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Jas voor Tweede Broeker
Uitgeest - De door de bon-
te knaagkever aangetaste 17e 
eeuwse ‘Tweede Broeker’ in Uit-
geest kreeg maandag een jas 
aangemeten om de molen lucht-
dicht af te sluiten, waardoor het 
mogelijk wordt de schadelijke 
houtworm met gas te bestrijden. 
Zonder die behandeling zou het 
monument verloren gaan. Inmid-

dels is ook een actie op gang ge-
komen om de reddingsoperatie te 
kunnen financieren. 

De Stichting Uitgeester en Aker-
sloter Molens –die de kosten 
voorschiet- heeft daar een reke-
ning voor opengesteld: nr NL-
96RABO0363401261 onder ver-
melding van Tweede Broeker.

Laatste diploma’s in De 
Zien dankzij juf Gitta
Uitgeest - Zaterdag heeft juf 
Gitta van Optisport in zwembad 
De Zien haar laatste klasje kun-
nen laten afzwemmen.  De C-
zwemmers hebben hun C diplo-
ma gehaald, dankzij juf Gitta.
Juf Gitta stopt net zoals Opti-
sport met het beheer van zwem-

bad De Zien. Na 15 jaar en 1700 
kinderen die hebben les ge-
zwommen gaan Gitta en haar 
team het stokje overdragen aan 
een groep vrijwilligers.
Juf Gitta,  namens alle kinderen 
bedankt voor alle zwemlessen.
En heel veel geluk in Australië.

Uitgeest - Op zaterdag 13 sep-
tember begint het nieuwe sei-
zoen van het Open Podium bij 
De Zwaan Cultureel.
De afgelopen jaren is het Open 
Podium een steeds groter succes 
geworden met een grote varia-
tie aan artiesten. Inmiddels zijn 
het niet alleen meer muzikanten 
maar ook cabaretiers, gooche-
laars en andere kleinkunstarties-
ten die hun weg naar dit podium 
weten te vinden. 
Voor de bezoekers is het elke 
keer weer en verrassing wat de 
avond brengt! In een ontspan-
nen sfeer, met een kopje koffie 
of een glaasje wijn of bier er bij, 
heerlijk genieten van de optre-
dens van meer of minder erva-
ren artiesten.
Voor dit eerste Open Podium 
staan in ieder geval gepland: 
Ger Belmer (zie foto, gemaakt 
door Jeroen Otto), die Neder-
landstalige liedjes en lichte ge-
dichten brengt. Ook treedt op 
Mark Minnema met band, zij 
spelen country. Verder Rei-
nier Burgering die zijn optreden 
doorspekt met pop, folk en co-
vers en ook Guus Schroder met 
band komt en speelt blues/folk/
country. Daarnaast is het altijd 
een verrassing of zich nog ande-
re artiesten melden. 
Het Open Podium vindt plaats in 
Dorpshuis de Zwaan. Begonnen 
wordt om 20.30 uur en de toe-
gang is gratis!

Nieuw seizoen 
Open Podium
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Nu spaaractie voor 
BIBIZA armbandjes
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Uitgeest - De Jonge en Ou-
de duiven van PV de Snelvlie-
ger vlogen voor de derde maal 
dit seizoen, nu vanuit het Belgi-
sche Wolvertem met een afstand 
van 175 km. Het aantal deelne-
mers was 9 met 131 ingekorfde 
duiven. Met een matige  wes-
tenwind werden de duiven in de 
middag gelost om 14.15 uur. Met 
nog veel regenbuien onderweg 
werd de snelste duif geconsta-
teerd om 16.10.03 uur in Uitgeest 
bij Piet Baltus met een gemiddel-
de snelheid van 1517,734 mpm 
(ruim 91 km p/uur). Het werd 
wederom een slechte aankomst 
voor de duiven, hevige regenbui-
en trokken op het moment van 
aankomst over de regio. De uit-
slag van de eerste vijf  liefheb-
bers op de 3e wedvlucht Natour 
jonge en oude duiven van zater-
dag 30 augustus luidt als volgt: 
1-22-27e Piet Baltus uit Uitgeest, 
2-6-12-14-21e  Comb. Kerssens-
Krom uit Akersloot, 3-7-8-11-
13e  Gert Twaalfhoven uit Uit-
geest, 4-7-8-17-19-29e  Dirk de 
Bruin uit Uitgeest en 9-10-15-
18-24e Ron van Rijn uit Uitgeest. 
De taart gaat deze week naar 
Ron van Rijn met een duif op de 
laatste plaats in de uitslag en de 
attractieprijs geschonken door 
Jaap Teeling gaat ook naar Ron 
van Rijn met een duif op de 10de 
plaats. De eerste plaats van Piet 
Baltus was tevens goed voor een 
fraaie eerste plaats in het Rayon 
B tegen 81 deelnemers met 1280 
duiven.

Tevens zou die dag de laatste 
Jonge duivenvlucht van het sei-
zoen worden vervlogen, ech-

ter door de weersomstandighe-
den werd de lossingcommissie 
gedwongen een uitstel te ma-
ken naar de zondag. Vanuit het 
Franse Nanteuil le Haudouin 
(400 km) werden de duiven on-
der prima omstandigheden zon-
dagmorgen om 10.15 uur gelost. 
Voor deze vlucht was het aan-
tal deelnemers 7 met 158 dui-
ven. Na meer dan vijf uur vlie-
gen meldde de eerste en snel-
ste duif zich om 15.32.10 uur in 
Uitgeest bij Gert Twaalfhoven 
met een snelheid van 11262,928 
mpm (ruim 75 km p/uur). De uit-
slag van de eerste vijf  liefheb-
bers van de 7e en laatste Jon-
ge Duivenvlucht op zondag 31 
augustus luidt als volgt: 1-8-9-
10-12e Gert Twaalfhoven, 2-5-
17-19-23e Hein Berkhout, 3-4-
13e Dutch Day Flyers, 6-37e Dirk 
de Bruin en 7-25-39-40e  Comb. 
Kerssens-Krom. De taart van de-
ze vlucht gaat naar de Comb. 
Kerssens-Krom en de attractie-
prijs geschonken door Piet Bal-
tus gaat naar Gert Twaalfhoven 
met een duif op de 9e plaats. De 
eerste plaats van Gert Twaalfho-
ven was tevens goed voor een 
15e plaats in het Rayon B tegen 
67 deelnemers met 1215 duiven. 

Eindstand Kampioenschap 
Jonge Duiven: 
Onaangewezen: 1e Gert Twaalf-
hoven, 2e Comb. Kerssens-Krom 
en 3e Hein Berkhout.
Aangewezen: 1e Gert Twaalf-
hoven, 2e Ron van Rijn en 3e 
Comb. Kerssens-Krom.
Duifkampioen van de Dagfond 
werd Gert Twaalfhoven met zijn 
duif  2014-1850574. 

       Zo vlogen 
       de duiven 

Winnaar Piet Baltus

Ook weer een Kunstroute in 2015?
Uitgeest - Stelt u het ook op 
prijs, dat er in 2015 wederom 
een Kunstroute van Uitgeest 
wordt gehouden? Helpt u de or-
ganisatoren dan aan een spon-
sorbijdrage, door deel te nemen 
aan de RABO IJmond Fietsdag 
2014. Voor iedere deelnemer die 
de fietsroute uitrijdt,  ontvangt 
stichting de Nieuwe Kuil (organi-
sator van de kunstroute) van de 
RABO bank namelijk 12,50 euro.
De fietsdag, georganiseerd door 
het RABO Dichtbijfonds, wordt 
gehouden op zondag 21 sep-
tember. De route voert langs al-
lerlei mooie plekken in de regio 
en heeft een lengte van ca. 31,5 
km. Fietsers hoeven geen klant 
te zijn van de Rabobank. Start-
plaatsen voor boven het Noord-
zeekanaal zijn: Heemskerk: Golf 

Club Heemskerk, Communica-
tieweg 18 en Beverwijk: Sports-
bar LUA, Hoflanderweg 104. De 
deelnemers ontvangen na aan-
melding nadere informatie (o.a. 
over de bloktijd waarbinnen ge-
start dient te worden, een stem-
pelkaart en een routekaart)
Om u te kunnen informeren ver-
zoekt Stichting De Nieuwe Kuil 
u, uw naam, adres, telefoonnum-
mer en E-mailadres aan het se-
cretariaat door te geven. Hier 
kunt u zich tevens melden voor 
deelname aan de in het najaar 
te starten cursussen op het ge-
bied van Kunst/Creativiteit, Cul-
tuur en bewegingslessen. Een 
cursusprogrammaboekje 2014-
2015 is o.a. verkrijgbaar in het 
gemeentehuis en in de biblio-
theek.

Tevens is dit programma te bekij-
ken op de Website www.denieu-
wekuil.nl.
Nadere informatie m.b.t. de RA-
BO fietsdag is te lezen op: www.
rabobank.nl/privatebanking/lo-
kalebanken/ijmond/rabo_dicht-
bijfonds/fietsdag/.

Klaverjassen 
bij FC Uitgeest
Uitgeest - Vrijdag 5 september 
begint het klaverjassen bij FC 
Uitgeest. De avond begint om 
20.00 uur. Er zijn weer leuke prij-
zen te winnen met het kaarten 
en de verloting. Het clubgebouw 
is open vanaf 19,30 uur u bent 
van harte welkom.

‘Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis’
advertorial

Een Australische bouwvakker kon 
niet langer aanzien dat zijn zoontje 
zoveel last had van eczeem en begon 
aan de keukentafel zelf een middel 
uit te vinden voor de klachten van zijn 
zoon. Nu, veertien jaar later, is zijn 
huidverzorgingsproduct op natuurlijke 
basis in Australië het meest gebruikte 
natuurlijke middel tegen eczeem en 
psoriasis en is het bij veel mensen niet 
meer uit het leven weg te denken.

Jeroen Dorresteijn haalde de crème 
naar Europa en introduceerde het om 
te beginnen in Nederland. Dorresteijn 
vertelt: ‘Vrienden van mij hebben 
kinderen met eczeem die zich tot bloedens 
toe krabben. Op zoek naar een oplossing 
kwam ik op buitenlandse internetforums 
steeds goede ervaringen van het 
Australische “Grahams” tegen. Ik besloot 
een aantal producten uit het assortiment 
hierheen te halen en deelde die bij wijze 
van test uit aan mensen met eczeem, 
psoriasis, een jeukende hoofdhuid etc. 
Toen ik de reacties teruggekoppeld 
kreeg was duidelijk dat heel veel mensen 
hierin hadden gevonden wat zij al zo lang 
zochten; zij waren af van de ellendige jeuk 
en hun huid werd heel rustig’.

Sinds 2 jaar ligt “Grahams” in Nederland 
in de winkels. Het zijn stuk voor stuk 
probleemoplossende producten zoals 
de eerder genoemde Eczeem Crème 
en Calendulis Plus Crème (bij psoriasis), 
maar ook bijvoorbeeld shampoo voor 
een droge hoofdhuid (jeuk, schilfertjes, 
roos). Doordat winkels enthousiaste 
reacties van klanten krijgen en veel 
herhalingsverkopen zien, worden er 
weer meer mensen op het bestaan van 
Grahams gewezen. En de gebruikers zelf 
vertellen het natuurlijk ook door; vaak is 
het iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus 
de familie is als eerste op de hoogte als 
een product goed aanslaat. ‘We krijgen 
dagelijks heel emotionele reacties’, 
vertelt Dorresteijn tot slot. ‘Je kunt je niet 
voorstellen wat het met iemand doet als 
diegene altijd verschrikkelijk last van zijn/
haar huid heeft en nu ineens aan den lijve 
ondervindt dat er ook een leven zonder 
krabben en schilfers mogelijk is.’ 

‘Wondermiddel tegen 
eczeem en psoriasis’ 
Een Australische bouwvakker kon niet 
langer aanzien dat zijn zoontje zoveel 
last had van eczeem en begon aan de 
keukentafel zelf een middel uit te vinden 
voor de klachten van zijn zoon. Nu, veertien 
jaar later, is zijn huidverzorgingsproduct 
op natuurlijke basis in Australië het meest 
gebruikte natuurlijke middel tegen eczeem 
en psoriasis en is het bij veel mensen 
niet meer uit het leven weg te denken.

Sinds kort zijn de producten ook in Apeldoorn 
verkrijgbaar. Jeroen Dorresteijn haalde de 
crème naar Europa en introduceerde het om 
te beginnen in Nederland. Dorresteijn vertelt: 
‘Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem die zich tot bloedens toe krabben. 
Op zoek naar een oplossing kwam ik op 
buitenlandse internetforums steeds goede 
ervaringen van het Australische “Grahams” 
tegen. Ik besloot een aantal producten uit het 
assortiment hierheen te halen en deelde die 
bij wijze van test uit aan mensen met eczeem, 
psoriasis, een jeukende hoofdhuid etc. Toen ik 
de reacties teruggekoppeld kreeg was duidelijk 
dat heel veel mensen hierin hadden gevonden 
wat zij al zo lang zochten; zij waren af van de 

ellendige jeuk en hun huid werd heel rustig’.

Sinds 2 jaar ligt “Grahams” in Nederland 
in de winkels. Het zijn stuk voor stuk 
probleemoplossende producten zoals de 
eerder genoemde crème (Eczeem Crème 
en Calendulis Plus Crème), maar ook 
bijvoorbeeld shampoo voor een droge 
hoofdhuid (jeuk, schilfertjes). Doordat winkels 
enthousiaste reacties van klanten krijgen en 
veel herhalingsverkopen zien, worden er weer 
meer mensen op het bestaan van Grahams 
gewezen. En de gebruikers zelf vertellen 
het natuurlijk ook door; vaak is het iets 
waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie 
is als eerste op de hoogte als een product 
goed aanslaat. ‘We krijgen dagelijks heel 
emotionele reacties’, vertelt Dorresteijn tot 
slot. ‘Je kunt je niet voorstellen wat het met 
iemand doet als diegene altijd verschrikkelijk 
last van zijn/haar huid heeft en nu ineens 
aan den lijve ondervindt dat er ook een leven 
zonder krabben en schilfers mogelijk is.’ 

De producten van Grahams zijn te koop bij:

Drogisterij Brenda
Asselsestraat 132

Apeldoorn

Advertorial

Grahams skincare

Drogisterij Visser
Middelweg 78, Uitgeest
T: 0251312706
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Geboren
18-08-2014: Roosmarijn Johan-
na Maria van der Flier, doch-
ter van Alexander van der Flier 
en Lisette T.A. van Veen. 20-08-
2014: Joep Benja Zoontjes, zoon 
van Thomas P.M. Zoontjes en 
Meryl M. Nooij. 21-08-2014: Bo-
ris Ariën Jansen, zoon van Mar-
tin Jansen en Simone J. Berk-
hout. 24-08-2014: Olivier Derek 
Clemens Borst, zoon van Theo-
dorus A. C. Borst en Ilona Witha-
gen. 25-08-2014: Jahventley Di-
naiyro Sabajo, zoon van Gaitano 
D. Sabajo en Valerie Vendel. 26-
08-2014: Janne Visjager, dochter 
van Dennis Visjager en Marina 
Limmen. 27-08-2014: Luuk An-
thonius Benjamin lemmink, zoon 
Anthonius C.G. lemmink en Leo-
noor Bloedjes.

Aangifte Huwelijk/Geregis-
treerd Partnerschap:
29-08-2014: Gerardus Johannes 

Petrus Winder en Petronella Jo-
hanna Maria Kuijper.

Huwelijk en Geregistreerd 
Partnerschap:
22-08-2014: Adrianus G.A. 
Scheerman en Simone Schou-
ten. 22-08-2014: Eugène van Es-
veld en Joyce Faas. 22-08-2014: 
Robertus A.J. van ’t Ent en Da-
niela C. Ifrim. 27-08-2014: Jo-
hannes C.M. van Thiel en Barba-
ra M. van Spanje.

Overleden:
22-08-2014: Hendrika Wijpkje 
de Jong, echtgenote van Dirk C. 
van der Woerd. 26-08-2014: Ro-
bertus Antonius Maria Vermeu-
len, echtgenoot van Cornelia 
M.E. Wouters. 27-08-2014: Hen-
dricus Gerardus van ’t Hof, echt-
genoot van Johanna M. van Die-
pen. 27-08-2014: Engelbertus 
Pieter de Vries, echtgenoot van 
Tonia J. Kitsz.

Burgerlijke Stand Castricum

Castricum - Woensdag sloeg zijn hart weer over; natuurfotograaf Peter van Renen uit Limmen zag vier 
jonge ijsvogels die net uitgevlogen waren in de broedbiotoop. ,,Dit was het derde broedsel en het laatste 
voor dit jaar. Totaal hebben vrouw en man ijsvogel negen gezonde ijsvogeltjes grootgebracht.” 

Castricum - Dick Ravenstein 
(77) uit Castricum is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oran-
je Nassau. Dat kreeg de Castri-
cummer zaterdag te horen tij-
dens het Pompoenconcert in de 
Tuin van Kapitein Rommel. Bur-
gemeester Mans reikte het lint-
je bij de opening van het traditi-
onele concert uit. Dit jaar stond 
het concert in het thema van het 
twintigjarig bestaan van de ont-
moetingsplaats. Even zoveel jaar 

was Ravenstein actief als secre-
taris van de stichting. Hij deed 
correspondentie met organisa-
ties en personen, hield het ar-
chief bij en stelde de subsidie-
aanvragen op. Daarnaast was 
hij als bestuurslid ook actief bij 
de diverse evenementen die de 
Tuin organiseerde. Naast zijn 
werkzaamheden voor de stich-
ting was en is hij nog altijd ac-
tief voor de kerk. Hij is kerkrent-
meester (2005 – heden) en vrij-

Onderscheiding voor Dick 
Ravenstein en Klaas Zonjee 

Afzwemmers
Castricum - Tijdens de 
schoolvakanties van de basis-
scholen wordt er elke week in 
een zogenaamde weekcursus 
zwemles gegeven in zwem-
bad De Witte Brug. 

Deze zomer hebben 23 kandi-
daten hun zwemdiploma be-
haald. Teun van Ballegooien De 
Jong, Joey Hercegova, Hailey 
van Hove, Louise Kohlberg, Le-
vi van Wonderen, Mika Zonne-
veld, Wisse Beijering, Joachim 
Makungu, Lara Mijzen, Sanne 
Out, Daan Pekel, Daan Schreu-
der, Trijntje Verhoogt, Jim Glan-
dorf, Meis Pieters, Eline van der 
Veen en Isa Vocking en Philene 
Tammes hebben hun A-diploma 
gehaald. 
Tije Beentjes, Livia Bijlhout, Fer-
re Dijkstra, Chris Pepping en Le-
on Thomasse zijn geslaagd voor 
hun B-diploma. 

Limmen – Op zondag 7 septem-
ber tussen 12.00 en 16.00 uur 
mogen honden baantjes trek-
ken in het zwembad van Lim-
men. De entree voor de hond is 
drie euro, baasjes mogen gratis 
mee. Odisport maakt per hond 
een euro over aan Stichting ALS 
plus overige gedane donaties op 
deze dag. Bij binnenkomst ont-
vangt elke hond een verrassing. 
Er staan partytenten op het gras-

veld voor het geval het honden-
weer is. Net als vorig jaar is er 
een brede loopbrug zodat elke 
hond gemakkelijk in en uit het 
water kan lopen. Ook is er infor-
matie van onder andere: Kliniek 
Voor Gezelschapsdieren Uit-
geest, Shiva4dogs met verschil-
lende hondensporten en Dieren-
ambulance Kennemerland. Voor 
meer informatie: www.odisport.
nl.

Honden trekken baantjes 

williger bij de actie kerkbalans 
(1999 – heden) van de Protes-
tante Gemeente Castricum. 

Klaas Zonjee (83) uit Castricum 
ontving vorige week uit handen 
van burgemeester Mans een Ko-
ninklijke onderscheiding. Zon-
jee werd benoemd tot lid in de 
orde van Oranje Nassau voor 
zijn maatschappelijke en belan-
genloze bijdrage van ruim vijf-
tig jaar. Al in 1955 konden ze bij 
voetbalvereniging Vitesse ‘22 op 
hem rekenen. Maar liefst 25 jaar 
was hij actief voor de voetballers. 
Even zo veel jaar zette de Cas-
tricummer zich in voor Stichting 
Muttathara.  Bij de stichting, die 

zich inzet voor ontwikkelingssa-
menwerking in India en ande-
re derdewereldlanden, is Zon-
jee het gezicht van de kringloop-
winkel. Daar is hij minimaal twee 
maal per week te vinden. 
Ook houdt hij toezicht op de toe-
levering van de goederen. Dank-
zij de inkomsten van de winkel 
en donaties kan jaarlijks financi-
ele ondersteuning worden gebo-
den aan tientallen projecten die 
gericht zijn op scholing en ont-
wikkeling van kansarme kinde-
ren, armoedebestrijding en ge-
zondheidszorg. Zonjee werd ver-
rast op een feestje ter ere van 
zijn 25 jarig jubileum bij Mutta-
thara.

Beverwijk - Vrijdagochtend zijn 
twee personen, een 44 jarige 
man uit Castricum en een man 

In gestolen auto van 35 jaar uit Beverwijk, aange-
houden die in een gestolen auto 
reden die eerder deze maand in 
Monster was gestolen. De man-
nen zijn meegenomen naar het 
politiebureau.
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Einde Streetscape op Bakkerspleintje  
met fraai werk moeder en dochter

Castricum - Het is de aller-
laatste expositie van Street-
scape op het Bakkersplein-
tje en daar zocht organisa-
tor Saskia Steenbakker bij-
zondere exposanten voor. 
Dat is haar gelukt. Ria Ver-
gouw-Zonneveld exposeert 
prachtige stillevens uitge-
voerd in olieverf. Haar doch-
ter Marieke Vergouw laat ke-
ramiek zien. Zij maakt stijl-
volle potten,urnen en speel-
se objecten. Soms met een 
mysterieuze lading. Turquoi-
se speelt een hoofdrol in haar 
werk. 

Fijnschilderes Ria is oorspron-
kelijk uit Castricum afkom-
stig waar zij opgroeide in de 
Nuhout van der Veenstraat. Zij 
woont sinds 1965 in Zaandam. 
Zij bekwaamde zich in grafische 
technieken,werken met aquarel, 
acryl en olieverf. Zij is op zater-
dag 20 september van 13.00 tot 
17.00 uur in de galerie, samen 
met landschapsfotograaf Peter 
van den Berg, die dan net terug 
is uit IJsland waar hij het land-
schap rondom de vulkaan foto-
grafeert. De expositie van moe-
der en dochter is tot 25 septem-
ber in de etalages te zien. 

Het pand waar Streetscape in is 
gevestigd is verhuurd; er komt 
een winkel op het Bakkersplein-
tje 81. Maar Streetscape blijft ac-
tief, want Stichting Social Enter-
prise Castricum verkoopt vanaf 
eind september in hun winkel in 
de Torenstraat 52 kunst van kun-

stenaars via www.streetscape.nl 
Een deel van de opbrengst gaat 
naar de stichting. In deze nieuwe 
winkel wordt, net zoals bij Been-
tjes Interieur- en Slaapadvies op 
de Torenstraat 28, eens per twee 
maanden een nieuwe Street-
scape expositie ingericht. 

Programma Iskra start 
met jazztrio Kapok

Castricum - Iskra presenteert 
voor het komende concertsei-
zoen een uiterst veelzijdig pro-
gramma van klassiek, jazz en 
lichte muziek. Enkele prachti-
ge klassieke strijkkwartetten en 
pianisten, daarnaast swingen-
de jazz en tot slot het opvallende 
nieuwe geluid van de twee jon-
ge groepen Mannekijn en La-
dy Dandelion. Nog geen etiketje 
maar wel heel spannend.

Op zaterdag 13 september opent 
Iskra Jazzclub haar concertserie 
met het dynamische jazztrio Ka-

pok ‘the unusual jazztrio’ zoals zij 
zichzelf noemen. Met een onge-
bruikelijke bezetting van hoorn, 
gitaar en drums gaat het drietal 
op zoek naar eigentijdse klanken 
en ritmes. Trio Kapok van hoor-
nist Morris Kliphuis, gitarist Ti-
mon Koomen en drummer Rem-
co Menting vormt een zeer ver-
rassende en aparte jazzband. 
Hotel het Oude Raadhuis is de 
ambiance voor dit gezelschap. 
Kaartverkoop via www.iskra.nl  
of aan de kassa. Het adres is 
Dorpsstraat 65, Castricum , aan-
vangstijd 20.30 uur.

Zomaar een Zondagmid-
dag en meer in De Bak 

Castricum Zomaar een Zon-
dagmiddag begint weer op 7 
september in De Bakkerij en bur-
gemeester Mans komt een kijkje 
nemen. De Zwikband treedt op, 
er worden gedichten voorgedra-
gen door het Wijker Dichtersgil-
de en tussendoor is er onder an-
dere een popquiz. De zaal is om 
14.00 uur open en en is geen en-
tree 

Vrijdag 5 september speelt The 
Lucky Dice (foto) bluspop in De 

Bakkerij. Ron ‘Grandpa Death’  
Goudie was al eerder solo te be-
wonderen in De Bakkerij, maar 
heeft ditmaal zijn complete band 
meegenomen die bestaat uit in-
ternationaal gelouterde muzi-
kanten die soft punk spelen. 
Zaal open 21.00 uur, entree vier 
euro. Zaterdag 6 september is  
de albumpresentatie van Sweet 
Empire met support van Social 
Distrust  The Beatsteaks en Dif-
ferent Homes. Zaal open 21.00 
uur, entree vier euro. 

Castricum - Donderdag heb-
ben de lokale omroepen van 
Bergen, Castricum en Heiloo 
een samenwerkingsintentie ge-
tekend. Door samen te werken 

kunnen de omroepen beschik-
ken over meer radio- en tv-pro-
gramma's, maar ook de kwaliteit 
en professionaliteit verder ver-
beteren. 

Omroepen werken samen

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur    
vrijdag 16.00 & 21.15 uur   

zaterdag 21.15 uur   
zondag 19.30 uur   

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
A most wanted man

vrijdag 18.45 uur   zaterdag 16.00 uur   
zondag 19.30 uur   

Sin City: A Dame to kill for
donderdag 20.00 uur 

 vrijdag 16.00 uur   
zaterdag 18.45 uur  
zondag 16.00 uur   
dinsdag 14.00 uur   

Magic in the Moonlight
vrijdag & zaterdag 21.00 uur    

zondag 16.00  uur  
maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 & 20.00  uur   
woensdag 20.00 uur

Boyhood
vrijdag & zaterdag 18.45 uur    

The Fault in our Stars
zaterdag 13.30 uur  zondag 11.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
Planes 2 (NL) 2D

zaterdag 16.00 uur  zondag 13.30 uur 
woensdag 16.00 uur   

Oorlogsgeheimen
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 16.00 uur 
Hoe tem je een Draak 2 (NL) 3D

zondag 11.00 uur   woensdag 13.30 uur 
Heksen bestaan niet

Programma 4 sept t/m 10 sept 2014

A Most Wanted Man
In A Most Wanted Man, geba-
seerd op de bestseller van John 
le Carré, volgt het publiek een 
Tsjetsjeense moslim die illegaal 
naar Hamburg vlucht. Al snel ko-
men de autoriteiten achter zijn 
komst en die zijn vastbesloten uit 
te zoeken wie de man is. Wan-
neer de idealistische advocate 
Annabel Richter lucht krijgt van 

het verhaal, zet ze alles op alles 
om de Tsjetsjeen te beschermen. 
Ze krijgt echter tegenwerking uit 
onverwachte hoek. 
A Most Wanted Man is geregis-
seerd door de Nederlandse top-
fotograaf en regisseur Anton 
Corbijn, met een hoofdrol voor 
de recent overleden Philip Sey-
mour Hoffman.

Koop nu kaarten voor de Ladies 
Night van Pak van mijn Hart en 
krijg als eerste de titelsong van 
Nick & Simon. En als Corso Bios-
coop als eerste de Ladies Night 
van Pak van mijn Hart uitver-
koopt wacht er een nog grotere 
verrassing! 
Het kaartje inclusief koffie of 

Ladys Night: Pak van mijn Hart
thee met iets lekkers voor de 
voorstelling, wijn, rosé, bier of 
een frisdrank en lekkere hapjes 
aangeboden door Corso Uit Eten 
tijdens de pauze. Samen kost dat 
vijftien euro. 

Pak van mijn Hart is dé feelgood-
film voor de feestdagen. 
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Uitgeest - Dansstudio Just 
Dance/Stichting Balletclub Uit-
geest is inmiddels begonnen 
met zo’n 130 leden, maar er is 
nog plaats voor nieuwe leden! 
Verdeeld over drie locaties in 
Uitgeest verzorgen zij professio-
nele danslessen in verschillende 
stijlen voor kinderen van 2,5 tot 
18 jaar, waarbij plezier en dans 
voorop staan. Naast de huidige 
lessen peuterdans, klassiek bal-
let, demo-team en streetdance is 
er nieuw dit seizoen (bij voldoen-
de aanmeldingen):

• Boys class vanaf 6 jaar
• Hiphop vanaf 7 jaar
• Klassiek Ballet vanaf 9 jaar
• Breakdance vanaf 10 jaar
• Moderne Dans vanaf 11 jaar
• Dance & Fit vanaf 18 jaar

De dansschool sluit het danssei-
zoen altijd af met een spectacu-
laire voorstelling met ditmaal als 
thema “Just Dance like a Mo-
viestar”. Deze eindvoorstelling 
staat gepland voor 30 mei 2015 
in theater De Beun te Heiloo. Al-
le dansdocenten zorgen er in de 

lessen voor dat alle dansers dan 
een volledige dans kunnen la-
ten zien. 
Vorig jaar bestond de dans-
school 35 jaar en dat hebben ze 
gevierd met de daverende eind-
voorstelling: “The Queens of Just 
Dance” (zie foto)! 
Is uw interesse gewekt, kijk dan 
voor meer informatie op de web-
site www.dansstudiojustdance.
nl of mail naar info@dansstudio-
justdance.nl. Een eerste proefl es 
is gratis, dus kom kijken en dans 
gezellig mee!

SurpriSing start nieuw seizoen
Uitgeest - Het popkoor Surpri-
Sing is weer begonnen met re-
peteren op woensdagavond 
20.00 uur in O.B.S. deWissel in 
Uitgeest om op 21 september in 
de middaguren weer leuke, vro-
lijke alombekende nummers ten 
gehore te brengen tijdens de Ra-
bo Fietsdag op het Golfterrein in 
Heemskerk. Een heerlijke onder-
breking voor iedereen die tijdens 
de fi etstocht wil genieten van 
een korte pauze. 
Daarna gaat het koor zich opma-
ken voor haar reis naar Andalu-

sië. 64 deelnemers zullen 8 ok-
tober in alle vroegte op Schip-
hol klaarstaan om te beginnen 
aan een reis die zowel muzikaal 
als cultureel zal worden aange-
kleed met diverse hoogtepun-
ten. Om haar 10-jarig bestaan te 
vieren zal het koor plaatsen als 
Granada, Sevilla, Jerez, Mijas en 
Marbella bezoeken. Vooral de-
ze laatste plaats zal voor duizen-
den Nederlanders een genoeglij-
ke ontmoeting zijn met het koor 
als afsluiting van de wandelvier-
daagse. 

Na dit feestje gaat het koor zich 
weer voorbereiden op het kerst-
repertoire. Het koor kan nog wel 
nieuwe leden gebruiken, vooral 
mannen. Heeft u interesse in dit 
koor en wilt u lekker op woens-
dagavond komen zingen om ver-
volgens na afl oop van de repe-
titie gezellig een derde helft bij 
te wonen om alle stembanden 
te smeren, schroom dan niet en 
kom eens kijken of neem contact 
op via secretaris@surprising.nl. 
Meer informatie over het koor: 
www.surprising.nl

Mavo- of Havo-diploma 
op eigen manier halen
Regio - Een Mavo of Havo-di-
ploma halen, maar wel op de ei-
gen manier. Dat kan op het No-
va College Vavo op de Laurens 
Baecklaan 25 in Beverwijk. 
Dit schooljaar is daar het aan-
bod exacte vakken vmbo-t uit-
gebreid voor wie zich wil voorbe-
reiden op een beroepsopleiding 
in de techniek. Wie die vakken 
volgt, kan bovendien tegelijk het 
vak mechanica in het mbo van 
het Nova College volgen. Bij veel 
andere vakken is ook nog plaats, 
aanmelden is dus nog mogelijk.
Het Nova College Vavo verzorgt 

vrijwel alle reguliere vakken 
mavo/vmbo-t, havo en vwo. Het 
gaat om deeltijdonderwijs (vavo) 
voor iedereen die alsnog een di-
ploma of certifi caat wil behalen. 
Studenten volgen alleen de vak-
ken die ze nodig hebben voor 
hun diploma en/of hun vervolg-
opleiding en ze krijgen voldoen-
de persoonlijke aandacht en be-
geleiding. Iedereen die zich aan-
meldt, krijgt een persoonlijk in-
takegesprek om het meest pas-
sende studieprogramma en vak-
kenpakket te bepalen. 
Zie novacollege.nl/vavo.

Welkom bij 
Keurslager Dick Kok
Uitgeest - Vanaf 10 september 
gaat Dick Kok verder als Keur-
slager. Dick is bijzonder trots op 
het feit dat hij de naam Keursla-
ger mag voeren. Het merk staat 
voor het voldoen aan speciale ei-
sen op het gebied van hygiëne, 
kwaliteit, assortiment, presen-
tatie en service. Dick Kok sluit 
zich aan bij deze landelijke sla-

gersorganisatie, zodat er vak-
kennis kan worden uitgewis-
seld met vakspecialisten en col-
lega Keurslagers, met als resul-
taat nog meer vleesspecialiteiten 
en aantrekkelijke acties. Wat na-
tuurlijk gewoon blijft zijn de ver-
trouwde ambachtelijke lekkernij-
en en het vertrouwde team van 
medewerkers.

Prikpost RKZ in Uitgeest
Uitgeest - Het Rode Kruis Zie-
kenhuis (RKZ) in Beverwijk 
opent opende deze week een 
nieuwe ‘prikpost’ in Uitgeest. 
Met het openen van de nieu-
we locatie in verzorgingstehuis 
Geesterheem wil het RKZ tege-
moet komen aan de wensen van 
patiënten om dichter bij huis ser-
vice te verlenen.
Tot op heden waren trombose-
dienstpatiënten aangewezen op 
priklocaties in Assendelft, Cas-
tricum, Heemskerk, Wijk aan 
Zee en Beverwijk. Met de nieu-
we priklocatie in Uitgeest komt 
het totaal aantal priklocaties op 
acht, verdeeld over zes verschil-
lende woonplaatsen. Ook voor 
de patiënten die onder behan-

deling zijn bij medisch specialis-
ten in het RKZ bestond er geen 
mogelijkheid om zich in Uitgeest 
te laten prikken. Daar komt van-
af nu verandering in.
De nieuwe prikpost bevindt zich 
in het verzorgingshuis Gees-
terheem aan de Dokter Brug-
manstraat 15 in Uitgeest. Voor-
alsnog zal er worden gestart met 
één ochtend per week op dins-
dag van 08.00 tot 10.00 uur.

Voor hulpbehoevende patiënten 
van het RKZ die slecht ter been 
zijn, verandert er niets. De me-
dewerkers van het RKZ blijven 
gewoon aan huis prikken. Voor 
actuele openingstijden van onze 
prikposten zie: www.rkz.nl.



Overwinning voor 
motorcoureur Eric Ott
Uitgeest - In de wedstrijd voor 
het NK supercup 600 kampioen-
schap, verreden in Assen op 30 
augustus, behaalde Eric Ott de 
overwinning en wel met de Pole, 
de snelste rondetijd en 8 secon-
de voorsprong.
Racingteam Edwin Ott motoren 
had op het TT circuit van Assen 
28, 29 en 30 aug twee trainings-
dagen en een wedstrijddag. Bei-
de coureurs zouden dit keer 
meerijden, Alex Ott op de Yama-
ha YZF-R6 met rijnummer 96 en 
Eric Ott op zijn Yamaha YZF-R6 

met # 99. In de vrije trainingen 
ging het al lekker, ook Alex reed 
weer snelle tijden, het team ging 
tevreden de wedstrijddag tege-
moet. 
Alex trainde in de B-groep, dit 
omdat hij nog niet eerder een 
OWcup wedstrijd had gereden 
dit jaar. Maar de B-groep had 
twee trainingen op een natte 
baan en in A groep van de Su-
percup 600 was het nog net even 
droog in de eerste training. Dit 
kwam goed uit voor Eric die kon 
nog net een redelijk snelle tijd 

Eric Ott in actie (foto: Kees Siroo)

neer zetten waardoor hij op Po-
le kwam te staan. Alex had door 
zijn training in de regen een start 
positie vanaf P37. 
De wedstrijd startte om 16:30 
op een droge baan. Eric van Po-
le en Alex van P37. Eric was niet 
snel weg maar in de eerste ron-
de kwam hij de mannen die be-
ter startten al voorbij. Alex start-
te erg goed en ging gelijk in de 
eerste ronde al naar P13 van-
af P37! In de tweede ronde pak-
te Alex Ivar Doornbos, in de der-
de ronde Henry Compagner, 
in de vijfde ronde moest Roel 
Hoekstra eraan geloven.  In de 
laatste ronde ging Alex van P10 
naar P8 door Chris van Heuveln 
te pakken en William Tolhoek in 
de Ramshoek buitenom voorbij 
te gaan.
Eric kwam met 8 seconde voor-
sprong over de finish op P1, op 
P2 Stephan de Boer en op P3 
Danny van der Sluis. Wederom 
had Eric de snelste rondetijd van 
de wedstrijd op zijn naam staan 
een 1:43.6.
Alex eindigde op P8 met de 
tweede snelste rondetijd 1:44.2.
Wat een wedstrijd! Geweldig! 
Eric staat nog tweede in het 
kampioenschap met nog maar 
een kleine achterstand. Nog 
vier wedstrijden te gaan, twee 
in Hockenheim op 6-7 septem-
ber en twee wedstrijden in As-
sen op 27 september. Ook Alex 
zal deze laatste wedstrijden rij-
den. (Karin Ott)

Modelbouwdag in het 
Fort bij Veldhuis

Regio - Op zondag 7 septem-
ber organiseert luchtoorlogmu-
seum “Fort Veldhuis”, gelegen 
op de grens van Heemskerk en 
Zaanstad, in samenwerking met 
de VWMH (Vereniging van War-
gamers en Modelbouwers Haar-
lemmermeer) een modelbouw-
dag. In het museum treft u ve-
le modelbouwers en special in-
terest groups die bezig zijn met 
hun modellen. Tevens wor-
den vele al gebouwde model-
len en diorama’s tentoongesteld 
en worden er bouwmodellen te 
koop aangeboden. Voor kinde-

ren is er de mogelijkheid om on-
der begeleiding een model te 
bouwen. 

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

Voorstelling 
geannuleerd
Uitgeest - Helaas heeft de 
Zwaan Cultureel de voorstel-
ling ‘Drie Vrouwen van Willem 
I’ door ‘Het Portret spreekt’ we-
gens te geringe kaartverkoop 
moeten annuleren. Deze voor-
stelling stond op het programma 
bij De Zwaan Cultureel voor vrij-
dag  5 september maar gaat dus 
niet door.
Van harte nodigt De Zwaan Cul-
tureel u uit om één van onze an-
dere voorstellingen later dit sei-
zoen te bezoeken. De eerstvol-
gende voorstelling mag u eigen-
lijk al niet missen, Marjolein Me-
ijers, ook bekend van de Berini’s 
zal vrijdag 19 september op het 
podium staan. Koop daarvoor nu 
alvast uw kaarten, dat voorkomt 
teleurstelling bij een volle zaal!

Akersloot - Op de Geester-
weg heeft de politie zondagmid-
dag en –avond een alcoholcon-
trole gehouden. Tussen 14:00 en 
21:30 uur werden in totaal 924 
bestuurders aan de kant gezet 
voor een blaastest. Achttien be-
stuurders hadden alcohol genut-
tigd, maar niemand had de alco-
hollimiet van 0,5 ‰ overschre-
den. 
De alcoholcontrole werd gehou-
den in verband met het Rock en 
Roll-weekend in Akersloot.

Drankcontrole

Weekend van het Portret
Amsterdam/Uitgeest - In 
Loods 6 aan de KNSM-Laan 143 
in Amsterdam vindt van 5 tot 
en met 7 september het Week-
end van het Portret plaats. Zes-
tig professionele portretkun-
stenaard tonen hun topwerken: 
schilderijen, beelden en werken 

op papier.
Een van die kunstenaars is de 
Uitgeester kunstschilder Rob de 
Reus.
De tentoonstelling is vrijdag ge-
opend van 17.00 tot 19.00 uur en 
tijdens het weekeinde van 11.00 
tot 17.00 uur.

wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

STADSPOST BEVERWIJK

Graag uw aanmelding naar: info@beverwijksekoeriers.nl 

Of voor meer info. Tel.  0616780815

Zoekt per direct bezorgers in Heemskerk en Uitgeest
•  We zijn een klein bedrijf, maar omdat we het steeds drukker krijgen zijn we 
 op zoek naar mensen die in één of meerdere postcodes post willen bezorgen.

•  Scholieren, vutt ers of gepensioneerden zijn bij ons zeer welkom.

•  Ook voor mensen die graag een blokje om lopen is dit een leuke bijverdienste.

•  De vergoeding is een stuksprijs, dus elk bezorgd poststuk wordt betaald.

•  De bezorgdagen zijn maandag, woensdag en donderdag.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - “Mannen”. De ogen 
van de spelers waren gericht op 
de trainer, flarden condens hin-
gen nog in de kleedkamer waar-
door het licht dat door de kleine 
raampjes naar binnen kwam wat 
diffuus leek, de stilte was onge-
makkelijk voor spelers die ge-
wend waren honderduit te kwet-
teren. “Mijn filosofie als coach is 
dat ik een aanhanger ben van 
het “half mens en half voetballer 
principe”. Wat geldt voor jou als 
mens geldt ook voor jou als voet-
baller. Daarom starten we als 
voetballer met het einddoel voor 
ogen en dat is dit jaar kampioen 
worden zodat we weer als de so-
demieter uit die tweede klas-
se vandaan gaan. Vanaf dit sei-
zoen geldt daarom dat het “ ge-
heel groter is dan de som der de-
len”. Ik start met het iedere week 
benoemen van de zogenaam-
de “kleedkamerlummel”. Voor de 
wedstrijd wordt zijn shirt heen 
en weer gegooid door de kleed-
kamer. Pas als hij het shirt te 
pakken heeft mag hij meedoen 
en anders zit de “lummel” op de 
bank. Lesje in mentale hardheid 
dus. We denken vanaf nu alleen 
maar win-win. Elk gewonnen du-
el wordt voortgezet met een goe-

de actie. Zo moet het doelpun-
ten gaan regenen. Tot slot : vlak 
voor iedere wedstrijd “scher-
pen we de zaag” door met el-
kaar ademhalingsoefeningen te 
doen en ons te focussen op de 
aanstaande wedstrijd. Eenmaal 
op het veld kletsen we er van-
af minuut één in, grijpen de te-
genstander bij de strot, jagen ze 
op en gunnen ze geen kans”. De 
spelers keken wat ongemakke-
lijk om zich heen, waren duide-
lijk geraakt, sommigen zelfs ont-
roert. De aanvoerder begon aar-
zelend te applaudisseren, ande-
re spelers volgden. Het geklap 
ging over in gejoel totdat er uit-
eindelijk een orkaan van geluid 
uit de kleedkamer kwam. De rest 
is history. FC Uitgeest werd in 
dat seizoen 2014-2015 met een 
straatlengte voorsprong kampi-
oen van de tweede klasse.

Ik schrok op uit mijn overpein-
zingen, las mijn aantekeningen 
nog maar weer eens door en zag 
de feiten. Drie bekerwedstrijden 
met als mager resultaat twee ne-
derlagen en een overwinning. 
Tegen HSV werd nog gestart 
met een knappe 4-3 overwin-
ning. Hoopvol was het scorend 

vermogen in die wedstrijd maar 
zorgelijk het gemak waarmee de 
tegengoals werden weggege-
ven. Drie dagen later tegen der-
deklasser Koedijk was het verde-
digende lek nog steeds niet bo-
ven en waren de kansen van-
daag niet besteed aan groen-
geel. Het gevolg: een onnodige 
3-0 nederlaag. De derde en laat-
ste wedstrijd tegen ADO’20 2 op 
sportpark De Vlotter (4-2 neder-
laag) bood zowel zorg als hoop. 
Zorg ook nu weer over het ge-
mak waarmee doelpunten wor-
den weggegeven als gevolg van 
persoonlijke fouten, over het 
missen van eenvoudige kansen 
(strafschop) maar ook hoop van-
wege het goede veldspel in de 
tweede helft. 

Ik viel terug in mijn overpeinzin-
gen. Stel je nu eens voor dat het 
allemaal wel waar wordt. Dat we 
de tegenstanders bij de spreek-
woordelijke strot grijpen, geen 
kans gunnen en makkelijk gaan 
scoren. Zou toch kunnen? Je 
moet in ieder geval ergens in ge-
loven. Zondag 7 september de 
ouverture in en tegen Velsen. De 
start van een mooi seizoen? (De 
Afvallende Bal)

FC Uitgeest ambitieus maar 
bekert niet verder

Uitgeest - Het Fort aan Den 
Ham is een van de 42 forten van 
de Stelling van Amsterdam. Het 
fort is gebouwd tussen 1896 en 
1903 en ligt langs het spoor tus-
sen Krommenie en Uitgeest. Het 
is nu een knus museum dat ver-
schillende periodes van de jonge 
(200 jaar) Nederlandse militai-
re geschiedenis wil tonen door 
middel van exposities en histo-
risch ingerichte ruimtes. De na-
druk ligt op de periode “Stelling 
van Amsterdam” (±1880-1920) 
waar dit fort deel van uitmaakte. 
Maar er zijn tal van andere as-
pecten van het militaire leven te 
ervaren.
Oorspronkelijk was dit fort niet 
opgenomen in de plannen van 
1880. De aanleg van de spoorlijn 
Amsterdam-Alkmaar en de hier-
naast gelegen Rijksweg, de hui-

dige N203, brachten daar ver-
andering in. Fort aan Den Ham 
grendelde deze toegangen in 
oorlogstijd af. Omdat de spoorlijn 
van Uitgeest naar Krommenie op 
een talud lag dat precies tussen 
de grotere forten lag, heeft men 
naast deze spoorlijn een fort ge-
bouwd om deze spoordijk te be-
heersen. Er waren destijds 176 
man in het vestingwerk gele-
gerd. Het fort heeft, als een van 
de weinigen, nog een originele 
bergloods. Vroeger gebruikt voor 
opslag artillerie (geschut) en ge-
niematerieel op het terrein bij 
mobilisatie.
Fort aan den Ham is een relatief 
klein tussenfort, gelegen tussen 
de grotere forten Fort bij Krom-
meniedijk en Fort bij Veldhuis. 
Deze twee forten kunnen met 
hun flankerend 10,5 cm geschut, 

wat in de keelkazematten stond, 
elkaars schootsveld overlappen.
In 1995 is besloten om Fort aan 
Den Ham voor het publiek open 
te stellen. Er is een stichting op-
gericht om het geheel te bestu-
ren. Met als doelstelling: de cul-
turele, natuur– en militairhistori-
sche waarden van het Fort te be-
houden cq te verbeteren en par-
ticulieren en instellingen kennis 
te laten nemen van de histori-
sche vesting en verdedigings-
werken cum annexis in en om 
Amsterdam met in het bijzonder 
de Stelling van Amsterdam. 

In september iedere zondag ge-
opend en iedere woensdag te 
bezoeken van 10.00 tot 16.00 
uur. Open dagen 22, 29 sep-
tember en 27 oktober. Foto en 
tekst: Ger Bus

Startdag Parochie Onze 
Lieve Vrouwe Geboorte 
Uitgeest - Jaarlijks, na de zo-
mervakantie, wordt een nieuw 
jaar in de Parochie Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte in Uitgeest 
begonnen met de viering van de 
startzondag. Deze vindt dit jaar 
plaats op zondag 7 september. 
De dag begint met een Eucha-
ristieviering om 10.00 uur, waar-
aan alle koren medewerking 
verlenen. Direct na afloop hier-
van worden u een paar gezelli-
ge uren aangeboden naast de 
mooie pastorietuin. Weer of geen 
weer: Het zal daar aangenaam 
en droog zijn. Er wordt voor kof-
fie met gebak; een drankje en 
een hapje (o.a. barbecue) ge-
zorgd.

Er wordt op deze dag ook even 
stil gestaan bij het vele werk dat 
zoveel vrijwilligers en vrijwillig-
sters het hele jaar door verzet-
ten in het belang van de Paro-
chiegemeenschap. De Parochie 
kan niet zonder al deze mensen 
en met dit feest worden zij, spe-
ciaal op deze dag, bedankt voor 
hun inzet.
Bovendien wordt er dan even bij 
stilgestaan dat de kerk al weer 
130 jaar bestaat. Op 6 september 
1882 zijn de allereerste werk-
zaamheden aan de kerk begon-
nen. Op 19 februari 1884 is ze in-
gezegend door pastoor Duverge 
en op 6 juli 1884 plechtig gewijd 
door bisschop Bottemanne.

‘Philomena’ te zien 
in filmhuis De Zwaan

Uitgeest - Het Filmhuis van De 
Zwaan Cultureel gaat vrijdag 
12 september weer van start en 
opent met de op ware gebeur-
tenissen geïnspireerde film Phi-
lomena. Na 50 jaar onthult Phi-
lomena Lee (Judi Dench) haar 
grote geheim over het bestaan 
van haar enige zoon Anthony. 
Onder toeziend oog van katho-
lieke nonnen stond ze haar kind 
op jonge leeftijd af wegens het 
plegen van een zonde: een kind 
verwekken zonder getrouwd te 
zijn. Hartverscheurende beelden 
vertonen hoe Philomena in haar 
jonge levensjaren van haar zoon 
gescheiden werd. Het enige wat 
de inmiddels bejaarde Philome-
na van hem bezit zijn herinnerin-
gen en een foto. Koste wat kost 
wil Philomena haar zoon terug-
vinden om er zeker van te zijn 
dat hij een gelukkig leven leidt. 

Zij krijgt de hulp van journalist 
Martin Sixsmith die in het ver-
haal een comeback ziet voor zijn 
onlangs geruïneerde carrière. 
Samen beginnen zij met hun ei-
gen goede bedoelingen aan de 
zoektocht naar Anthony.
Het is in Philomena niet alleen 
de humor die raak is, maar voor-
al ook de knappe titelrol van 
Dench. Mede dankzij het goe-
de acteerwerk van de cast, lukt 
het regisseur Stephen Frears om 
drama met komedie te combine-
ren.
De zaal in het Dorpshuis is open 
vanaf 19.45 uur en de film be-
gint om 20.15 uur. Toegang: 5 
euro inclusief een kopje koffie 
voorafgaand aan de film. “Vrien-
den” betalen 4 euro. Kaarten in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij 
Boekhandel Schuyt, Middelweg 
139, Uitgeest.
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Limmen – Op 22 november 
vindt de Limmen Music Night 
plaats. De voorbereidingen voor 
dit muzikale spektakel zijn in vol-
le gang. Er wordt door iedereen, 
zowel voor als achter de scher-
men, hard gewerkt om er een 
onvergetelijke avond van te ma-

ken. Om deze Music Night mee 
te maken, zijn er vanaf 1 sep-
tember kaarten te koop  bij AH 
in Limmen en bij de leden van 
Harmonie Excelsior. Om alvast 
een beetje in de stemming te ko-
men: tijdens de kermisrun op 13 
september, zullen harmonie en 

Kaartverkoop Music Night van start

Castricum - Op zaterdag 6 sep-
tember viert Evangeliegemeente 
Castricum haar 25-jarig bestaan. 
Het zilveren jubileum wordt ge-
vierd van 14.00 tot 17.00 uur op 
het parkeerterrein van Geester-
hage. Iedere zondag om 10.00 
uur komen de leden bijeen in 
Geesterhage om te zingen, te 

bidden en te luisteren naar on-
derwijs uit de Bijbel. De kinderen 
hebben hun eigen bijeenkomst; 
iedere tweede zondag van de 
maand is er een bijeenkomst 
voor de tieners en op zondag-
avond is er een jeugdavond. Een 
belangrijk onderdeel van de zon-
dagse dienst is het koffiedrin-

Zilver voor Evangeliegemeente

Limmen - Op zondag 7 sep-
tember begint om 10.00 uur een 
kerkdienst in de protestantse 
kerk met als thema ‘Talent in de 
kerk’. Als illustratie bij het the-
ma is in de kerk een expositie 
ingericht van veelzijdige, zicht-
bare talenten, van schilderkunst 
tot bloemkweek en van borduur-
kunst tot archeologische vond-
sten et cetera. 
De expositie is ook op zaterdag 
6 september te bezoeken van 
14.00 tot 15.30 uur. In historische 
kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 
is ook een permanent tentoon-
gestelde verzameling te zien van 
met de hand gemaakte model 
kathedralen uit vele landen. De 
toegang is gratis.

Talent 
in de kerk

Erfgoedstichtingen 
bundelen krachten
Regio - De stichting Oer-IJ en 
de stichting Cornelis Cornelis-
zoon van Uitgeest, die beiden 
de cultuurhistorie van Kenne-
merland meer zichtbaar en be-
leefbaar willen maken voor een 
breed publiek, gaan waar moge-
lijk samenwerken. 
Een overeenkomst daarvoor 
is maandag op het erfgoed-
park De Hoop bij het Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer gete-
kend door de voorzitters Evert 
Vermeer en Cees Hazenberg. De 
stichting Oer-IJ houdt zich voor-
al bezig met de hoge aardkundi-
ge, archeologische en natuurwe-
tenschappelijke waarde van het 
landelijk gebied in de driehoek 
Haarlem, Alkmaar en Zaanstad.  
Daar ligt het Oer-IJ, een noor-
delijk aftakking van de Rijn, die 
uitmondde in zee bij Castricum. 
Een binnen-delta waarvan, voor 
wie dat weet, nog veel in het 
landschap is terug te zien.   
De stichting Cornelis Cornelis-
zoon van Uitgeest wil een his-

Met autoschade naar 
Autoschade DeVri!

Bakkum - Aad de Vries is sinds 
1981 zeer goed in het herstellen 
van autoschade, maar een ex-
pert wil hij zichzelf niet noemen.
,,Een expert is iemand die al-
les behoort te weten en je weet 
nooit alles, ik leer nog elke dag!”  
Deze ondernemer zit ondertus-
sen niet stil en blijft investeren 
in een optimale dienstverlening. 
Onlangs heeft hij een zelfgecon-
strueerde professionele grote 
straalcabine geplaatst voor het 
vakkundig, fijn, stralen van on-
derdelen. Daarnaast kan ieder-
een bij Autoschade DeVri terecht 
voor het schuren en spuiten van 
de auto of motorfiets, reparaties 
van autoschade, taxaties en de 
afhandeling van de schade met 
een schade-expert.
Aad vertelt: ,,Bij ons bent u ook 
aan het goede adres voor las-
werk, vervangen van banden, 
monteren van uitlaten, remmen,
remdelen en kleine reparaties, 
bijvoorbeeld voor een APK-keu-
ring. En dus sinds kort ook voor 
het stralen van onderdelen. Bo-
vendien verzorg ik nieuw plaat-

werk en de meeste andere beno-
digde onderdelen, zoals koplam-
pen, uitlaten. Alleen van elektro-
nica heb ik geen kaas gegeten, 
dat is zo’n ingewikkelde materie, 
met dure machines, daar waag 
ik mij niet aan. Ook nemen wij 
afgekeurde auto’s of sloopauto’s 
in uiteraard met een RDW vrij-
waring.”
 
In de werkplaats staan allerlei 
materialen op voorraad, waaron-
der een verfmengmachine, want 
hier wordt niet alleen door Aad 
aan auto’s gewerkt, het is ook 
mogelijk om zelf een spuitklus 
te klaren. De spuit/moffelcabi-
ne kan worden gehuurd, ook op
zaterdag en in de avonduren, 
maar wel alleen op afspraak. 
Voor gedegen advies staat Aad 
klaar, hij heeft immers al zo’n 33 
jaar ervaring. Autoschade De-
Vri is gevestigd aan de Stetweg 
68a in Bakkum/Castricum. Bel 
voor meer informatie naar: 0251-
670989 of kijk voor alle informa-
tie op: www.autoschade-devri.
vpweb.nl.  

Paard uit water gered
Akersloot - Zondag aan het 
einde van de middag heeft de 
brandweer van Akersloot een 
paard uit het water gered aan 
het Klein Dooregeest. Met man 

en macht werd gewerkt en met 
behulp van brandslangen lukten 
het de mannen uiteindelijk het 
dier weer op het droge te bren-
gen. Foto: Evelien Olivier.

torisch houtzaagmolencomplex 
op het erfgoedpark De Hoop re-
aliseren; met een houtzaagmo-
len en een werkplaats waar ook 
aandacht zal zijn voor het ver-
haal van Cornelis Corneliszoon, 
die in de 17e eeuw bedacht hoe 
met behulp van windkracht ma-
chinaal bomen tot planken en 

balken konden worden gezaagd. 
De uitvinding was van grote be-
tekenis voor de economische 
ontwikkeling van Nederland in 
die tijd. Bij de beoogde samen-
werking moet met name gedacht 
worden aan het ontwikkelen van 
fiets- en wandelroutes in het ge-
bied. 
Ook wordt contact gezocht met 
andere initiatieven zoals de Hol-
land Route, het archeologisch 
informatiecentrum Huis van Hil-
de in Castricum en de Stelling 
van Amsterdam en het Noord-
Hollandpad. 

ken en gelegenheid voor ont-
moeting. In 1989 begon een klei-
ne groep mensen met het hou-
den van diensten in Dorpshuis 
de Kern. Na enige jaren werd 
het dorpshuis te klein, dus toen 
verhuisde de Evangeliegemeen-
te naar Geesterhage. Tijdens het 
feest zijn er attracties voor kin-
deren, gratis popcorn, hotdogs 
en drankjes en een optreden van 
het gospelkoor Chosen. 

slagwerkgroep aanwezig zijn en 
zij geven bij het Stet een concert 
terwijl de deelnemers aan de run 
hardlopend voorbijkomen. ,,Op 
deze wijze proberen wij hen een 
beetje wind mee te geven.” Als 
het slecht weer is gaat het optre-
den niet door.
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Mavo- of Havo-diploma 
op eigen manier halen
Regio - Een Mavo of Havo-di-
ploma halen, maar wel op de 
eigen manier. Dat kan op het 
Nova College Vavo op de Lau-
rens Baecklaan 25 in Bever-
wijk. 

Dit schooljaar is daar het aan-
bod exacte vakken vmbo-t uit-
gebreid voor wie zich wil voorbe-
reiden op een beroepsopleiding 
in de techniek. Wie die vakken 
volgt, kan bovendien tegelijk het 
vak mechanica in het mbo van 
het Nova College volgen. Bij veel 
andere vakken is ook nog plaats, 
aanmelden is dus nog mogelijk.
Het Nova College Vavo verzorgt 

vrijwel alle reguliere vakken 
mavo/vmbo-t, havo en vwo. Het 
gaat om deeltijdonderwijs (vavo) 
voor iedereen die alsnog een di-
ploma of certificaat wil behalen. 

Leerlingen volgen alleen de vak-
ken die ze nodig hebben voor 
hun diploma en/of hun vervolg-
opleiding en ze krijgen voldoen-
de persoonlijke aandacht en be-
geleiding. Iedereen die zich aan-
meldt, krijgt een persoonlijk in-
takegesprek om het meest pas-
sende studieprogramma en vak-
kenpakket te bepalen. 
Zie novacollege.nl/vavo voor 
meer informatie.







Uitgeest - Scoren in de finale, 
de 2-0 tegen België, waardoor 
de officiële wereldtitel werd vei-
liggesteld. Voor de 11-jarige FC 
Uitgeest-speler Lars Ouwehand 
werd deze droom zondag wer-
kelijkheid. Hij speelde in het Ne-
derlands Team van junioren van 
10 tot 14 jaar met diabetes. ,,Het 
was een super gaaf weekend en 
een fantastische ervaring’’, zegt 
de voetballer van FC Uitgeest. 
Op vrijdag hadden Lars en al-
le andere spelers van het Ne-
derlands Elftal nog een training 
en daarna gingen zij inchecken 
bij het spelershotel. Lars zat met 
2 andere jongens op de kamer. 
‘s Avonds was de officiële ope-
ning (Lars was als kleinste speler 
de vlaggendrager) van de Junior 
Cup en er waren allerlei sprekers 
en de loting werd gedaan door 
André Ooijer. Ook konden de 
spelers van het Nederlands elftal 
kennis maken met de tegenstan-
ders. Nederland zat in de poule 
met het Verenigd Koninkrijk, Ita-

Lars scoort in WK-finale!
lië, Polen, Spanje en België.
Op zaterdag werden alle pou-
lewedstrijden gewonnen. Tegen 
Verenigd Koninkrijk 4-1, tegen 
Italië 2-1, tegen Polen 3-1, tegen 
Spanje 5-1 (een herhaling van 
de uitslag van het grote Oranje 

tijdens het WK) en tegen België 
2-0 en dus werd het Nederlands 
Elftal 1e van de poule.
Vervolgens volgde op zondag-
ochtend een kruisfinale tegen de 
nummer 2 uit de andere poule, 
in dit geval Hongarije. Deze werd 
met 5-0 gewonnen. En omdat 
België de andere kruisfinale van 
Duitsland met 1-0 had wonnen, 
stond Oranje in de finale tegen 
de Rode Duivels.
Het oplopen, het spelen van het 
Wilhelmus voorafgaand aan de 
finale en het voetballen voor zo-
veel publiek was een fantasti-
sche ervaring, vertelt Lars. De fi-
nale wisten ze met 2-0 te winnen 
en het laatste doelpunt werd ge-
scoord door Lars Ouwehand.

Lars was super blij dat ze ge-
wonnen hadden. Een geweldig 
weekend en ook omdat hij even 
niet anders was dan andere kin-
deren! FC Uitgeest feliciteert 
Lars met dit geweldige resultaat 
en deze prachtige ervaring.

Zaterdag 07 september 
Junioren:
DWS A1-FC Uitgeest A1 (zat) 15:00
FC Uitgeest B1-Zouaven De B1 14:30
FC Uitgeest B2-BSM B2 12:30
ODIN 59 B3-FC Uitgeest B3 11:45
FC Uitgeest B5-WSV 30 B3 14:30
FC Uitgeest C1-VVC C1 12:45
FC Uitgeest C2-DEM C3 14:30
FC Uitgeest C3-DEM C7 12:45
Meervogels 31 C3-FC Uitgeest C4 14:45
DEM C9-FC Uitgeest C5 13:00
Jong Holland C3-FC Uitgeest C6 10:45
FC Uitgeest C7-Terrasvogels C2 14:30
Meisjes:
Kolping Boys MB1-FC Uitgeest MB1 13:00
FC Uitgeest MB2-SEW MB1 10:30
Castricum MC1-FC Uitgeest MC1 13:00
HSV MC2-FC Uitgeest MC2 12:30
Zwanenburg MD2-FC Uitgeest MD1 12:15
DSOV ME1-FC Uitgeest ME1 09:00
Pupillen:
JVC D1-FC Uitgeest D1 11:00
Castricum D2-FC Uitgeest D2 11:30
FC Uitgeest D3-SVA D3 09:00
ADO ‘20 D8-FC Uitgeest D4 10:15
FC Uitgeest D5-
Fortuna Wormerv. D9 09:00
FC Uitgeest D6-Vitesse 22 D3 10:45
Fortuna Wormerv. D10-
FC Uitgeest D7 10:00
ADO ‘20 E1-FC Uitgeest E1 11:20

FC Uitgeest E2-Velsen E2 11:30
FC Uitgeest E3-WSV 30 E4 10:15
ODIN 59 E4-FC Uitgeest E4 09:00
Sp. Krommenie E6-FC Uitgeest E5 12:15
FC Uitgeest E6-Castricum E6 11:30
FC Uitgeest E7-Sp. Krommenie E9 11:30
FC Uitgeest E8-WSV 30 E7 10:15
FC Uitgeest E9-Castricum E7 10:15
FC Uitgeest E10-ODIN 59 E8 11:30
Fortuna Wormerv. F1-FC Uitgeest F1 10:00
Kolping Boys F2-FC Uitgeest F2 09:00
FC Uitgeest F3-Fortuna Wormerv. F5 09:00
FC Uitgeest F4-Graftdijk F1 10:15
FC Uitgeest F5-Fortuna Wormerv. F8 09:00
FC Uitgeest F6-Rijp (de) F3 09:00
ADO ‘20 F4-FC Uitgeest F7 09:15
Fortuna Wormerv. F7-FC Uitgeest F8 11:15
Vitesse 22 F3-FC Uitgeest F9 09:45
FC Uitgeest F10-Sp. Krommenie F7 09:00
FC Uitgeest KB1 09:00

Zondag 08 september 
Senioren:
Velsen 1-FC Uitgeest 1 14:00
FC Uitgeest 3-HSV 2  10:30
Velsen 7-FC Uitgeest 4  12:45
ADO ‘20 10-FC Uitgeest 6  12:15
Junioren:
FC Uitgeest A2-WV-HEDW A2 13:30
Purmerend A2-FC Uitgeest A3  14:30
Meisjes:
FC Uitgeest MA1-RKEDO MA1 13:30

Derde Senioren Toernooi FC Uitgeest
Uitgeest - Op zondag 7 septem-
ber 2014 is het zo ver! De aftrap 
van het nieuwe seizoen 2014 - 
2015 voor de seniorenteams uit 
de B-categorie. De teams van 
FC Uitgeest die in deze catego-
rie uitkomen strijden om de titel. 
Dit wordt de derde editie van dit 
gezellige en sportieve toernooi. 
Dit toernooi dat door de spelers 
worden gebruikt als voorberei-
ding op de competitie (B catego-
rie),  die voor deze spelers gaat 
starten op zondag 14 septem-
ber. In de vorige editie van 2013 
was FC Uitgeest 8 de glorieuze 
kampioen. Wie wordt dit jaar het 

beste team. Er zijn diverse kan-
didaten maar op zondagmiddag 
wordt de schaal uitgereikt en 
dan pas is de winnaar bekend. 
Naast de ontvangst van de fraaie 
schaal krijgen zij de roem voor 

het seizoen 2014 - 2015. 
Na afloop van het toernooi is er 
een barbecue voor de spelers. 

Op zondag om 11.00 uur barst de 
strijd los op Sportpark de Koog 
en om 15.30 uur  wordt de fina-
le tussen de twee poulewinnaars 
gespeeld. Aansluitend volgt de 
prijsuitreiking door clubicoon 
Wim Groen waarbij het winnen-
de team uitgebreid gehuldigd zal 
worden. 
De organisatie hoopt op een 
sportief en gezellig toernooi-
weekend met lekker voetbalweer 
en veel toeschouwers!

Uitgeest - De Kennemer Toer 
Club organiseert een fietstoer-
tocht op zondag 7 september.
Routes van 65 km en 125 km 
worden gefietst vanuit sporthal 
“De Zien” in Uitgeest. De fiets-
tochten van de Kennemer Toer 
Club zijn voor iedereen toegan-
kelijk en kunnen geheel in eigen 

tempo worden gereden.
Inschrijven op 7 september van 
8.30 tot 9.30 uur voor 125 km en 
van 9.00 tot 10.00 uur voor 65 
km. Voor kosten en nadere in-
lichtingen omtrent de club en de 
tochten zijn te vinden op www.
kennemertc.nl en bij J. van Schie  
(’s avonds)  tel. 0251-231530.

Fietsen met Kennemer TC

Verrassingstocht Rode Kruis
Uitgeest - Veel ouderen in Uit-
geest zien uit naar de verras-
singstocht van het Rode Kruis. 
Ieder jaar weer wordt er gezocht 
naar een mooie locatie voor een 
kopje koffie en voor een uitge-
breide lunch. Al voor de zomer-
vakantie gaan bestuursleden op 
pad om een leuke autoroute uit 
te zetten en om een gezellig res-
taurant te reserveren. 
De tocht is gepland op zaterdag 
4 oktober en is bestemd voor de 
oudere Uitgeesters, met een mo-
biele beperking, maar ook voor 
die Uitgeesters die door omstan-
digheden nergens komen.  
Jammer genoeg komen perso-
nen die met de 70+ tocht zijn 
mee geweest en inwoners van 
Uitgeest die zelf leuke dingen 
kunnen doen, niet in aanmer-
king voor deelname aan deze 
tocht. Waar de tocht dit jaar naar 

toe gaat blijft een verrassing.
Belangstellenden  kunnen zich 
opgeven door naam, adres, te-
lefoonnummer en handteke-
ning op een briefje te zetten on-
der de kop ‘aanmelding verras-
singstocht 4 oktober. De kosten 
voor deze tocht zijn 10 euro. Het 
briefje plus 10 euro voor 15 sep-
tember inleveren bij de heer Ben 
Verheijde, Geesterweg 29 in Uit-
geest (Tel. 0251-312740) of bij 
mevr. Bep Nelis, De Bonkelaar 
20 in Uitgeest (tel. 0251-313255). 
Of op maandagmiddag in zorg-
centrum Geesterheem tijdens de 
sociale activiteiten van het Rode 
Kruis tussen 14.00 uur en 16.00 
uur in de grote zaal.
Let op de inleverdatum. Perso-
nen die zich na 15 september 
aanmelden, kunnen waarschijn-
lijk niet meer deelnemen aan de 
tocht.    
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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 3 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl

Burgerlijke stand
GereGistreerD partNerschap
r.e. Griffith en i. Kraakman

GeBoorte
Froukje Jackie renette, 
dochter van J.h.h. renette en c.e.M. van amsterdam

ophaaldata restafval
in week 37 wordt het gft-afval opgehaald:
oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 8 september. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 10 september.
De Koog:  donderdag 11 september.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 12 september. 
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alle vaartuigen in Uitgeest tijdelijk aan wal 
van 13 september tot 1 december 2014
Alle vaartuigen in de openbare wateren van Uitgeest moeten van 13 sep-
tember tot 1 december 2014 uit het water worden gehaald. De reden is het 
verplichte jaarlijkse onderhoud aan de watergangen door de gemeente. Het 
onderhoud aan de watergangen wordt na de werkzaamheden gecontroleerd 
(schouw) in oktober door het hoogheemraadschap. Mochten er na contro-
le nog werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, dan heeft de gemeente 
hier nog enkele weken de tijd voor om deze uit te voeren. Medewerkers van 
de gemeentelijke buitendienst zullen vanaf 13 september controleren of er 
nog schepen, bootjes, kano’s e.d. in het water liggen.
Op de website van de gemeente is een kaart geplaatst van de watergangen 
(met blauw ingekleurd) die door de gemeente onderhouden worden (www.
uitgeest.nl, hoofdpagina, onder kopje “Alle vaartuigen in Uitgeest tijdelijk aan 
wal van 13 september tot 1 december 2014”). 
Het gaat de gemeente er alleen om dat deze watergangen in de periode 
van 13 september tot 1 december 2014 vrij zijn vaartuigen. Eigenaren van 
vaartuigen die na 13 september niet zijn verwijderd zullen worden aange-
schreven om dit alsnog te doen. Vaartuigen die na twee weken nog niet zijn 
verplaatst worden na het opmaken van een proces-verbaal op kosten van de 
eigenaar verwijderd en opgeslagen op de gemeentewerf. De maximale duur 
van de opslag is dertien weken. Daarna wordt het vaartuig openbaar ver-
kocht, of eerder, als de waarde niet opweegt tegen de kosten van opslag. De 
onderhoudswerkzaamheden aan de watergangen zijn noodzakelijk voor een 
goede doorstroming en afvoer van overtollig water. Goed onderhoud van wa-
ter is in het belang van de volksgezondheid en milieuhygiëne. Dat onderhoud 
omvat onder meer: het verwijderen van overdadige watervegetatie, drijfvuil 
en bouwafval, onderzoek naar de kwaliteit van de waterkanten, controle op 
riet en waterplanten die doorstroming belemmeren. Bovendien is onderhoud 
van de beschoeiing nodig om de waterkant veilig te houden. Het onderhoud 
door de gemeente wordt uitgevoerd tussen 1 oktober en 1 december. 

expositie van Vera scheerlink in 
het gemeentehuis van Uitgeest
De uit Amsterdam afkomstige Vera Louise Scheerlink exposeert van 11 sep-
tember t/m 24 oktober 2014 in het gemeentehuis van Uitgeest. Zij volgde 
haar opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam (1981-1986).
Tijdens deze expositie toont zij werken op papier en schilderijen op paneel.
De kunstenares combineert in haar werk eigentijdse technieken met meer 
traditionele techniek. Bijvoorbeeld de zeefdruk en de giclee print (dit is een 
kwalitatief hoogwaardige inktjetprint) met de aquareltechniek. Door deze 
combinaties creëert zij een spannende, ietwat geheimzinnige sfeer in haar 
composities.
De grote iconen van de beeldende kunst gezien vanaf de renaissance tot he-
den hebben haar interesse. In haar werken streeft zij naar transparantie en 
gelaagdheid. Op deze tentoonstelling is werk uit drie series te zien:
•	de	serie	Western Muses 
 één of twee werken op papier, van 230 bij 113 cm, met daarop afgebeeld 

een dertiental jonge vrouwen als inspiratiebron voor schilders, grafici, fo-
tografen en filmregisseurs.

•	de	serie	Young painters 
 een aantal werken op papier in een lijst van 40 bij 50 cm, met daarop afge-

beeld portretten van schilders op jonge leeftijd: Rembrandt van Rijn, Vin-
cent van Gogh en Andy Warhol.

•	de	serie	roos en raster 
 een aantal schilderijen op paneel, uitgevoerd in acrylverf en geïnspireerd 

op het werk van Rogier van der Weyden, namelijk: portret van een vrouw 
daterend van circa 1440 en portret van een dame (1460). 

 Deze twee portretten worden tot één portret samengevoegd.
Wethouder Wil Spaanderman opent de expositie op donderdagavond 11 
september 2014 om 20.00 uur.
Adres: Gemeentehuis Uitgeest, Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest
Openingstijden voor publiek:
Maandag t/m donderdag: 09.00 - 12.30 en 13.30 - 17.00 uur
Donderdagavond: 18.30 - 20.00 uur, vrijdagochtend: 09.00 - 12.00 uur

”Western Muses IV”, gicleeprint en aquarel op papier, 230 x 113 cm

open Monumentendag 2014 
in Uitgeest
Met zes monumenten is Uitgeest ook dit jaar weer goed vertegen-
woordigd tijdens de open Monumentendag op zaterdag 13 septem-
ber, van 10.00 tot 16.00 uur. Dit jaar zetten het regthuys, de protes-
tantse kerk met kerktoren, de r.k. kerk, molen De Dog, het Kooghuis 
en de eendenkooi  hun deuren open voor het publiek.
Het Regthuys aan de Kerkbuurt 3 heeft naast het interieur als extra attractie 
dat de Historische Vereniging Oud Uitgeest bezoekers van de bovenverdie-
ping dit jaar informeert over de digitale beeldbank. Met dat initiatief zijn ve-
le honderden historische foto’s van Uitgeest via de website van de vereniging 
voor belangstellenden beschikbaar gemaakt. Niet alleen het historische inte-
rieur van de protestantse kerk is te bekijken, maar ook kan via de binnentrap 
de toren worden beklommen.
De r.k. kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte aan de Langebuurt werd in 1884 
ingewijd. In 1975 en in 2010 werden restauraties uitgevoerd, in het bijzon-
der aan de toren. Wie molen De Dog aan de Geesterweg 22 bezoekt, krijgt op 
13 september een rondleiding van de enthousiaste molenaars Edwin Blok en  
Peter Heeremans.
Het in 2010 gerestaureerde Kooghuis aan de Provincialeweg 3a is ook dit 
jaar van binnen te bekijken. De boerderij werd in de zeventiende eeuw ge-
bouwd als langhuisstolp, voorzien van een trapgevel en met een rieten dak. 
De Eendenkooi heeft afwijkende openingstijden. De kooiker geeft namelijk 
twee rondleidingen, waarvan de eerste begint om 11.00 uur en de tweede 
om 13.00 uur. Startpunt is de parkeerplaats bij de hockeyclub aan de Nies-
venstraat.
Het programma van de Open Monumentendag in de gehele regio Kennemer-
land is na te lezen in een fraai boekje, dat gratis is af te halen in onder meer 
het gemeentehuis en de openbare bibliotheek.
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