk minstens drie keer per jaar naar toe moet. In Nederland 
ken ik een paar Italianen en ik houd van ze.
Ze zijn spontaan, houden van theater, lekker eten en doen waar ze zelf zin in hebben. Eigen-
lijk ken ik geen een vervelende Italiaan.
In Toscane verblijven wij regelmatig bij een agriturismo waar een Siciliaans echtpaar het land 
bewerkt en met hun twee dochters een bijverdienste vindt in de verhuur van een zevental ap-
partementen. Ze spreken nauwelijks Engels wat iedere gast dwingt tot gebarentaal maar dat 
maakt het juist zo leuk. De oudste dochter heeft inmiddels een zoontje van vijf jaar luisterend 
naar de naam Andrea. Op de vrije zondag strijkt tutta la famiglia neer bij het zwembad en zo 
leerden wij het knaapje kennen. Andrea (spreek langerekt uit als Andreíaaaa) was een mooi 
kereltje met pikzwart haar en bruin lijfje dat, daar kwamen wij vrij snel achter, aanbeden werd 
door de volwassenen. Hij was zich hier in zijn zeer korte Italiaanse leventje best goed van be-
wust. Omdat iedereen in het grote bad zwom, wilde hij dat ook. Een logische wens, ware het 
niet dat Andrea dan vrij snel zou verzuipen bij gebrek aan zwemdiploma. Oma vertelde hem, 
bekrachtigd met veel decibellen, dat hij zijn zwembandjes om moest doen maar daar dacht 
Andrea anders over en jammerde en dreinde op huilerige toon. Tien familieleden bemoeiden 
zich er ombeurten mee waarbij iedereen de berispende zin met zijn naam begon, gevolgd 
door heel veel Italiaanse zinnen en gebaren. Wij herkenden het eigenwijze ‘ik-kan-heus-wel-
zwemmen’ gedrag van onze zoon toen hij dezelfde leeftijd had. Mijn man, van de korte klap, 
was het gezeur over de bandjes meer dan zat en riep vanuit het zwembad: “Nou, spring dan 
maar” waarop ons kind direct richting bodem verdween. Met één handbeweging haalde hij 
ons duikbootje proestend naar boven. Vanaf dat moment werden bandjes zonder morren 
reeds in het appartement omgedaan.
Maar dat zag ik deze familie niet doen. Gesprekken werden onmiddellijk onderbroken zodra 
Andrea iets op zijn zieligste toontje riep want dit kind kon je niet in zijn Goddelijke sopje gaar 
laten koken. Zijn boze tranen werden gedroogd, hij werd geknuffeld en gepamperd. Terwijl hij 
de pannen van het dak krijste om zijn zin te krijgen bekeken wij met stijgende verbazing dit 
tafereel. Deze kleuter zou met zijn grande drama wel eens in het Guinness Book of Records 
kunnen komen als het meest irritante Italiaantje dat ik ken. Bestaat er dus toch nog ééntje.

Monique Teeling

Italiaantje



Succesvolle Open Dag 
S.U.S. en Soos

Uitgeest - Op woensdag 24 
augustus hebben de S.U.S. 
en Soos een Open Dag ge-
houden. Deze werd goed be-
zocht. Bezoekers konden in-
formatie inwinnen bij de do-
centen en zich inschrijven 
voor de diverse activiteiten.
Ondanks dat veel activiteiten 
vol zitten en er soms zelfs een 
wachtlijst is, zijn er ook acti-
viteiten waar nog vrije plaat-
sen zijn. 

Pilates op donderdagmid-
dag
Pilates houdt in training, ba-
lans en samenwerking van li-
chaam en geest, d.m.v. speci-
aal ontwikkelde oefeningen. 
Hierdoor wordt een algehele 
goede conditie bereikt.
Pilates betekent dat je zeer 
bewust beweegt, met con-
centratie, controle, coördina-
tie, flow, precisie en een die-
pe ademhaling. Donderdag 
van 15.15 – 16.15 uur. Kosten 
80,- voor 30 lessen. Indien er 
meer lessen bijkomen wordt 
er 2,70 per les in rekening 
gebracht. Start zodra er vol-
doende aanmeldingen zijn.

Computercursus Windows 
10 gevorderden
U leert het verschil tussen het 
startscherm en het bureau-
blad, het gebruik van een 
configuratiescherm, mappen 
maken en daarin bestan-
den opslaan, een program-
ma downloaden en installe-
ren, een foto op uw bureau-
blad zetten, een Microsoftac-
count aanmaken (die heeft u 
nodig om apps (= program-
ma’s) te downloaden en te 
installeren), een back-up van 
bestanden maken op een ex-
terne harde schijf of op een 
memory stick, foto’s verstu-
ren, schoonmaakprogram-

ma’s gebruiken, muziek be-
luisteren, downloaden.  
Woensdag van 15.00 – 16.30 
uur. Start zodra er voldoen-
de aanmeldingen zijn. Kos-
ten 25,- voor 10 wekelijkse 
lessen.

Fotocursus ‘Met andere 
ogen kijken’ 
Hoe leert u betere foto’s ma-
ken? In de cursus is er aan-
dacht voor vlakverdeling, 
lichtinval, diafragma en om-
geving. Elke keer krijgen de 
cursisten een foto-opdracht 
mee naar huis. 
Maandelijks op dinsdag van 
09.30 – 12.00 uur, startdata 
30 augustus en 13 septem-
ber, kosten 12,- per seizoen.

Beeldhouwen en boetse-
ren
Beeldhouwen en boetse-
ren zijn creatieve en rustge-
vende bezigheden! Werken 
in speksteen, een zachtere 
steensoort, is goed mogelijk 
met gutsen, raspen of vijlen. 
Boetseren, met verschillende 
kleisoorten, is ook mogelijk. 
Het werk kan gebakken en 
geschilderd worden met o.a. 
acrylverf. Zowel bij beeld-
houwen als boetseren kan 
gewerkt worden naar model/
voorbeelden als naar eigen 
idee/impressie. De groepen 
worden begeleid door twee 
professionele en ervaren do-
centen. 
Eenmaal per 2 weken op 
donderdag  van 09.30 – 11.30 
uur. Startdata 1 en 8 septem-
ber. Kosten 16,- voor 16 les-
sen.

Bingo op woensdag 7 sep-
tember
Zaal open om 13.30 uur, aan-
vang 14.00 uur. Kosten 4,50 
voor een bingokaart. Er wor-

den 3 ronden gespeeld. Voor-
af opgeven is niet nodig.

Stedentrip Hoorn op 14 
september
In de historische binnenstad 
van Hoorn zijn tal van ge-
velstenen te vinden met re-
ligieuze afbeeldingen. ‘Ho-
rinees’ Chris Schrickx heeft 
een inventarisatie gemaakt 
en een wandeling samenge-
steld langs deze opmerke-
lijke beelden. Aangezien de 
reistijd niet lang is zullen we 
voor vijf uur weer terug zijn in 
Uitgeest.
Woensdag 14 september, 
vertrek vanaf station Uit-
geest. Kosten 2,-. Reiskosten 
zijn voor eigen rekening. Ei-
gen lunch meenemen. Gids: 
Wim de Wit. Opgeven ste-
dentrip bij Ada Molenaar, te-
lefoonnummer 310172.

Fotopresentatie Bank 
Beentjes op donderdag 22 
september
Deze keer wordt de serie 
over verdwenen bedrijfjes en 
neringdoenden vertoond. Het 
eerste deel van deze serie is 
op 7 oktober 2015 vertoond 
voor leden van de historische 
Vereniging Oud Uitgeest, 
maar omdat er veel mensen 
zijn die dit nog niet gezien 
hebben wordt het nogmaals 
vertoond. Donderdag 22 sep-
tember van 09.30 – 11.30 uur. 
Zaal open om 9.15 uur. Kos-
ten 2,- inclusief koffie/thee in 
de pauze. De voorverkoop is 
gestart.

Workshop E-books op 
donderdag 29 september
Bent u lid van de bibliotheek 
en zou u daar wel eens een 
E-book willen lenen? U leert 
een Web account aanmaken 
bij uw bibliotheek, een Ado-
be ID aanmaken, (deze heeft 
u nodig om uw e-reader te 
autoriseren), software aan-
maken voor een Sony Rea-
der (indien u een Sony e-rea-
der heeft), uw E-reader au-
toriseren, E-books uitzoeken 
en deze downloaden naar uw 
computer, een E-book op uw 
E-reader zetten. 
Donderdag 29 september 
van 09.30 – 11.30 uur, 4,- in-
clusief koffie/thee.
P.S. Het Leeslokaal Uitgeest 
is niet aangesloten bij de lan-
delijke bibliotheek.

Informatie en opgeven:
Alle activiteiten vinden plaats 
in dorpshuis de Zwaan, ten-
zij anders vermeld. Informa-
tie en opgave op het kantoor 
van de Stichting Uitgeester 
Senioren, op de eerste eta-
ge van dorpshuis De Zwaan, 
Middelweg 5, 1911 EA Uit-
geest, telefonisch: 0251 – 31 
90 20 of via de mail: s.u.s@
inter.nl.net. Zie ook: www.uit-
geestersenioren.nl.

Uitgeest - ‘Knielen op een 
bed violen’ is te zien op vrij-
dag 9 september in filmhuis 
de Zwaan.  De zaal is open 
vanaf 19.45 uur en de film 
begint om 20.15 uur
Hans en Margje Sievez leiden 
een bijzonder gelukkig leven. 
Ze hebben een mooi gezin en 
houden zielsveel van elkaar. 
Daarnaast bezitten ze een ei-
gen kwekerij. Dan slaat het 
noodlot toe. Op een dag ont-
moet Hans Jozef Mieras, een 
prediker van een streng gelo-
vige sekte. Als Hans dan ook 
nog een bovennatuurlijke re-
ligieuze openbaring krijgt, 
voelt hij zich geroepen om 
zich bij Mieras aan te sluiten. 
Margje ziet met pijn en ver-
driet toe hoe haar grote lief-
de zich steeds meer overle-

vert aan de prediker en diens 
streng Christelijke sekte.
Deze film is de verfilming van 
het gelijknamige boek van 
Jan Siebelink. De regie is in 
handen van Ben Somboog-
aart die ook de Tweeling re-
gisseerde. Hugo Heinen 
schreef het scenario. Doordat 
Heinen in het script koos voor 
het perspectief van Marg-
je krijgt de film een milde-
re lading dan het oorspron-
kelijke boek. Maar of de lief-
de uiteindelijk zal triomferen 
kunt u zien op 9 september 
in Filmhuis de Zwaan.
Toegang:  6 euro inclusief 
een kopje koffie voorafgaand 
aan de film (‘Vrienden’  5 eu-
ro). Kaarten in de voorver-
koop bij: Boekhandel Schuyt, 
Middelweg 139, Uitgeest.

Negatief zwemadvies 
voor Dorregeest

Uitgeest - De Regionale Uit-
voeringsdienst Noord-Hol-
land Noord heeft een nega-
tief zwemadvies ingesteld 
voor de locatie Dorregeest te 
Uitgeest 
In het water van deze loca-
tie is een blauwalgoverschrij-
ding geconstateerd. De Re-
gionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord (RUD 
NHN) heeft daarom, me-
de op advies van het Hoog-
heemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, besloten 
een negatief zwemadvies in 
te stellen. Op de locatie zijn 
borden geplaatst. 
Bij een negatief zwemad-
vies is zwemmen op die plek 
slecht voor de gezondheid. 
Zwemmen wordt iedereen 
afgeraden

Let op het bord
De RUD NHN adviseert om 
bij elk bezoek goed te letten 

op de blauwe borden die bij 
alle officiële zwemlocaties in 
Noord-Holland staan. Op de 
borden staat naast algeme-
ne informatie over de loca-
tie ook vermeld of op dat mo-
ment een waarschuwing, ne-
gatief zwemadvies of zwem-
verbod geldt. 

Actuele informatie
De RUD NHN geeft dage-
lijks actuele informatie over 
de kwaliteit en veiligheid van 
zwemlocaties in Noord-Hol-
land op www.zwemwater.
nl en via de zwemwatertele-
foon (088-1021300). De RUD 
NHN geeft actuele informa-
tie over negatieve zwemad-
viezen en zwemverboden ook 
door via Twitter @Zwemwa-
terRUDNHN. 

Via www.zwemwater.nl kan 
er ook een app gedownload 
worden. 
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Uitgeest - Op de Provin-
cialeweg ging vorige week 
woensdagavond rond half 
zeven een motorrijder onder-
uit na een aanrijding met een 
auto. 
De bestuurder van de mo-
tor maakte deel uit van een 
groep motorrijders en had 
een 14-jarige jongen achter-
op. Kort na de verkeerslich-
ten bij Busch en Dam trok hij 
op en maakte een stuurcor-
rectie. Hierdoor kwam hij in 
aanrijding met de achterzijde 
van een voor hem rijdende 
personenauto en kwam ten 
val. Hij gleed over het weg-
dek en kwam tot stilstand te-
gen een lichtmast.
De motorrijder en zijn pas-
sagier liepen vermoedelijk 
slechts fl inke schaafwonden 
op, maar werden wel voor 
verder onderzoek per ambu-
lance overgebracht naar het 
ziekenhuis.

Schaafwonden 
door valpartij

Uitgeest - Een tweetal per-
sonen werd vorige week 
maandag in een supermarkt 
aan de Melis Stokelaan door 
het personeel aangehouden. 
Eén van beiden had een pak-
je chocolade ter waarde van 
1.69 euro ontvreemd en werd 
overgedragen aan de politie. 
Hij bekende het feit en werd 
met een dagvaarding heen-
gezonden. Aan beide perso-
nen werd een winkelverbod 
uitgereikt.

Winkeldieven 
aangehouden

Uitgeest - In de nacht van 
vorige week maandag op 
dinsdag ontstond rond drie 
uur een confl ict op straat bin-
nen een grote groep jeugd 
op de Benesserlaan. Bij het 
ter plaatse komen van de po-
litie zette men het op een lo-
pen. Bij een onderzoek bleek 
dat een verkeersbord was af-
gebroken en vervolgens in 
een tuin was gedeponeerd. 
De daders konden niet wor-
den achterhaald.  
In dezelfde nacht werden op 
de Benesserlaan twee gepar-
keerde personenauto’s ver-
nield. Een personenauto liep 
een grote deuk op in de mo-
torkap en bij de andere auto 
werd een deuk in de linkerzij-
de getrapt.

Vernielingen op 
Benesserlaan

Zaterdag 03 september
Junioren:
FC Uitgeest JO17-1-Castricum JO17-1 14:30 
FC Uitgeest JO17-2-SVW 27 JO17-2 12:00 
FC Uitgeest JO17-3-Meervogels 31 JO17-2 14:30 
FC Uitgeest JO17-4-Castricum JO17-3 12:45 
Spaarnwoude JO16-1-FC Uitgeest JO16-1 13:30 
Westfriezen JO16-1-FC Uitgeest JO16-2 14:30 
Vitesse 22 JO15-1-FC Uitgeest JO15-1 12:00 
FC Uitgeest JO15:2-ADO ‘20 JO15-4 14:30 
Meervogels 31 JO15-2-FC Uitgeest JO15-3 12:15 
Assendelft JO15-2-FC Uitgeest JO15-4 09:30
FC Uitgeest JO14-1-Sp. Krommenie JO14-2 12:45 
FC Uitgeest JO14-2-ADO ‘20 JO14-1 10:15 
FC Uitgeest JO13-1-OSV JO13-1 10:15 
FC Uitgeest JO13-2-HSV JO13-2 11:15 
ODIN 59 JO13-2-FC Uitgeest JO13-3 09:00 
FC Uitgeest JO13-4-Fortuna W´veer JO13-4 13:00 
FC Uitgeest JO13-5-Fortuna W´veer JO13-6 11:30 
Fortuna W´veer JO12-1-FC Uitgeest JO12-1 12:00 
Sp Krommenie JO12-2-FC Uitgeest JO12-2 10:00 
FC Uitgeest JO11-2-Kennemers JO11-1 10:15 
Schoten JO11-1-FC Uitgeest JO11-3 10:00 
Velsenoord JO11-1-FC Uitgeest JO11-4 10:15 
Alcmaria V JO11-4-FC Uitgeest JO11-5 09:00 
FC Uitgeest JO11-6-Sp Krommenie JO11-4 10:00 
Geel Wit JO11-4-FC Uitgeest JO11-7 10:15
FC Uitgeest MO11-1-
Fortuna Wveer MO11 110:00 
DEM MO11-1-FC Uitgeest MO11-2 10:00 
ADO ‘20 JO9-1-FC Uitgeest JO9-1 09:00 
DEM JO9-3-FC Uitgeest JO9-2 10:00 
FC Uitgeest JO9-3-Jong Holland JO9-3 09:00 
FC Uitgeest JO9-4-WSV 30 JO9-4 09:00 
Meervogels 31 JO9-3-FC Uitgeest JO9-5 09:00 

ADO ‘20 JO9-6-FC Uitgeest JO9-6 09:00 
FC Uitgeest JO8-1-Fortuna Wveer JO8-1 09:00 
FC Uitgeest JO8-2-DEM JO8-2 09:00 
DEM JO8-4-FC Uitgeest JO8-3 11:30 
FC Uitgeest JO7-1-WK Minivoetbal 08:45 
FC Uitgeest KB1Trainingsgroep 09:00 

Meisjes:
FC Uitgeest MO19-1-V.V. Bergen MO19-1 14:00
FC Uitgeest MO17-1-RODA 23 MO17-1 10:30
Spaarnwoude MO17-1-
FC Uitgeest MO17-2 10:15
Winkel MO15-1-FC Uitgeest MO15-1 13:00
FC Uitgeest MO15-2-DSS MO15-1 12:30
FC Uitgeest MO13-1-
Grasshoppers MO13-1 09:00 
 
ADO ‘20 MO13-1-FC Uitgeest MO13-2 10:10 

Zaterdag 04 september
Senioren:
Kolping Boys 1 -FC Uitgeest 1  14:00 
ADO ‘20 2 -FC Uitgeest 2  10:30 
Kennemers 3 -FC Uitgeest 3  11:00 
FC Uitgeest 4 -Foresters de 4  10:30 
FC Uitgeest 6 -Vitesse 22 11  13:00 
Vitesse 22 6 -FC Uitgeest 7  11:00

Jongens:
FC Uitgeest JO19-1 -Zaanlandia JO19-1 10:00
FC Uitgeest JO19-3-Kolping Boys JO19-2 13:00 
FC Uitgeest JO19-4-Onze Gezellen JO19-2 13:00 

Dames:
FC Uitgeest VR1 -Meervogels 31 VR1  11:00

Modelbouwdag in 
Fort Veldhuis

Regio - Luchtoorlogmuseum 
Fort Veldhuis organiseert op 
zondag 4 september, in sa-
menwerking met de VWMH 
(Vereniging van Wargamers 
en Modelbouwers Haarlem-
mermeer), een modelbouw-
dag. In het museum treft u 
vele modelbouwers en spe-
cial interest groups die bezig 
zijn met hun modellen. Te-
vens worden vele al gebouw-
de modellen en diorama’s 
tentoongesteld en worden 
er nieuwe en oudere bouw-
modellen te koop aangebo-
den. Daarnaast worden voor 
het museum enkele antieke 

militaire voertuigen van de 
SRMME (Stichting Rijdend 
Museum Militair Erfgoed) 
opgesteld. Voor de hobbyist 
op modelbouwgebied is Fort 
Veldhuis op 4 september een 
bezoek dus meer dan waard. 
Het Fort is gelegen aan de 
Genieweg 1, 1967 PS Heems-
kerk. Het Fort is geopend van 
11.00 tot 17.00 uur. Toegang 
volwassenen 3,50 euro. Kin-
deren van 8 tot 12 jaar 2,50 
euro. Kinderen jonger dan 8 
jaar en houder van een vete-
ranenpas hebben gratis toe-
gang. 

Regio - Op woensdagavond 
31 augustus organiseert 
Wandelsportvereniging De 
Laatste Loodjes de  wande-
ling “Het Guisveld bij Avond”.  
Het is laatste avondwande-
ling in de reeks van zomer-
avondwandelingen 2016. De 
afstand van deze wandeling 
is 10,7 kilometer.
De start is bij de Clubge-
bouw RKVV Saenden, achter 
het station Wormerveer. Het 
clubgebouw van de voetbal-
vereniging is te bereiken via 
de tunnel onder NS station. 
Inschrijven kan vanaf  18.15 
uur en de start is om 19.00 
uur precies. Om ongeveer 
21.00 uur is iedereen weer 
terug bij het eerder genoemd 
vertrekpunt. Een routebe-
schrijving wordt verstrekt bij 
de start. Onderweg wordt 
niet gepauzeerd. 
De route gaat via de Zaan-
brug door Wormer naar het 
Bartelsluisje, door de Kal-
verpolder over het natuur-
pad Schanszichtpad met een 
mooi uitzicht op alle molens 
op de Zaanse Schans. Het 
laatste gedeelte van de wan-
deling gaat via Oud-Zaandijk, 

Rooswijk en over het Frans 
Marspad terug naar de fi nish.
Lid of geen lid iedereen is 
van harte welkom om in twee 
uurtjes deze heerlijk ont-
spannen  avondwandeling 
mee te beleven. Met uw te-
goedbon, die u ontvangt bij 
betaling van het startgeld, 
kunt u bij in het clubgebouw 
van Saenden een kopje koffi e 
of thee gaan gebruiken.

Kosten voor deelname zijn 
voor DLL leden 1,50, Bonds-
leden 2,50 en niet leden 3,50.
Alle verdere informatie: www.
wsvdelaatsteloodjes.nl.

Start to Run bij Lycurgus
Regio - De enthousiaste 
trainers van Lycurgus staan 
in de startblokken voor een 
nieuwe editie van Start to 
Run. De trainers bereiden 
zich voor op de cursus van 7 
weken die op 10 september 
weer begint. Terwijl iedereen 
nog lekker met vakantie is of 
geniet van lange zomeravon-
den met uitgebreide barbe-
cues, zijn Henk, Marri, Rei-
na en Minet al bezig met het 
verzinnen van leuke trainin-
gen en het spotten van mooie 
plekjes in de omgeving. Die 
hardlooptrainers houden 
zich het hele jaar door fi t en 
staan te popelen om mensen 
te helpen fi tter te worden en 
gezond te leven.
Je kunt haast niet beter be-
ginnen dan met Yakult Start 
to Run. Je gaat én werken 
aan je conditie, je energie en 
je gezondheid én maar liefst 
92% slaagt bij ons! Het is een 
verantwoord programma van 
zeven weken voor mensen 
zonder loopervaring, waar-
bij een professionele trainer 
jou coacht om het hele tra-
ject vol te houden. Zo komt er 
tijdens de cursus ook een fy-

siotherapeut, een voedings-
deskundige en een kleding- 
en schoenenexpert langs. Zo 
wordt trainen gemakkelij-
ker dan zelf gaan hardlopen 
want die trainer én dat ge-
zellige groepje loopmaatjes 
zijn een goede stok achter 
de deur, een extra stimulans 
om jou in shape te brengen. 
Laat je helpen met die #eer-
stestap: Start to Run.
Check yakultstarttorun.nl 
voor meer informatie.

Uitgeest - Vorige week 
woensdagmiddag was een 
persoon afvalhout in een 
oliedrum op zijn land aan de 
Geesterweg aan het verbran-
den. De oliedrum stond ech-
ter te dicht bij een paarden-
stal, waardoor de vlammen 
oversloegen naar de stal. De 
paarden stonden gelukkig in 
de wei, zodat er alleen spra-
ke was van materiële scha-
de. De brand werd door de 
brandweer geblust.

Paardenschuur 
vat vlam
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Hulp bij administratie?
Castricum - Het betalings-
verkeer kan lastig zijn. De 
vrijwilligers van het thuisad-
ministratieproject van Welzijn 
Castricum bieden ondersteu-
ning in een rustig tempo en 
met persoonlijke aandacht. 
Het kan gaan om eenmalige 
hulp, maar ook om hulp die 

regelmatig terugkomt. Ook 
kunnen zij helpen bij het in-
vullen van formulieren van 
instanties en het indienen 
van de belastingaangifte.

Meer informatie bij Welzijn 
Castricum, tel. 0251-656562, 
info@welzijncastricum.nl, 

Vrijwilliger bij Oud-Castricum, 
vluchtelingen of Zonnebloem? 

Castricum - Door de PR-
groep van Werkgroep Oud 
Castricum wordt gezocht 
naar een vrijwilliger met af-
fi niteit voor de historie van 
Castricum die persberichten 
wil schrijven betreffende ac-
tiviteiten van de werkgroep 
voor publicatie in de plaatse-
lijke en regionale nieuwsme-
dia. Tevens houdt zij de web-
site up-to-date. 
Welzijn Castricum is op zoek 
naar vrijwilligers die vluch-
telingen willen helpen bij 
de administratie tijdens het 
spreekuur op woensdag-
middag van 13.00-14.30 uur. 
Vluchtelingen kunnen tij-
dens het spreekuur langsko-
men met voor hen onbegrij-
pelijke brieven en mails, on-
dersteund worden bij de af-
handeling daarvan en gehol-
pen worden bij het ordenen 
van hun administratie.

De Zonnebloem organiseert 
regelmatig uitjes voor ou-
deren die door lichamelij-
ke beperkingen niet meer al-
leen kunnen. Gezocht wor-
den vrijwilligers die de gas-
ten willen brengen en halen 
met de eigen auto. Maximaal 
tien keer per jaar en de uitjes 
zijn meestal in een straal van 
twintig kilometer rond Castri-

cum.  Wie interesse heeft in 
dit werk of zich wil laten in-
formeren over de vele moge-
lijkheden in het vrijwilligers-
werk kan langsgaan, of een 
afspraak maken bij de Vrij-
willigers Vacaturebank tel.: 
0251-65 65 62. De vacatu-
rebank is ook te vinden op 
www.vrijwilligerswerkcastri-
cum.nl.  

Akersloot - Op zondag 9 ok-
tober vanaf 16.00 uur wordt 
door handbalvereniging 
Meervogels ‘60 het evene-
ment ‘Waar schijt de geit?’ 
georganiseerd bij ‘t Boshuis. 
Het handbalveld wordt hier-
voor afgezet en in kavels 
verdeeld. Binnen de afzet-
ting wordt een geit losgela-
ten. Het is de bedoeling dat 
de geit op een van de kavels 
een grote boodschap doet. 

De kavels zijn gekoppeld aan 
lootjes, die voor aanvang van 
het evenement worden ver-
kocht. Het lootje dat gekop-
peld is aan de kavel waarop 
de geit poept, wint 250 euro. 
Ook de kavels die direct aan 
de winnende kavel grenzen 
winnen een bedrag. De op-
brengst van dit evenement 
komt ten goede aan Meervo-
gels ‘60. De kaartverkoop be-
gint eind augustus.

Kanonschoten en fi etsen 
bij start Rondje Stelling

Regio - De fi etstoertocht 
Rondje Stelling wordt ko-
mende zaterdag weggescho-
ten door een ouderwets ka-
non. De offi ciële start is op 
Fort aan de Drecht. Naast 
het rijden langs de histori-
sche Stelling van Amster-
dam, die dit jaar haar 20-ja-
rig jubileum op de UNES-
CO-werelderfgoedlijst viert, 
staat de toertocht ook in het 
teken van aangepast fi etsen. 
De fi etsers dragen met hun 
deelname bij aan de realisa-
tie van het aangepaste fi et-
sennetwerk van de Raisin 
Hope Foundation Nederland 
(RHF), die daarmee mensen 
met hersenletsel de moge-
lijkheid wil bieden weer spor-
tief te bewegen.
RHF-ambassadeur Jelle Lug-
ten is samen met twee duo-
fi etsers en een driewiellig-
fi etser bij de start aanwezig. 
Zij rijden ter promotie van het 
goede doel van Rondje Stel-
ling de afstand van Uithoorn 
naar Wheelerplanet Spaarn-
woude, dat samen met  Fort 
aan de Ham in Uitgeest het 
trio startlocaties van Rondje 
Stelling vormt.  
Op de locaties Uithoorn en 
Uitgeest verzorgen dj’s de 
hele dag muziek om de fi et-
sers te verwelkomen. Op 

Wheelerplanet Spaarnwou-
de worden zij onthaald door 
presentator Jeroen Engeln. 
Op deze locatie is tevens 
een loterij voor de RHF met 
mooie fi etsprijzen, kunnen 
deelnemers op de wielerbaan 
tijdens de Handbike Challen-
ge ervaren hoe het is om op 
een aangepaste fi ets te rijden 
en doet het voor de Paralym-
pische Spelen 2020 trainende 
tandemduo Tom Gakes-Roel 
Scheij rond 13.00 uur een 
aanval op het parcoursrecord 
van Niki Terpstra op Wheeler-
planet. In Uithoorn zijn er om 
11.00 en 13.00 uur rondlei-
dingen op en over het fort en 
is er om 14.30 uur een wijn-
proeverij.
Rondje Stelling vindt plaats 
op zaterdag 3 september. Er 
kan worden gestart op zes 
verschillende afstanden op 
drie locaties. Dit zijn Whee-
lerplanet Spaarnwoude (30, 
85, 120 en 170 km), Uithoorn 
(45, 85 en 170 km) en Uit-
geest (60, 120 en 170 km). 
Alle informatie is te vinden 
op de website www.rondje-
stelling.nl. De toertocht gaat 
door Kennemerland, Zaan-
streek, Waterland, Amster-
dam, Rijn en Venen, Amstel-
land en Haarlemmermeer. 
Foto Frits van Eck.

Assumburgloop
Regio - IJsclub Kees Jon-
gert houdt op zondag 4 sep-
tember de Assumburgloop. 
De te lopen afstanden zijn 2,5 
km voor de jeugd tot en met 
15 jaar en de 10 km voor 16 
jaar en ouder. De lopers van 
de tien kilometer lopen twee 
ronden door park Assum-
burg, daarna de Zuidermaat-
weg richting de Broekpolder. 
Hier wordt een kleine lus ge-
lopen. Daarna lopen ze weer 
terug naar het park en de fi -
nish op het ijsbaan terrein van 
waar ook gestart is. Speciaal 
voor de jeugd is er een loop 
over 2,5 km Het parkoers van 
de 2,5 km bestaat uit een ron-
de door het park met ook de 
start en fi nish op het ijsbaan-
terrein. De inschrijving is van-
af 9.30 uur in het clubgebouw 
van de ijsclub aan de Ade-
laertlaan nr 5 in park Assum-
burg te Heemskerk.
De start van de 10 km is om 
10.30 uur en de start van de 
2,5 km is om 10.45 uur.
Voor meer informatie: fam.en-
thoven@ziggo.nl of Tel: 0251-
658778.

Juliana van Stolberg start 
met vernieuwd schoolplein 
Castricum - Na een jaar van voorbereidingen treffen, 
overleggen met de leerlingen, met Jantje Beton, Stichting 
IVN en de uitvoerder is erbegonnen met de vernieuwing 
van het plein van de Juliana van Stolberg. 
De leerlingen hadden grootse plannen en die zullen voor 
een groot deel gerealiseerd worden. De werkzaamheden 
vinden ook plaats gedurende het schooljaar, waaronder 
het aanbrengen van drie Cruijffcourts. In de loop van het 
schooljaar is de offi ciële opening.
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Florian Wolf heeft er zin in!
Uitgeest - “Top vijf spelen en 
een periodekampioenschap 
behalen moet de ambitie zijn 
met een prachtige club als 
FC Uitgeest”. Florian Wolf, de 
nieuwe trainer van FC Uit-
geest zegt het met het zelf-
vertrouwen van iemand die 
weet dat hij gelijk gaat krij-
gen. “Waarom ook niet. Ze 
hebben vorig jaar goed ge-
presteerd, jonge jongens 
zijn weer meer man gewor-
den en de routine is ook niet 
ver weg. Er zou dus zomaar 
een mooie mix kunnen ont-
staan van een team in balans 
met een gemiddelde leef-
tijd van zo’n twee- a drieën-
twintig jaar. Maar niet alleen 
daarom heb ik gekozen voor 
FC Uitgeest. Ik ben voordat ik 
een beslissing nam een paar 
keer wezen kijken en het is 
gewoon een goed gefacili-
teerde club met een prachtig 
complex. Daarnaast heb ik 
met de mensen van de club 
goede gesprekken gehad. 
Daaruit bleek dat de am-
bities niet ver uit elkaar la-
gen. Ik wil deze club en spe-
lers gewoon verder brengen. 
Ik merk nu al op de trainin-
gen dat de jongens leergie-
rig zijn en ik zie spelers die 
ik op dit moment tot mijn be-
schikking heb, nu al stap-
pen maken. Overigens is dat 
wel lastig hoor, die vakanties 
van al die jongens. Van har-
te gegund natuurlijk maar 
wel een hobbel in de aanloop 
naar de start van de compe-
titie. Naast mijn werk voor de 
selectie wil ik ook graag sa-
men met het bestuur bekij-
ken hoe en op welke wijze we 
de jeugdopleiding nog beter 
kunnen maken. Ik heb na-
tuurlijk in het verleden ruim 
ervaring opgedaan in het op-
zetten van jeugdopleidingen 
onder andere bij FC Volen-
dam. Daarnaast kunnen trai-
ningen altijd verbeterd wor-
den als het gaat om organi-
satie en intensiteit. Dat is na-
melijk gewoon heel moei-
lijk bij jeugdelftallen. Met 
mijn kennis en ervaring kan 
ik daar wellicht een bijdrage 
aan leveren. De weken voor 
de competitie heb ik voor-
al gebruikt om mijn spelers 
te leren kennen maar zal er 
natuurlijk ook steeds scher-
per voorgeselecteerd worden 
om zo tot een stevige groep 
te komen die het eerste elftal 
gaat bemensen. Daarbij zal 
ik vooral de beoogde speel-

Florian Wolf is geboren op 5 september 1986 en op dit 
ogenblik woonachtig in Assendelft. Florian is in het bezit 
van het diploma TC 1 en heeft o.a. in de klas gezeten met 
Ruud van Nistelrooij en Andre Ooier. Juist op het moment 
dat hij als talentvol voetballer op 17-jarige leeftijd de over-
stap zou maken van Blauw Wit Amsterdam naar de toen-
malige profclub Haarlem liep hij een ernstige knieblessure 
op. Voetballen zat er niet meer in maar gedurende zijn re-
validatie begon hij als CIOS student belangstelling te krij-
gen voor het trainersvak. Na gewerkt te hebben voor Spar-
ta Rotterdam, AZ, zaterdagclub Katwijk en DHC kwam hij 
drie seizoen geleden terecht bij de jeugd van Volendam 
waar hij de A1 onder zijn hoede kreeg. Daarmee promo-
veerde hij naar de Eredivisie en wist hij zich daarin het af-
gelopen seizoen te handhaven. Dit jaar hoopt hij FC Uit-
geest een stapje verder te brengen. 

wijze voor ogen houden. Ik 
wil graag met vleugelspit-
sen spelen en een team dat 
bij balbezit van de tegenstan-
der met veel mensen tegelijk 
agressief druk op de bal zet. 
Dat vereist  discipline en daar 
besteed ik dan ook veel aan-
dacht aan op de training. En 
juist daarin zie ik ook dat de 
groep leergierig is en dat ze 
het goed oppakken. Ik heb 

21 augustus (14:00 uur)  EDO - FC Uitgeest
24 augustus (19:30 uur)  FC Uitgeest - DCG
27 augustus (17:00 uur)  FC Uitgeest - OSV
4 september   Kolping Boys - FC Uitgeest
11 september   FC Uitgeest - LSVV
18 september   FC Uitgeest - Alkmaarse Boys
25 september   Zaanlandia - FC Uitgeest
2 oktober   FC Uitgeest - De Blokkers
9 oktober   KFC - FC Uitgeest
16 oktober   FC Uitgeest - ZAP
23 oktober   Beker/inhaalwedstrijd
30 oktober   Zilvermeeuwen - FC Uitgeest
6 november   FC Uitgeest - De Kennemers
13 november   De Zouaven - FC Uitgeest
20 november   Beker/inhaalwedstrijd
27 november   FC Uitgeest - West Frisia
4 december   FC Uitgeest - Stormvogels
11 december   De Foresters - FC Uitgeest
18 december   Beker/inhaalwedstrijd
25 december   vrij
1 januari   vrij
8 januari   vrij
15 januari   vrij
22 januari   Beker/inhaalwedstrijd
29 januari   FC Uitgeest - Kolping Boys
5 februari   LSVV - FC Uitgeest
12 februari   Alkmaarse Boys - FC Uitgeest
19 februari   FC Uitgeest - Zaanlandia
26 februari   Beker/inhaalwedstrijd
5 maart    Beker/inhaalwedstrijd
12 maart   De Kennemers - FC Uitgeest
19 maart   FC Uitgeest - KFC
26 maart   De Blokkers - FC Uitgeest
2 april FC   Uitgeest - Zilvermeeuwen
9 april   ZAP - FC Uitgeest
17 april   (PASEN) Beker/inhaalwedstrijd
23 april   FC Uitgeest - De Zouaven
30 april   West Frisia - FC Uitgeest
7 mei   Stormvogels - FC Uitgeest
14 mei   FC Uitgeest - De Foresters
21 mei   Start van de nacompetitie

Hierbij het gehele programma van FC Uitgeest voor 
het komende seizoen. U kunt deze wedstrijddagen 
alvast noteren in uw agenda.
De competitie start op 4 september. Alle competitie-
wedstrijden beginnen om 14.00 uur.

er dus vreselijk veel zin”, al-
dus de nieuwe sympathieke, 
heerlijk fanatieke trainer van 
FC Uitgeest. 
Dat laatste zal een beet-
je wennen zijn voor sommi-
ge spelers maar De Afvallen-
de Bal doceert : “Ga mee en 
volg hem”. Dan kunnen er zo-
maar weleens mooie dingen 
ontstaan in Uitgeest. (De Af-
vallende Bal)

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé

Uitgeest - Op vrijdag 2 sep-
tember is de eerste klaverjas-
avond van de Supportersver-
eniging van FC Uitgeest. Be-
gonnen wordt om 20.00 uur 

Klaverjassen bij FC Uitgeest
en het clubhuis van FC Uit-
geest is open om 19.30.
Neem gerust uw buurman/
buurvrouw mee om een ge-
zellige kaartavond te hebben.
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Drie commissievergaderingen
Komende week vergaderen de drie raadscommissies. De openbare bijeen-
komsten vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en beginnen 
om 20.00 uur.
Samenlevingszaken vergadert op maandag 5 september. Op de agenda staat 
onder meer een discussiestuk over (de mogelijkheden van) Beschut werken. 
Dinsdag 6 september is de beurt aan Grondgebiedzaken. Daar buigt men zich 
over onderwerpen zoals het Ontwerpbestemmingsplan Sportpark en een Ver-
klaring van geen bedenkingen voor uitbreiding van Jumbo, Melis Stokelaan 1. 
Donderdag 8 september sluit Algemene Zaken en Financiën de rij. Er wordt 
onder meer gedebatteerd over de Nulmeting klanttevredenheid dienstverle-
ning gemeente Uitgeest en over het Procesplan RAUM voor (her)ontwikke-
ling Erfgoedpark De Hoop. (Het gaat hier niet om een inhoudelijk plan, maar 
om de route om tot zo’n plan te komen, inclusief sessies met inwoners en 
andere belanghebbenden).

Rian Verbeek exposeert ‘Levensloop’
Rian Verbeek-de Lincel exposeert vanaf donderdag 1 september in de 
hal van het gemeentehuis aan de Middelweg. De beeldend kunstenares 
en galeriehoudster in Noordwijk ontwikkelde in de loop der jaren een 
ongecompliceerde eigen schilderstijl. Met veel gevoel voor kleur maakt 
zij schilderijen, met strand en natuur in een hoofdrol. Rian is een typi-
sche autodidact: opgeleid buiten de officiële academies werkt zij zon-
der enige binding met tradities, stromingen of mode. In de expositie ‘Le-
vensloop’ toont zij haar veelzijdigheid aan technieken.
Haar inspiratie is het spel met 
licht en donker. Altijd is zij op 
zoek naar grote contrasten, 
waarin alles meer tot leven komt, 
meer diepte of volume krijgt. Zij 
geniet ervan te laten zien hoe 
mooi de natuur is, de dieren, de 
bloemen, het strand etc. Daarbij 
zoekt zij steeds naar een nieuwe 
stijl, naar verdieping. In technie-
ken die uiteenlopen van verfijnd 
aquarelleren, waarbij de ‘kunst 
van het weglaten’ een grote rol 
speelt, tot werken met mixed 
media, waarbij zij gretig gebruik 
maakt van pasta, verf en spatel. 
 
Acht jaar geleden begon zij 
met het beschilderen van het 
nu zo populaire steigerhout. 
Zo hangt in het gemeentehuis 
van Noordwijk ‘haar’ Willem-
Alexander, waarmee zij een prijs 
won ten tijde van de kroning. 

Slijpen aan spoor in Uitgeest
In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 september voert BAM Rail slijp-
werkzaamheden uit aan de spoorlijn in Uitgeest. Het gaat om regulier on-
derhoudswerk. Dat vindt plaats tussen 01.30 en 05.10 uur. Er kan enige ge-
luidshinder optreden.

Vakantie op het water van Uitgeest
De vakantie is al weer bijna over zijn hoogtepunt heen, maar ook in Uit-
geest is flink vakantie gevierd. Dat gebeurde natuurlijk vooral op de bin-
nenwateren, het meer en de oeverparken. De plezierboot op de foto pro-
beert via de sluis  Meldijk van het Binnenmeer naar de binnenhaven en het 
Uitgeestermeer te komen. Met een paar centimeter speling aan stuurboord 
en bakboord kwam het allemaal voor elkaar (foto: gemeente Uitgeest).

Gemeenten waarderen man-
telzorgers met cadeaubon
Iedere inwoner van de gemeente Uitgeest die wordt geholpen of ver-
zorgd door een mantelzorger, kan voor hem of haar een ‘mantelzorg-
waardering’ aanvragen. De gemeente heeft daarover onlangs een brief 
gestuurd naar alle inwoners van wie de gemeente weet dat zij mantel-
zorg krijgen.   
Veel mensen die ernstig of langdurig ziek zijn, worden geholpen door 
mantelzorgers. Met al hun belangeloze inzet zorgen de mantelzorgers 
ervoor dat mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen blijven wo-
nen. Ze zijn onmisbaar in de samenleving. Daarom wil de gemeente 
hen een blijk van waardering geven in de vorm van een cadeaubon. De-
ze ‘mantelzorgwaardering’ is geen vergoeding voor onkosten, maar een 
waardering voor de ondersteuning en zorg die mantelzorgers in 2016 
hebben geboden.

Wie kan de mantelzorgwaardering 2016 aanvragen?
De waardering is bedoeld voor mantelzorgers die in 2016 minstens drie 
maanden intensief voor een ander hebben gezorgd. De aanvrager moet 
wonen in Uitgeest. De mantelzorger(s) mogen ook buiten Uitgeest wo-
nen. Ook mensen van wie de gemeente niet weet dat zij mantelzorg krij-
gen – en die dus geen brief hebben ontvangen –  kunnen iemand voor-
dragen. 

Hoe een mantelzorger aanmelden?
Degene die de mantelzorg krijgt, kan op het ontvangen formulier een 
of meer mantelzorgers aanmelden; ze mogen alleen niet op hetzelfde 
adres wonen. Het formulier moet uiterlijk 30 oktober 2016 worden op-
gestuurd naar de gemeente. Het adres staat op het aanvraagformulier. 
Wie geen formulier heeft ontvangen kan er een aanvragen bij het Sociaal 
Team van de gemeente Uitgeest, tel. 14 0251. 

Wat krijgt de mantelzorger?
De gemeente toetst eerst de aanvraag. Is de aanvraag terecht, dan ont-
vangt de mantelzorger rond 10 november, de landelijke Dag van de Man-
telzorg, een cadeaubon als blijk van waardering voor zijn of haar goede 
zorgen. Het bedrag van de cadeaubon wordt in oktober bepaald. 

Registratie
De gemeente registreert iedereen die via het aanvraagformulier wordt 
opgegeven voor de mantelzorgwaardering 2016 als mantelzorger. Zo 
wil de gemeente een beter beeld krijgen van de grootte van de groep 
mantelzorgers en de mate waarin ze worden belast. Dat geeft inzicht in 
de wijze waarop de gemeente hen kan ondersteunen. 

BURGeRLijke StanD
GeBORen 
Philou Snijder, dochter van O.P. 
Snijder en R. Paling 
Renee Liv Wijnhoff, dochter van 

j.P.a Wijnhoff en L. kalschoven

GetROUWD 
Dhr. M.P.e. ngambi en mw.  i.a. 
ter Hoeve

Ophaaldata gft-afval
in week 36 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 5 september 
De kleis en Waldijk: woensdag 7 september 
De koog: donderdag 8 september 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 9 september

Met ‘De bouwvakker’ scoorde Rian Ver-
beek hoog in de competitie ‘Schilderij 
van het jaar 2013’.
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