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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Uitgeest - Zaterdag heeft 
basketbalclub Lake City Play-
ers haar 40-jarig jubileum ge-
vierd in Sport- en Tenniscen-
trum De Zien Uitgeest. Voor 
de jongsten startte de mid-
dag met een basketbalcli-
nic verzorgd door Tristan van 
der Santen, om hen de fi jne 

kneepjes van het basketbal 
bij te brengen. Gevolgd door 
het mixtoernooi, waarbij ook 
de oud leden niet roestig ble-
ken te zijn. Al met al werd het 
een gezellig en sportief toer-
nooi, waarbij veel herinnerin-
gen werden aangehaald. De 
middag werd afgesloten met 

een diner, veiling en feestje 
tot de late uurtjes. 

De organisatie bedankt de 
deelnemers en sponsoren 
voor het mede mogelijk ma-
ken van deze dag. 
Op naar het 50-jarig jubile-
um!

Vierde editie van de 
Leeuw van Uitgeest

Uitgeest - De vierde editie 
van de Leeuw van Uitgeest, 
het tennistoernooi voor en 
door leden van TV de Dog en 
TCU zal plaatsvinden op za-
terdag 1 oktober bij TV de 
Dog aan de Niesvenstraat. 
Er wordt gespeeld in de vol-
gende categorieën: HD, DD 
en GD 4/5, 6, 7 en 8/9. De 
wedstrijden zijn van 10.00 tot 
22.00 uur. Er wordt door de 
deelnemers 3 x 45 minuten 
gespeeld.  Inschrijven kan via 

toernooi.nl. Het toernooi zal 
in het teken staan van hite 
Sensation
Aan het einde van de zater-
dagavond zal blijken welke 
vereniging zich het hele jaar 
de Leeuw van Uitgeest mag 
noemen. Zal het TCU  voor de 
tweede keer lukken of gaat 
TV de Dog komend jaar strij-
ken met de eer. 

Op de foto de deelnemers 
aan de editie van 2015.

Uitgeest - In de nacht van 
maandag 29 op dinsdag 30 
augustus werd ingebroken in 
een op de Kooglaan gepar-
keerde personenauto, merk 
VW Polo. Een ruit werd in-
geslagen en de radio/board-
computer werd ontvreemd. 
Het is de zoveelste auto-in-
braak in korte tijd in Uitgeest.

Wéér een 
auto-inbraak

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

6,95
8/10 PERSONEN

BROWNIE
DEZE WEEK!!
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 Jumbo, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3 

Bij iedere 10 euro* aan boodschappen krijg je t/m dinsdag 11 oktober 2016 een schoolpunt met een unieke code die je op 
jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt geven aan de deelnemende school van jouw keuze. Aan het einde van de actie wordt € 
5.000,- verdeeld over alle deelnemende scholen op basis van het aantal ontvangen schoolpunten. Spaar je mee? 

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

JUMBO VERDEELT
€5.000.-  IN UITGEEST EN 

OMSTREKEN

JUMBO VERDEELT €5.000.-
IN UITGEEST EN OMSTREKEN!

G E M E E N T E
U I T G E E S T
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OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Start nieuwe Aikido 
seizoen in Uitgeest
Uitgeest - Vorige week was 
weer de aftrap van het nieu-
we Aikido seizoen bij Aikido 
Uitgeest. Woensdag- en vrij-
dagavond werd er fanatiek 
getraind onder leiding van 
Aikido leraar Hans Boersma 
(3e dan Aikido).

Aikido Uitgeest valt onder Ai-
kido Kennemerland en is op-
gericht door Hans Boersma. 
Aikido Kennemerland be-
staat nu precies 3 jaar en 
in de loop der jaren hebben 
veel mensen kennis gemaakt 
met Aikido en zijn ze ver-
knocht geraakt aan deze leu-
ke vechtsport.

Hans Boersma over Aikido: 

“Aikido is een Japanse vecht-
sport, waarbij je de kracht 
van de aanvaller gebruikt. 
Het is de bedoeling om de 
aanval te beëindigen in een 
klem of worp, zonder de aan-
valler hierbij noodzakelijk 
pijn te doen. Bij Aikido maak 
je gebruik van de kracht van 
de aanvaller door continue 
bezig te zijn met balansver-
storingen, terwijl je zelf ste-
vig in je centrum blijft staan.“

Maak vrijblijvend kennis 
met Aikido middels een gra-
tis proefles of een introduc-
tiecursus van 4 weken. Meer 
info: www.aikidokennemer-
land.nl of bel Hans Boersma, 
06-57558361. 

Uitgeest - De Jonge en Ou-
de duiven van postduivenver-
eniging De Vliegende Vleu-
gels vlogen  voor de der-
de maal dit seizoen, nu van-
uit het Belgische Asse- Zellik 
met een afstand van 185 kilo-
meter. Het aantal deelnemers 
was 6 met 149 ingekorfde 
duiven. Voor het eerst sinds 
lange tijd weer eens goede 
weersomstandigheden voor 
de duiven. Alleen op de los-
plaats in België moest er ge-
wacht worden tot na het mid-
daguur om te kunnen lossen. 
Met een matige Zuid-Wes-
tenwind werden de duiven 
om 12.30 uur gelost en had-
den een goed vertrek. Met 
prima weer op de vlieglijn 
werd na twee uurtjes vliegen 
de snelste duif geconstateerd 
om 14.30.52 uur in Akersloot 
bij de Combinatie Keresens-
Krom met een gemiddelde 
snelheid van 1570,074 mpm. 
(ruim 94 km p/uur). 
De uitslag van de eerste vijf  
liefhebbers op de 3e wed-

vlucht Natour jonge en oude 
duiven van zaterdag 3 sep-
tember luidt als volgt: 1-4-5-
6-9e Comb. Kerssens-Krom 
(Akersloot), 2-3-8-13-16e 
Frank Rodenburg (Uitgeest), 
7-15-18-28-36e Peter Schel-
levis (Uitgeest), 10-11-12-
20-21e Piet Groentjes (Uit-
geest) en 17-30-41-42-43e 
Wim Rodenburg (Uitgeest). 
De taartbon gaat deze week 
naar Wim Rodenburg met 
een van zijn duiven op de 
50e plaats in de uitslag. De 
attractie geschonken door 
Wim van Hoolwerff gaat naar 
de winnaars van deze week 
de Combinatie Kerssens-
Krom,  De eerste plaats van 
de Comb. Kerssens-Krom 
was tevens goed voor een 
23e plaats in het Rayon B. te-
gen 79 deelnemers met 1761 
duiven.
Komende week de voorlaat-
ste Natourvlucht van uit Qui-
evráin met een afstand van 
245 kilometer. (Hein Berk-
hout)

       Zo vlogen 
       de duiven 

Anderstaligen hebben grote 
behoefte aan een gesprek!
Uitgeest - In Uitgeest heeft 
een aantal vluchtelingen als 
statushouder een woning 
aangeboden gekregen. Zij 
werken hard aan hun inbur-
geringsexamen maar hebben 
weinig mogelijkheden het 
spreken en verstaan te oe-
fenen.
De Stichting Participatie An-
derstaligen (SPA) zoekt vrij-
willigers in Uitgeest die het 
belangrijk en leuk vinden an-
derstalige medemensen te 
helpen om beter Nederlands 
te spreken. Onder deskun-

dige begeleiding komen één 
maal per week mensen met 
elkaar in gesprek op een lo-
catie in Uitgeest.
Nederlandse deelnemers zijn 
zeer welkom! Want het is na-
tuurlijk het mooiste om één 
op één met elkaar te pra-
ten! Het gesprek (de  taal-
carrousel) wordt begeleid 
door Stichting Participatie 
Anderstaligen(SPA ).

Mail voor opgave:  info@
spa-ijmond.nl  of bel: 06-
44302225.

Romeinse Living History 
op Fort aan Den Ham

Uitgeest - Het komend 
weekeinde, zaterdag 10 en 
zondag 11 september, heeft 
het 2e Legioen (Legio Secvn-
da Avgvsta) Fort aan Den 
Ham veroverd. Het binnen-
terrein van het fort is om-
getoverd tot een Romeins 
kamp. Na 2000 jaar lopen er 
weer Romeinen rond op Bus-
ch en Dam op de rand van 
Krommenie en Uitgeest bij 
het spoor en de N203. Er zul-
len, zowel op zaterdag als 
zondag, tussen 11 en 16 uur, 
tal van demonstraties gege-
ven worden. Hoe leefden de 
Romeinen, hoe vochten ze, 
hoe aten ze, enz. Het publiek 
kan met verschillende activi-
teiten meedoen.
Het fort is ook voor ‘gewone’ 
bezoekers op beide dagen 
toegankelijk en er zijn rond-
leidingen door het museum. 
Zoveel mogelijk wordt het 
fort in de oude staat gehou-

den of teruggebracht met 
ziekenzaal, keuken, officiers-
kantine en de manschappen 
privaten en slaapruimtes. 
Er zijn diverse exposities te 
zien over de Stelling, WO-2, 
militaire communicatie, de li-
nie van Beverwijk en de Po-
litionele acties gedurende 
1945-1950 in Indië. 
Het fort is opgenomen in de 
Holland Route die langs tal 
van Industrieel Erfgoed in 
Noord-Holland loopt.
Het fort en fortterrein rond-
om is geheel toegankelijk en, 
als onderdeel van de Stelling 
van Amsterdam, UNESCO 
Wereld Erfgoed sinds 1996.
Kunt u op zondag niet dan 
is het fort ook het hele jaar 
door iedere woensdag te be-
zoeken. Andere dagen groe-
pen op afspraak.
Informatie op www.fortaan-
denham.nl. (foto: F. Braaks-
ma)



De column van Monique.....

Wij houden van koken. Dan bedoel ik niet aardappelen, groente en een bal-
letje maar meer de buitenlandse keuken. Niks mis met de Hollandse pot 
maar enige afwisseling is prettig. Fabriceer ik twee keer achter elkaar iets 
met aardappelen, dan vraagt mijn man: “Zullen we nu weer even normaal 
doen?”.
Met normaal bedoelt hij vooral Italiaanse recepten. Hij volgde een kookcli-
nic op Sardinië van een vriend die dit, samen met een in Uitgeest wonende 
Italiaan, op aanstekelijke wijze wist te presenteren. En jaren geleden koch-
ten wij een kookboekje van Onno Kleyn dat weer even verder gaat dan pas-
ta en pizza. Een handzame paperback met snelklaar recepten voor smaak-
volle en simpele gerechten. Dit werd zo’n beetje onze bijbel want vrijwel al-
le hierin beschreven gerechten zijn ‘delizioso’. We schreven zelfs cijfers ach-
ter de gerechten en kwamen nooit lager uit dan een zeven. In Italië gaat 
mijn man met dit boekje richting slager die al begint te lachen zodra hij bin-
nenstapt, inmiddels kent de slager Onno dus ook. Mijn huiskok declameert 
in zijn beste Italiaans de benodigdheden en leerde bijvoorbeeld dat een Ita-
liaanse slager geen kant en klaar gehakt heeft liggen. Je dient een rund of 
varken aan te wijzen die de beste man met chirurgische precisie door de 
gehaktmolen draait. Dat accepteren wij zonder blikken of blozen want het 
levert leuke contacten op met de plaatselijke vleeshouwer, zoiets schept 
een band.
Het boekje hebben wij zeker acht jaar in ons bezit en iedere vakantie wordt 
Onno meegenomen in de koffer. Zo ook afgelopen vakantie naar Toscane. 
Daar moet het gebeurd zijn op een bloedhete dag waarop het goed toeven 
is in een supermarkt met airco. Wellicht hebben we het boekje even neer-
gelegd op een doos Montepulciano of bij de zonnebrandcremes. Bij thuis-
komst in onze agriturismo bleek het boekje verdwenen. De volgende dag 
met lichte paniek in de ogen naar betreffende supermarkt gereden om een 
van internet geplukte foto van de cover te laten zien. Ze spreken daar geen 
Engels dus enig acteertalent was gewenst. Italianen zijn van goede wil en 
houden van drama dus dat was geen enkel probleem. Maar ze hadden on-
ze Onno niet gevonden en een dag later nog steeds niet. Ik hoor u zeg-
gen: ‘Er zijn erger zaken te verwerken’. Klopt, maar voor ons voelde dit een 
soort van naakt. De wetenschap dat Onno ons de geneugten van de Itali-
aanse keuken in een handomdraai op tafel zou laten toveren gaf altijd een 
relaxed gevoel. Hij maakte boodschappen doen tot een leuk onderdeel van 
de vakantie. Verward liepen we nogmaals de winkel door, loerden als zwer-
vers in omliggende vuilnis- en glasbakken maar nergens een spoor van On-
no. We balen nog steeds en hopen nu maar dat een of andere Nederlandse 
vakantieganger plezier beleeft aan ons boekje. Dat maakt het verlies enigs-
zins draaglijk. 

Monique Teeling

Onno

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit 

haar databank in deze rubriek

Uitgeest - Deze foto uit het archief van de Vereniging Oud Uitgeest (BB 
22961) laat Uitgeester winkeliers zien die toentertijd jaarlijks een uitje had-
den met elkaar. Bij deze foto heeft men nogal wat vragen. Herkent u winke-
liers en hun echtgenoten? Waar is deze foto genomen en in welk jaar? Men 
vermoedt dat de foto genomen is in België of Duitsland.
U kunt de foto ook zien op onze website: www.ouduitgeest.nl/Wie is wie? 
Daar kun u ook uw reactie schrijven.
De vorige foto (BB 00766) in juni was van de toenmalige kleuterschool De 
Engelbewaarder in het schooljaar 1945-1946. Alle namen zijn hier geplaatst.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Als je in Uitgeest fietst of wandelt is er altijd wel een moment om 
een foto te maken. Je staat dan even stil om het moment te vereeuwigen om 
je weg vervolgens weer te vervolgen. Zoals op een vroege ochtend met deze 
ontwakende stieren. Foto en tekst: Ger Bus

Handboogschieten 
en film in Fort Veldhuis

Regio - Op zondag 11 september is 
er bij het luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis een handboogschietdag. 
Door leden van de H.B.S.V. Assum-
burg worden demonstraties hand-
boogschieten gegeven. Wie denkt 
zich te vergelijken met Robin Hood 
of Wilhelm Tell kan zelf een boog ter 
hand nemen. Het handboogschieten 
is de hele dag op het veld voor het 
museum.
Daarnaast is er een nostalgische 
filmmiddag met films uit de Tweede 

Wereldoorlog, verzorgd door Willem 
Kleijn. De films die o.a. worden ver-
toond zijn: Prijs van de vrijheid: over 
de opkomst en ondergang van de Ar-
tillerie-inrichtingen aan de Hembrug; 
In het spoor van de V-1, de ontwikke-
ling van de V-2 raket, De Wolfschan-
ze, het Duitse hoofdkwartier in Zos-
sen, De Messerschmitt 262. De film-
middag begint om 14.00 uur en duurt 
ca. 1.45 uur. Fort Veldhuis is geves-
tigd aan de Genieweg 1 te Heems-
kerk. 

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d, 1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Like en volg ons op FACEBOOK

R in de maand…………………………… 
Het is weer September en dus tijd voor ROOMBOTER 
AMANDEL SPECULAAS!!!!!!!!
 Pakje  € 3,95 

Chocolade / frambozen plaat-cake, 
 3 stukjes + 1 GRATIS! 

 
Tutti fruttie plaat-cake, 3 stukjes + 1 GRATIS!
 

 Driehoek Gebakstuk Stoofperen € 8,95
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Regio - Klanten die ttot en 
met 11 oktober boodschap-
pen doen bij één van de Jum-
bo winkels in de regio, kun-
nen sparen voor spel- en 
leermaterialen voor lokale 
basisscholen. Voor de ‘Spa-
ren voor je School’ actie stelt 
Jumbo onder de deelnemen-
de basisscholen in Uitgeest 
een budget van 5.000 euro 
beschikbaar. 
Klanten van Jumbo ontvan-
gen vanaf woensdag 7 sep-
tember bij elke besteding van 
tien euro een gratis school-
punt met een code. Op de 
website jumbosparenvoor-
jeschool.nl kunnen klanten 
eenvoudig de punten toewij-
zen aan één van de vijf deel-

nemende basisscholen. Na 
afl oop van de actie wordt het 
beschikbare budget op ba-
sis van het aantal toegewe-
zen punten verdeeld over de 
basisscholen. De school met 
de meeste punten ontvangt 
naar verhouding het hoog-
ste bedrag. De scholen, al-
le bassischolen van Uitgeest 
doen aan deze actie mee, 
hebben voorafgaand aan de 
actie aangegeven voor wel-
ke producten zij graag spa-
ren. Scholen konden kiezen 
uit een grote collectie spel- 
en leermaterialen. Zo spaart 
bijvoorbeeld basisschool De 
Kornak voor het opknappen 
van het schoolplein en ba-
sisschool De Wissel voor een 
hekje om het voetbalveld. Op 
deze manier weten de klan-
ten van Jumbo waar zij met 
de spaarpunten aan bijdra-
gen. In november wordt be-
kendgemaakt welk bedrag 
de basisscholen kunnen be-
steden aan de spel- en leer-

Heemskerk - Hummel Kozij-
nen & Wooncomfort is exclu-
sief dealer van Deponti ter-
rasoverkappingen voor heel 
Noord-Holland. Het hele jaar 
genieten van het terras en al-
tijd droog en uit de wind zit-
ten? Hummel Kozijnen en 
Wooncomfort maakt het mo-
gelijk voor de laagste prijs!

Bij Hummel is een comple-
te terrasoverkapping van ca. 
406 centimeter breed en ca. 
250 centimeter diep verkrijg-
baar voor de ongekend lage 
prijs vanaf 1.315,00 euro (in-
cl. BTW) in de kleuren crème/
wit en antraciet. De terras-
overkapping is voorzien van 
polycarbonaat beplating en 
kan optioneel worden voor-
zien van luxe extra’s zoals 
LED verlichting, een infra-
rood terrasverwarmer, spie-
kozijnen voor de zijwanden 
en Fiano schuifglaswanden 
(veiligheidsglas), waardoor 
de overkapping geheel is af 
te sluiten. Met het wisselvalli-
ge weer in Nederland kan nu 

iedereen optimaal van de tuin 
genieten zonder zelf in de re-
gen te moeten zitten. Een fl it-
sende overgang van huis 
naar tuin, het doorzichtige 
dak versterkt de zonnestralen 
en dat maakt het al snel lek-
ker om buiten te zitten. Een 
terrasoverkapping is dan ook 
een must voor iedereen die 
van het buitenleven houdt. 
Beleef alle seizoenen, van het 
eerste voorjaarszonnetje tot 
de laatste mooie herfstdag. 
In de showroom van Hum-
mel staan diverse realistische 
opstellingen, zodat een goed 
beeld van de mogelijkheden 
kan worden verkregen. De-
ze terrasoverkappingen zijn 
eenvoudig zelf te plaatsen 
dankzij de zeer uitgebreide 
montagehandleiding, maar 
natuurlijk kan Hummel de-
ze taak overnemen tegen een 
zeer gunstig tarief. De show-
room aan de Lijnbaan 44a te 
Heemskerk is 6 dagen in de 
week geopend van 10.00 tot 
16.30 uur en op zaterdag van 
11.00 tot 15.00 uur.

Laagste prijs bij Hummel
Terrasoverkappingen 

van Deponti

materialen. De ‘Sparen voor 
je School’ actie sluit naad-
loos aan op het maatschap-
pelijke beleid van Jumbo. Als 
familiebedrijf en toonaange-
vende supermarktketen staat 
Jumbo midden in de samen-
leving. De supermarktke-
ten voelt zich daarom ver-
antwoordelijk voor de we-
reld om zich heen. Voor de-
ze generatie, maar ook ze-
ker voor de volgende gene-
raties. Jumbo telt momenteel 
zo’n 580 winkels, waaronder 
drie Foodmarkten. Ook zijn 
er ruim 200 Pick Up Points 
waar klanten hun online be-
stellingen kunnen ophalen 
en bezorgt de supermarktke-
ten boodschappen aan huis, 
deze bezorgdienst wordt per 
13 september ook aangebo-
den bij Jumbo Uitgeest. Dit 
is bovendien goed nieuws 
voor bedrijven en instellingen 
die van deze service gebruik 
kunnen maken.
Door de klant altijd centraal 
te zetten, is het familiebedrijf 
één van de best gewaardeer-
de supermarktketens. Niet 
voor niets is Jumbo onlangs 
voor de vijftiende keer door 
GfK uitgeroepen tot beste su-
permarkt van Nederland. 

Castricum - In sporthal De 
Bloemen is op zondag 18 
september van 10.00 tot 17.00 
uur een vlooienmarkt waar 
veel tweedehands spullen en 
kleding verkocht wordt, maar 
ook antiek en curiosa, waar-
onder huisraad en decoratie-
ve artikelen.
Een kraam huren kan ook 

Kraam huren of snuffelen op 
de overdekte vlooienmarkt 

voor 22,50 euro. Dit kan ge-
reserveerd worden via  www.
Animo-vlooienmarkten.nl of 
bel tel.: 06-39108152. 

Voor bezoekers is de en-
tree  2,50 euro, voor 65-plus-
sers 2,00 euro en kinderen tot 
twaalf jaar kunnen onder be-
geleiding gratis naar binnen.

www. .nl

www. .nl

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur 
Bridget Jones’s Baby(shower)

donderdag 20.00 uur
vrijdag 19.00 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
woensdag 20.30 uur 
Adios Amigos

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

La Pazza Gioia
vrijdag 19.00 uur
zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

Julieta
vrijdag & zaterdag  21.15 uur

zondag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur
Ben-Hur 3D
vrijdag 21.15 uur
Bad Moms

 zaterdag 19.00 uur
Absolutely Fabulous

zaterdag 15.00 uur
zondag 13.00 uur

woensdag 15.00 uur 
Huisdiergeheimen - 3D

zondag 13.00 uur
woensdag 15.00 uur 
Meester Kikker

zaterdag 15.00 uur
Grote Vriendelijke Reus (GVR) NL - 2D

Programma 08 sept  t/m 14 sept 2016

Bridget Jones’s Baby Shower
Renée Zellweger en Colin 
Firth zijn weer samen te zien 
in Bridget Jones’s Baby. Na 
haar break-up met Mark Dar-
cy is ze in de veertig en op-
nieuw single. Maar dan ont-
moet ze een onweerstaanba-
re Amerikaan: Jack en haar 
liefdesleven staat weer op z’n 
kop. Geheel ongepland, blijkt 
Bridget in verwachting te zijn 
en weet ze niet zeker wie van 
de twee mannen de vader is.

Het publiek wordt vanaf 19.15 
uur verwacht bij Corso Bios-
coop waar een glaasje bub-
bels wacht. Bij een babysho-
wer horen natuurlijk cadeaus 
voor de baby en Corso vraagt 
iedereen een cadeautje mee 
te nemen. Dit kunnen ge-
bruikte of nieuwe babyspul-
len zijn. De cadeautjes gaan 
naar Stichting Babyspullen. 
Spullen afgeven bij Corso Bi-
oscoop kan ook.

Beatrice Morandini Valdira-
na is een decadente klets-
kous, een opvallend fi guur 
in de psychiatrische inrich-
ting waar ze woont. Ondanks 
haar praatjes vindt ze wei-
nig aansluiting bij de ande-
re patiënten. Als de introver-
te, stoer uitziende Donatel-
la Morelli wordt opgenomen 

La Pazza Gioia in de inrichting, bloeit er een 
onverwachte vriendschap op 
tussen de twee. Ze besluiten 
samen te ontsnappen en ko-
men tijdens de avontuurlijke 
reis oog in oog te staan met 
hun verleden. La Pazza Gioia 
is een komisch drama over 
vriendschap en de zoektocht 
naar geluk, met het prachti-
ge landschap van Toscane 
als decor.
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Charme Castricum en 
Bakkum te zien op tv
Castricum - Presentato-
ren Bert van Leeuwen, Henk 
van Steeg, Kefah Allush, Hel-
la van der Wijst en Mirjam 
Bouwman gaan voor ‘Geloof 
en een Hoop Liefde’ op zoek 
naar authentieke dorpsver-
halen, karakteristieke stads-
gezichten en de rol van het 
christelijk geloof in gemeen-
te Castricum. Kijk van maan-
dag 19 september tot en met 
vrijdag 23 september naar 
‘Geloof en een Hoop Liefde’ 
in Castricum en Bakkum om 
17.50 uur op NPO 2.
Op de camping in Bakkum is 
Annie Wassenaar kampeer-
ster van het eerste uur. Na 
de oorlog hielp zij om de bij-
zondere camping weer op 
te bouwen. Als in 1996 haar 
man overlijdt, blijft ze terug-
keren naar hetzelfde plek-
je   hoe moeilijk dat soms ook 
is. Totdat weduwnaar Piet het 
verdriet over zijn overleden 
vrouw bij haar komt weg-
drinken met een kopje koffi e. 
Ralph Tuijn is avonturier tot 
in z’n diepste vezels. Hij roei-

de in z’n eentje al een aantal 
oceanen over, maar dit najaar 
staat de volgende alweer op 
de agenda. Henk van Steeg is 
bij de tewat

erlating van de eerste boot. 
Tieners in Noord-Holland 
kamperen graag op camping 
Bakkum en dat is niet in de 
laatste plaats vanwege de 
passie waarmee Juan Hof-
land het jongerenwerk doet. 
Waarom zet hij zich zo in voor 
jongeren? Hella ontmoet 
Hans Kramer, die al veer-
tig jaar bezeten is van opge-
voerde trekkers. De tractor-
pulling van Lochem moet een 
kroon worden op zijn jubile-
um. Waarom is deze uit de 
hand gelopen hobby zo be-
langrijk voor hem? Dit en nog 
meer verhalen uit Castricum 
in ‘Geloof en een Hoop Lief-
de’. Ook in het dagelijkse ra-
dioprogramma ‘Thuis op 5’ 
staan Castricum en Bakkum 
deze week centraal. Iedere 
werkdag van 22.00 tot 00.00 
uur op NPO Radio 5.

Dag van de scheiding bij De ScheidingsMakelaar

Vijf tips om een (echt)scheiding
in goed overleg te laten verlopen

Regio - Elk jaar is het de 
tweede vrijdag in septem-
ber de dag van de schei-
ding. Scheidingskantoren in 
heel Nederland openen hun 
deuren om mensen van ad-
vies te voorzien. Uitgangs-
punt is de maatschappelij-
ke problemen rond scheiden 
onder de aandacht te bren-
gen. Bij de ScheidingsMake-
laar is iedereen heel het jaar 
welkom voor een vrijblijvend 
adviesgesprek. ,,Wij vinden 
het belangrijk om het belang 
van scheiden in goed overleg 
op de dag van de scheiding 
te blijven onderstrepen”, zegt 
Hans van Son van De Schei-
dingsMakelaar.

,,Daarom geven we hier vijf 
tips om een scheiding in 

goed overleg te laten verlo-
pen. Doe de melding van de 
scheiding aan je partner in 
een persoonlijk gesprek zon-
der dat de kinderen daar-
bij aanwezig zijn. Vertel met 
elkaar aan alle kinderen te-
gelijkertijd dat jullie willen 
scheiden. Bereid het gesprek 
samen voor en laat het over-
komen dat jullie allebei ach-
ter deze beslissing staan. 
Wanneer er heftige ruzies 
ontstaan, probeer dan op tijd 
afstand van elkaar te nemen. 
Zoek niet voortdurend naar 
wie gelijk heeft, maar denk 
na welk aandeel jezelf in de 
ontstane problemen hebt. 
Schakel op tijd een schei-
dingsbemiddelaar in, zodat u 
op neutraal terrein onder be-
geleiding van een deskun-

dige de scheiding kunt be-
spreken.” Bel voor meer in-
formatie Hans van Son, 023-
6200989 of mail son@schei-
dingsmakelaar.nl.

Dronken de sloot in
Akersloot - Zondag 4 sep-
tember rond 12.10 uur werd 
groot alarm geslagen van-
wege een voertuig te wa-
ter langs de Boekel. Diverse 
brandweereenheden uit de 
regio, de traumahelikopter uit 
Amsterdam, politie en ambu-
lances werden gealarmeerd 
voor het ongeval. 
Ter plaatse bleek het mee te 
vallen. Twee dronken Polen 
waren met de neus van hun 
vrachtauto in een sloot be-
land op een parkeerplaats 
langs de Boekel. Vermoede-
lijk hebben de twee gestunt 

met hun wagen en zijn hier-
door in de sloot beland. De 
mannen kampeerden op de 
parkeerplaats. De parkeer-
plaats lag bezaaid met per-
soonlijke spullen. Eén per-
soon werd aangehouden. Dit 
ging niet zonder slag of stoot 
en ook in de politieauto bleef 
de man vervelend. Hij is over-
gebracht naar het politiebu-
reau. Het vrachtwagentje is 
door een bergingsbedrijf uit 
de sloot gehaald. De trauma-
helikopter is uiteindelijk niet 
ter plaatse gekomen. Bron: 
www.112-akersloot.nl.

Akersloot - Het Noord-Hol-
land pad is een wandelroute 
van ruim 270 kilometer. On-
derweg bevinden zich onder-
nemers die als ambassadeur 
zijn verbonden aan het pad. 
De wandelaar kan voor aller-
lei arrangementen terecht bij 
deze ondernemers die bin-
nenkort te herkennen zijn 
aan een welkomstbord. Het 
eerste welkomstbord wordt 
overhandigd maandagmid-
dag 12 september door ge-
deputeerde Jaap Bond bij 
molen De Oude Knegt. Sa-
men met de oprichter van de 
molen, Theo Visser bevestigt 
hij het bord.

Welkomstbord 
bij Oude Knegt

Nieuwe serie lezingen 
van Oer-IJ Academie

Castricum - Na het succes 
van vorig jaar, alle avonden 
waren uitverkocht, komt de 
Oer-IJ Academie in samen-
werking met het Huis van Hil-
de met een nieuwe serie bij-
zondere historische lezingen. 
Op 6 oktober bijt de histori-
cus Arjan Bosman het spits 
af met een verhaal over de 
aanwezigheid van Romein-
se havenforten bij Velsen, op 
plaats waar nu de tunnels 
onder het Noordzeekanaal 
liggen en 2000 jaar geleden 
het Oer-IJ stroomde.
Op 27 oktober spreekt cine-
aste Pauline van Vliet over 
de aanleg van dat Noord-
zeekanaal (1865-1876). Ze 
gaat dieper in op de enor-
me effecten daarvan voor het 
landschap, de bewoners en 

de economie. Op 17 novem-
ber komt Frits David Zeiler uit 
Bergen naar de Oer-IJ Aca-
demie. Als historicus weet hij 
alles over de oorsprong en 
achtergrond van namen die 
in Kennemerland zijn gege-
ven aan plaatsen en plekken. 
Op 8 december sluit arche-
oloog Jan de Koning de se-
rie af met een verhaal over 
de bewoningsgeschiedenis 
van het Oer-IJ gebied van 
2000 jaar voor tot 1500 jaar 
na Christus. 
De lezingen worden gehou-
den in het Huis van Hilde. 
Kaarten kunnen worden be-
steld via de website Oer-IJ.
eu . Daar is ook meer infor-
matie vinden over de lezin-
gen en de kosten om die bij 
te wonen.

Akersloot - Wim Verdonk 
heeft de winst naar zich toe-
getrokken van wedstrijd om 
de KPB-mountainbikecup. 
Direct na de start werd de 
boel op gang gebracht door 
Wilfred Knegt. 
In de vijfde ronde nam Wim 
Verdonk het bevel over en 
kwam er wat meer tekening 
in de koers. Henk Louwe en 
Chris Kemp deden een po-
ging de naar de tweede plek 
teruggevallen Wilfred Knegt 
te achterhalen, maar tever-
geefs. Henk Louwe kon in 
de fi nale van de wedstrijd 
zijn derde positie behouden. 
Chris Kemp moest Henk Jan 
Verdonk senior nog voor zich 
dulden.

Winst voor Wim

Mindful dansen
Castricum - Vanaf vrijdag-
ochtend 9 september orga-
niseert Dans en Geniet dan-
smeditatie iedere vrijdag van 
9.45 tot 11.30 in Nieuw Gees-
terhage. Meer informatie 
paula@dansengeniet.nl, tel.: 
06-24503879.
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Mijn klas van toen....
Ook in de krant met uw klas van toen? 

Mail de foto en de namen naar redactie@uitgeestercourant.nl.

Uitgeest - Deze week in deze rubriek groep 3 van de Binnenmeerschool in het jaar 2000, nu 
allemaal twintigers. Op de achterste rij: Chelsea Kort, Codie Post, Jamie Post, Dean Limmen, 
Juf Mirjam, Kristy Scheerman, Denise Jonker, Leiran Zonneveld, Roxanne Kortekaas, Lillian 
Siemons. Tweede rij: Maartje Gilissen, Nino Tetteroo, Lesley Wenting, Ward van Wijk, Evelien 
Schouten, Koen Teeling, Tara Rocio. Voorste rij op de grond: Jan ?, Liz Groot, Zoe Heijne, Char-
lotte Lubbes, Boris ?, Ferlyn Blommaert, Ivo Timmer.
Ook een foto voor deze rubriek? Heel oud of redelijk recent, dat maakt niet uit als het maar 
wel een klas uit Uitgeest is. Mail de foto naar redactie@uitgeestercourant.nl.

Uitgeest - Mensen krijgen 
tegenwoordig voortdurend 
prikkels en ze moeten veel. 
Dat levert vaak onrust en 
spanning op. Hoe ga je hier-
mee om? Parnassia Groep 
organiseert daarom work-
shops Kennismaking Mind-
fulness. In deze workshop 
leer je spanning en onrust 
beter herkennen en je leert er 
anders mee omgaan bijvoor-
beeld door ontspanningsmo-
menten in te bouwen in je le-
ven. In Uitgeest wordt een 
workshop gehouden op dins-
dag 20 september 19:30 tot 
21:30 uur in Dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5. Aan-
melden via secretariaat pre-
ventie, 088-358 22 60 of via 
e-mail: preventie@brijder.nl.

Workshops 
Kennismaking 
Mindfulness

Klaverjassen 
bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 9 septem-
ber start het klaverjasseizoen 
in de kantine van korfbalver-
eniging Stormvogels aan de 
Niesvenstraat 14. De kaar-
ten worden om acht uur ge-
schud. Er zijn weer leuke prij-
zen te winnen, ook met de lo-
terij. Iedereen is welkom.

Uitgeest - De Kennemer 
Toer Club organiseert een 
fietstoertocht op zondag 11 
september.
De Zuidertoer met routes 
van 65 en 125 kilometer voert 
door mooie natuurgebieden 
aan de hand van een duide-
lijke routebeschrijving. Bei-
de routes zijn ook beschik-
baar op GPS. De Zuidertoer 
wordt gefietst vanuit sporthal 
De Zien in Uitgeest.
Beide routes voeren u van-
af Uitgeest en de Velser-
pont door de Haarlemmer-
meer naar een verrassend 
mooi gebied. De langste af-
stand van 125 km gaat langs 
de Geniedijk dwars door de 
Haarlemmermeer. Deze wa-
terkering tussen het huidi-
ge “kunstfort” Vijfhuizen, het 
fort bij Hoofddorp en het fort 
Aalsmeer is onderdeel van 
de Stelling van Amsterdam. 
De tocht gaat verder langs 
de Braasemermeer en pas-
seert het pittoreske sluisje 
van Roelofarendsveen. Op de 
terugweg is er uitzicht op de 

Westeinderplassen en de im-
posante, verhoogde Fokker-
weg langs Schiphol-Oost.

Kent u de term: “De Bieten-
brug op?” De 65 km rou-
te brengt u er letterlijk over-
heen. U volgt de langste af-
stand tot Vijfhuizen en fietst 
dan langs de ringvaart rich-
ting Zwanenburg. U wordt de 
polder ingeleid maar zal er 
uitrijden over de Bietenbrug 
om daarna via pont Buiten-
huizen en het fietspad langs 
de Nauernase Vaart terug te 
keren naar Uitgeest.
De fietstochten van de Ken-
nemer Toer Club zijn voor ie-
dereen toegankelijk en kun-
nen geheel in eigen tempo 
worden gereden.
Inschrijven op 11 septem-
ber 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 inlichtingen om-
trent de club en de tochten 
zie www.kennemertc.nl of bel 
J. van Schie  (’s avonds), tel. 
0251-231530.

Regio - De Nationale Fiets 
Telweek organiseert in de 
derde week van september 
het grote nationale fietson-
derzoek. Met een gratis te 
downloaden ‘app’ voor mo-
biele telefoons wordt het 
fietsgedrag van deelnemers 
één week lang in kaart ge-
bracht. De geanonimiseerde 
gegevens gaan naar overhe-
den, onderzoeksinstellingen 
en maatschappelijke organi-
saties om er ons fietsnetwerk 
mee te verbeteren. Hoe meer 
mensen de ‘Fietstel-app’ ge-
bruiken, hoe betrouwbaarder 
de resultaten. Op 19 septem-
ber start de mobiele applica-
tie automatisch met meten. 
Deelnemers maken kans op 
een gloednieuwe designfiets.
Nederland is een fietsland bij 
uitstek, met meer fietsen dan 
inwoners. Dat is positief, want 
fietsen is immers snel, duur-

zaam en gezond. De toename 
van het aantal fietsers leidt in 
het verkeer echter ook tot 
knelpunten. De Fietstel-app 
registreert één week lang het 
fietsgedrag van deelnemers 
in Nederland, om in kaart te 
brengen welke routes zij fiet-
sen, hoe lang zij erover doen 
en waar grote vertragingen 
zijn. Op basis hiervan kun-
nen acties worden onderno-
men om het plaatselijke fiets-
verkeer te verbeteren en het 
fietsen  prettiger en veiliger 
te maken.
De Fiets Telweek 2015 was 
met 50.964 deelnemers een 
groot succes en leidde al 
tot de eerste verbeteringen. 
Door de onderzoeksresulta-
ten van dit jaar te vergelijken 
met vorig jaar ontstaat beter 
inzicht in het effect van de-
ze investeringen op het fiets-
gedrag. 

Bigband Battle in 
kasteeltuin Assumburg
Regio - Voor het laatste mu-
ziekoptreden dit jaar in de 
kasteeltuin wordt groot uit-
gepakt. Maar liefst drie big-
bands zullen zondagmid-
dag 11 september van 14.00 
tot 16.00 uur elkaar muzikaal 
uitdagen. Zij zullen dit, ge-
zien de verwachte grote be-
langstelling, doen op het zgn. 
amfitheater achter in de tuin. 
Eerder was dit het podium 
voor het optreden van Ban-
gers and Mash enkele we-
ken geleden, met Ierse- en 
Schotse muziek. Evenals toen 
zal de bar daar ook weer 
aanwezig zijn. De toegang is 
vrij. Achtereenvolgens zijn te 

horen de ‘Bigband KNA uit 
Bennebroek’, ‘Bigband L Star’ 
uit Hoogwoud en ‘Bigband 
Soli’ uit Driehuis.        

Zaterdag 10 en zondag 11 
september zijn tevens de 
‘Open Monumentendagen’. 
De historische kasteeltuin 
neemt deel aan dit landelij-
ke evenement. Vrijwilligers 
zijn aanwezig om te vertel-
len over de geschiedenis van 
de tuin die zo nauw verweven 
is met het naastgelegen slot 
Assumburg. Tevens zullen er 
gedurende deze dagen rond-
leidingen worden verzorgd in 
Slot Assumburg. 

Uitgeest - Vrijdag rond 20.40 
uur misdroegen twee man-
nen zich in een supermarkt 
aan de Melis Stokelaan. Zij 
gedroegen zich onbeschoft 
en één van hen kneep een 
medewerkster in haar bil-
len. Bij de uitgang ontstond 
een ruzie met een klant, die 
bij zijn keel werd gepakt. Ook 
werd zijn shirt stukgetrokken 

Misdraging in supermarkt
en werd hij bedreigd. Met 
man en macht werden beide 
‘heren’ door personeel buiten 
de supermarkt  gehouden, 
om uiteindelijk in een auto te 
vertrekken.

De medewerkster deed aan-
gifte van aanranding. Naar 
de daders zal een onderzoek 
worden ingesteld.



Uitgeest - Heeft u, na het 
zien van bovenstaande sfeer-
volle afbeelding van een 
aquarel van een locatie in ons 
dorp, ook de behoefte om op 
een prettige en gezellige wij-
ze een deel van uw vrije tijd 
tijdens de komende herfst, 
winter- en voorjaarsmaanden 
door te brengen? Stichting 
de Nieuwe Kuil biedt u hier-
toe de gelegenheid, met haar 
aanbod van creatieve, cultu-
rele en bewegingscursussen.

Bij de volgende cursussen is 
nog plaats: 
 
Tekenen en schilderen 
(aquarel en acryl)
15 lessen op maandagavond 
van 19.30 tot 22.00 uur (twee-
wekelijks). of 14 lessen op 
dinsdagochtend van 9.00 tot 
11.30 uur (wekelijks). Info/
aanmelding bij docent Joop 
de Beer, 0251-311348.

Vrij tekenen en schilderen

Op woensdagmiddag van 
13.30 tot 16.00 uur (weke-
lijks) of . Info/aanmelding bij 
docente Mary Boele, tel. 0251 
241734 of 06 25131802.
Workshop acryl schilderen
Zondag 18 december 10.00 
- 16.00 uur. Info/aanmelding 
bij docente Josine van Os, tel. 
075 7718928 of 06 24773508.
 
Workshop acryl en/of 
aquarel schilderen
Zondag 30 oktober 10.00 - 
16.00 uur. Info/aanmelding 
bij docente Mary Boele, tel. 
0251 241734 of 06 25131802.
 
Kunst voor Architectuur
Kunstcollecties en presenta-
ties van klassieke oudheid tot 
de verlichting. 10 bijeenkom-
sten op maandagavond van 
20.00 uur tot 22.00 uur  (we-
kelijks) vanaf  26 september. 
Info/aanmelding bij docent 
drs. Geert van Boxtel, tel. 06 
24223192.
 
Het is geen probleem, indien 
u alsnog wilt deelnemen aan 
een cursus die reeds is ge-
start. Meer info zie www.de-
nieuwekuil.nl. Voor algemene 
vragen kunt u terecht bij het 
secretariaat, Anneke Heijne, 
0251 311776 of anhvrijn@
casema.nl.

Nieuwe Papion: ruime 
en frisse uitstraling

Uitgeest - Zaterdag werd de 
ingang van Papion Trimsalon, 
Dierenspeciaalzaak en Rui-
tersport in Uitgeest omlijst 
door een haag van ballonnen 
waar genodigden en nieuws-
gierigen op afkwamen. De 
laatste tijd stond de zaak in 
het teken van een flinke ver-
bouwing en bij de herope-
ning kon iedereen het resul-
taat met eigen ogen bewon-
deren.
Klanten uitten lovende woor-

den over de ruimte, het uitge-
breide assortiment, de raw-
voeders en de frisse kleur-
stelling. Vanaf deze week is 
daar ook het DPDpoint bijge-
komen en kan men hier pak-
ketten ophalen.
Eigenaresse Mirjan de Leeuw 
gaat na al deze positieve 
woorden met veel enthousi-
asme aan de slag. Voor infor-
matie bezoek de facebook-
pagina van Papion. (Monique 
Teeling)

Activiteiten Stichting Uitgeester Senioren
Uitgeest - Ook de S.U.S. is 
weer enthoustast begonnen 
aan het nieuwe seizoen. 
Men wil graag de volgende 
activiteiten onder uw aan-
dacht brengen:

Modeshow op woensdag 
21 september
Voor deze modeshow is mo-
dehuis Marion Mode uitge-
nodigd. Na afloop is er vol-
doende gelegenheid om 
de kleding te passen. Er is 
een paskamer aanwezig. Er 
worden twee waardebon-
nen van 25 euro verloot. Uw 
entreekaartje is tevens uw 
lotnummer. 
Woensdag 21 september 
van 14.00 – 16.00 uur. Zaal 
open om 13.45 uur. Kosten 
2 euro inclusief koffie/thee 
en cake in de pauze. Geen 
voorverkoop, alleen zaalver-
koop.

Excursie naar Hoogoven-
museum op dinsdag 27 
september
Het Hoogovensmuse-
um biedt een gedetailleerd 
overzicht over de ontwikke-
ling van het bedrijf en over 
de productieprocessen om 
van steenkool en ijzererts 
staalplaat de maken. Be-
gonnen wordt met koffie/
thee en een introductiefilm 

over de Hoogovens. Vervol-
gens een rondleiding met 
gids Wim de Wit.
Dinsdag 27 september om 
10.00 uur verzamelen voor 
het Hoogovenmuseum. 
Adres staat vermeld op uw 
deelnamebewijs. Kosten 4 
euro.

Film op woensdag 28 
september
Maandelijks wordt er een 
leuke film gedraaid. Deze 
keer een komische film van 
Zweedse oorsprong. Wilt u 
weten welke film? Er han-
gen posters in dorpshuis De 
Zwaan of u kunt langsko-

men op het kantoor van de 
S.U.S., waar u een filmboek-
je in kunt kijken. Woens-
dag 28 september van 14.00 
– 16.00 uur. Zaal open om 
13.45 uur. Kosten 3 euro in-
clusief koffie/thee en cake.

Excursie naar het Paleis 
op de Dam op dinsdag 25 
oktober
U kunt zich nu alvast opge-
ven voor deze interessante 
excursie. Met de trein wordt 
vanuit Uitgeest vertrokken 
richting Amsterdam. Na een 
kop koffie/thee gedronken 
te hebben geeft de gids een 
rondleiding van 1 uur door 

het paleis.
Dinsdag 25 oktober, vertrek 
om 09.30 uur. Kosten 17 eu-
ro zonder museumjaarkaart 
en 7 euro met MJK. Dit is 
inclusief entree, rondlei-
ding met gids, een kop kof-
fie/thee en exclusief reis-
kosten. Vooraf opgeven is 
noodzakelijk en mogelijk tot 
11 oktober. 

Koersbal op woensdag
Koersbal wordt gespeeld op 
een groene vilten mat, met 
acht ballen en een wit doel-
balletje (de jack). De spe-
lers rollen om beurten de 
bal met de bedoeling deze 
zo dicht mogelijk bij de jack 
te krijgen. Het rollen van de 
bal naar de jack levert ech-
ter problemen op, omdat 
de ballen aan één kant ver-
zwaard zijn. Ze rollen niet 
in een rechte lijn, maar met 
een bocht (een koers) naar 
de jack toe.
Wekelijks op woensdag van 
10.00 tot 12.00 uur. Kosten 
10 euro per seizoen. Start 7 
september.

Handwerken op woens-
dag
Borduren, haken en breien. 
Creatief en leerzaam bezig 
zijn, onder begeleiding van 
twee enthousiaste en des-

kundige vrijwilligsters die u 
goede tips en adviezen kun-
nen geven. U mag met eigen 
inbreng en initiatieven ko-
men. Een leuke bezigheid, 
waarbij behalve de creativi-
teit ook de gezelligheid een 
belangrijke rol speelt.
Eenmaal per 2 weken op 
woensdag van 09.30 tot 
11.30 uur, Kosten 17 euro 
voor 17 lessen.

Koor ‘De Zingende Zwa-
nen’ op vrijdag
Er worden liedjes in allerlei 
soorten gezongen: smartlap-
pen, zeemans- en popliede-
ren. Soms zijn er optredens. 
De dirigent is tevens de pi-
anist. Het koor wordt onder-
steund door een eigen or-
kestje.
Wekelijks op vrijdag van 
13.30 tot 15.30 uur, kosten 
90 euro per seizoen, dirigent 
Karin Ravenstein.

Informatie en opgeven:
Alle activiteiten vinden plaats 
in dorpshuis de Zwaan, ten-
zij anders vermeld. Informa-
tie en opgave op het kantoor 
van de Stichting Uitgeester 
Senioren in de Zwaan, tele-
fonisch: 0251 – 31 90 20 of 
via e-mail: s.u.s@inter.nl.net. 
Zie ook de website: www.uit-
geestersenioren.nl.
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Wandelen op woensdag
Castricum - Elke woensdag, 
het hele jaar door, starten 
vanaf De Hoep om 10.00 uur 
twee wandelingen: de 3-5 km 
en 7-10 km.
Voor mensen die van lange-
re tochten houden is er de 
mogelijkheid om op de even 
weken een wandeling van 15 

km te maken vanaf het NS-
station om 10.00 uur. Er zijn 
geen kosten aan verbonden 
en men kan zonder opgave 
deelnemen. Voor informatie 
kan contact worden opgeno-
men met wandelcoördinator 
Charles Verstraete, tel: 0251-
650742.

Ontdek nachtvlinders uit 
de duinen in De Hoep

Bakkum - Nederland telt 
ruim tweeduizend soor-
ten nachtvlinders, waarvan 
ongeveer veertienhonderd 
soorten kleine nachtvlinders 
en ongeveer achthonderd 
‘grote’. 
Nachtvlinders zijn normaal 
gesproken niet zo gemak-
kelijk te zien. Dus om ze te 
spotten moeten ze gelokt 
worden. Dat doen de vlinder-
lokkers op zaterdag 10 sep-
tember tijdens de nachtvlin-
dernacht bij Bezoekerscen-
trum De Hoep. Deze nacht-
vlinderexperts richten zich 

tijdens dit evenement met 
name op de grotere exem-
plaren. Tijdens de nachtvlin-
dernacht zetten de nachtvlin-
derexperts van het Noord-
hollands Duinreservaat spe-
ciale lokmiddelen in om de 
grotere nachtvlinders te lok-
ken. Ze gebruiken hiervoor 
bijvoorbeeld lampen en zoe-
te smeer. Zo proberen ze de 
nachtvlinders tevoorschijn te 
laten komen. 
De vlinderlokkers zijn van 
20.00 uur tot 23.00 à 24.00 
uur aanwezig. De toegang is 
gratis. Foto: Luc Knijnsberg.

Speel-o-theek 
bij Sokkerwei
Castricum - Na de zomer-
sluiting én een verhuizing 
naar basisschool de Sokker-
wei was Speelotheek Castri-
cum er helemaal klaar voor 
om open te gaan  op zater-
dag 3 september. ,,Omdat we 
ook 25 jaar bestaan, hebben 
we er een openingsfeestje 
van gemaakt compleet met 
springkussen, een ballonvou-
wer en twee schminkdames”, 
vertelt Natalie van der Kolk. 
,,Voor al onze leden hebben 
we leuke speelotheekshop-
per om ons speelgoed in mee 
te nemen. De nieuwe plek 
werd offi cieel geopend door 
de directrice van de Sokker-
wei Marja Verruijt-Groen. Er 
werd een speciale speelo-
theek taart aangesneden en 
voor de kinderen was er pop-
corn.” 
De speelotheek is geopend 
op dinsdag van 9.00 tot 10.00 
uur, woensdag van 15.00 tot 
16.00 uur en op zaterdag van 
11.00 tot 13.00 uur. Meer in-
formatie over het lenen van 
speelgoed is te vinden op 
www.sotcastricum.nl.

Informatieavond over 
auto-immuunziekten

Regio - Ziektebeelden waar-
bij het immuunsysteem op 
eigen weefsel onaange-
past reageert, worden au-
to-immuunziekten genoemd. 
Klachten presenteren zich 
vaak in spieren, gewrichten, 
huid en interne organen, zo-
als nieren, hart, longen en 
bloedvaten. 
Frank Jonkers gaat in op de 
meerdere en individuele oor-
zaken die samen tot al de-
ze ziektes kunnen leiden. Uit 
studies blijkt dat slechts 25% 
van de ziektebeelden waar-
bij auto-immuniteit een rol 
speelt wordt bepaald door 
genetica, erfelijke factoren.  
,,Omgevingsfactoren bepa-
len voor 75% het ontstaan 
van auto-immuniteit; belang-

rijke zijn voeding, darmfl ora, 
stress, toxines en infecties. 
We kunnen hier dus veel in-
vloed op uitoefenen!” De le-
zing is bedoeld voor patiën-
ten om inzicht te geven over 
de vele mogelijke oorzaken 
van auto-immuunziekten en 
om te laten zien hoe de inte-
grale aanpak bij BodySwitch 
een uitkomst kan bieden. ,,Er 
is vaak meer mogelijk dan 
men soms denkt. Door alle 
oorzaken aan te pakken is de 
slagingskans maximaal.” 
De bijeenkomst is op dins-
dagavond 20 september in 
het opleidingslokaal van 
praktijk  BodySwitch aan de 
Rijksstraatweg 55 in Heems-
kerk, van 19.30 uur tot 21.30 
uur. De toegang in gratis.
Aanmelden via  de websi-
te, www.bodyswitch.nl, per 
e-mail heemskerk@bodys-
witch.nl, of telefonisch: 0251-
234 000.

Nieuwe mediatheek in 
Jac. P. Thijsse geopend

Castricum - Een feestelij-
ke start van het schooljaar 
op het Jac. P. Thijsse College: 
de totaal vernieuwde media-
theek is gisteren in gebruik 
genomen. Onder toeziend 
oog van rector Christine  Hyl-
kema en Fred Timmermans, 
voorzitter Raad van Bestuur 
SVOK,  opende burgemees-
ter Toon Mans de nieuwe 
mediatheek. 
Een nieuwe mediatheek 
vraagt om een nieuwe naam, 
daarom is er voor de zomer-
vakantie een wedstrijd uitge-
schreven. De keuze is geval-
len op de inzending van leer-
ling Matthijs Bloothoofd: JP 
Bieb. Kort, krachtig en bo-
venal: dit is hoe veel leerlin-
gen nog altijd aan deze ruim-
te refereren. 
De JP Bieb heeft niet alleen 

qua uiterlijk een make-over 
gekregen, de ruimte is lich-
ter, opener en frisser, ook de 
functie van de mediatheek 
binnen het Jac. P. Thijsse is 
veranderd. Het is de bedoe-
ling dat de nieuwe media-
theek een plek is waar de na-
druk ligt op het delen van in-
formatie. Onder begeleiding 
van Hetty Dekker, mediathe-
caris op het JPT, worden de 
leerlingen intensiever bege-
leid bij het maken van pro-
fi elwerkstukken of projec-
ten. Tevens kunnen de leer-
lingen er terecht voor diver-
se informatievoorzieningen. 
Om samenwerken en het de-
len van informatie te stimule-
ren zijn er meer werkplekken 
gecreëerd waar leerlingen in 
groepjes kunnen werken aan 
een opdracht. 

Zonnepanelen-informatieavond
Uitgeest - Op donderdag 15 
september is er een informa-
tieavond over zonnepane-
len voor inwoners van de ge-
meenten Castricum, Uitgeest, 
Velsen, Beverwijk en Heems-
kerk. Op deze avond wordt 
ondermeer gekeken naar ge-
schiktheid van daken en ver-
schillende montagemogelijk-
heden. Naast uitleg over de 
technische werking en ver-
schillen tussen bijvoorbeeld 
‘gewone’ en zwarte zonne-
panelen, wordt meer verteld 
over hoe opbrengsten worden 
verrekend. Ook de mogelijk-
heid voor particulieren om nu 
de btw terug te vragen op de 

aanschaf wordt uitgelegd. Na 
afl oop kunnen geïnteresseer-
den ook een vrijblijvend gratis 
huisbezoek aanvragen om de 

specifi eke mogelijkheden voor 
de eigen woning eens te laten 
bekijken. Aanmelden kan via 
www.greenybros.com/events
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Excursies in het Oer-landschap 
tijdens Open Monumentendagen

Castricum - Met lezingen, 
wandel- en fi etsexcursies 
met als onderwerp het Oer-
IJ gebied haakt het regio-
naal comité Kennemerland in 
op het thema ‘iconen’ van de 
Nationale Monumentenda-
gen, dit jaar op 10 en 11 sep-
tember. 
Er zal vooral aandacht zijn 
voor elementen van het oor-
spronkelijk getijdenland-
schap die tot op de dag van 
vandaag zichtbaar zijn. Het 
programma is samengesteld 
in samenwerking met de 
Stichting Oer-IJ.
Op zaterdag 10 septem-
ber begint in Castricum om 
10.00 uur een fi etsexcur-
sie met Oer-IJ gidsen van-
af Huis van Hilde achter het 
station in Castricum. Duur 2 
1/2 uur. Voor deze excursie is 

vooraf aanmelden niet nood-
zakelijk. Deelname gratis. In 
Uitgeest begint zaterdag en 
zondag om 13.00 uur een 
fi etsexcursie met Oer-IJ gid-
sen vanaf het Regthuys Kerk-
buurt 3 in Uitgeest. Duur drie 
uur. Aanmelden noodzakelijk 
via hnool@hotmail.com, on-
der vermelding van uw naam 
en telefoonnummer. Er kun-
nen maximaal vijftien deelne-
mers per keer mee. Deelna-
me gratis.
In Heiloo is zaterdag een le-
zing van Lia Vriend van 
16.00-17.00 uur in in het Wil-
librordus Businesscentrum 
aan de Kennemerstraatweg 
464 te Heiloo. Toegang gra-
tis. Een dag later is de lezing 
in de Oudheidkamer aan de 
Bergeonstraat 30 in Heiloo. 
In het Museumgemaal aan 

Fielkerweg 4 in Akersloot is 
zaterdag en zondag een ex-
positie te zien waar met af-
beeldingen, kaarten en foto¹s 
waarmee een beeld wordt 
geschetst van de ontstaans-
geschiedenis van het land-
schap in de regio en de pro-
minente rol die het Oer-IJ 
daarin heeft gespeeld. Open 
van 13.30 tot 16.30 uur. En-
tree een euro. Op zondag is 
in Limmen om 13.00 en 14.00 
uur een wandelexcursies met 
Oer-IJ gidsen vanaf ‘de mu-
seale hoek’ Schoollaan 1 in 
Limmen. Duur drie kwartier. 
Voor deze excursie is vooraf 
aanmelden niet noodzakelijk. 
Deelname gratis.
Ook dit jaar is naar aanlei-
ding van de Monumenten-
dagen voor de gemeenten 
Bergen, Beverwijk, Castri-

Openstelling 
Dorpskerk

Castricum - Op zaterdag 
10 september is de oude 
Dorpskerk open. Het oudste 
monument in het dorp is ve-
le eeuwen oud en heeft een 
bouwkundig boeiende ge-
schiedenis. De kerk is ge-
opend tussen 10.00-16.00 
uur. Van 14.30-15.00 uur 
zingt het gemengd AMC-ka-
merkoor. Ze zingen Middel-
eeuwse, Keltische en heden-
daagse liederen. ‘s Morgens 
is het liturgiekoor met repeti-
ties bezig.De toegang is gra-
tis.

Open monumentendagen 
bij het Gemaal 1879

Akersloot - Op zaterdag en 
zondag 10 en 11 september 
worden de monumentenda-
gen gehouden. In Akersloot 
is het Gemaal 1879 geopend, 
op beide dagen van 10.00 uur 
tot 16.30 uur. 

Het gemaal is een indrukwek-
kend gebouw, dat een staal-
tje van oude techniek bevat. 
Veertig jaar na de stichting 
ervan werd het omgebouwd 
van stoom- naar elektrisch 
gemaal, waarbij handig ge-
bruik werd gemaakt van de 
grootte van het pand.
Gedurende het Monumen-

tenweekend zal het geheel 
regelmatig in werking wor-
den gesteld. Daarnaast is er 
in het gebouw nog een in-
teressante tentoonstelling te 
bezichtigen. Enerzijds is het 
een kijk op het Oer-IJ ge-
zien door de ogen van Lia 
Vriend, die tal van opnamen 
heeft gemaakt in het het om-
ringende gebied. Anderzijds 
wordt de tentoonstelling ge-
completeerd met keramiek 
van Jaqueline Fluitman. 

Het adres is de Fielkerweg 4 
in Akersloot, een zijweg van 
de Geesterweg.

cum, Heemskerk, Heiloo en 
Uitgeest weer een uitgebrei-
de brochure samengesteld 
waarin per gemeente een be-
schrijving is opgenomen van 
het iconische karakter van de 
dorpen met aansluitend een 
overzicht van historische ge-
bouwen en locaties. Veel van 

de gebouwen zijn voor de ge-
legenheid voor het publiek te 
bezichtigen. Het boekje is 
gratis verkrijgbaar op de di-
verse gemeentehuizen, bij 
historische verenigingen en 
bij de VVV-kantoren. Kijk ook 
op de website openmonu-
mentendagen.nl.

Schaatsen uit het vet; 
maak lichaam winterklaar

Castricum - Vanaf 24 sep-
tember start bij Vereniging 
Kennemer IJsbaan een nieu-
we activiteit voor actievere 
sporters van 25+ die hun li-
chaam weer winterklaar wil-
len maken voordat er ijs ligt. 
De activiteit bestaat uit een 
trainingsprogramma van zes 
weken voor actievere spor-
ters die goed voorbereid aan 
het nieuwe schaatsseizoen 
willen beginnen. De trainin-
gen zijn bedoeld voor vol-
wassenen.  Het programma 
is een mix van bootcamp-, 
hardloop- en circuittraining 
en schaatsspecifi eke oefe-

ningen. Het speciaal samen-
gestelde programma bestaat 
uit onder andere uit schaats- 
en uitvalpassen, buikspieroe-
feningen, rompstabiliteit  en 
gedoceerde hardloopsessies. 
Het programma bestaat uit 
een training op zaterdag van 
9.30-11.00 uur onder leiding 
van een gediplomeerde trai-
ner van de vereniging. Naast 
het gezamenlijke program-
ma op de zaterdag krijgen 
de deelnemers een trainings-
programma mee voor de rest 
van de week.
Kijk voor extra informatie en 
aanmelding op www.vkij.nl.

Schaap te water, brand-
stichting en loos alarm

Castricum - Woensdag rond 
20.45 uur is de brandweer 
naar het Jan Miessenlaantje 
gereden in Bakkum om een 
schaap uit het water te ha-
len. Een voorbijganger hield 
ondertussen zijn kop boven 
water, maar kon het beest er 
niet in zijn eentje uittrekken. 
Nadat een paar brandweer-
mannen te water waren ge-
gaan, konden zij het schaap 
weer snel op het droge krij-
gen. 

Diezelfde avond om 21.30 
uur is de brandweer uitge-
rukt naar het grote speelveld 
bij de Dorcamp waar brand 
was gesticht. Jongeren had-

den een kleine prullenbak, 
een fi ets en tafeltennistafel 
in brand gestoken. Bij aan-
komst van de brandweer was 
de tafel en de fi ets al geblust 
door de aanwezige politie. De 
brandweer maakte het klus-
je af. Afgelopen week waren 
er weer diverse brandmeldin-
gen die bij aankomst van de 
brandweer of nog voor dat 
ze op pad gingen loos alarm 
bleken te zijn. Dit was het ge-
val op woensdag om 7.35 uur 
bij het Huis van Hilde, zater-
dag om 15.25 uur bij de Sant-
mark, zondag om 11.20 uur 
bij Koekoeksduin op de Dui-
nenboschweg en om 13.05 
uur weer bij de Santmark.

Allerlekkerste tuinen
Castricum - Op vrijdag 2 
september is de trofee De 
Lekkerste Tuin van Castricum 
uitgereikt aan de winnaar(s) 
van de talentenjacht. Er wa-
ren vier tuinen genomineerd 
voor de talentenjacht die te 
vinden zijn in de Eerste Groe-
nelaan (Moniek Bets), de 
Burgemeester Mooijstraat 
(Hester Jonk), de Cieweg 

(José Vormer) en op Tulpen-
veld (Eva Drenth). Er is een 
gedeelde eerste plaats en 
een gedeelde tweede plaats. 
Op de tweede plaats zijn ge-
eindigd Moniek en Hester. 
De winnaars van 2016 zijn: 
José en Eva. Een korte im-
pressie van de genomineer-
den tuinen zijn op www.
ttcastricum.nl te zien.
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Castricum - Op zondag 11 
september houdt muziekver-
eniging Emergo een veiling-
bij-opbod in gymzaal Waling-
stuin vanaf 14.00 uur. Van-
af 13.00 uur kunnen de kavels 
worden bekeken en start het 
uitreiken van de kopersnum-
mers. 
Om de vier jaar vindt in Kerk-
rade het Wereld Muziek Con-
cours (WMC) plaats. Uit wer-
kelijk de hele wereld komen 
blaasorkesten, show- and mar-
chingbands naar Nederland 
om een gooi naar het offici-
euze wereldkampioenschap te 
doen. Tijdens het WMC2013 is 
het Fanfare Orkest van Emergo 
met ruim 92 punten, op de vijf-
de plaats in de eerste divisie) 
geëindigd. Volgend jaar gaat 
Emergo de vijfde plaats ver-
dedigen, maar iedereen hoopt 
uiteraard op een hogere ran-
king. Met name op het finan-
ciële vlak staan er een aantal 
flinke uitdagingen te wachten, 
want deelname kost veel geld. 
Er worden daarom diverse ac-
tiviteiten, waaronder deze vei-
ling, georganiseerd.  
Er kan geboden worden 

op: optredens van diverse 
Emergo-ensembles, kunst-
voorwerpen, waaronder 
een schilderij en een kera-
miek van Pé en Truus Zon-
neveld, diner- en waarde-
bonnen, lampen en een 
Bluetooth geluidsbox ge-
maakt van oude blaasin-
strumenten, een culinaire 
avond voor meerdere perso-
nen, een emmertje schoon-
gemaakte haring, een his-
torische wandeling door de 
Oosterbuurt met aanslui-
tend een barbcue, bierbrou-
wen, workshop kaarsen ma-
ken, een vat bier (50 liter), 
de beroemde ‘Pollos Herma-
nos’ van Dennis Poel, fles-
sen Brass Beer et cetera. Tij-
dens de drie rondes, van elk 
vijftien kavels worden loot-
jes verkocht waarna er een 
trekking plaatsvindt met als 
klapper de derde ronde, 
want dan is de prijzenpot 
dubbel gevuld. Het is moge-
lijk om vooraf te bieden. In 
dat geval kan men contact 
opnemen met de veiling-
meester via mgjb11@gmail.
com of 06-49994201.

Veiling bij Emergo

Ook meezingen met 
kerstconcert Projectkoor?
Regio - Projectkoor Castri-
cum is bezig met de voor-
bereidingen voor een kerst-
concert. Gewoonlijk wordt 
dit projectkoor gevormd door 
ruim 75 deelnemers uit de 
hele regio. 
Steeds worden bijzonde-
re klassieke en lichtvoeti-
ge composities geselecteerd 
die in zes weken worden in-
gestudeerd. Pianist is Gijs 
Braakman, de vaste begelei-
der. Dirigent is Cees Brug-
man. Aan dit kerstconcert 
wordt medewerking verleend 
door twee landelijk bekende 

solisten: Ineke Baksteen, so-
praan en Walther Deubel, te-
nor. Repetities vinden plaats 
vanaf zaterdag 12 november 
in de protestantse kerk Lim-
men van 10.00 tot 12.30 uur. 
Het kerstconcert is op zon-
dag 18 december 14.30 in de 
Maranathakerk Castricum. 
Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden via www.
projectkoor-castricum.nl. 
Aanmelden voor 1 oktober. 
Eventuele verdere informa-
tie: Aad Zonneveld 0251-
656907/aadentinus@hot-
mail.com.

Castricum - Vrijdag 9 sep-
tember wordt in jongeren-
centrum Discovery een mu-
ziek- en dansavond gehou-
den voor jongeren met een 
beperking. 

Dj Mytrem draait een mix van 
popmuziek, house, dance, 
Nederlandstalig en gouwe 

ouwe. Meezingen kan op het 
podium. Van 20.00 tot 22.00 
uur. De entreekosten zijn 
drie euro inclusief twee con-
sumpties. Ook jongeren zon-
der beperking zijn welkom. 
Het is de bedoeling dat de 
discoavond elke tweede vrij-
dag van de maand gehouden 
wordt op de Dorpsstraat 2A.

Botdichtheid-
meting

Castricum - Op 14 septem-
ber is het mogelijk een bot-
dichtheidsmeting te laten 
doen om de mate van bot-
ontkalking te testen. Botont-
kalking begin al vanaf 35 jaar 
en jaarlijks breken meer dan 
80.000 mensen boven vijf-
tig jaar een bot ten gevol-
ge van botontkalking. Tijdig 
onderzoek en preventie kan 
veel klachten en botbreuken 
door botontkalking voorko-
men. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door OsteoCon-
trol. Men krijgt direct de uit-
slag en een persoonlijk ad-
vies ter preventie van botont-
kalking. Er is geen sprake van 
productverkoop. Het onder-
zoek wordt meestal vergoed. 
Kijk voor informatie hierover 
op www.osteocontrol.nl. In-
schrijven kan bij: Ben Riet-
dijk Sport.nl, De Bloemen 71, 
Castricum , 0251-658 325.

Bourgondisch genieten 
tijdens netwerkevenement

Castricum - Op dinsdag 
20 september organiseert 
Goed Contact een evene-
ment, waarmee een nieuw 
netwerkjaar wordt geopend. 
Dit jaar komen de vrouwen 
samen in Le Moulin aan de 
Dorpsstraat. 

In een modern-klassiek inte-
rieur wordt een bourgondi-

sche, eigenwijze, herkenba-
re keuken geserveerd. Er is 
geen programma tijdens het 
smakelijk evenement en ie-
dereen kan ongestoord nieu-
we gezichten ontmoeten en 
bijpraten met oude beken-
den. Aanvang 17.00 uur. Be-
zoek de website voor meer 
bijzonderheden en aanmel-
den: www.goed-contact.nl.

Weg dicht na ongeval
Castricum - Vorige week 
maandagavond heeft de 
brandweer geassisteerd bij 
een ongeval tussen drie per-
sonenauto’s op de N203. De 
automobilisten moesten rem-
men vanwege filevorming, 
maar een bestuurder zag dat 
te laat. 
De brandweer heeft een van 
de auto’s met blokken gesta-

biliseerd en de airbag afge-
schermd zodat de bestuurder 
veilig uit de auto kon worden 
gehaald. De gewonde man 
is overgebracht naar het zie-
kenhuis. 
De weg was enige tijd af-
gesloten tussen Uitgeest en 
Castricum om de hulpdien-
sten de ruimte te geven. Fo-
to: Evelien Olivier.

Castricum - Zondag 11 sep-
tember om 14.00 uur geeft 
John Heideman een lezing 
bij bij Boekhandel Laan. Hij 
praat over zijn twee boeken 
die hij schreef over hoe WO 
II rondwaarde in Castricum 
en Bakkum. De totale serie 
zal drie boeken beslaan. De 
toegang is gratis. John Hei-
deman is in 1965 geboren 
in Bakkum. Al in zijn jeugd 
ontstond zijn interesse voor 
de Tweede Wereldoorlog. Hij 
raakte gefascineerd door de 
gekte die een oorlog voedt.  
In de duinen rond Castricum 
heeft John een grote hoe-
veelheid voorwerpen gevon-
den uit de oorlog en de af-
gelopen jaren is hij bezig ge-
weest om zo veel mogelijk in-
formatie te vinden over de 
Tweede Wereldoorlog rond 
Castricum en zijn geboor-
tedorp Bakkum. De tweede 
boeken zijn voor een speciale 
prijs te koop tijdens de lezing. 

Lezing John 
Heideman 

Castricum - In het kader van 
de dag van de diëtist die jaar-
lijks op 19 september plaats-
vindt, hebben de diëtisten 
van ViVa! Zorggroep een win-
actie opgezet. 

De diëtisten verloten vijf keer 

Winactiedag 
van de diëtist 

koffie met gebak voor twee. 
Via de facebookpagina kun-
nen bewoners van zorgcen-
tra opgegeven worden om 
mee te dingen voor deze 
prijs. Daarnaast verloten de 
diëtisten drie maal een voe-
dingscheck of BIA-meting. 
Iedereen kan meedoen. Like 
de diëtistenpagina op Face-
book via www.facebook.nl/
dietistvivazorggroep.
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11 september Parochiezondag

Vrijwilligers belangrijk voor 
Uitgeester Parochiegemeenschap
Uitgeest - Met de Paro-
chiezondag op 11 septem-
ber in de R.K. kerk Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte in Uit-
geest, start het nieuwe ker-
kelijk seizoen wat gevierd 
wordt met een Eucharis-
tieviering en medewerking 
van alle koren. Op deze dag 
wordt ook stilgestaan bij het 
vele werk wat 250 vrijwilli-
gers het hele jaar door ver-
zetten in het belang van deze 
Parochiegemeenschap. Pen-
ningmeester Frans Eekels is 
Akersloter maar voelt zich 
verbonden met de kerk en 
de parochianen in Uitgeest.
Frans: “Het kan nooit genoeg 
gezegd worden hoe ontzet-
tend belangrijk de vele vrij-
willigers zijn die zich inzetten 
op alle vlakken. 
Zo hebben wij kosters, klok-
kenluiders, gastvrouwen, 
collectanten, lectoren en lec-
trices, dames voor de bloem-
versiering, de mensen die in 
Geesterheem een keer per 
week assisteren bij de dienst 
aldaar maar ook bij koffie-
schenken voor bewoners. De 
hofwerkers die er voor zor-
gen dat het kerkhof er pi-
co bello uitziet en de tuinka-
bouters die de pastorietuin 
en het kerkplein verzorgen. 
De Rafaëlgroep/gespreks-
groep zorgt voor een stijlvolle 
avondwake of begrafenis en 
nazorg voor nabestaanden. 
We hebben kerkwerksters 
die de kerk schoon en stof-
vrij houden. De PUC druk-
kers en  bezorgers, de men-
sen van de vormselwerk-
groep, eerste communie-
werkgroep, ziekenbezoek-

groep, werkgroep Actie Mis-
sie en Ontwikkeling (AMO), 
werkgroep eetproject voor 
alleenstaanden, werkgroep 
Prijedor en de orgelcommis-
sie. De laatste groep heeft 
de afgelopen zes jaar veel 
werk gehad aan de restau-
ratie van het orgel. De men-
sen die in de koren zingen en 
dat niet alleen voor zichzelf 
doen maar ter ondersteu-
ning van de dienst. Verder de 

kerk in beweging, de acolie-
ten en misdienaars en niet te 
vergeten de Parochiële Ca-
ritas instelling die zonder 
daar ruchtbaarheid aan te 
willen geven, er achter pro-
beert te komen wie hulp no-
dig heeft.” Met veel enthousi-
asme spreekt Frans over het 
enorme netwerk rondom de 
kerk en dat de beleving van 
het katholiek zijn voor ieder-
een verschilt maar dat men 
graag een steentje bijdraagt. 
Frans: “Wij kunnen niet zon-
der deze vrijwilligers en als 
locatieteam willen wij dicht-
bij de mensen staan en goed 
luisteren naar wat hen drijft, 
wat de wensen zijn en wat er 
goed of niet goed gaat. Het is 
uitermate belangrijk om fee-
ling te houden.” Het feit dat 
het in deze parochie goed 
werkt, heeft alles te maken 
met de uitstekende sfeer on-
derling en de wens dat men 
een locatieteam wil zijn dat 
faciliterend is voor de vrijwil-
ligers.
Aanstaande zondag 11 sep-
tember is een ieder van har-
te welkom de Eucharistie-
viering mee te vieren om 
10.00uur. Aansluitend is er 
na afloop een gezellig sa-
menkomen achter de Klop.

Extra mededeling.
Aanstaande woensdag 7 
september gaat de viering 
in de kapel niet door omdat 
donderdag 8 september het 
feest van Mariageboorte is.
Daarom is er donderdag om 
19.00 uur een viering met sa-
menzang in de kerk. (Moni-
que Teeling)

Voor jeugd onder 9 jaar FC Uitgeest

Vincent van de Berg 
nieuwe jeugdcoördinator

Uitgeest - Met ingang van 
het nieuwe seizoen is Vincent 
van de Berg gestart als nieu-
we coördinator van de Jeugd 
Onder 9 jaar (voorheen F-Pu-
pillen) van FC Uitgeest. Zijn 
oudste zoon Ruben is sinds 
begin van dit jaar lid en start 
in het nieuwe seizoen in de 
Jeugd Onder 8. Dat doet Vin-
cent zeer veel deugd aange-
zien Vincent zich  al lange tijd 
verbonden voelt met FC Uit-
geest. Vincent is ooit  als 8-ja-
rige begonnen bij het toen-
malige VV Uitgeest en heeft 
als keeper in de selecties van 
zowel VV Uitgeest als FC Uit-
geest gezeten. Tot 5 seizoe-
nen terug heeft Vincent nog 
in een vriendenteam ge-
speeld. Inmiddels is Vincent 
44 jaar, getrouwd met Chris-
tel en naast Ruben hebben zij 
nog een zoon (Stef van bijna 
4 jaar). Het moet volgens Vin-
cent raar lopen als ook Stef 
niet gaat voetballen.
 
Zeker bij VV Uitgeest heeft 
Vincent veel vrijwilligersta-
ken vervuld. Zo is hij jaren 
jeugdleider geweest van de 
E-tjes, zat hij in het jeugd-
bestuur, was scheidsrechter 
en sinds 1991 is hij  ook ver-
bonden aan het Internatio-
nale Cor Groenewegen Toer-
nooi. Zijn primaire taak, naast 
de officiële functie van secre-
taris, is het organiseren van 
het Arie Bonkenburg Toer-
nooi. Vanaf de fusie in 1996 
is hij nog een tweetal jaren 

actief geweest als C-coördi-
nator in het jeugdbestuur en 
heeft hij nog een aantal jaren 
gefloten. 
Vincent heeft  altijd in zijn 
hoofd gehad weer wat meer 
te gaan doen als zijn kinde-
ren zouden gaan voetbal-
len en dat moment is nu ge-
komen. Vincent vind een bij-
drage leveren en verantwoor-
delijkheid pakken, niet meer 
dan normaal. Dat verwacht 
hij eigenlijk ook van alle ou-
ders want een kind aanmel-
den bij de voetbal is niet vrij-
blijvend. Als we met zijn allen 
een steentje bijdragen, wordt 
zijn rol als jeugdcoördina-
tor ook een stuk relaxter. Wij 
wensen Vincent van de Berg 
veel succes en plezier in zijn 
nieuwe functie Jeugd coördi-
nator van de Jeugd Onder 9 
jaar (JO9). 

FC Uitgeest heeft ook 
nieuwe penningmeester
Uitgeest - Leo Veldt is na een 
periode van 9  jaar gestopt 
met zijn functie van penning-
meester van FC Uitgeest.  Dit 
was zijn tweede periode daar 
hij al eerder gedurende 8 jaar 
bestuurslid was van USVU. In 
die periode was hij de laat-
ste 5 jaar tot de fusiedatum 
penningmeester van USVU. 
Het bestuur is het afgelopen 
seizoen op zoek gegaan naar 
een nieuwe geschikte kandi-
daat en heeft deze gevonden 
in de persoon van Gerrie van 
Andel.
Begin juli is er een eer-
ste overdracht van de werk-
zaamheden geweest tussen 
Gerrie en Leo. Leo stopt met 
zijn bestuurlijke werkzaam-
heden, maar blijft diverse 

administratieve werkzaam-
heden uitvoeren. Gerrie zal 
plaatsnemen in het bestuur. 
De komende tijd zullen zij 
gebruiken om de werkzaam-
heden op een soepele manier 
over te dragen.

Het bestuur heeft de over-
tuiging dat FC Uitgeest in de 
persoon van Gerrie van Andel 
een uitstekende opvolger van 
Leo Veldt heeft gevonden en 
dat hij voor FC Uitgeest een 
belangrijke rol zal vervullen 
bij de verdere ontwikkeling 
van onze club. In de eerstvol-
gende  Algemene Ledenver-
gadering zal het bestuur van 
FC Uitgeest hem voordragen 
voor de positie van penning-
meester.



Goed begin FC Uitgeest
Uitgeest - Er waren ten op-
zichte van vorig seizoen wijzi-
gingen in de orkestbak en de 
topviolist van het vorig sei-
zoen Lester Half ontbrak nog 
vanwege schoolverplichtin-
gen. Daar was echter in de 
eerste competitiewedstrijd  
van FC Uitgeest weinig van te 
merken. Gedecideerd en zon-
der ook maar een moment in 
de problemen te komen werd 
Kolping Boys in Alkmaar ge-
trakteerd op een 0-2 neder-
laag. De gastheren moch-
ten uiteindelijk  zelfs nog blij 
zijn dat het daarbij bleef want 
de vijf had zomaar aangetikt 
kunnen worden.
Nu de voorbereiding erop zat 
was er toch enige nieuws-
gierigheid welke spelers uit-
eindelijk in het veld zouden 

staan. De nieuwe trainer Flo-
rian Wolf heeft  de beschik-
king over een brede selec-
tie en er lijkt concurrentie te 
zijn op alle posities. Een luxe 
voor de coach maar ook met 
de noodzaak om op de loer 
liggende teleurstellingen te 
voorkomen.
Vier nieuwe spelers in de se-
lectie kregen vandaag  de 
kans om zichzelf in de kij-
ker te spelen. Rechtsback 
Nayshel Marchena, rechts-
buiten Romario Aroma, Paul 
Groen (terug van wegge-
weest) en in de spits Augus-
tine Yeboah. Jammer was 
dat  Nayshel Marchena na 
een uitstekende eerste helft 
moest uitvallen met een en-
kelblessure. Van de andere  
nieuwelingen maakte voor-

al Romario Aroma indruk met 
snelle rushes langs de zij-
lijn  en mooie passeerbewe-
gingen. Jammer dat zijn vi-
zier nog niet helemaal scherp 
lijkt afgesteld want drie keer 
alleen voor de keeper  lever-
de in zijn geval geen enke-
le treffer op. Wel een speler 
waar je voor naar het “sta-
dion” gaat.  Met Paul Groen 
in het centrum van de ver-
dediging lijkt de vacature die 
de gestopte Sander van den 
Helder achterliet prima inge-
vuld. Paul speelde een oerde-
gelijke partij en wist zelfs nog 
te scoren. 
Vanaf het eerste fluitsig-
naal van de goed leidende 
scheidsrechter Visser was 
FC Uitgeest de bovenliggen-
de partij. Kolping Boys pro-
beerde vanuit een gesloten 
verdediging het veel sterke-
re FC Uitgeest weerwoord 
te bieden. Helpen deed het 
niet veel want er ontstond de 
ene na de andere kans voor 
de gasten. Helaas slaagden  
zowel Kick Smit als Romario 
Aroma er niet in om de uit-
stekende keeper de Vries 
te passeren. Pas diep in de 
tweede helft  in de 65e mi-
nuut was het Paul Groen die 
op aangeven van Kick Smit 
met een rake kopbal de goa-
lie eindelijk op de knieën 
kreeg. 0-1. Ook in het restant 
van de wedstrijd kreeg FCU 
kansen genoeg om de wed-
strijd op slot te gooien maar 
wederom bleek keeper de 
Vries een sta in de weg voor 
vooral Romario Aroma. De 
laatste was wel verantwoor-
delijk voor de uiteindelijke 
0-2. Een mooi schot van hem 
in de 87e minuut  werd door 
de goalie niet goed verwerkt. 
De terug in het veld sprin-
gende bal belandde precies 
voor de voeten van invaller 
Jorn Brouwer. 0-2. Daarmee 
was de wedstrijd wel ge-
speeld.
Trainer Florian Wolf kon na 
afloop niet anders dan tevre-
den zijn. Zijn ploeg had ach-
terin weinig weggegeven, er 
waren enkele fraaie combi-
naties te bewonderen en de 
kansen werden gecreëerd. 
Kortom als de uitgevoer-
de ouverture maatgevend is 
voor de rest van het muziek-
stuk dan gaan we in Uitgeest 
dit seizoen nog fijne momen-
ten beleven. (De Afvallende 
Bal)

FC Uitgeest: Koning, de 
Jong, Groen, Putter, Mar-
chena (45e Vrouwe), E. 
Sinnige, Aroma, Smit, Ye-
boa (85e Idema), Olgers, 
Koedijk ( 55e Brouwer)

Ook kleine voetballertjes 
de velden weer op

Uitgeest - Het voetbalsei-
zoen is weer begonnen! De 
toppers van JO9-6 van FC 
Uitgeest traden zaterdag net 
als veel andere jeugdteams 
aan voor hun eerste wedstrijd 
van het seizoen. In Heems-
kerk was Ado’20 de tegen-
stander voor de beker. Voor 
velen was het ook de aller-
eerste wedstrijd van hun jon-
ge leventje, dus het was best 
een beetje spannend. Geluk-
kig was daar na het eerste 
fluitsignaal niets meer van te 

merken. Er werd gestreden 
voor iedere meter, goed over-
gespeeld, maar vooral: het 
plezier spatte er vanaf! En….
er werd nog gewonnen ook. 
Met 6 tegen 4 werd de te-
genstander verslagen en dat 
werd na afloop uitbundig ge-
vierd.
Op de foto van links naar 
rechts staand: Jay Bangma, 
Pim Veldt, Kiero Mul, Stan 
Bakker, Geert Zoon. Knie-
lend: Max Haije, Dean Meijer, 
Bo Heijliger, Jesse Neele.Donderdag 08 september

Jongens:
FC Uitgeest JO10-1-ODIN 59 JO10-1 18:00

Vrijdag 09 september
Jongens:
Flevo 35+1-FC Uitgeest 35+1 20:00

Vrijdag 09 september
Jongens:
Velsen JO17-1-FC Uitgeest JO17-1 14:30
Sporting Krommenie JO17-1 FC Uitgeest JO17-2 
15:00
Kennemers JO17-2-FC Uitgeest JO17-3 13:30
FC Uitgeest JO17-4-Koedijk JO17-5 14:30
HSV JO16-1-FC Uitgeest JO16-1 14:30
Westfriezen JO16-2-FC Uitgeest JO16:2 12:45
FC Uitgeest JO15-1-Hercules 
Z´dam sc JO15-1 12:30
FC Uitgeest JO15-2-ODIN 59 JO15-2 13:00
FC Uitgeest JO15-3-Meervogels 31 JO15-2 13:00
Purmersteijn JO15-4-FC Uitgeest JO15-4 13:00
SVW 27 JO14-3-FC Uitgeest JO14-1 11:30
Fortuna Wormerv. JO14-3-FC Uitgeest 
JO14-2 16:15
VVA/Spartaan JO13-1-FC Uitgeest JO13-1 13:00
VSV JO13-2-FC Uitgeest JO13-3 10:00
FC Uitgeest JO13-4-Reiger Boys JO13-4 14:30
FC Uitgeest JO13-5-Fortuna Wormerv. 
JO13-4  11:30
FC Uitgeest JO12-1-KSV JO12-2 09:00
FC Uitgeest JO12-2-Vrone JO12-1 11:30
FC Uitgeest JO11-1-Always Forward JO11-1 13:00
Jong Holland JO11-2-FC Uitgeest JO11-3 10:15
FC Uitgeest JO11-4-Westzaan JO11-2 11:30
V.V. Bergen JO11-7-FC Uitgeest JO11-5 09:00
Fortuna Wormerv. JO11-5-FC Uitgeest 
JO11-6 14:30
KFC JO11-9-FC Uitgeest JO11-7 12:15
Kolping Boys JO10-1-FC Uitgeest JO10-1 09:00
FC Uitgeest JO10-2-SVA JO10-2 10:15
FC Uitgeest JO10-3-Kolping Boys JO10-2 10:15
Sporting K´nie JO10-5-FC Uitgeest JO10-4 11:30
Zeeburgia JO9-2-FC Uitgeest JO9-1 09:45
FC Uitgeest JO9-2-Jong Holland JO9-2 10:15

FC Uitgeest JO9-3-ADO ‘20 JO9-3 09:00
V.V. Bergen JO9-5-FC Uitgeest JO9-4 09:00
Sporting Krommenie JO9-6-FC Uitgeest 
JO9-5  11:30
Terrasvogels JO9-3-FC Uitgeest JO9-6 09:00
FC Uitgeest JO8-1-LSVV JO8-1 09:00
Sporting K´nie JO8-3-FC Uitgeest JO8-2 08:30
FC Uitgeest JO8-3-Purmersteijn JO8-2 09:00
FC Uitgeest JO7-1 toernooivorm 08:45
FC Uitgeest KB1 Trainingsgroep 09:00
Meisjes:
GeuzenM’meer MO19-1-FC Uitgeest 
MO19-1 10:15
FC Uitgeest MO17-1-WBSV MO17-1 14:30
FC Uitgeest MO17-2-DEM MO17-1 10:30
FC Uitgeest MO15-1-Assendelft MO15-1 11:30
FC Uitgeest MO15-2-HSV MO15-2 13:00
Kon. HFC MO13-1-FC Uitgeest MO13-1 13:15
FC Uitgeest MO13-2-Reiger Boys MO13-2 10:00
FC Uitgeest MO11-2-Jong Holland MO11-2 09:00
G-team:
FC Uitgeest G1--V.V. Bergen G1G 11:30
 
Zondag 11 september Senioren:
FC Uitgeest 1-LSVV 1 14:00
FC Uitgeest 2-Hoogland 2 11:00
FC Uitgeest 3-Koedijk 3 10:30
SVA 2-FC Uitgeest 4 11:00
FC Uitgeest 5-ADO ‘20 6 10:30
Volendam (rkav) 5-FC Uitgeest 7  12:00
Wijk aan Zee 4-FC Uitgeest 8 13:00
FC Uitgeest 9-Koedijk 11 12:45
FC Uitgeest 10-Limmen 6 13:00
FC Uitgeest 11-Kennemers 6 10:30
Alcmaria Victrix 5-FC Uitgeest 12 10:00
SDOB 4-FC Uitgeest 13  12:00

Jongens:
Ouderkerk JO19-1-FC Uitgeest JO19-1 14:00
Purmersteijn JO19-1-FC Uitgeest JO19-2 12:00
FC Uitgeest JO19-3-Beemster JO19-1  13:00
Limmen JO19-4-FC Uitgeest JO19-4 14:00 

Dames:
FC Uitgeest VR1-Alcmaria Victrix VR2  11:00

Sluis tot Sluis-tochten 
Kanovereniging Jason
Regio - Op 10 en 11 sep-
tember organiseert kanover-
eniging Jason in Kromme-
nie haar jaarlijkse Sluis tot 
Sluis kanotochten. Dat be-
tekent twee dagen varen in 
een landschap dat gemaakt 
lijkt voor het kanoën. Mooie 
polders, groot water, de Zaan 
en de Zaanse Schans, maar 
vooral veel sluisjes. Deze 
sluisjes worden tijdens dit 
weekend bediend. Het is een 
speciale ervaring om geschut 
te worden. 
Beide dagen start men om 
9.30 uur vanaf Jason. Deel-
nemers kunnen kiezen tus-
sen tochten van 10, 15 of 20 

kilometer. Zaterdag wordt er 
naar de Zaanse Schans ge-
varen, met een bezoek aan 
een molen. Zondag staat een 
tocht door het Jisperveld ge-
pland. Begeleiding bij de 
tochten wordt verzorgd door 
leden van KV Jason. Inschrij-
ven kan beide dagen om 9.00 
uur bij KV Jason aan de Bus-
ch 3 in Krommenie. Kano-er-
varing is vereist. Deelname-
kosten bedragen 5 euro per 
persoon.

Meer informatie en aanmel-
den via www.kvjason.nl. Vra-
gen kunt u mailen naar vaar-
cie@kvjason.nl.
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Meedenken over Verbinding A8-A9 
in projectbureau in Assendelft
De ontwerpen van de mogelijke tracés voor het verbeteren van de Ver-
binding A8-A9 worden uitgewerkt in een tijdelijk projectbureau. Maan-
dag 5 september is dit projectbureau in gebruik genomen. Het is geves-
tigd aan Dorpsstraat 707 in Assendelft (op het terrein van bouwbedrijf 
Van der Gragt). Het projectbureau Verbinding A8-A9 is tot eind oktober 
iedere dinsdag van 17.00 tot 19.30 uur geopend voor publiek.
De planstudie Verbinding A8-A9 bevindt zich in de fase van het uitwer-
ken van drie alternatieven: het Nul-plus-, Heemskerk- en Golfbaanalter-
natief. Deze eerste twee werden in april 2016 door de stuurgroep aange-
merkt als meest kansrijke alternatieven. De laatste wordt op advies van 
de Commissie voor de milieueffectrapportage nader onderzocht. Experts 
van de provincie, partners en adviesbureaus buigen zich in het projectbu-
reau samen over de ontwerpopgaven op het gebied van verkeer, milieu, 
landbouw, cultureel erfgoed, stedelijke ontwikkeling en zo meer. 
De inbreng van bewoners is onmisbaar bij het uitwerken van de ontwer-
pen. Op dinsdagmiddag en -avond kan iedereen vrijblijvend en zonder 
zich vooraf aan te melden bij het projectbureau langsgaan om te zien en 
te horen hoe de ontwerpen ervoor staan. Ontwerpers lichten dan met de 
kaart op tafel toe met welke ontwerpuitdagingen zij geconfronteerd wor-
den en welke oplossingen zij zien. Hiervoor doen zij ook een beroep op 
de lokale kennis van bewoners.  
In het projectbureau worden de drie alternatieven op hetzelfde detail-
niveau uitgewerkt en doorgerekend. Dit stelt de bestuurders van de sa-
menwerkende partijen in staat om ze goed met elkaar te vergelijken. In 
de zomer van 2017 maken bestuurders dan de keuze voor het voorkeur-
salternatief. Dit voorkeursalternatief wordt ter inzage gelegd, zodat be-
trokkenen een reactie kunnen indienen. Naar verwachting kan in 2019 
begonnen worden met de realisatie.

Zonneboiler of 
zonnecollector?
Hebt u wel eens nagedacht over het plaatsen van een zonneboiler (ook 
wel zonnecollector genoemd)? Het toepassen van een zonneboilersy-
steem kan u jaarlijks veel geld besparen. U hoeft namelijk minder gas te 
verstoken om het warme water op de gewenste temperatuur te krijgen. 
Op dit moment is er een subsidieregeling beschikbaar, waardoor de aan-
schaf extra aantrekkelijk kan zijn.
Zonnepanelen en zonnecollectoren worden vaak door elkaar gehaald. 
Het verschil is eigenlijk heel kort en duidelijk uit te leggen. Wilt u dat de 
gasrekening omlaag gaat? Ga dan voor zonnecollectoren. Een zonneboi-
lersysteem haalt energie uit de zon in de vorm van infraroodstraling en 
zet dit om in thermische warmte. Deze warmte kan men gebruiken voor 
warm tapwater of voor ondersteuning van de verwarmingsinstallatie.
Wilt u dat de energierekening omlaag gaat? Kies dan voor zonnepanelen, 
want die zorgen voor het opwekken van elektriciteit.

Types zonneboilers 
Er zijn verschillende soorten zonneboilers op de markt. De keuze hangt 
af van de omvang van uw woning en gezinssamenstelling. De stan-
daard zonneboiler bestaat uit een collector op uw dak (circa 3 m2) en 
een voorraadvat. De collector zorgt ervoor dat het water wordt voor-
verwarmd. Dit voorverwarmde water stroomt vervolgens naar het voor-
raadvat (100 tot 120 liter) en gaat via de cv-ketel naar het warmwater-
tappunt. Indien het water niet warm genoeg is wordt het in de ketel bij 
verwarmd.

Subsidieregeling 
De landelijke subsidieregeling ‘Investeringssubsidie Duurzame Energie’ 
maakt het aantrekkelijk om over te gaan tot het plaatsen van een zon-
neboilersysteem. De hoogte van de subsidie hangt voor zonneboilers af 
van de jaaropbrengst en komt gemiddeld uit op € 500,- per installatie.

Meer informatie en advies 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website https://duurzaam-
bouwloket.nl. Hebt u aansluitend nog vragen of bent u op zoek naar 
een bedrijf dat zonneboilersystemen plaatst? Neem dan contact op met 
één van de adviseurs van het Duurzaam Bouwloket. Mail naar info@
duurzaambouwloket.nl of bel met: 072-743 39 56. 

Ophaaldata restafval
In week 37 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 12 september 
De Kleis en Waldijk: woensdag 14 september 
De Koog: donderdag 15 september 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 16 september

Vier Uitgeester troeven 
op Open Monumentendag
Vier monumenten in Uitgeest zetten op zaterdag 10 september de deuren 
open voor publiek ter gelegenheid van de dertigste Open Monumentendag. 
Die vier zijn: de dorpskerk aan de Castricummerweg, de r.k. kerk aan de Lan-
gebuurt, molen De Dog aan de Geesterweg en de eendenkooi tussen De Koog 
en de provinciale weg. Open Monumentendag heeft dit jaar als thema ‘Iconen 
en symbolen’. Die beelden krijgen uiteraard extra aandacht in de opengestel-
de monumenten. Voor de openingstijden van de monumenten: zie de website 
www.openmonumentendag.nl. Daar is ook informatie te vinden over de wan-
del- en fietsexcursies die de werkgroep Oer-IJ Uitgeest op zaterdag 10 en zon-
dag 11 september in Uitgeest houdt. Een mooie brochure met een beschrijving 
van alle monumenten in de regio Kennemerland (van Beverwijk tot Schoorl) is 
gratis af te halen in gemeentehuis en bibliotheek.   

Commissie Bezwaarschriften
De Commissie Bezwaarschriften houdt een openbare zitting op maandag 19 
september 2016 in de raadzaal van het gemeentehuis. De zitting begint om 
19.30 uur en op de agenda staat behandeling van een bezwaarschrift tegen 
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een re-
clame-uiting op het bedrijventerrein.

Veel draagvlak voor monumenten
Er is veel draagvlak voor monumenten in Nederland. Maar liefst 89% van onze 
landgenoten vindt het belangrijk dat monumentaal erfgoed behouden blijft. 
Tegelijkertijd maakt het merendeel van de Nederlanders (58%) zich zorgen over 
de leegstand, achteruitgang of het verdwijnen van monumenten in ons land. 
Dit blijkt uit een tweejaarlijkse onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Pro-
jectbureau Open Monumentendag en de BankGiro Loterij. Komend week-
end vindt de Open Monumentendag 2016 plaats en zijn ruim 5.000 monu-
menten gratis te bezoeken.

Geboomte in het weiland onttrekt de eeuwenoude eendenkooi aan het oog 
(foto: gemeente Uitgeest)

BUrgerlIjKe STAnD
OVerleDen 
Mw. Van Baar, w/v Vreeburg, 91 jaar 
Mw. Van der Beek e/v de Bruin 
75 jaar

geTrOUWD 
dhr. M.j.H. Blaauwbroek en mw. P. 
Zwaan
UITgeSCHreVen 
dhr. M. Tali
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