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Bijzondere Masterclass 
bij Tennis Club Uitgeest
Uitgeest - Zondag organi-
seerde Tennisclub Uitgeest 
voor haar sponsors een ten-
nisclinic met Paul Haarhuis 
en Jacco Eltingh. Met prach-
tig weer en ruim 50 gasten 
voor de clinic werd er in zes 
blokken van 20 minuten op 
zeven banen hard gewerkt. 
Paul en Jacco hebben samen 
39 titels in het dubbelspel be-
haald, waaronder alle Grand 
Slamtoernooien, maar het 
blijft bijzonder om te zien met 
welke passie zij nog steeds 
hun tennissport beleven en 

overdragen. Na een geza-
menlijke warming-up onder 
leiding van Paul werden de 
deelnemende sponsors ver-
deeld over de 7 tennisba-
nen. Het tennisthema bij Jac-
co was ‘snel spelen’. Een bal 
met tempo, maar vooral iets 
eerder slaan heeft veel meer 
effect dan een bal hard wil-
len slaan. Kortom, tempo bo-
ven vaart, maar de uitvoering 
vroeg toch nog veel training. 
Bij Paul was het thema ‘maak 
zo snel mogelijk een goe-
de voorbereiding op je slag’, 
waarbij de aanvalsslag verder 
werd benoemd. Om met deze 
slag een winnende rally op te 
kunnen bouwen dien je deze 
in acht van de tien gevallen 
rechtdoor te slaan. 
De clinic werd naast Paul en 
Jacco ondersteund door de 

tennistrainers van TCU onder 
leiding van Perry Meijer.  
Er werd afgesloten met een 
tennisdemonstratie van Jac-
co en Paul in een dubbelspel 
met de TCU trainers. Ook zij 
kregen, met een kwinkslag, 
nog heel wat aanwijzingen. 
Het werd hoogstaand ten-
nis, met prachtige volleys van 
Paul en Jacco, waarbij ook 
veel tennishumor werd inge-
bracht. 
Na al deze tennisinspannin-
gen was het nog heerlijk na 
praten, eten en drinken tij-
dens de gezellige BBQ. 

TCU kijkt terug op een zeer 
geslaagd sponsorevenement 
en sloot de namiddag af on-
der dankzegging aan Jacco, 
Paul en de TCU trainers, maar 
bovenal naar haar sponsors.

Groepsfoto Sponsordag TC Uitgeest, waarbij uiterst links, Paul Haarhuis en uiterst rechts, Jacco 
Eltingh (Foto: Yvonne Mul Fotografie)Nú verkrijgbaar:

het nieuwe theaterprogramma
van De Zwaan Cultureel

Bóórdevol cabaret, muziek, toneel, 
film en Open Podium

Kijk snel en koop nu alvast kaarten!
Programma verkrijgbaar o.a. bij Het Dorpshuis, 

bibliotheek, boekhandel Schuyt

Zie ook www.dezwaancultureel.nl
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Bij elke € 25,- aan boodschappen ontvangt u van 19 augustus 2015 tot en met 22 september 2015 
één gratis © Disney·Pixar DVD-voucher. Eén voucher met een bijbetaling van € 3,99 geeft recht 
op één © Disney·Pixar DVD naar keuze.

Kijk voor alle deelnemende winkels en de complete actievoorwaarden op Jumbo.com/disney

©
 2

0
15

 D
is

ne
y/

Pi
xa

r

 Jumbo, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3



 
 2    2 september 2015

Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

COLOFON

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875
Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV
OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Castricum – Op het Kooi-
plein komt een speciaalzaak 
voor houten vloeren; Glim 
Houten Vloeren opent op za-
terdag 5 september om 11.00 
uur de deuren en iedereen 
is welkom een kijkje te ko-
men nemen. Want eigenaars 
Erik en Jessica Glim hebben 
hier een wondertje verricht. 
De winkel heeft een war-
me uitstraling gekregen en 
laat op overzichtelijke wijze 
de prachtige massief houten 
vloeren zien die hier worden 
aangeboden. 
In 2006 besloot Erik de stap 
te wagen en werd hij zelf-
standig ondernemer, die sa-
men met zijn vrouw werkte 
vanuit hun huis aan de Eerste 
Groenelaan. ,,Ik had al een 
jarenlange ervaring. We zijn 
toen met niets begonnen en 
hebben langzaam maar zeker 
ons klantenbestand uitge-
breid”, vertelt Erik. ,,We zijn er 
altijd van overtuigd geweest 
dat het goed zou komen, om-
dat we uitsluitend kwaliteit 
leveren. Dan heb ik het over 
de producten die wij leveren, 
het vakmanschap én de ser-
vice en dat betaalt zichzelf al-
tijd uit.” 
Zelf vinden Erik en Jessica 
eiken vloeren erg mooi. Jes-
sica: ,,Daar kan je veel mee 
wat betreft de kleuren en een 
eiken vloer kan tegen een 
stootje. We hebben boven-
dien vloeren van verantwoord 

tropisch hout, die zijn exclu-
siever, en tapisparket in de 
stijl van nieuw klassiek met 
bijvoorbeeld een visgraat-
patroon.” Glim Houten Vloe-
ren verkoopt ook laminaat en 
pvc-vloeren, restaureert en 
onderhoudt bestaande vloe-
ren en geeft trappen een ge-
heel nieuw uiterlijk. Erik: ,,We 
werken vooral voor particu-
lieren en daar gaat onze voor-
keur ook naar uit. Ik heb ook 
grote opdrachten uitgevoerd, 
bijvoorbeeld in het filmmuse-
um EYE in Amsterdam, maar 
ik maak eigenlijk liever men-
sen thuis blij met een per-
fect product.” ,,En daarin on-
derscheiden wij ons”, besluit 
Jessica. ,,We zijn oprecht be-
trokken bij onze klanten en 
zijn niet tevreden totdat zij 
dat zijn. ,,Een houten vloer is, 
als het goed is, een aanschaf 
die je maar eens in je leven 
doet en dan ik het verstandig 
om te kiezen voor kwaliteit.”
De open dag op zaterdag 5 
september is van 11.00 tot 
16.00 uur. De winkel is ge-
opend van woensdag tot en 
met vrijdag van 9.30 tot 17.30 
uur, op zaterdag van 10.00 tot 
16.30 uur en daarbuiten op 
afspraak. Gratis parkeren kan 
voor de deur. Bel voor meer 
informatie 06-50478604 of 
mail naar info@glimhou-
tenvloeren.nl. Een kijkje op 
www.glimhoutenvloeren.nl 
geeft ook veel informatie. 

Glim Houten Vloeren 
opent winkel op Kooiplein

Gebak voor verloskun-
digen uit Castricum

Castricum - Verloskundi-
ge Machteld Raat- van ’t 
Hof is sinds 1995 eigenaar 
van Verloskundige Praktijk 
Castricum. Per 1 september 
2015 vormt ze samen met 
verloskundige Hester Lou-
wen- Slopsma een maat-
schap. En dat wordt gevierd 
met gebak. Verloskundi-
ge Praktijk Castricum e.o. is 
een kleinschalige, professi-
oneel georganiseerde prak-
tijk, gevestigd in Ontmoe-
tingscentrum Geesterhage 
in het hart van Castricum. 
Mensen uit Castricum, Bak-
kum en soms zelfs uit Lim-
men, Heiloo en Egmond ko-
men voor de verloskundige 
zorg naar de twee enthousi-
aste collega’s.

Hester is niet nieuw in de 
praktijk. In de afgelopen 
vier jaar werkte ze al op 
freelance basis bij Machteld 
in de praktijk. Deze samen-
werking bevalt zo goed dat 
de twee besloten een maat-
schap te vormen. Mach-
teld en Hester zijn zeer ver-
heugd over hun samenwer-
king. De twee blijken de-
zelfde visie te hebben over 
zwangerschap en bevallen. 
,,In de afgelopen jaren zijn 
we zo ontzettend naar el-
kaar toe gegroeid dat we 
elkaar in de zorg voor on-
ze cliënten haarfijn aanvoe-
len”, geeft Hester aan. ,,We 
willen altijd en overal het 
beste voor onze cliënten, 
hun partner en hun kindje.”
Vanaf 1 september is het 
officieel een duo-prak-
tijk. ,,Ideaal”, zegt Mach-
teld. ,,Als je met z’n tweeën 

werkt krijg je uitstekend de 
kans om een goede band 
op te bouwen met de paren 
die bij ons komen als ze een 
zwangerschapswens heb-
ben of zwanger zijn. Voor-
deel voor de cliënt is dat ze 
een vertrouwd gezicht ziet 
tijdens de zwangerschaps-
controles op de praktijk. En 
ook dat ze tijdens haar be-
valling de verloskundige die 
bij haar thuis komt goed 
kent. Dus een vertrouwd 
gezicht aan het bed.”
Hester vervolgt: ,,Door-
dat we kleinschalig werken 
kunnen we continuïteit van 
zorg geven. Dat zie je niet in 
elke praktijk.” De twee ver-
loskundigen zijn op dagen 
dat er spreekuur gehouden 
wordt tegelijk aan het werk. 
De één doet het spreekuur 
met de geplande consulten 
en de ander heeft de dienst 
en is er dus voor de beval-
lingen en kraamvisites . Zo 
is het enerzijds prettig te 
weten dat de afspraken op 
de praktijk altijd doorgang 
kunnen vinden en ander-
zijds is iedereen verzekerd 
van tijd en aandacht tijdens 
je bevalling. ,,Na al die jaren 
is het nog steeds heel bij-
zonder om vrouwen en hun 
partner bij te staan bij één 
van de meest ingrijpende 
en intense gebeurtenissen 
uit hun leven”, aldus Mach-
teld. ,,Als we midden in de 
nacht naar huis rijden in 
de wetenschap dat er weer 
een gezonde baby is ge-
boren, geeft dat ongeloof-
lijk veel voldoening. Voor 
ons bestaat er niets mooi-
ers dan dit.”

Man neergestoken
Akersloot - De politie hield 
vrijdagmiddag een 31-jarige 
man uit Heerhugowaard aan 
op verdenking van het neer-
steken van een 57-jarige man 
uit Akersloot. Dit gebeurde op 
de Raadhuisweg. Het slacht-
offer raakte gewond aan een 

van zijn armen. De verdach-
te ging er na de steekpartij 
op de fiets vandoor. De po-
litie startte een Burgernetac-
tie op. Niet lang daarna trof 
de politie de verdachte aan in 
Alkmaar. De verdachte is in 
verzekering gesteld. 



Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d

1911 HP Uitgeest, 0251-312340

R in de maand:
Het is weer tijd voor SPECULAAS!!!!!!!!
Pakje roomboter amandelspeculaas  € 3,95
Roomboter amandelspeculaas staaf  € 4,50
Uitgeester kruidcake  € 3,95 
Advertentie  geldig tot 15-09-2015
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PC of Laptop Repareren? 
Hulp nodig bij Windows 10? 

 

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

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

 
www.computercenteruitgeest.nl 
info@computercenteruitgeest.nl 

Filmhuis De Zwaan start 
seizoen met ‘Birdman’

Uitgeest - Vrijdag 11 sep-
tember start het seizoen van 
het filmhuis De Zwaan weer. 
Het Filmhuis vertoont onge-
veer elke 14 dagen een actu-
ele film. De selectie gaat van 
arthouse tot de betere Holly-
wood films. De film Birdman 
gaat over een aan lager wal 
geraakte acteur die ooit een 
iconische superheld speelde, 
en probeert zijn carrière weer 
nieuw leven in te blazen met 
behulp van een Broadway-
toneelstuk, gebaseerd op een 
verhaal van Raymond Carver. 
Zijn plan komt echter in ge-
vaar door het enorme ego 
van zijn hoofdrolspeler. Daar-

naast heeft hij ook nog eens 
zorgen binnen de familie, wat 
het geheel er niet veel mak-
kelijker op maakt. 
Met Michael Keaton, Zach 
Galifianakis, Edward Norton, 
geregisseerd door Alejandro 
Landes.

Een toegangskaartje kost 5 
euro, inclusief kopje koffie/
thee voorafgaande aan de 
film. Kaarten zijn te koop bij 
boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139 in Uitgeest of aan de 
zaal, indien voorradig. Vrien-
den van de Zwaan Cultureel 
betalen slechts 4 euro voor 
een kaartje.

Muziekcursus voor baby’s, 
dreumesen en peuters
Uitgeest - Vanaf 7 septem-
ber start weer de populai-
re en sfeervolle muziek- en 
dans-herfstcursus voor ba-
by’s, dreumesen en peu-
ters in Uitgeest, Beverwijk en 
Heemskerk. Al 19 jaar ver-
zorgt de gediplomeerde “mu-
ziek op schoot” en dwars-
fluit-docente Alice Ploeg met 
veel enthousiasme de mu-
ziek- en danscursussen. Wat 
is er leuker voor een kind 
van 0 tot 4 jaar en een ou-
der, dan zingen, dansen, be-
wegen op muziek, luiste-
ren naar en vooral spelen op 
echte muziekinstrumenten? 
Alice geeft een herfst-, win-
ter- en lentecursus. De kin-
deren worden op leeftijd in-
gedeeld. 
In Heemskerk (St. Caeci-
lia) start de herfstcursus op 
maandagochtend  7 sep-
tember en woensdagoch-
tend 9 september, in Bever-
wijk (BHK) op donderdag-
ochtend  10 september en op 
zaterdagochtend 12 septem-
ber. In Uitgeest start de cur-
sus op vrijdag 11 september 
in Kindergarden Uitgeest. Er 
zijn 8 lessen (geen les in de 

schoolvakanties). De kos-
ten zijn 65 euro (kinderen 
tot 1 jaar) en 75 euro (kinde-
ren ouder dan 1 jaar). Infor-
matie: www.aliceploeg.nl, ali-
ceploeg4@gmail.com of 06-
11493796.

Uitgeest - De Jonge en Ou-
de duiven van duivensport-
vereniging De Vliegende 
Vleugels vlogen  voor de der-
de maal dit seizoen, nu van-
uit het Belgische Asse Zellik 
met een afstand van 185 km. 
Het aantal deelnemers was 
7 met 94 ingekorfde duiven. 
Voor het eerst sinds lange tijd 
weer eens goede weersom-
standigheden op de vlieglijn. 
Met een zwakke Zuid-zuid-
westenwind werden de dui-
ven in de ochtend gelost om 
10.00 uur. Met een half be-
wolkte lucht onderweg werd 
de snelste duif geconsta-
teerd om 12.04.50 uur in Uit-
geest bij Ron van Rijn met 
een gemiddelde snelheid van 
1479,328 mpm. (ruim 88 km 
p/uur). De uitslag van de eer-
ste vijf  liefhebbers op de 3e 
wedvlucht Natour jonge en 
oude duiven van zaterdag 
29 augustus luidt als volgt: 
1-5-6-16-17e Ron van Rijn, 
2-7-8-9-14e Comb. Kers-
sens-Krom, 3-4-10-11-21e 

Gert Twaalfhoven, 12-13-20e 
Wim Rodenburg en 18e Dirk 
de Bruin. De taart gaat deze 
week naar de Comb. Kers-
sens-Krom. 
De eerste plaats van Ron van 
Rijn was tevens goed voor 
een 4e plaats in het Rayon 
B tegen 89 deelnemers met 
1433 duiven.
Tevens zou die dag de laat-
ste Jonge duivenvlucht van 
het seizoen worden vervlo-
gen vanuit het Franse Pont 
St. Maxence (388 km). Om 
9.00 uur werden de duiven 
onder prima omstandighe-
den gelost. Voor deze vlucht 
was het aantal deelnemers 
nog slechts 5 met 75 dui-
ven. Na bijna vijf uur vliegen 
meldde de snelste duif zich 
om 13.46.11 uur in Akersloot 
bij de Combinatie Kerssens-
Krom met een snelheid van 
1373,194 mpm. (ruim 82 km 
p/uur). De uitslag van de eer-
ste vijf  liefhebbers van de 
7e en laatste Jonge Duiven-
vlucht op zaterdag 29 augus-

       Zo vlogen 
       de duiven 

tus luidt als volgt: 1e Comb. 
Kerssens-Krom uit Akersloot, 
2-4-8-12-19e Gert Twaalf-
hoven uit Uitgeest, 3-9-11-
13e Frank Rodenburg uit Uit-
geest, 5-8-15-16-17e Hein 
Berkhout uit Uitgeest en 
6-10-14e Dirk de Bruin uit 
Uitgeest. De taart van deze 
vlucht gaat naar Gert Twaalf-
hoven met een van zijn dui-
ven op de 19e plaats. De 
eerste plaats van de Comb. 
Kerssens-Krom was tevens 
goed voor een 2e plaats in 
het Rayon B tegen 48 deel-
nemers met 614 duiven. 

Eindstand Kampioenschap 
Jonge Duiven: 
Onaangewezen: 1e Frank 
Rodenburg, 2e Gert Twaalf-
hoven en 3e Hein Berkhout. 
Aangewezen: 1e Comb. Kers-
sens-Krom, 2e Gert Twaalf-
hoven en 3e Hein Berkhout. 
Duifkampioen van de Dag-
fond werd Gert Twaalfhoven 
met zijn duif  2015-1599958. 
(Hein Berkhout)
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Castricum - 25 september is de aftrap van het huiskamer-
theaterseizoen bij Dorpsstraat23 van Frank Boske. Pepijn 
Schoneveld wurmt zich die avond in een keur van sketches 
in een avondvullende voorstelling. Pepijn Schoneveld is ac-
teur en cabaretier. In 2009 studeerde hij af aan de Amster-
damse Toneelschool & Kleinkunstacademie. Al tijdens zijn 
opleiding was Pepijn te zien in verschillende voorstellingen. 
In 2013 ging zijn eerste avondvullende cabaretshow Me-
neer Jongetje in première, die goed werd ontvangen. Nu 
zijn tweede cabaretshow Morgen klaart het op. Het is be-
langrijk een plek te reserveren, in het afgelopen seizoen 
geen stoel onbezet gebleven. Het is weer een all-in uitje, 
dus entree, een glaasje en hapje voor achttien euro. Aan-
melden via info@dorpsstraat23.nl.
Om elkaar weer te ontmoeten, een glaasje te drinken en 
iets te hebben om naar te kijken en over te praten is het 
eerste weekend van september een tentoonstelling van het 
werk van Tiny Blok ingericht. De expositie is vrij toeganke-
lijk. Foto: Ruud Baan.

‘Morgen klaart het op’

Jongdierendag 
Jongleven

Regio - Zaterdag 5 sep-
tember houdt de vereni-
ging Jongleven een show in 
Heemskerk op de Oosterweg 
10. Daar worden jonge dieren 
tentoongesteld. Denk aan 

Castricum - Castricum heeft 
een filmhuis; CineCast. Al 
voor het derde jaar biedt Ci-
neCast in Corso een serie 
van zes films aan voor 42 
euro. Dit jaar worden ver-
toond: Still Life, The Imitati-
on Game, Leviathan, Of Hor-
ses and Men, Loin des Hom-
mes en My Old Lady. De 
films worden maandelijks 

vertoond, van oktober tot en 
met maart. Er zijn vier tijden 
waarvoor men zich kan in-
schrijven: zondag 11.00 uur, 
maandag 20.00 uur maar die 
avond is al volgeboekt, dins-
dag 14.00 uur en dinsdag-
avond 18.45 uur. 
Bij verhindering op de vas-
te plaatsen is het mogelijk te 
kiezen voor een ander tijdstip 

Naar filmhuis in Corso mits er plaats is. Op zondag-
ochtend en dinsdagavond 
is er in principe geen pau-
ze, tenzij Corso daar een mo-
gelijkheid voor ziet. Dit wordt 
aan het begin van de voor-
stelling bekendgemaakt. 

Uitgebreide informatie is te 
vinden op www.filmhuiscine-
cast.nl. Ook aanmelden is via 
de site mogelijk. Overige in-
formatie: info@filmhuiscine-
cast of tel.: 0251-656510.

Overdekte 
rommelmarkt
Uitgeest - In Sporthal de 
Zien wordt op zondag 20 
september een grote over-
dekte rommelmarkt ge-
houden. 

De markt is van 11.30 tot 
15.30 uur en de entree be-
draagt twee euro. Kinderen 
hebben gratis toegang. Het is 
een grote markt met zeven-
tig kramen. Een kraam is te 
reserveren voor twintig eu-
ro. Voor meer informatie: tel. 
0251-254067/240557 of e-
mail: joke.jurriens@xs4all.nl.  

verschillende kippen, konij-
nen, cavia’s en duiven. Tege-
lijk is er een wedstrijd onder 
de leden om te kijken wie het 
meest belovende dier voor 
dit jaar heeft gefokt. Wie op 
zoek is naar een huisdier kan 
bij de leden informatie inwin-
nen. De show is van 9.30 tot 
13.30 uur.

Schilderijen en tekeningen
Castricum - In september is 
de etalage van kantoorboek-
handel Laan gewijd aan het 
nieuwe boek: ‘Schilderijen 
en tekeningen’, van de Cas-
tricumse kunstenaar Dirck 
Nab. Het biedt een mooi 
overzicht van hoe de Bak-

kummer de kuststrook be-
ziet. Dirck Nab houdt van de 
abstractie die zichtbaar is in 
de werkelijkheid. 
Hij tekent in krachtige lijnen 
met houtskool of krijt, waar-
bij altijd licht ontstaat tussen 
het zwart.

Vaudevillage bij Borst
Bakkum - Voor donderdag 
17 september heeft Ellen van 
Hotel Borst een mooi nazo-
mers programma samenge-
steld met een verscheiden-
heid aan optredens.
,,Wij hopen zo een zo’n breed 
mogelijk publiek te bereiken. 
Dans, zang, cabaret, stand-
up comedy, het voordragen 
van een gedicht, een vertel-

ling of het bespelen van een 
instrument; het kan allemaal 
tijdens Vaudevillage. De af-
sluitende act is een zeven 
mans formatie: The Kinks Tri-
bute band.  De entree is gra-
tis en aanvang 20.00 uur.” 
Wie zich wil aanmelden voor 
een optreden kan dat doen 
via hotelborst@casema.nl ter 
attentie van Ellen Borst.

Ambacht, kunst en vintage
Castricum - Op zater-
dag 5 september, van 10.30 
tot 16.00 uur houdt Uitbu-
reau De Boogaert in woon-
zorgcentrum De Boogaert 
een creatieve markt. Op de-
ze markt is van alles te vin-
den op creatief gebied. Van 
3D-kaarten, schilderijen van 
plaatselijke kunstenaars, ke-
ramiek  tot huisgemaakte 
jams en cupcakes. Er is een 

rommelkraam met vintage-
spullen, een creatieve work-
shop met natuurproducten, 
ook voor kinderen, en meer. 
Bij de loterij zijn prijzen te 
winnen. Er is een poffertjes-
kraam en het restaurant van 
De Boogaert is geopend. De 
opbrengst is voor de aan-
schaf van materialen voor di-
verse activiteiten voor de be-
woners van De Boogaert.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Man from U.N.C.L.E.

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 uur  zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur

Dheepan
vrijdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur
X+Y

zondag 11.00 uur
maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Irrational Man
zaterdag 16.00 uur

Pixels 3D
vrijdag 18.45 uur

Ted 2
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

maandag & woensdag 20.00 uur
Amy

zaterdag 18.45 uur
Mission Impossible 5

vrijdag 16.00  uur
zaterdag 13.00 uur   

zondag 11.00 uur  woensdag 14.00 uur   
De kleine Prins 

zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.30 uur   

Binnenste Buiten - 2D (NL)
zaterdag 13.00 uur   
zondag 13.30 uur   

woensdag 14.00 uur   
Minions - 3D (NL)

Programma 3 sept t/m 9 sept 2015

Drama Dheepan
Drama van Jacques Audiard 
over drie Srilankezen die zich 
voordoen als gezin om asiel 
te krijgen in Frankrijk. 
Om de burgeroorlog in Sri 
Lanka te ontvluchten, doen 
een ex-Tamil Tijger, een 
vrouw en een meisje zich 

voor als een gezin, zodat ze 
als vluchteling erkend kun-
nen worden in Frankrijk. Ze 
komen terecht in een voor-
stad van Parijs. Ze kennen 
elkaar nauwelijks, maar pro-
beren samen een leven op te 
bouwen.

Het verhaal speelt zich af in 
het begin van de jaren zes-
tig op het hoogtepunt van de 
Koude Oorlog. De jarenlange 
vijanden CIA-agent Napole-
on Solo en KGB-agent Illya 
Kuryakin worden gedwongen 

Man from 
U.N.C.L.E.

samen de strijd aan te binden 
met een mysterieuze, inter-
nationale misdaadorganisa-
tie die door middel van kern-
wapens en technologie het 
wankele machtsevenwicht 
dreigt te verstoren. 
Met behulp van de dochter 
van een verdwenen Duitse 
wetenschapper probeert het 
duo te infiltreren in de mis-
daadorganisatie. 
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Henny Huisman Huis 
geopend in Uitgeest

Uitgeest - Het initiatief kwam 
van Henny Huisman zelf. Zijn 
idee was om een ruimte in te 
richten met spullen waar hij 
tijdens zijn carrière mee te 
maken heeft gehad en met 
als doel van de opbrengst 
een bijdrage te kunnen le-
veren aan Stichting Sociaal 
Castricum. Deze stichting or-
ganiseert jaarlijks een groots 
carnavalsfeest voor mensen 
met een verstandelijke be-
perking. Voorzitter Peter van 
Daalen: “Helaas waren even-
tuele locaties in Castricum te 
duur als expositieruimte, dus 
toen Jachthaven Uitgeest ons 
een unit ter beschikking stel-

de tot en met januari 2016, 
waren wij enorm blij.”

Zaterdagmiddag was de fees-
telijke opening met uiteraard 
Henny Huisman, zijn goede 
vriend Jacques d’Ancona en 
burgemeester Wendy Verkley 
van Uitgeest. Dit alles werd 
mede mogelijk gemaakt door 
Caroline en Menno Klein van 
Jachthaven Uitgeest. Bij be-
zoek aan de ruim opgezette 
expositie komen direct herin-
neringen naar boven van hoe 
het ooit allemaal eens begon. 
Veel foto’s van de populai-
re playbackshows, maar ook 
van Henny met Amerikaan-
se beroemdheden. Weinigen 
zullen weten dat zijn concept 
Soundmixshow ook in Ame-
rika zeer geliefd was. Verder 
zijn te zien de Gouden Tele-
vizier Ring, de Ridderorde en 
zowaar een stukje stal met 
zijn beroemde paard Snuitje. 
Leuk om eens binnen te wan-
delen op de woensdag- of 
zaterdagmiddag. De vrijwilli-
ge bijdrage komt geheel ten 
goede aan Stichting Sociaal 
Castricum. (Monique Teeling)

De column van Monique.....

Ik loop fluitend naar het vakantiezwembad voor boven de achttien met een tas vol boeken. 
Eén keer op het strand gelegen, dat duurde precies een half uur. Moordend heet en door de 
wind waaide het parasolletje constant richting buren die geïrriteerd opkeken. Het zwembad 
daarentegen is schoon, rustig en zandloos, heel plezierig. Tenminste, het oogt schoon. 
Dat zegt niks want na een half uur verschijnt een man met appartementlogo op zijn over-
hemd aan de badrand en loert spiedend naar het water. Ik ben alert, spartelt er wellicht een 
rat of zo’n walgelijk grote kikker? Allemaal al een keer meegemaakt dus ik kijk nergens meer 
van op. Hij praat in een klein microfoontje. Ik vraag mij af of hij echt tegen iemand praat of 
belangrijk wil overkomen. Na tien minuten verschijnt er nog een man die zorgelijk tegen hem 
praat, steeds kijkend naar het water. Deze man heeft een tas bij zich waar hij een plastic 
slang uit haalt met een ballonvormig tussenstuk en giet er een vloeistof in. Vervolgens laat hij 
het geheel in het zwembadwater zakken.
De vijf mensen die in het bad zwemmen, hebben het gadegeslagen en klimmen er nu toch 
maar uit. Gek want ik neem aan dat ze geen enge spulletjes erin pompen terwijl er nog le-
vend materiaal rondzwemt.
Er wordt druk gepraat door de twee mannen en weer spreekt die ene in zijn microfoontje ge-
volgd door een knikje. Na enige tijd komt er een grijzende man in nette kleding het terrein 
op. Er wordt met veel armgebaren verslag gedaan en ook hij heeft een zorgelijke blik. Het 
ballonnetje wordt uit het water getild en opnieuw gevuld met iets.
De badmeester komt er bij staan en let niet meer op jongens die in hun verboden lange 
zwembroeken rondbanjeren, hier is duidelijk iets ernstigers aan de hand. Niemand waagt zich 
in het water, de hele sessie duurt zeker een uur. Is het water niet goed? Zijn wij de afgelo-
pen dagen blootgesteld aan vreselijke bacteriën en riskeren wij een kneiter van een ooront-
steking?
Al snel gonst het van de geruchten, het water zou sterk vervuild zijn en de inspectie heeft 
de leiding van het complex nog één kans gegeven. Iedereen ligt als verstijft op de bedjes en 
wacht in opperste spanning af, niemand die ook maar zijn teen durft nat te maken in deze 
poel des verderfs. Dan komt mijn zoon met vrienden terug van het strand, zich nergens van 
bewust springen zij zonder het Hoofd Zwembad een blik waardig te keuren vol het water in. 
Ik denk toch dat ik maar weer eens richting strand ga.

Monique Teeling

Vervuild

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Een nieuwe, jonge wijk in Uitgeest draagt de naam de Waldijk. Je vindt er hele 
mooie en rustieke plekjes. Deze foto is genomen vanaf de Kruiskamplaan. Op de achtergrond 
zie je een wit bruggetje, dit is de oversteek van het wandelpad de Waldijk, die tevens de wijk 
als waren in tweeën deelt en dit wandelpad ligt exact op de locatie waar deze honderden ja-
ren terug ook gesitueerd was. Met de nieuwbouw heeft men hier rekening mee gehouden, 
hulde! Foto en tekst: Ger Bus

Excursie naar de 
Huisvuilcentrale Alkmaar
Uitgeest - Heeft u altijd al 
eens willen weten hoe afval 
wordt verwerkt en verbrand? 
Wat er gebeurt met restafval? 
Hoe het recyclen gaat en hoe 
de verbrandingsovens wer-
ken? Gaat u dan mee met 
een door de S.U.S. georgani-
seerde excursie naar de huis-
vuilcentrale in Alkmaar op 
woensdag 7 oktober.
Het programma bestaat uit 
ontvangst met koffie/thee, 
uitleg over de veiligheids-
voorschriften en de HVC, een 
korte film, en een uitgebrei-
de rondleiding met gids  door 
de fabriek 
De volgende voorwaarden 

worden door HVC aan deel-
name gesteld: dichte schoe-
nen dragen, goed ter been 
zijn (geen toegang met rol-
lator en/of krukken), niet vi-
sueel of auditief gehandicapt 
zijn en geen last  hebben van 
hoogtevrees.
Woensdag 7 oktober van 
10.00 – 12.00 uur. Kosten 10 
euro, dit is inclusief koffie/
thee, entree en rondleiding 
met gids. Opgeven tot en met 
23 september. De excursie 
gaat alleen door bij voldoen-
de deelnemers.
Informatie: 0251-319020 of 
via s.u.s@inter.nl.net. Zie ook 
www.uitgeestersenioren.nl.
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Projectkoor Byzantijnse 
Kerst van start

Uitgeest - De Byzantijnse 
koormuziek is bij velen be-
kend van de Kozakken koren 
en de Russische en Oekra-
iense koren die regelmatig in 
onze regio te gast zijn. Het is 
nu ook mogelijk om zelf de-
ze prachtige muziek te gaan 
zingen. Dirigent Chris Jobse 
heeft het initiatief genomen 
om een projectkoor op te zet-
ten waarmee in december 
een drietal concerten gege-
ven gaat worden. Concerten 
staan gepland in de dorps-
kerk Uitgeest, de dorpskerk 
Heemskerk en de hal van het 
stadhuis Heemskerk.
Het projectkoor Byzantijnse 
Kerst richt zich op zangers en 
zangeressen uit de IJmond 
en Zaanstreek die geïnteres-
seerd zijn in de liederen van 
deze Byzantijnse koortradi-
tie. Om de koorleden te hel-
pen zijn alle teksten overge-
zet naar een fonetisch schrift 
en is Yuliya Ponomaryova de 
taalcoach.
De Byzantijnse koormuziek 
door de eeuwen heen kent 
een enorme diversiteit aan 
stijlen. Het repertoire voor dit 
project bestaat uit een tien-
tal a capella gezangen uit de 
Orthodoxe Kerkmuziek die 
speciaal voor de Kerstperio-
de geschreven zijn. Zo wor-
den onder andere werken 
van Bortnianski, Kastalski, 
Kedrov, Denisova en nog vele 
anderen ingestudeerd. Parti-

turen en midi’s worden aan 
de deelnemers ter beschik-
king gesteld.
De repetities gaan op 3 okto-
ber beginnen. Er staan 9 re-
petities gepland. Repetities 
worden gehouden op de za-
terdagen van 10 tot 13 uur 
in De Zwaan Middelweg 5 in 
Uitgeest.
Het streven is een koor te for-
meren van ongeveer 30 per-
sonen. Aanmelden kan tot 21 
september. Omdat het aantal 
deelnemers beperkt is zal, in-
dien er meer gegadigden zijn 
dan we kunnen plaatsen, een 
selectie plaatsvinden. De-
ze selectie zal op zaterdag 
26 september plaatsvinden. 
Het project vindt doorgang 
bij minimaal 20 deelnemers 
in de juiste stemverhouding.
Voor verdere details en aan-
melding zie www.facebook.
com/byzantijnsekerst.

Dirigent Chris Jobse

Computercursussen en 
computerworkshops
Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren heeft het 
komende najaar weer diver-
se cursussen en workshops 
op haar programma staan op 
het gebied van computers.

Computercursus Windows 
10 beginners 
Eens in de twee weken op 
dinsdag van 09.00 – 10.30 
uur en van 10.30 – 12.00 uur. 
Startdatum 6 oktober. Kosten 
40 euro voor 16 lessen.
Computercursus Windows 
10 gevorderden 
Eens in de twee weken op 
maandag van 10.30 – 12.00 
uur, op dinsdag van 13.30 
– 15.00 uur en van 15.00 – 
16.30 uur en op woensdag 
van 09.00 -10.30 uur en van 
10.30 – 12.00 uur. Startdata 7, 
8, 9 en 16 september. Kosten 
40 euro voor 16 lessen of 20 
euro voor 8 lessen.
Cursus fotoalbums maken
Er wordt gewerkt met de pro-

gramma’s van de Hema, Al-
belli en het Kruidvat (HAK). 
Eens in de twee weken op 
donderdag van 10.30 – 12.00 
uur. Startdatum 10 septem-
ber 2015. Kosten 40 europ-
voor 16 lessen.
Workshop Tablet gevor-
derden 
Deze workshop kunt u alleen 
volgen als u Tablet 1 en 2 ge-
volgd heeft. Donderdag 10 
of 17 september van 09.30 – 
11.30 uur. Kosten 4 euro. 
Workshop e-mailen 
Deze workshop gaat over 
mailen via KPN, Ziggo, Tel-
fort, XS4all (kortgezegd mai-
len via SMTP en POP3 of 
IMAP). Zorg dat u uw laptop, 
gebruikersnaam en wacht-
woord meeneemt. Donder-
dag 24 september van 09.30 
– 11.30 uur. Kosten 4 euro.

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

Derde editie van de 
‘Leeuw van Uitgeest’
Uitgeest - Op 3 en 4 oktober 
vindt bij Tennis Club Uitgeest 
aan de Waldijk de derde edi-
tie plaats van de ‘Leeuw van 
Uitgeest’, het tennistoernooi 
voor en door leden van TV de 
Dog en TCU. Gespeeld wordt 
in de volgende categorieën: 
HD 4/5, 6, 7 en 8/9, DD 4/5, 6, 
7 en 8/9, GD 4/5, 6, 7 en 8/9.  
Op zaterdag zijn de wedstrij-
den van 12.00 tot 22.00 uur 
en op zondag van 10.00 tot 
18.00 uur. 

Er wordt door de deelnemers 
2x45 minuten per dag ge-
speeld en aan het einde van 
de zondagmiddag zal blijken 
welke vereniging zich het he-
le jaar de Leeuw van Uitgeest 
mag noemen. 
Zal het de Dog voor de der-
de keer weer lukken of gaat 
TCU komend jaar strijken met 
de eer? 
De organisatie hoopt op veel 
belangstelling, mooie potjes 
tennis en goed weer.

Modelbouwdag in 
museum Fort Veldhuis

Regio - Op zondag 6 september organiseert luchtoorlog-
museum “Fort Veldhuis”, in samenwerking met de VWMH 
(Vereniging van Wargamers en Modelbouwers Haarlem-
mermeer)  een modelbouwdag. In het museum treft u vele 
modelbouwers en special interest groups die bezig zijn met 
hun modellen. Tevens worden vele al gebouwde modellen 
en diorama’s tentoongesteld en worden er bouwmodellen 
te koop aangeboden.
Het Fort bij Veldhuis is onderdeel van de Stelling van Am-
sterdam. Het Fort ligt aan de Genieweg 1 in Heemskerk, op 
de grens van Heemskerk en Zaanstad.
Toegang: volwassenen 3,50, kinderen van 8 tot 12 jaar 2,50, 
kinderen jonger dan 8 jaar gratis en houders van een vete-
ranenpas gratis. Openingstijden: 10.00 – 17.00 uur. Zie ook: 
www.arg1940-1945.nl.

Vaarexcursie
Regio - In de zomer is het 
Wormer- en Jisperveld  land-
schappelijk op z’n groenst en 
mooist. Zondag 6 septem-
ber kunt u dit zien tijdens een 
vaarexcursie met een gids 
van 14.00 tot 16.00 uur. Ge-
varen wordt een grote ronde 
over het Zwet naar Jisp en via 
Bruiloftsloot, Noordergans-
sloot, Merken en de polder 
Schaalsmeer weer terug naar 
de Poelboerderij. De gids ver-
telt over het boeiende verle-
den van Wormer en Jisp. Van 
prehistorie tot heden!  Over 
windmolens, het Verbonden 
Hoofd en de Gouden Eeuw. 
Over vaarboeren en natuur-
boeren. En natuurlijk is er on-
derweg volop aandacht voor 
prachtige vogels en planten. 
Reserveren bij bezoekers-
centrum De Poelboerderij in 
Wormer via 075-6219100 of 
per e-mail bezoekerscen-
trum@poelboerderij.nl onder 
vermelding van naam, aan-
tal personen en telefoon-
nummer. Kosten 12 euro, kin-
deren 3 euro. Leden Natuur-
monumenten, Vogelbescher-
ming Nederland, Vogelbe-
schermingswacht Zaanstreek 
en Vrienden van bezoekers-
centrum De Poelboerderij 8 
euro. Meer informatie: www.
poelboerderij.nl  Afvaart be-
zoekerscentrum Poelboerde-
rij, Veerdijk 106 in Wormer. 
Op de foto een scholekster 
(foto: Larry Kef)

Klaverjassen 
in speeltuin

Uitgeest - Op maandag 7 
september begint het nieu-
we klaverjasseizoen bij 
speeltuinvereniging “Kinder-
vreugd” in Uitgeest. Elke eer-
ste maandag van de maand 
kunt u er terecht voor een 
gezellige klaverjasavond. Het 
clubgebouw, gelegen aan 
de Middelweg in Uitgeest, 
is vanaf 19.00 uur geopend. 
Om 19.30 uur start het spel. 
De entree bedraagt 1,50 eu-
ro. Men streeft er naar om 
rond 23.00 uur weer klaar te 
zijn. Na het kaarten is er een 
verloting.
Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.speeltuinu-
itgeest.nl of stuur een mail 
naar info@speeltuinuitgeest.
nl.

Vrouwen van Nu 
start nieuwe seizoen

Uitgeest - Voorbij is die 
mooie zomer. Tijd voor een 
nieuw seizoen Vrouwen van 
Nu. Op 17 september start de 
Uitgeestse afdeling van deze 
vrouwenorganisatie met een 
mooie avond die verzorgd 
wordt door Froukje Zwa-
nenburg van ‘Het Roosven-
ster’. Door middel van voor-
dracht en dia’s brengt ze u 
een avond rond de schilder 
Chagall. Na de pauze neemt 
ze de aanwezigen mee naar 

Gouda waar ze stadsdichte-
res is geweest.

Mocht u geen lid zijn van 
Vrouwen van Nu, maar wel 
geïnteresseerd, dan bent u 
van harte welkom op onze 
avond. De kosten bedragen 
dan 5 euro. Ook dames uit 
Akersloot zijn heel welkom. 
De bijeenkomst is in dorps-
huis de Zwaan, Middelweg 5 
in Uitgeest en start om 20.00 
uur.
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Activiteiten en evenementen
13 september 2015 Rabobank Fietsdag
14 september 2015 Workshop Rabo Internetbankieren – Buurthuis Het Spectrum, Heemskerk
15 september 2015 Starters- en jonge Ondernemersmarkt – Schieland 18, Beverwijk
26 september 2015 Hypotheek Inloopspreekuur – Bankwinkel Beverwijk, Heemskerk, IJmuiden 
 en Santpoort-Noord
28 september 2015 Workshop Rabo Internetbankieren -  Bibliotheek Velsen, IJmuiden

Het is bijna zover, 
de Rabobank Fietsdag!
Op zondag 13 september organiseert Rabobank IJmond de tweede editie van de 
Rabobank Fietsdag. Massaal hebben verenigingen en stichtingen, die klant zijn van 
Rabobank IJmond, zich weer ingeschreven voor deze sportieve dag. Naar verwach-
ting zullen circa 4.000 � etsers van maar liefst 159 verenigingen en stichtingen aan 
deze dag deelnemen. Deelnemers kunnen € 12,50 per persoon bij elkaar � etsen 
voor hun clubkas, waardoor de sponsorbijdrage kan oplopen tot maximaal € 500,-. 
Ook zal er een extra prijs van € 250,- uitgereikt worden aan de vereniging die het 
origineelst in oranje verkleed is.

De tocht is ongeveer dertig kilometer lang en voert langs allerlei mooie plekken in 
de regio IJmond.  Voor meer informatie www.rabobank.nl/ijmond.

Starters- en jonge 
Ondernemersmarkt
Als startende ondernemer wilt u meteen aan de slag. Met uw � nanciële basis op
orde, kunt u zich volledig op uw doelen richten. En met de juiste kennis van
zaken en ons actief lokaal netwerk bent u al snel op weg. Vergroot uw kennis met 
de praktische tips en inspirerende verhalen van experts. 

Op 15 september vindt de Starters- en jonge Ondernemersmarkt plaats op het 
Schieland 18 in Beverwijk. Diverse partijen komen hier samen om informatie te 
delen met (potentiële) startende en jonge ondernemers in de IJmond. Rabobank 
IJmond zal hierbij aanwezig zijn met een stand en geeft daarnaast enkele work-
shops. De markt zal zijn van 17.30 uur tot 21.00 uur.
Zorg dat u erbij bent!

Rabo Bankieren App
De Rabobank introduceert de vernieuwde Rabo Bankie-
ren App. Deze komt vanaf 10 september beschikbaar.

Wat is vernieuwd?
De vernieuwde Rabo Bankieren App is een eerste stap 
naar een eigen persoonlijke omgeving die draait om u! 
De app heeft een nieuw overzichtelijk ontwerp, waar-
door u goed inzicht heeft in uw � nanciën en makkelijk 
uw bankzaken kunt regelen.
En heeft u hulp, vragen of advies nodig bij het doen 
van uw bankzaken? In de vernieuwde app neemt u 
gemakkelijk contact op met een medewerker van uw 
bank via chat, e-mail of telefoon. Zo staat u er dus nooit 
alleen voor als u zelf uw bankzaken regelt.
Voor meer informatie 
www.rabobank.nl/rabobankierenapp

Vrijblijvend Hypotheek
Inloopspreekuur
Zaterdag 26 september, 10.00 – 14.00 uur
Bankwinkel Beverwijk Stationsplein 23 in Beverwijk
Bankwinkel Heemskerk Burgemeester Nielenplein 6 in Heemskerk
Bankwinkel IJmuiden Kennemerlaan 63 in IJmuiden
Bankwinkel Santpoort-Noord Hagelingerweg 173 – 177 in Santpoort-Noord

Heeft u pas uw droomhuis gezien? Loop dan even bij ons binnen. U kunt dan met 
al uw vragen vrijblijvend terecht bij één van onze hypotheekadviseurs. Dit gesprek 
is geheel kosteloos.
U doorloopt samen met de hypotheekadviseur het Rabobank Hypotheekdossier, 
hiermee krijgt u onder andere inzicht in de volgende zaken:

• Het bedrag dat u kunt en wilt lenen
• De maandlasten die horen bij dat bedrag
• Wat de volgende keuzes betekenen voor uw maandlasten

- Vaste of variabele hypotheekrente
- Lange of korte rentevastperiode
- Moment van terugbetalen van de hypotheek
- Annuïteiten of lineaire hypotheek

• Met welke gegevens nog meer rekening wordt gehouden in het Rabobank  
  Hypotheekdossier
• Hoe u thuis zelf verder het online Rabobank Hypotheekdossier kunt gebruiken

Inloopavond Wonen
Bent u niet in de gelegenheid om ons op deze dag te bezoeken? Elke donderdag-
avond van 18.00 uur tot 19.00 uur houden wij een Inloopavond Wonen in onze 
bankwinkel aan het  Burgemeester Nielenplein 6 in Heemskerk en op ons advies-
kantoor aan de Zadelmakerstraat 150 in Velserbroek.
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Castricum – Dinsdag 25 au-
gustus waren PvdA-Kamer-
leden Roos Vermeij en Mei 
Li Vos op werkbezoek bij de 
Kennemer Duincampings. 

Er werd uitgebreid gesproken 
over hoe het is om te werken 
in een seizoensafhankelijke 
sector en uiteraard behoorde 
een rondleiding over Cam-
ping Bakkum bij dit werkbe-
zoek. Roos Vermeij is woord-
voerder Arbeidsmarktbeleid 
en Mei Li Vos woordvoerder 
MKB en Ondernemen bin-

nen de Tweede Kamerfractie 
van de PvdA. Aanwezig wa-
ren ook verschillende recre-
atieondernemers uit de regio, 
het bestuur van de branche-
organisatie Recron en een 
afvaardiging van de lokale 
PvdA-partij van Castricum.

Aan de orde kwamen onder-
werpen als de nieuwe keten-
bepaling. De ketenbepaling 
regelt wanneer elkaar opvol-
gende tijdelijke contracten 
overgaan in een vast con-
tract. 

Tweede Kamer op 
bezoek bij campings

Zorgen om verpaupering 
begraafplaats Duin en Bosch

Bakkum - Dr. Jacobi was de 
grondlegger van de voorma-
lige psychiatrische inrichting 
Duin en Bosch. Hij overleed 
in 1916 en ligt begraven op 
de gesloten begraafplaats 
van Duin en Bosch. Enkele 
jaren geleden is op initiatief 
van de Werkgroep Oud-Cas-
tricum zijn grafmonument 
gerestaureerd en overgedra-
gen aan Parnassia Groep, ei-
genaar van de begraafplaats. 
Ondanks de status van rijks-
monument is langzamerhand 
de toestand van de begraaf-
plaats dramatisch verslech-
terd.

Hans Boot van de Werkgroep 
Oud-Castricum; ,,Ongeveer 
een jaar geleden zijn op de 
begraafplaats wegens iep-
ziekte bomen gekapt, waar-
onder de zo beeldbepalende 
treuriep in de rotonde van het 
padenstelsel. Er is geen ver-
vangende aanplant voor in de 
plaats gekomen. Het onkruid 
schiet er hoog op en op het 
grafmonument van dr. Jaco-
bi is een grafsteen stuk ge-
gooid, gelukkig zonder dat 
het grafmonument bescha-
digd is geraakt. Op de obelisk 
en op de grafplaat van zijn 
jong overleden zoon waren 
met een viltstift hakenkruizen 
en teksten aangebracht. De 

brokstukken zijn weggehaald 
en door een werknemer van 
Parnassia zijn de viltstifttek-
sten verwijderd. “

In de 'Structuurvisie, inrich-
tingsontwerp en beeldkwali-
teitsplan Duin en Bosch', op-
gesteld in opdracht van de 
gemeente Castricum en Par-
nassia, wordt voorgesteld om 
de graven te herstellen, in 
het bijzonder het graf van de 
grondlegger van het terrein. 
Van al die mooie woorden is 
tot nu toe niets terecht ge-
komen. Door het nalaten van 
herplant is de bomenstruc-
tuur verschraald en door ge-
brek aan groenonderhoud is 
de padenstructuur aan het 
vervagen om uiteindelijk he-
lemaal te verdwijnen. ,,Om-
dat het grafmonument van 
dr. Jacobi voor Castricum van 
cultuurhistorische waarde is, 
heeft Oud-Castricum enke-
le jaren geleden de zorg voor 
de restauratie op zich ge-
nomen. Daarbij moest wor-
den voldaan aan strenge ei-
sen van de Rijksdienst. Bij de 
overdracht van het gerestau-
reerde grafmonument is de 
wens uitgesproken dat Par-
nassia zich een goed rent-
meester over dit cultureel 
erfgoed zal tonen. Tot nu toe 
is daar weinig van gebleken.” 

De Stichting tot behoud van 
natuurlijke en cultuurhistori-
sche waarden heeft in 2014 
haar bezorgdheid over de bo-
menkap aan de Rijksdienst 
en Parnassia kenbaar ge-
maakt. De Rijksdienst heeft 
in een brief laten weten dat 
zij en de gemeente Castri-
cum van mening zijn dat er 
geen historisch groen is ge-
kapt. ,,Daarmee is duidelijk 
geworden dat van hun zijde 
geen inspanning te verwach-
ten valt. In 2016 is het hon-
derd jaar geleden dat Jaco-
bi is overleden. In dat jaar zal 
een tentoonstelling aan hem 
worden gewijd. Het wordt 
de hoogste tijd dat Parnas-
sia en de gemeente hun ver-
antwoordelijkheid nemen en 
zich het lot van de begraaf-
plaats aantrekken.

Op zaterdag 12 september is 
het Open Monumentendag. 
Die dag zullen er rondleidin-
gen gegeven worden en kan 
ook de begraafplaats worden 
bezocht. Op de foto: Wegens 
iepziekte zijn op de begraaf-
plaats bomen gekapt, waar-
onder de zo beeldbepalen-
de treuriep in de rotonde van 
het padenstelsel. Wat er van 
overgebleven is, is een ga-
pend gat en veel onkruid. Fo-
to: Ernst Mooij.

Cursus English Literature van start
Castricum - Verdeeld over 
de winterperiode lezen en 
bespreken de deelnemers 
aan de cursus English Li-
terature een aantal Engel-
se boeken. Dit gebeurt on-
der leiding van een Engelsta-

lige docente. De bijeenkom-
sten vinden plaats op maan-
dagavond in het Rode Kruis-
gebouw aan het Kooiplein in 
Castricum. Een redelijke ken-
nis van de Engelse taal plus 
een gezonde belangstelling 

Blues in Bakkum 
met Bloes Broers 

Bakkum - Na het zomer-
reces start ’t Mirakel van 
Bakkum weer de zondag-
se Blues in Bakkum. Zon-
dag 6 september mag 
bluesband de Bloes Broers 
weer de spits afbijten. 

Deze band heeft al vaker zijn 
opwachting gemaakt bij ’t 
Mirakel van Bakkum en met 
veel succes.  Al bijna 30 jaar 
timmeren de broers Schoo-
ne samen met hun drummer 
Marc Huis in ’t Veld aan de 
weg in verschillende samen-
stellingen. De laatste jaren is 

Vincent Hiemstra de lead-gi-
tarist en met hem is de sound 
van de Bloes broers meer 
volwassen geworden. Slow 
blues in mineur is de per-
soonlijke voorkeur van de 
Bloes Broers maar de voet-
jes gaan vanzelf van de vloer 
met de aanstekelijke swing-
nummers die natuurlijk ook 
op het repertoire staan. Aan-
staande zondag vanaf half 
vier, als vanouds bij ‘t Mirakel 
van Bakkum aan de Heere-
weg, naast de benzinepomp. 
Voor meer informatie: 0251 
671353 of 06 51144262. 

voor de Engelstalige litera-
tuur zijn belangrijk. 

Meer informatie? Bel  dan 
met tel.: 0251-238272. De 
eerste les vindt plaats op 
maandag 14 september. 



Uitgeest - Onderstaand 
de activiteitenkalender 
van september van de 
Stichting Uitgeester Seni-
oren.
Alle activiteiten vinden 
plaats in dorpshuis de 
Zwaan, tenzij anders ver-
meld. Soosactiviteiten zijn 
dagelijks van maandag-
middag tot en met vrijdag-
middag. 

Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 
0251-312127. Voor inlich-
tingen betreffende de AN-
BO, bel met 0251-312161. 
Voor overige activiteiten 
van de Stichting Uitgees-
ter Senioren kunt u zich 
telefonisch aanmelden op 
nummer 0251-319020.
 

Activiteitenkalender 
september

Maandag 7, 14, 21, 28:

10.00 -13.15 uur:  Koffie-
Plus
10.00-12.00 uur: biljartles 
dames
13.30 -16.45 uur: Soos/bil-
jarten en bridgen 
14.30-16.30 uur:  Geester-
heem: sociale activiteiten 
Rode Kruis, ook verkoop, 
inl: 312712

Maandag 14, 21, 28:

09.00-10.00 uur: Pilates
maandag 7 en 21:
09.00-10.30 uur en 10.30-
12.00 uur: computerkennis
maandag 21:
10.00-12.00 uur: schrij-
verskring

-------

Dinsdag 1, 8, 15, 22, 29:

09.00-10.00 uur: Yoga
10.45-11.45 uur: T’ai Chi 
(vanaf 15 september)
13.30-16.45 uur:  soos/bil-
jarten en klaverjassen
13.30-16.00 uur: bridgen 
(vanaf 15 september)

Dinsdag 8, 15, 29:

09.00-10.30 uur en 10.30-
12.00 uur: computerkennis

Dinsdag 8, 29:

09.30-12.00 uur: fotocur-
sus ANBO

Dinsdag 15:

10.00-13.00 uur: excursie 
Zaans Museum

Dinsdag 22:

13.30-14.30 uur en 14.30-
16.00 uur: computerkennis

-------
Woensdag 2, 9, 16, 23, 
30:

09.30-10.15 uur en 10.45-
11.30 uur: Bewegen 60 in 
de Klop, inl.: 310370
10.00-12.00 uur: koersbal 
(ANBO)
13.30-16.45 uur: Soos/ bil-
jarten en klaverjassen
19.45-21.30 uur: “Die 
Geestersangers” in Gees-
terheem, inl.: 313401

Woensdag 2, 16, 30:

09.30-11.30 uur: handwer-
ken
13.30-15.30 uur: kaarten 
maken
14.00-16.30 uur: tekenen/
schilderen

Woensdag 9, 23:

14.00-15.30 uur: Engelse 
conversatie
10.00-12.00 uur: muziek 
maken
09.00-10.30 uur en 10.30-
12.00 uur: computerkennis

Woensdag 16, 30:

09.00-10.30 uur: digitale 
fotobewerking
10.30-12.00 uur: compu-
terkennis

Woensdag 9:

14.00-16.30 uur: Bingo 
(ANBO), zaal open vanaf: 
13.30 uur

Woensdag 16:

Stedenwandeling Culem-
borg (ANBO), vertrek 9.12 
uur

Woensdag 23:

14.00-16.00 uur: mode-
show

Woensdag 30:

14.00-16.30 uur: filmmid-
dag 

-------

Donderdag 3, 10, 17, 24:

Wandelen (1 of 2 uur): 
vertrek 9.30 uur vanaf het 
dorpshuis (niet op 10 sep-
tember)
10.00-12.00 uur: Jeu de 

Activiteitenkalender 
Stichting Uitgeester Senioren

Boules: terrein Castricum-
merweg, inl. tel. : 311240
09.30-12.00 uur:  Soos met 
biljarten voor beginners
09.30-11.30 uur: beeld-
houwen/boetseren
13.30-16.45 uur: Soos: 
biljarten/rummicub en 
scrabble (ANBO)
13.30-15.00 uur: Fifty-fit
14.00-16.00 uur: schaken

Donderdag 10 en 24:

09.00-10.30 uur en 10.30-
12.00 uur: cursus foto-
boekje maken
09.30-11.30 uur:  3-di-
mensionaal (kaarten) en 
quilten

Donderdag 3 en 17:

10.00-11.30 uur: Engelse 
conversatie

Donderdag 17:

09.30-11.30 uur: theezak-
jes vouwen

Donderdag 10 en 17:

09.30-11.30 uur: work-
shop tablet

Donderdag 24:

09.30-11.30 uur: work-
shop e-mailen

-------

Vrijdag 4, 11, 18, 25:
09.00-10.00 uur en 10.15-
11.15 uur: yoga
13.30-16.45 uur:  Soos/bil-
jarten
13.30-15.00 uur:  De Zin-
gende Zwanen (ANBO)

-------

Zaterdag 5, 12, 19, 26:
13.30-15.30 uur: Country-
line dancing (ANBO)

-------

De S.U.S. is bereikbaar 
op maandag tot en met 
woensdag van 9.00 tot 
12.00 uur en van 13.30 tot 
16.00 uur en op donder-
dag en vrijdag van 9.00 tot 
12.00 uur in Dorpshuis de 
Zwaan 
Voor informatie betref-
fende activiteiten van de 
Stichting Uitgeester Seni-
oren: mevrouw C. van Me-
gen en mevrouw M. Korte-
kaas, tel.: 0251-319020, e-
mail: s.u.s@inter.nl.net of 
kijk op de website: www.
uitgeestersenioren.nl. 

Nieuwe uitstraling en 
naam voor jachthaven
Uitgeest - Vanaf 1977 stond 
de naam Zaadnoordijk op het 
pand en zo kenden de mees-
te mensen de jachthaven in 
Uitgeest. Maar Rob Zaad-
noordijk stapte al jaren ge-
leden uit de zaak en door de 
vele veranderingen op het 
terrein maar ook op het tota-
le gebied van de watersport, 
werd duidelijk dat de naam 
moest worden aangepast. 
Caroline en Menno Klein van 
de jachthaven: “Onze 120 
vakantiewoningen worden 
steeds meer toeristisch ver-
huurd aan mensen die van 
heinde en verre komen. Er 
zijn ligplaatsen, er is boten-
verhuur, fietsverhuur en een 
locatie voor een kleine hap 
waar je ook nog je vergeten 
boodschappen kunt doen. 
Er is een openbaar toiletge-
bouw en zeilschool ’t Uit-
geestermeer is weer terug 
aan de haven. Verder is er 
een wolwinkeltje en het zo-
juist geopende Henny Huis-
man huis waar een leuke ex-
positie te zien is over zijn car-
riëre tot nu toe. Veel breder 
dus dan alleen een jachtha-
ven.’’
Besloten werd dat de geza-
menlijke bedrijven op het ter-
rein verder gaan als Water-
sport Centrum Uitgeest. De 
opening van het nieuwe ge-
deelte op het terrein was af-
gelopen zaterdag met een 

Mini Playbackshow met nie-
mand minder dan Hen-
ny Huisman. Als juryleden 
had hij meegenomen burge-
meester Wendy Verkley en 
Jacques d’ Ancona.
De eerste ‘artiesten’ op de 
lijst bleken nog in het zwem-
bad te vertoeven maar de 
nummer twee zat daar totaal 
niet mee. Met enorm veel en-
thousiasme betraden ver-
scheidene kinderen het gro-
te podium om te laten zien 
waar zij de afgelopen tijd zo 
hard op geoefend hadden. 
Met eerlijk maar altijd weer 
positief commentaar van de 
jury waande het kroost zich 
even echt artiest. (Monique 
Teeling)

Winnaars 
playbackshow
Er waren zeven acts met 
in totaal veertien kandi-
daten. De hoofdprijs was 
een iPad en ging naar Li-
sanne en Dagmar met 
hun uitvoering van Ka-
tie Perry. Omdat de da-
mes dit als duo brachten, 
werd er een tweede iPad 
aan toegevoegd door de 
organisatie.
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Geboren
Castricum – Rectificatie: 11-
08-2015: Charlotte Ayla Eli-
sabeth Huis in ’t Veld dochter 
van Frank E. Huis in ’t Veld en 
Elisabeth van der Wal.

Huwelijk en geregistreerd 
partnerschap
Castricum - 26-08-2015: 
Maarten J. Kuiper en Natha-
lie Désirée Vaessen. Elders 
woonachtig: 18-08-2015: In-
gmar B. de Vos en Ama-
lya Swheitz. 21-08-2015: Pie-
ter W.L. Heine en Wilhelmina 
Broere. 23-08-2015: Frans van 
den Aardweg en Jose R. Gon-
zalez Velasques.

Overleden
Castricum - 17-08-2015: The-
odorus A.A. Bruitzman, we-
duwnaar van Gerdina de 
Vries. 18-08-2015: Francis-
cus G. Glorie, gehuwd met Af-
ra C.M. Pijnappel. 21-08-2015: 
Ho Fung, weduwe van Kam P. 
Chan. 21-08-2015: Christina 
V.M. Vlugt, weduwe van Fran-
ciscus W. H. van Crasbeek. 21-
08-2015: Anna B.M. Aarsman, 
gehuwd met Andreas G.M. 
Huijnen. 22-08-2015: Simon 
P. Admiraal, gehuwd met M.B. 
Nootebos. 24-08-2015: Petro-
nella L. de Greef, gehuwd met 
M. Hessels. Elders woonach-
tig - 23-08-2015: Charles J.V. 
Delorme.

Afzwemmers 
juli en augustus
Castricum - Tijdens de 
schoolvakanties wordt er in 
een weekcursus zwemles 
gegeven in zwembad De Wit-
te Brug. Daarna wordt afge-
zwommen. Deze zomer be-
haalden 36 kandidaten hun 
zwemdiploma. De eerste 
week van de zomervakantie 
is er voor het A- als het B-di-
ploma geoefend. Miloe Beli-
en, Hugo Broos, Joep Jurrj-
ens, Robyn Niemeijer en 
Melrose van der Spek heb-
ben hun A-diploma gehaald. 
Bo Heijliger, Stijn van Hooff, 
Floor Kaandorp, Guido Kleine 
Staarman, Sem Nooij, Dylan 
Richardson en Cis de Wildt 
hebben nu hun B-diploma. 
Op 7 augustus zijn er weer 
vijf waterratjes bijgekomen: 
Aniya Arzaghi, Leah van den 
Berg, Dominic Chovet, Maxim 
Chovet en Sem Schneiders 
behaalden het A-diploma. 
Tijdens de laatste week werd 
er weer voor A en B geoe-
fend en op vrijdag 14 augus-
tus hebben negentien kandi-
daten een zwemdiploma ge-
haald. Sapphire Brown, Ben-
the de Groot, Floor Jonker, 
Julia Jonker, Laura Juwett, 
Babette Smit en Senna Vas-
binder hebben hun A-diplo-
ma. Het B-diploma is behaald 
door Chris Apeldoorn, Miloe 
Beliën, Emma Boersma, Stijn 
Boersma, Jelle Boon, Kevin 
Jordan, Jari Knaapen, Quint 
Kramer, Tygo Kramer, Mette 
Liefting, Imme de Reuver en 
Taecke de Smet.

Beginnen met 
hardlopen?

Castricum - Zaterdagoch-
tend 5 september start op 
sportpark De Duinloper bij 
AVC op de Zeeweg een nieu-
we cursus Start to Run. Na 
een zes weken kunnen de 
deelnemers zo’n 25 minuten 
achter elkaar hardlopen. Sa-
men wordt toegewerkt naar 
de afsluitende ‘Start to Fi-
nish’ trainingsloop op de ze-
vende zaterdag. Samen trai-
nen met Renate Wennemars? 
Dan is de Running Coach© 
geschikt om huiswerktrainin-
gen te lopen. Voor meer in-
formatie: www.starttorun.nl. 

Castricum – Afgelopen 
woensdag 26 augustus bleek 
bij het ophalen van de auto 
van de reddingsbrigade om 
naar het strand te gaan, dat 
de sleutel voor de deur niet 
nodig was. Er was ingebro-
ken. Woordvoerder Jacque-
line Duvalois: ,,Het rolluik 
was geforceerd en er ble-
ken tal van spullen verdwe-
nen, waaronder veel  elek-
tronische gereedschappen 
die klaar lagen om de bo-
ten en voertuigen te reini-
gen en om onderhoud te ple-
gen. Ook bleken er twee bui-
tenboordmotoren verdwe-

nen te zijn. Blijkbaar hebben 
de dieven alle tijd gehad om 
rustig hun slag te slaan, ge-
zien de geopende flesjes bier. 
Daar sta je dan als vrijwilli-
ger, in plaats van vertrekken 
naar het strand om de veilig-
heid te kunnen bewaken, kun 
je aangifte doen van diefstal 
en vernieling.” De vrijwilligers 
van De Strandlopers hopen 
dat er snel iets met de ver-
zekering geregeld kan wor-
den, zodat ze ook voor het 
komend seizoen met de juis-
te materialen de veiligheid 
op en om het strand kunnen 
waarborgen. Foto: archief.

Reddingsbrigade 
gedupeerd door inbraak

Castricum - Castricum tim-
mert aan de weg als het om 
de ontwikkeling van het toe-
risme gaat en het Strand-
vondstenmuseum dringt erop 
aan de faciliteiten versneld 
op orde te krijgen. Sinds de 
opening van het museum in 
december 2011 ligt het be-
zoekersaantal gemiddeld op 
meer dan 10.000 bezoekers 
per jaar. De medewerkers 
krijgen van bezoekers infor-
matie waarmee wat gedaan 
zou moeten worden, zo wordt 
gesteld. 

Menno Twisk: ,,Deze infor-
matie delen we als onderne-
ming in het jaarlijkse over-
leg met de gemeente, maar 
we willen er graag vaart ach-
ter zetten. Op korte termijn 
zou het zinvol zijn om de be-
wegwijzering voor fietsers en 
wandelaars aan te pakken. 
Komende vanuit het duin-
reservaat hebben veel fiet-
sers bijvoorbeeld moeite om 
het centrum van Castricum te 
vinden. Het Strandvondsten-
museum moet steeds vaker 
op de Geversweg aanklop-
pende toeristen teleurstel-
len. De ene keer is het een 
gezin met jonge kinderen 

die vanuit de trein komende 
met rolkoffers in de schemer 
over de Geversweg op zoek 
is naar een badhotel bij Cas-
tricum aan Zee, een andere 
keer een toerist die om hulp 
vraagt om met de bagage bij 
camping Bakkum te komen. 
Wat blijkt; de bussen naar de 
camping en het strand rijden 
niet meer.” 
De Geversweg wordt inten-
sief gebruikt door fietsers, 
wandelaars, trimmers- met of 
zonder honden en automo-
bilisten. ,,De soms meer dan 
vijfitg dwars op de berm ge-
parkeerde auto’s van foren-
sen zorgen voor een onveilige 
situatie. Wij hebben al meer 
dan eens eerste hulp moeten 
verlenen en zijn getuige ge-
weest van ongevallen en bij-
na-ongevallen. Daarom plei-
ten wij voor een versneld in-
voeren van een parkeerver-
bod langs de Geversweg. 
Mocht er een alternatief no-
dig zijn, dan kunnen we als 
museum met onze parkeer-
plaats een tijdelijke noodop-
lossing bieden door op werk-
dagen vijftig parkeerplekken 
beschikbaar te stellen. dat 
kan bijvoorbeeld op kente-
ken.”

Toeristen stranden bij 
Strandvondstenmuseum

Burgerlijke Stand Castricum

Regio - Slechte stoelgang? 
Buikpijn? Hoe ontstaat het en 
hoe komt je ervan af? Buik-
pijn, verstopping, diarree, ec-
zeem en andere huidproble-
men, chronische vermoeid-
heid, slapeloosheid, depres-
sie, angsten, onverklaarbaar 
stressgevoel en hormona-
le stoornissen; het zijn enke-
le voorbeelden van uiteenlo-
pende vage klachten waar-
voor vaak nog geen oplos-
sing is gevonden. In veel ge-
vallen is de darm de boos-
doener.  Op dinsdagavond 15 
september houdt Frank Jon-
kers, de oprichter van BodyS-
witch, een lezing over dit on-
derwerp.

De lezing is bedoeld voor 
iedereen die meer wil we-
ten over klachten die voort-
komen uit de darmen, zo-

wel bij kinderen als volwas-
senen. Frank Jonkers gaat in 
op symptomen die wijzen op 
een verstoorde darmwerking 
en voedingsstoffen die deze 
kunnen veroorzaken. Voor-
beelden zijn lactose in zuivel, 
gluten in brood en pasta of 
bepaalde stoffen in op zich-
zelf gezonde voedingsmidde-
len, zoals knoflook en andere 
kruiden en specerijen, noten, 
uien. Maar ook parasieten 
en bacteriële of virale infec-
ties kunnen een boosdoener 
zijn. Hierdoor kunnen onge-
merkt klachten ontstaan. De 
lezing is in het opleidingslo-
kaal van BodySwitch aan de 
Rijksstraatweg 55 in Heems-
kerk, van 19.30 uur tot 21.00 
uur. De lezing is gratis. Aan-
melden kan via info@bodys-
witch.nl of telefonisch: 0251-
745084.

Lezing over buikklachten

Stapmaatjes
Regio - Op zaterdag 12 sep-
tember gaat club Stapmaatjes, 
voor mensen tussen 30 en 55 
jaar, over het strand van Wijk 
aan Zee wandelen. Na de 
wandeling wordt er gegeten 
bij een strandtent. . Aanmel-
den op www.stapmaatjes.nl.www.50pluswijzer.nl

Plus-Wijzer

Overblijfselen
Russische soldaat
te zien in de Hoep

Peuter neemt kijkje 
in het verleden

Winleuke prijzen

Fong Leng
‘la grande dame’ in

het modecircuit van de
jaren ‘70 en ‘80 van
de twintigste eeuw

Groene expeditie
ecologische wereldprimeur
        

prijzen

Top-entertainer HANS LIBERG
komt met splinternieuwe show 

december 2013www.50pluswijzer.nl
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FC Uitgeest klaar 
voor nieuw seizoen

Uitgeest - “Nieuwe ronde, 
nieuwe kansen” is het gezeg-
de en dat geldt zeker voor het 
elftal van FC Uitgeest. Na een 
wisselvallig seizoen waar-
in sterke periodes (bekroond 
met een periodekampioen-
schap) werden  afgewisseld 
met mindere, eindigde het 
team met 38 punten op een 
9e plaats en dat was slechts 
vier punten verwijderd van de 
5e plaats. 
Misschien daarom wel straalt 
het team van trainer Ron 
Bouman bij aanvang van de 
competitie ambitie uit. Zo 
hoort het ook want dat wil de 
club, willen de trouwe sup-
porters die iedere week, zo-
wel uit als thuis, acte de pré-
sence geven maar willen 
vooral ook de trainer, staf en 
spelers zelf. 

“Meedoen bij de bovenste 
vijf plaatsen is de doelstelling 
en ik denk dat het ook kan” 
stelt trainer Ron Bouman. “ 
De wisselvalligheid vorig sei-
zoen had vooral te maken 
met de jonge leeftijd van een 
aantal spelers. Die zijn nu 
een jaartje ouder en verder 
in hun ontwikkeling. Jongens 
als Lester Half, Tim uit den 
Boogaard, Mike Olgers en 
Steinar Haan gaan zich, ver-
wacht ik, stevig door ontwik-
kelen en daardoor het team 
sterker maken. Gekoppeld 
aan de ervaring die Sander 
van den Helder, Emiel Sinni-
ge, Michael Kristel en Ruud 
Koedijk met zich meebren-
gen is er een mooie mix ont-

staan van jongens die vooral 
ook voor elkaar door het vuur 
willen gaan. Inzet en beleving 
zowel in de wedstrijden als 
op de training zijn altijd goed 
en dat is een goede basis.
Voorin hebben we verster-
king gekregen van Garmou-
deh George die van DEM is 
overgekomen. Nog even af-
wachten hoe hij zich ontwik-
kelt natuurlijk maar tot nu 
toe lijkt hij een toegevoeg-
de waarde. Waar ik vooral blij 
om ben is dat heel veel po-
sities zogenaamd dubbel be-
zet zijn. Dat is altijd lekker in 
periodes van blessures of als 
het wat minder gaat in het 
veld. Ik wil ook dit seizoen 
spelen met veel druk naar vo-
ren ( in trainersjargon “hoog-
op” voetballen heeft uw Af-
vallende Bal geleerd) en  veel 
aandacht voor “de omscha-
keling”.  Als ik kijk naar de 
ploegen in de tweede klasse 
A verwacht ik dat Alkmaar-
sche Boys (getraind door 
oud FC Uitgeest trainer Jurg 
Bosman), Velsen, West Fri-
sia, Stormvogels en LSVV de 
teams zijn waar we rekening 
mee moeten houden. Stie-
kem hoop ik onszelf ook in 
dat rijtje te scharen. Top vijf 
dus” aldus een optimistische 
Ron Bouman.

De resultaten tot nu toe moe-
ten hem overigens goed be-
vallen. De bekerwedstrijden 
tegen ZCFC en KFC werden 
gewonnen terwijl in de on-
derbroken wedstrijd tegen 
buurman FC Castricum  een 

zeer acceptabele eerste helft 
werd gespeeld. Een wedstrijd 
die overigens vanwege nood-
weer werd onderbroken. Cu-
rieus genoeg niet door de 
scheidsrechter, maar door 
twee verstandige coaches 
die het onverantwoord von-
den om verder te voetballen. 
Gelijk hadden ze want nog 
geen minuut na binnenkomst 
in de kleedkamer barstte het 
noodweer los. Ondertussen 
had dezelfde scheidsrechter 
zijn negatieve hoofdrol ver-
der gestalte gegeven door 
Sander van den Helder geel 
en trainer Ron Bouman rood 
te geven. “Commentaar op 
de leiding”. Tsjaa! KNVB suc-
ces bij deze strafzaak.

Voorspellen is aan profeten, 
dus doet De Afvallende Bal 
ook maar een duit in het zak-
je. Ik voorspel een mooi sei-
zoen waarbij met wat ge-
luk meegestreden kan wor-
den voor de prijzen. Voor-
waarde is echter wel dat de-
zelfde passie, solidariteit in 
en buiten het veld en bele-
ving, aan de dag wordt ge-
legd als het afgelopen sei-
zoen. Voeg daar wat gogme, 
zelfvertrouwen en lef aan toe 
en je hebt de basis ingredi-
enten voor mogelijk succes. 
Maar ja, ook hier geldt weer 
“de bal is rond”. 

Uw Afvallende Bal zal in ie-
der geval weer met plezier 
verslag doen van de wedstrij-
den van het eerste elftal van 
FC Uitgeest .

Woensdag  02 September
Senioren:
Castricum 1-FC Uitgeest 1  19:00
Junioren:
Castricum A1-FC Uitgeest A1  18:30
Sp. Krommenie B1-FC Uitgeest B1 18:30

Zaterdag 05 September 
Junioren:
VSV B1-FC Uitgeest B1 12:00
FC Uitgeest B2-Berdos B1 09:15
Terrasvogels B1-FC Uitgeest B3 11:00
FC Uitgeest B4-Onze Gezellen B4 12:00
FC Uitgeest B5-Koedijk B3 14:00
FC Uitgeest C1-
Hercules Zaandam sc C1 11.30
DEM C4-FC Uitgeest C2 11:30
Fortuna Wormerv. C3-FC Uitgeest C3 15:00
FC Uitgeest C4-Haarlem-
Kennemerland C2 13:45
ADO ‘20 C9-FC Uitgeest C5 10:30
FC Uitgeest C6-Foresters de C4 14:00
ADO ‘20 C8-FC Uitgeest C7 10:30
Meisjes:
FC Uitgeest MB2-Alliance 22 MB1 10:30
FC Uitgeest MB3-DEM MB1 14:00
FC Uitgeest MC1-DSOV MC1 10:45
OSV MC1-FC Uitgeest MC2 10:00
Meern De MD2-FC Uitgeest MD1 14:20
Castricum ME1-FC Uitgeest ME1 08:00
FC Uitgeest ME2-Velsen ME1 08:30
Pupillen:
FC Uitgeest MP1, MP2, MP3 onderling
 09:00
Hellas Sport D1-FC Uitgeest D1 08:45
FC Uitgeest D2-Jong Holland D1 12:00
Rijp (de) D2-FC Uitgeest D3 09:00
DEM D5-FC Uitgeest D4 10:15

FC Uitgeest D5-ODIN 59 D4 08:30
FC Uitgeest D6-ADO ‘20 D4 10:30
Graftdijk D1-FC Uitgeest D7 10:30
FC Uitgeest E1-Jong Holland E1 12:15
FC Uitgeest E2-
Sporting Krommenie E2 11:00
SVIJ E1-FC Uitgeest E3 08:00
Castricum E4-FC Uitgeest E4 08:00
FC Uitgeest E5-ODIN 59 E6 09:30
WSV 30 E4-FC Uitgeest E6 08:45
FC Uitgeest E7-Castricum E9 11:00
Sp. Krommenie E7-FC Uitgeest E8 07:45
Meervogels 31 E4-FC Uitgeest E9 09:25
FC Uitgeest E10-SVA E4 08:30
Berdos F1-FC Uitgeest F1 08:30
FC Uitgeest F2-ODIN 59 F3 09:45
FC Uitgeest F3-WSV 30 F3 08:30
Meervogels 31 F3-FC Uitgeest F4 08:00
FC Uitgeest F5-DEM F12 08:30
Sp. Krommenie F5-FC Uitgeest F6 11:15
FC Uitgeest F7-Meervogels 31 F4 09:45
Meervogels 31 F2-FC Uitgeest F8 08:00

Zondag 06 September
Senioren:
FC Uitgeest Lager Senioren Toernooi 
Kennemers 1-FC Uitgeest 1 14.00
Kolping Boys 2-FC Uitgeest 2  10:00
Wijk aan Zee 2-FC Uitgeest 3  10:30
Graftdijk 2-FC Uitgeest 4 10:00
FC Uitgeest 6-ADO ‘20 10 12:30
Junioren:
Zaanlandia A1-FC Uitgeest A1 10:30
Always Forward A3-FC Uitgeest A2 13:30
SVA A2-FC Uitgeest A3 09:30
Dames: 
Saenden VR1- FC Uitgeest VR1 11:00 

FC Uitgeest D1 wint ticket voor NK Voetbal Talenten Toernooi
Uitgeest - Zondag 23 augustus is het Voetbal Talenten Toernooi voor D-pu-
pillen ELITE gespeeld. Tijdens dit toernooi, dat werd gespeeld bij AFC34, werd 
gestreden voor het Nederlands kampioenschap Voetbal Talenten. Onder een 
stralend blauwe lucht heeft ook de D1 van FC Uitgeest meegedaan aan dit 
toernooi. Er deden in totaal 16 teams mee verdeeld over vier poules.
Na een spannende voorronde eindigde FC Uitgeest als eerste in de poule. 
Met goede resultaten in de kwart en halve finale, moest de finale worden ge-
speeld tegen de Foresters. 
Tijdens de reguliere tijd van 2x tien minuten was de eindstand helaas 0-0. De 
mannen hadden echt alles gegeven. Dit betekende dat er drie penalty moes-
ten worden genomen.
Helaas waren de Foresters beter in het nemen van de penalty’s waardoor de 
D1 tweede is geworden. De prijs hiervoor is een mooie herinneringsschaal.
Tijdens dit toernooi is er ook een sportiviteitsprijs te winnen. Dankzij het spor-
tieve optreden van de mannen uit Uitgeest, de trainer (en de supporters), 
heeft FC Uitgeest deze prijs gewonnen. Volgens de organisatie is het zeer uit-
zonderlijk dat een goed spelend team ook deze prijs wint.
Op de foto de moe gestreden D1 (met een paar extra hulpen uit de D2) met 
trainer Kick Smit en de twee gewonnen schalen. Dankzij deze twee schalen 
hebben de mannen dus een uitnodiging verdiend voor het Nederlands Kam-
pioenschap Voetbal Talenten. Dit toernooi zal in mei of juni 2016 worden ge-
speeld. 



Limmen - Marion Dek-
ker (29) heeft zich weten te 
kwalificeren voor het WCO-
CR oftewel World Champi-
onships Obstacle Course Ra-
cing op 17 en 18 oktober in 
Ohio in de verenigde Staten. 
In maart heeft zij zich gekwa-
lificeerd tijdens Strong Viking 
Mud Editie in Wijchen. Daar 
is zij als tweede geëindigd in 
de leeftijdscategorie 25-29 
jaar. ,,Ik had met mijzelf af-
gesproken dat bij kwalificatie 
ik ook naar het wereldkampi-
oenschap zou gaan. Wat al-
tijd een droom leek wordt nu 
werkelijkheid. Ik zal er
alles aan doen om zo goed 
en hoog mogelijk te preste-
ren als Nederlander tijdens 
het tweede wereldkampioen-
schap obstakelrun.”
Haar liefde voor sport, ob-
stakels, actie en uitdaging 
zat er altijd al in. ,,Ik vond 
het erg moeilijk om een be-
roepskeuze te maken, na ge-
stopt te zijn met het CIOS en 
HBO Voeding, ben ik het le-
ger ingegaan. Dit had mij al-
tijd al aangetrokken, voor-
al die hindernisbaan. Ik heb 
mij binnen defensie op la-
ten leiden tot Algemeen Mili-
tair Verpleegkundige. Na acht 
jaar ben ik opgestapt. Ik werk 
nu bijna een jaar als brand-
wondverpleegkundige in Be-
verwijk. Naast mijn intensie-
ve baan als verpleegkundige, 
heb ik mijn fysieke en men-
tale prikkel nodig in de vorm 
van sport. Dit heb ik gevon-
den in obstakel running.
Ik heb geleerd dat wanneer 

je denkt een grens te hebben 
bereikt, je altijd nog veel ver-
der kunt gaan. Eigenlijk zijn 
er dus geen grenzen. ‘Where 
the mind goes, the body will 
follow’. Ik train eigenlijk veel 
zelfstandig. Maar je kan niet 
alles alleen. Ik zal niet snel 
om hulp vragen, dus als ik 
om hulp vraag, is het ook no-
dig. Mijn droom dit jaar is 
om mij te meten met spor-
ters uit de hele wereld op het 
World Championships Obsta-
cle Racing in Ohio op 17 ok-
tober. Omdat het een begin-
nende sport is, wordt het ei-
genlijk nog niet gefinancierd. 
En daarom heb ik jullie hulp 
nodig om in Amerika te ko-
men. Geld zal gebruikt wor-
den voor het vliegticket, start-
bewijs, hotelovernachting en 
bustransfers naar de loca-
tie waar alles gaat gebeuren. 
Het gesponsorde geld dat 
boven mijn gevraagde be-
drag uitkomt, doneer ik aan 
de Brandwondenstichting. Ik 
vraag om jullie steun hierin 
en daarbij zal ik jullie tegen-
prestaties bieden. Dit kan in 
de vorm van een bootcamples 
of obstakeltraining zijn. Daar-
naast kan ik ook advies ge-
ven op gebied van natuur-
voeding. Verder kunnen jullie 
mijn trainingen en runs rich-
ting het Wereldkampioen-
schap volgen via mijn websi-
te www.fitmudmarion.word-
press.com en Fitmudmarion 
als Facebookpagina. Bekijk 
mijn Crowdfundactie op de 
website www.wijzijnsport.nl. 
Wie helpt mij naar Amerika?”

Wie helpt Marion 
Dekker naar Ohio?

Overmacht 
Bizot

Akersloot - Danny Bizot 
heeft donderdag met gro-
te overmacht de wekelijk-
se rit om de KPB-moun-
tainbikecup op sportcom-
plex de Cloppenburgh ge-
wonnen. 

Echte strijd moest geleverd 
worden door de op dat mo-
ment op de tweede stek rij-
dende Wilfred Knegt om de 
opstomende Henk Jan Ver-
donk senior van zich af te 
houden. Dat lukte. 

Castricum - Afgelopen zater-
dag is in Biljartcentrum Castri-
cum voor de derde maal het 
vader-zoontoernooi gehouden 
bij Biljartvereniging ’t Steegie. 
Twaalf koppels streden om de 
bokaal onder toeziend oog 
van belangstellenden en fami-
lieleden. De finalepartij werd 

gespeeld door Nico en zoon 
Martijn Scheerman tegen 
Joop Mooij en schoonzoon 
Arend Koet. Na een spannen-
de strijd eindigden Nico en 
Martijn voor de tweede keer 
op de eerste plaats. De poe-
delprijs ging naar Frank en 
Pauk Bruggeling.

Castricum - Sinds vorig sei-
zoen heeft CSV Handbal een 
officieel rolstoelhandbalteam. 
Op initiatief van Ada Stam, 
zelf vroeger handbalkeepster 
op hoog niveau bij CSV, heeft 
dit team met ondersteuning 
van het Nederlands Handbal 
Verbond (NHV) een prach-
tige serie rolstoelhandbal-
demonstraties door het he-
le land gegeven. Onder lei-
ding van Bart Neeft wordt dit 
seizoen de promotie voort-

gezet en worden ook ande-
re verenigingen ondersteund 
bij het opzetten van een ei-
gen rolstoelhandbalteam. 
De eerste stappen zijn ge-
zet bij SEW in Wognum, Li-
on’s in Limburg en Quintus 
uit Kwintsheul.
Na alle activiteiten binnen 
Nederland gaat het team dit 
jaar internationaal en mag 
meedoen aan het officieuze 
EK rolstoelhandbal op 12 en 
13 december in Oostenrijk. 

Het evenement wordt geor-
ganiseerd door de European 
Handball Federation (EHF) 
en het NHV zal hier de aan-
pak binnen Nederland ook 
verder toelichten. Een prach-
tige manier om met het team 
rolstoelhandbal ook buiten 
Nederland te promoten. Op 
de foto het CSV Rolstoel-
handbalteam met het Neder-
lands damesteam tijdens een 
van de promoties afgelopen 
jaar.

Vader-zoontoernooi 
bij biljarters ‘t Steegie

CSV Rolstoelhandbalteam naar EK

Yoga voor 50+ 
Limmen - Wekelijks worden 
vanuit de SWOL in de Vrede-
burg Hathayoga-lessen voor 
50+ gegeven. De lessen be-
staan uit staande, zittende en 
liggende oefeningen, even-
wichtshoudingen en ver-
schillende ontspannings-
technieken. Tijdens de oe-
feningen wordt er veel aan-
dacht besteed aan de adem 
en de concentratie. De les-
sen vinden plaats op maan-
dag en dinsdag van 9.00 tot 
10.00 uur en van 10.15 tot 
11.15 uur. Er zijn nog enke-
le plaatsen vrij. Voor meer in-
formatie: tel.: 0251-658736 of   
etiers@ziggo.nl. 

Dineren in De Oude Keuken
Bakkum - In De Oude Keu-
ken heerste hoogspanning 
afgelopen weekend. Er werd 
proefgedraaid met diners en 
de avondopenstelling. De ge-
nerale repetitie annex proef-
ronde met familie en vrien-
den was een groot succes. 
Op het menu stonden een 
voorgerecht met boterzach-
te lamshaas, een hoofdge-
recht van gebakken zeebaars 
met roseval aardappeltjes en 
een dessert van gemberijs 
met witte chocola en man-
go espuma. Vanaf vrijdag 4 
september is De Oude Keu-

ken op vrijdag en zaterdag 
tot 21.00 uur geopend. Onder 
leiding van chefkok Wouter 
en in het kader van leer-wer-
ken presenteren de bijzonde-
re personeelsleden een we-
kelijks wisselend meergan-
gen menu en een aantal vas-
te gerechten. Alle gerechten 
zijn zoveel mogelijk samen-
gesteld uit biologische pro-
ducten en een vegetarisch 
alternatief is mogelijk. Reser-
veren kan op 0251-651949.
De Oude Keuken iis te vin-
den op het terrein van Dijk 
en Duin.  
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Gemeente Uitgeest op Twitter
Volg jij de gemeente Uitgeest al op Twitter? 
Ruim 2.400 volgers gingen jou voor om het laatste nieuws 
op te pikken over Uitgeest en omgeving op @gem_Uitgeest.nl

2 september 2015

Gebruikte mobieltjes 
voor De Opkikker
Stichting De Op-
kikker verrast zo’n 
tweeduizend keer 
per jaar gezinnen 
met een langdurig 
ziek kind met een 
onvergetelijke Op-
kikkerdag. Tijdens 
een dag vol ontspan-
ning en plezier, zet 
de stichting niet al-
leen het zieke kind, 
maar alle gezinsle-
den in het zonnetje. 
Na afloop ontvangt 
het gezin beeld- en 
videomateriaal om 
de dag nog eens op-
nieuw te beleven. 
Een Opkikkerdag 
duurt hierdoor veel 
langer dan één dag.
Om aan geld voor dit 
goede doel te komen 
ontplooit De Opkik-
ker allerlei activiteiten. Veel chronisch zieke kinderen spelen daar als am-
bassadeur van de stichting zelf een hoofdrol bij. Het Beverwijkse diabe-
tespatiëntje Iris Schipper en haar vriendin Naomi van der Jagt zijn op deze 
manier al jaren bezig om via hun basisschool en daarbuiten – tot zelfs in 
Spanje toe – geld in te zamelen en donateurs te werven voor De Opkikker. 
Van sponsorlopen tot flessenacties en de verkoop van tekeningen: geen 
moeite is ze te veel. 
Via de Uitgeester oma van Iris werd contact gelegd met de gemeentewerf. 
Het college van Uitgeest stemde in met het plan om de daar gedurende een 
jaar ingezamelde ‘oude’ mobiele telefoons ter beschikking van Iris Schip-
per en stichting De Opkikker te stellen. Afgelopen zaterdag bracht Iris de 
telefoontjes naar Nemo in Amsterdam, waar vanuit het hele land in aanwe-
zigheid van koningin Maxima zo’n 75.000 mobieltjes werden afgeleverd 
voor het goede doel. De bruikbare resten van de mobieltjes worden gere-
cycled en zo profiteert ook het milieu van de actie mee.

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

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
J. Schager, 76 jaar
S.C.M. Duin 52 jaar
P.C. Komen, 89 jaar

Ophaaldata gft-afval

In week 37 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 7 september. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 9 september.
De Koog: donderdag 10 september.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 11 september.

Iris Schipper en werfbeheerder Richard Dekker heb-
ben veel plezier met de Uitgeester oogst van een 
jaar mobieltjes sparen (foto: gemeente Uitgeest)

Gehandicaptenparkeer-
kaart buiten Uitgeest
Kunnen Uitgeesters met een gehandicaptenparkeerkaart hun kaart in andere 
gemeenten gebruiken? Mogen ze daar ook op een ‘gewone’ plek staan als al-
le gehandicaptenparkeerplaatsen bezet zijn, of moet je dan betalen?
Wat er kan en wat er niet kan verschilt mogelijk per gemeente. Daarom een 
tip van de afdeling Burgerzaken van de gemeente Uitgeest: kijk op de web-
site www.gehandicaptenparkeerkaart.nl. Daar kunt u per gemeente alle bij-
zonderheden vinden.  

Op zoek naar 
ontmoetingsplekken
Waar ontmoet u uw vrienden, buren of familie? Bij een kopje koffie aan de 
picknickbank aan de overkant, met een drankje in de voortuin of tijdens 
een spelletje Keezen in het buurthuis? De gemeenten in onze regio zijn op 
zoek naar levendige ontmoetingsplekken. Plekken waar mensen in gesprek 
raken met elkaar. 
Om die ontmoetingen te stimuleren en elkaar op ideeën te brengen star-
ten de gemeenten vanuit de campagne ‘Dat is heel normaal’ een actie.  Wie 
een foto van zijn ontmoetingsplaats deelt maakt kans op een steigerhouten 
tuinbank of tafel. Meedoen? Kijk op www.datisheelnormaal.nl/actie

Rijbewijs of reisdocument: 
tijdig afhalen
Aanvragers van een rijbewijs of reisdocument kunnen hun document in 
de regel één week na aanvraag afhalen op het gemeentehuis. De gemeen-
te verzoekt de aanvragers om inderdaad niet veel langer dan die week te 
wachten met afhalen.
Zo wordt voorkomen dat de gemeente aanvragers twee keer een herinne-
ringsbrief moet sturen. Als een rijbewijs, paspoort of id-kaart na drie maan-
den nog niet is afgehaald moet het document worden vernietigd. Het moet 
daarna opnieuw worden aangevraagd en er zijn opnieuw kosten verschul-
digd.
Hebt u een dringende reden waarom u uw document niet kunt komen ha-
len? Neem dan even contact op met de afdeling Burgerzaken, tel. 14 0251.

GETROUWD
V.V. Trommelen en N. Kudajeva
A.W. Everd en A.E.M. Spanjaard
R.P. Keijsper en L. Meijer

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


	36_ed1213_pag04
	36_ed1213_pag05
	36_ed1213_pag07
	36_ed1213_pag09
	36_ed1213_pag14
	36_ed1213_pag15
	36_ed1213_pag17



