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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Begeleidster gezocht 
voor bij de Koffi ePlus
Uitgeest - De Koffi ePlus 
is een wekelijkse ontmoe-
tingsochtend, waar mensen, 
die van contact en gezellig-
heid houden, gelijkgestem-
den ontmoeten. Er wordt ge-
zamenlijk koffi e en thee ge-
dronken, spelletjes gedaan 
en geluncht. Wegens het ver-
trek van één van de bege-
leidsters is de organiseren-

de Stichting Uitgeester Seni-
oren  op zoek naar een nieu-
we begeleidster die, samen 
met drie andere begeleid-
sters, eens in de twee weken 
(op de maandag van 09.00 
tot 13.15 uur) wil mee komen 
helpen. 
Meer informatie op het kan-
toor van de S.U.S. in dorps-
huis de Zwaan.

Gezamenlijk kunstgrasveld 
hockey en korfbal geopend
Uitgeest - Zaterdag is het gezamenlijke kunstgrasveld van 
MHC Uitgeest en KV Stormvogels feestelijk geopend. Wet-
houder Judie Kloosterman opende het nieuwe veld symbo-
lisch door het scoren van een hockeygoal en het succesvol 
werpen van de bal in de korfbalmand.

Huttenweek: heerlijke 
afsluiting zomervakantie

Uitgeest - De Huttenweek 
vormde voor veel basisscho-
lieren weer een perfecte af-
sluiting van de zomervakan-
tie. Voor de leerlingen van 
groep 6 van basisschool de 
Molenhoek was deze week 
extra speciaal. Na een gewel-
dig gezellige week timmeren 
en zagen werd de hut van 
deze vrienden, die dit jaar 
voor het eerst mee mochten 
doen met het evenement, uit-
geroepen tot de mooiste hut 
van Uitgeest! De jongens en 

meiden konden hun oren niet 
geloven toen burgemeester 
Wendy Verkleij bekendmaak-
te dat hut 17 als winnaar van 
de 69 hutten uit de bus was 
gekomen. Zij barstten daar-
na ook los met een luid hi-
haa gejuich, als echte cow-
boys. De week kon sowie-
so al niet meer stuk nadat zij 
maandagavond bij het weer-
item in het jeugdjournaal wa-
ren verschenen. En de regen 
op woensdag? Daar hadden 
zij niets van gemerkt want 

ook op deze dag timmerden 
de kinderen gewoon door. De 
Molenhoekers en hun ouders 
waren wel onder de indruk 
van alle vrijwilligers die dag 
en nacht aan het werk waren 
om de deelnemers een top-
week te bezorgen. Sven, Lex, 
Sam, Finn, Mila, Juliette, El-
les, Colet, Shahed, Elin en 
Marit kijken nu al uit naar de 
huttenweek van volgend jaar!
Elders in deze editie foto’s 
van de huttenweek, gemaakt 
door Ger Bus.
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CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

9,95

HAZELNOOT SCHUIM MET VERS GEBRANDE HAZELNOTEN 
MOKKACREME EN SLAGROOM

HAZELNOOT SLAGROOM TAARTJE

12,95
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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

Uitgeest - De schrik is groot 
onder de senioren in Uit-
geest. Het voortbestaan van 
de Stichting Uitgeester Se-
nioren, de populaire organi-
satie die talloze activiteiten 
voor ouderen organiseert, is 
in het geding. De gemeente 
wil stoppen met de professi-
onele ondersteuning van de 
organisatie.
Vorige week woensdag hield 
de S.U.S. open huis en ver-

zocht de bezoekers hun stem 
te laten horen en een petitie 
te ondertekenen. Dat leverde 
ruim 500 handtekeningen op!
Ook vertegenwoordigers van 
diverse politieke partijen be-
zochten de open dag. 

De bezoekers konden zich 
inschrijven voor de vele acti-
viteiten van de S.U.S. en daar 
werd volop gebruik van ge-
maakt. (Ger Bus)

Uitgeest - Op zondag 17 
september is er een jeugd-
VISdag op het recreatie-
terrein Zwaansmeer in Uit-
geest. Ervaren vissers, waar-
onder Marco Kraal van Vis 
TV, leren de kinderen diverse 
technieken voor het verant-
woord vissen op onder an-
dere voorn, brasem, karper, 
snoek, snoekbaars en baars. 
Er wordt vanaf de kant maar 
ook vanuit boten gevist. Deel-
name is gratis en materia-
len zijn aanwezig. De organi-
satie van deze dag is in han-
den van hengelsportvereni-

gingen uit Uitgeest, Heems-
kerk, Beverwijk, Krommenie, 
Castricum en Limmen. Ieder-
een tussen de 9 en 18 jaar 
die woonachtig is in één van 
de voorgenoemde plaatsen 
kan meedoen aan de jeugd-
VISdag. Aanmelden kan tot 
10 september via een e-mail 
naar peter@smwn.nl of bij de 
organiserende verenigingen. 
De VISdag is van 9.30 uur tot 
16.00 uur. Voor meer infor-
matie kunt u terecht op www.
sportvisserijmidwestneder-
land.nl of bellen met 0251-
318882.

Cursusseizoen De 
Nieuwe Kuil van start

Uitgeest - Heeft u ook de 
behoefte om op een pret-
tige en gezellige wijze een 
deel van uw vrije tijd tijdens 
de komende herfst-, winter- 
en voorjaarsmaanden door te 
brengen? Stichting de Nieu-
we Kuil biedt u hiertoe de ge-
legenheid, met haar aanbod 
van Kunstzinnige, creatieve, 
en bewegingscursussen.
Een greep uit het aanbod:
Schilder- en tekenlessen op 
maandagavond o.l.v. Joop de 
Beer, op dinsdagavond o.l.v. 
Paulien van Tol en op don-
derdagavond o.l.v. Carolina 
de Graaf. Bic-pen tekenen 
en mixed media op woens-
dagavond. Linosnedes ma-
ken op maandagmiddag van-
af 30 oktober, knipkunst op 
woensdagmiddag, drie bij-
eenkomsten.
Ook worden diverse creatie-
ve workshops aangeboden.

Bewegingslessen
Qigong is een rustige manier 
van bewegen om jezelf van 
binnen uit sterker te maken 
en zo meer in balans te ko-
men. De oefeningen werken 
zowel op kracht als op de 

souplesse van het lichaam.
Door oefeningen wordt ener-
gie opgewekt, die het moge-
lijk maakt om beter met ge-
voelens om te kunnen gaan. 
Deze lessen worden gege-
ven op maandag- en woens-
dagavond en op dinsdag- en 
donderdagochtend.
Lessen Hatha Yoga kunnen 
worden gevolgd op dinsdag-
avond en woensdagochtend.
Hatha Yoga.

In principe is het geen pro-
bleem, indien u alsnog wilt 
deelnemen aan een cursus 
die reeds is gestart.
Voor nadere informatie o.a. 
met betrekking tot deelna-
mekosten, cerwijst men u 
graag naar het cursuspro-
grammaboekje 2017-2018 
dat gratis verkrijgbaar is in 
het Gemeentehuis en in het 
Lees Lokaal. Het volledige 
programma is ook te vinden 
op www.denieuwekuil.nl.

Voor algemene vragen kunt u 
ook terecht bij het secretari-
aat van Stichting “de Nieuwe 
Kuil”, Anneke Heijne, 0251-
311776.

Een schilderij van docent Joop de Beer
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Feestelijke lustrumdag bij MHCU
Uitgeest - Zaterdag sloot Mixed Hockey Club Uitgeest (MHCU) het lustrumjaar af met ver-
schillende feestelijke activiteiten. Na de oefenwedstrijden van de jeugdteams was er een uit-
gebreid programma voor leden, vrijwilligers en oud-leden. Zo speelden de oud-leden een on-
derlinge wedstrijd en was er een gezellige borrel, uitgebreid diner en muziek.

Schoenmaker Henk 
Heine vertelt......

Uitgeest - Op uitnodiging 
van de tichting Uitgeester 
Senioren vertelt schoenma-
ker Henk Heine donderdag 
28 september in De Zwaan 
over zijn werk. 
De familie Heine heeft sinds 
1905 een schoenmakerij. Dit 
is het oudste schoenmakers-
bedrijf in Nederland. Opa 
Heine is begonnen in 1905. 
In 1955 heeft de zoon van 
opa het bedrijf overgenomen. 
Henk is op z’n 14 jaar begon-
nen als schoenmaker en  in 
1967 in Uitgeest. Hij heeft 
een opleiding opgevolgd in 
Amsterdam. Dit is de enige 
opleiding in Nederland tot 
schoenmaker. Op dit moment 
zijn er 58 leerlingen.
Zijn vrouw, Corrie Hei-
ne, heeft meegeholpen in 
de zaak, maar niet met het 
schoenmaken zelf. Wel met 
het inrichten van de etalage, 
het aannemen van de schoe-
nen, verkoop van tassen, 
portemonnees, riemen en de 

stomerij. Dit was tijdelijk.
Henk is 5 jaar leraar geweest 
op de 2de technische school 
in Amsterdam. Sinds 40 jaar 
neemt hij examens af en dat 
blijft hij ook doen. Hij geeft 
advies aan schoenmakers en 
geeft cursussen schoenma-
ken op wedstrijdniveau. Hij 
is hoofdjury van de vakwed-
strijden in Nederland. Henk is 
4 keer Nederlands en 4 keer 
Europees kampioen gewor-
den (in 2001 de laatste keer).
Henk is per 1-1-2017 na 50 
jaar gestopt als schoenma-
ker en gaat nu, samen met 
zijn vrouw, van zijn vrije tijd 
genieten. Hoewel hij nog ge-
noeg schoenmakers activitei-
ten heeft.
Donderdag 28 september, 
van 09.30 tot 11.00 uur. Kos-
ten 2 euro inclusief koffi e/
thee in de pauze. Kaarten zijn 
vooraf op het kantoor van de 
S.U.S. of aan de zaal te ver-
krijgen. Informatie: 0251–
319020.

Kijkje achter de 
schermen op Schiphol
Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren gaat dins-
dag 24 oktober met belang-
stellenden vaan Schiphol. 
Met de tour ‘Schiphol Be-
hind the Scenes’ komt men 
er achter hoe de luchthaven 
Schiphol werkt! Wat er alle-
maal nodig is om al die vlieg-
tuigen te laten opstijgen en 
landen. Hoe houdt de lucht-
haven alles veilig? Bij bin-
nenkomst in de bus ontstaat 
meteen het gevoel van boar-
den in een vliegtuig door de 
geluiden uit de verkeersto-
ren, de welkomstschermen 
en de boarding pass. Een 
vertelscherm legt uit wat er 
bij komt kijken om het vlieg-
verkeer op Schiphol moge-
lijk te maken. U komt van al-
les te weten over onder an-
dere de terminal, het banen-
stelsel, de aanvliegroutes, 

baanonderhoud, bagage en 
de vogelwacht. Tevens duikt 
men even terug in de tijd. Zo 
was de eerste vlucht in 1916 
een militaire vlucht, ging er 
al bij de eerste burgervlucht 
in 1920 vracht mee en zijn er 
drie verschillende verklarin-
gen voor de herkomst van de 
naam Schiphol. Schiphol Be-
hind the Scenes is een erva-
ring van de dynamiek van de 
luchthaven. 
Verzamelen om 09.05 uur op 
station Uitgeest. Vertrek per 
trein om 09.18 uur. Kosten 11 
euro. Dit is inclusief tour en 
één kop koffi e/thee en exclu-
sief reiskosten. Duur tour on-
geveer één uur. Opgeven tot 
en met 5 oktober op het kan-
toor van de S.U.S., Middel-
weg 5 te Uitgeest. Informatie: 
s.u.s@inter.nl.net en 0251-
319020.

CAFÉ RESTAURANT KLAAS
6 DAGEN PER WEEK VOOR DINER EN BORREL

DINSDAG GESLOTEN 
RESERVEREN OP ONZE WEBSITE: 

WWW.KLAASUITGEEST.NL 

NU OOK
WOENSDAG

GEOPEND!
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Voorstelling De Alzheimers
Castricum - ‘De Alzhei-
mers’ is de naam van een 
wervelende voorstelling 
door onderzoeksjournalist 
Stella Braam, auteur van 
de bestseller ‘Ik heb Alz-
heimer - het verhaal van 
mijn vader in deze tijd’. 

Braam volgde haar vader tij-
dens zijn dementie en te-
kende op wat hij zoal mee-
maakte. De voorstelling is op 
maandag 18 september om 
20.00 uur bij de bibliotheek 
in Castricum in de foyer van 
Geesterhage. 
Onder het motto ‘Met goe-
de ‘reisleiders’ aan je zijde 
hoeft dementie geen ramp te 
zijn’, neemt Stella Braam het 
publiek mee op reis. ‘Heb ik 
Alzheimer?’, vroeg Stella’s va-
der Rene van Neer zich vaak 
vertwijfeld af. ‘Helemaal ver-
geten!’. Op de gesloten afde-
ling in het verpleeghuis ging 
de oud-psycholoog op zoek 
naar de nooduitgang, want 
‘hij moest college geven’. Hoe 
ziet je leven eruit als je hulp-
behoevend bent? Dat maakt 
de voorstelling op humoris-
tische wijze duidelijk. En hoe 
de mantelzorger soms tot 
wanhoop wordt gedreven, 

maar meestal toch een uit-
weg vindt, waar wel wat cre-
ativiteit bij komt kijken. Daar-
na is het publiek aan zet, 
met vragen en discussie. De 
avond is georganiseerd rond 
Wereld Alzheimerdag.
Aanmelden voor deze voor-
stelling kan op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl of 
bij de klantenservice in de bi-
bliotheek. Op donderdag 21 
september is de voorstelling 
ook bij te wonen in de bibli-
otheek in Alkmaar De Ma-
re (laan van Straatsburg 2). 
Aanvangstijd 20.00 uur. Foto: 
Koos Breukel.

A capella dubbelconcert 
Brothers-4-Tune en Anyway

Castricum - Zaterdag 16 
september om 20.15 uur in 
Theater Koningsduyn start 
het a capella dubbelconcert 
met twee groepen die hun 
sporen in het  zangcircuit 
al ruimschoots hebben ver-
diend. De Texelse groep Any-
way bestaat uit drie dames: 
Anneke, Irisabella en Ruthie. 
Ze zijn opgericht in 1999 en 
brengen een afwisselend re-
pertoire, van klassiek tot rock 
en alles wat daartussen zit. 
Dat alles gelardeerd met ca-
baretachtige teksten met de 

nodige humor.
De Castricumse vijfmansfor-
matie Brothers-4-Tune is al 
jaren een bekend gegeven 
in de Nederlandse zangwe-
reld en heeft al diverse mooie 
prijzen in de wacht gesleept. 
Herman, Ed, Kees, Peter en 
Erik brengen een afwisselend 
programma met veel  Ne-
derlandstalig werk en ook zij 
schuwen de humor niet. Wie 
zin heeft in een leuk avond-
je uit met een afwisselend 
programma bestelt kaarten 
www.brothers4tune.com.

Castricum - Zaterdag 9 sep-
tember is de oude Dorpskerk 
open; het oudste monument 
van Castricum. Bezoekers 
zijn welkom van 10.00-16.00 
uur. ‘s Morgens oefent het 
liturgiekoor. Verder zal het 
monumentale kabinetsorgel 
een aantal malen worden be-
speeld door de organist Wim 
Heldoorn. Het orgel is ge-
bouwd in 1740 door de be-
roemde orgelbouwer Chris-
tiaan Muller. De bespeling is 
om 13.00, 14.00, en 15.00 uur.

Monumenten-
weekend

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur
Kedi

vrijdag 21.15 uur  
zondag 19.30 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Paris can wait
zaterdag 16.00 uur
maandag 20.00 uur

The only living boy in New York
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

The Hitman’s Bodyguard
donderdag 20.00 uur

vrijdag 16.00 uur
maandag & woensdag 20.00 uur

Hampstead
vrijdag 16.00 uur

zondag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur
Retour en Bourgogne

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur  
dinsdag 20.00 uur

Dunkirk
zaterdag 18.45 uur

Lion
zondag 13.30 uur  woensdag 15.00 uur

Bigfoot Junior
zaterdag & zondag 16.00 uur

De Emoji Film - 2D
zaterdag 13.30 uur

Verschrikkelijke Ikke - 3D
zondag 13.30 uur

woensdag 15.00 uur
Verschrikkelijke Ikke - 2D

zaterdag 13.30 uur
Cars 3 - 2D

Programma 7 sept t/m 13 sept 2017

Kedi, katten in Instanbul 
Honderdduizenden Turkse 
katten bewegen zich vrij door 
de straten van Istanbul. Al 
duizenden jaren wandelen ze 
in en uit de levens van men-
sen. Zo zijn ze een essenti-
eel onderdeel geworden van 
de diverse gemeenschappen 
die de stad zo kleurrijk ma-
ken. De katten van Istanbul 

zijn niemands eigendom. Ze 
leven tussen twee werelden, 
zijn wild noch tam, en bren-
gen vreugde en een doel bij 
die mensen die ze zelf uit-
kiezen om hen te adopteren. 
In Istanboel zijn katten spie-
gels voor de inwoners; ze la-
ten hen op een unieke ma-
nier reflecteren op hun leven.

Met Retour en Bourgogne 
schetst Cédric Klapisch een 
liefdevol portret van twee 
broers en hun zus die met 
passie de wijngaard van de 
familie beheren, maar onder-
tussen hun eigen weg moe-
ten vinden. Jean verliet tien 

Retour en 
Bourgogne 

jaar geleden zijn geboorte-
streek Bourgogne om de we-
reld te ontdekken. Als zijn va-
der op sterven ligt, keert hij 
terug naar zijn familie. Sa-
men met zijn zus Juliette en 
zijn broer Jérémie probeert 
hij het familiebedrijf gaan-
de te houden. Na het over-
lijden van hun vader worden 
de drie gedwongen keuzes te 
maken en beslissingen over 
de toekomst te nemen. 

In één klap zes keer leuk   
Castricum - Om het huis-
kamertheaterseizoen goed 
te laten beginnen organi-
seert Frank Boske donder-
dag 21 september een proe-
verij van zes keer leuk. Caba-
retiers, kleinkunstenaars en 
stand-up comedians prikke-
len de nieuwsgierigheid met 
een korte voorstelling. ,,Zie 
het als een soort uitmarkt of 
parade in het eigen dorp², 
vertelt de Huiskamertheater-
directeur.
Normaal zijn de voorstellin-
gen in  Dorpsstraat23. Om 
meer mensen de gelegen-
heid te geven kennis te ma-
ken met het talent verhuist 
het theater nu voor de twee-
de keer naar theater Ko-
ningsduyn theater. Frank or-
ganiseert al zes jaar voorstel-
lingen in zijn locatie aan de 
Dorpsstraat 23 in Castricum. 

Door een verslechterend 
kijkvermogen moest de en-
thousiaste ondernemer zijn 
vak als fotograaf opgeven. 
,,Creativiteit verdient een po-
dium², zegt Frank. In zijn car-
rière zag hij bij mensen thuis 
zo veel mooie dingen. Schil-
derwerk, sculpturen, dicht-
kunst, beeldhouwwerken en 
wat allemaal nog meer. Nu 
stelt Frank zijn ruimte ter be-
schikking om kunst in de 
breedste zin des woords te 
laten zien en horen. Als van-
zelf ontstond het Huiskamer-
theater met zo¹n twaalf voor-
stellingen per seizoen. Nu 
dus zes door Boske geselec-
teerde artiesten die garant 
staan voor een avondje leuk 
voor iedereen. Voor de 210 
beschikbare stoelen kan een 
reservering worden gedaan 
via www.dorpsstraat23.nl.
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Kunstschilder Inez van Deelen Sigg:

,,Elk schilderij vertelt een eigen verhaal”
Castricum - Ze woont nog 
maar zeven maanden in Ne-
derland, beeldend kunste-
naar Inez van Deelen Sigg. 
In die korte tijd heeft zij haar 
naam stevig neergezet met 
de grote portretten die zij 
maakt. Portretten van mooie 
en minder mooie mensen die 
toch allemaal aantrekkelijk in 
beeld worden gebracht. ,,Het 
gaat me er niet om een vorm 
van actuele schoonheid te 
reproduceren”, zegt zij. ,,Eer-
der om de geest, de ziel wel-
licht, te vangen en op doek 
te zetten. Elk schilderij dat ik 
heb gemaakt vertelt steeds 
weer een eigen verhaal.” 

In een rustig deel in Cas-
tricum staat een onopval-
lend appartementencomplex 
waar Inez op de bovenste 
verdieping woont en werkt. 
Haar huis is zorgvuldig in-
gericht, stijlvol en behaag-
lijk. Het meest opvallend zijn 
de prachtige, grote portretten 
die de wanden sieren, allen 
uitgevoerd met een subtiel 
kleurgebruik. ,,Zeven maan-
den geleden ben ik uit Zwit-
serland naar Nederland ge-
komen. Mijn man woont en 
werkt daar nog twee jaar. De 

voornaamste reden om naar 
Castricum te verhuizen is de 
zuivere lucht, schoner dan in 
Zwitserland; ik woonde daar 
circa 500 meter hoog. Om-
dat ik problemen heb met 
mijn longen, gaat het hier be-
ter met mij.” Bovendien is de 
dochter van Inez niet lang 
geleden in Castricum komen 
wonen.

Inez werd zeventig jaar ge-
leden geboren in Limburg 
waar zij opgroeide in een 
warm gezin. Haar idee om 
naar de kunstacademie te 
gaan werd niet gestimuleerd 
en Inez volgde de opleiding 
verpleegkundige in Nijme-
gen. Daar leerde zij de va-
der van haar zoon en dochter 
kennen. ,,Wij waren heel ac-
tief, stichtte een antiautoritai-
re crèche en kwamen er snel 
achter dat dat niet werkt”, 
vertelt ze lachend. Zo’n 36 
jaar geleden leerde ze haar 
Zwitserse man kennen. Met 
hem vertrok zij in 1987 naar 
Duitsland waar zij de oplei-
ding schilderen begon aan 
de Freie Kunstschule in Stut-
tgart. Zwitserland volgde 
in 1990 waar haar man een 
baan kreeg. Inez volgde  te-

ken- en schildercursussen 
om haar technieken te ver-
beteren in Zürich, Lieli en 
Lugano. ,,Sinds 1996 had ik 
een atelier in Mettmenstet-
ten, een klein dorp aan de 
voet van  de Alpen, waar wij 
met een tussenstop in IJs-
land naar toe zijn verhuisd. 
Ik gaf er teken- en schilder-
les aan kinderen en volwas-
senen en exposeerde veel. Ik 
was daar ook mede-opricht-
ster van de KunstAusleih, 
de kunstuitleen. Mijn doch-
ter studeerde aan de kunst-
academie in Maastricht en is 
nu decorontwerper en mijn 
zoon werd toneelmeester en 
heeft zich tijdens de reces-
sie verder bekwaamd als fo-
tograaf en cartoonist. Er zijn 
nu drie prachtige kleinkinde-
ren en hun komst beschouw 
ik als een hoogtepunt in mijn 
leven.”

Sinds enkele jaren zijn haar 
belangrijkste werken gro-
te portretten. ,,Mijn modellen 
zijn bijna altijd vrouwen die 
mij door hun uitstraling fas-
cineren. Ik vind ze op inter-
net, in dagbladen of ik maak 
zelf foto’s. Omdat ik meedeed 
aan de Kunstfietsroute had ik 

een serie kleine portretten 
gemaakt die ik verkocht voor 
weinig geld. Voor wat inspira-
tie had ik er een online-krant 
bij gepakt. Tot mijn verrassing 
bleek ik alleen mannen gete-
kend te hebben; daar stond 
de krant dus vol mee, nauwe-
lijks vrouwen!”  Er komen re-

gelmatig opdrachten binnen 
en Inez zou weer graag les-
geven aan kinderen en vol-
wassenen. 
Iedereen die het werk van In-
ez wil zien of informatie zoekt 
over de lessen, kan kijken op 
www.kunst-inez.ch. Op foto 
een zelfportret.

Monumentendagen
Groenten en fruit bij 

molen De Oude Knegt 
Akersloot - De Oude Knegt 
wordt distributiepunt van de 
zorgboerderij De Duintuin in 
Heemskerk. In het winkeltje 
bij de molen kunnen voort-
aan op zaterdag eerder die 
week bestelde groente- en 
fruitproducten worden afge-
haald. Tijdens de Open Mo-
numentendagen, op 9 en 10 
september, kan het publiek 
kennismaken met de leve-
rancier van de producten.  
De Oude Knegt verkoopt 
al jaren meelproducten om 
brood te maken of pannen-
koeken te bakken. Allemaal 
biologische producten. De 
verse onbespoten groenten, 
fruit en kruiden van De Duin-
tuin passen goed in dit assor-
timent. Bovendien is de zorg-
boerderij ook een ideële or-
ganisatie. 
De Duintuin werkt met men-
sen die willen doorgroei-
en naar een voorwaardige(r) 
deelname in de maat-
schappij. De bestellingen 

van groenten en fruit bij De 
Duintuin gaat via de websi-
te op internet. Dat kan tot de 
woensdagavond. Op zater-
dag ligt het dan klaar in het 
molenaarshuisje van De Ou-
de Knegt, waar het kan wor-
den opgehaald en afgere-
kend.
Bezoekers kunnen ook proe-
ven van bakproducten ge-
maakt met meel uit de mo-
len. De molenaars zijn twee 
dagen aanwezig om rondlei-
dingen in de molen te geven. 
Bij voldoende wind zal er ook 
meel worden gemalen.

Ook genieten in een 
hangmat of hangstoel?

Castricum - De Wereldwin-
kel verkoopt hangmatten 
waarin uitstekend kan wor-
den geluierd. Van een hang-
mat kan iedereen het he-
le jaar plezier hebben, bij-
voorbeeld in een veranda of 
op zolder. Een hangmat was 
vroeger een handige slaap-
plaats op een schip. De We-
reldwinkel verkoopt zowel 
hangstoelen als hangmatten, 
zelfs een speciaal voor een 
baby. Die ligt in een soort 
trappelzak met rits in de mat, 
heel veilig dus.

Wie echter liever aan de slag 
wil dan luieren, kan ook bij 
Wereldwinkel Castricum te-
recht. Het team is op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers die 
op de hoogte zijn van social 
media en/of marketing. En er 
wordt gezocht naar verster-
king voor het coördinatie-
team van de winkel. Dit coör-
dinatieteam zorgt ervoor dat 
de winkel dagelijks goed kan 
draaien en dit is een veelzij-
dige taak. De Wereldwinkel 
Castricum is te vinden op de 
Smeetslaan 4.

Mahjong start

Castricum - Op zaterdag 
16 september om 16.00 uur 
begint een lachwandeling 
waarbij aandacht voor la-
chen in andere talen wordt 
besteed. Het geheel staat on-
der leiding van Marleen Hee-
man. Kinderen zijn ook wel-
kom. Verzamelen op het par-
keerterrein in de duinen te-
genover de Geversweg. Deel-
name een euro. Opgave via 
heeman@humorcoach.nl of 
06-40718732.

Samen lachen

Castricum - Op maan-
dag 9 oktober van 13.30 tot 
16.30 uur begint in De Kern 
het spelen van Hongkong-
Mahjong. Voor beginners 
en gevorderden.   Er wordt 
zo veel mogelijk gewisseld 
met de indeling per tafel. Er 
wordt gespeeld 
volgens de regels van Jel-
te Rep, waarover meer te 
vinden is op YouTube. Op-
geven of meer iformatie bij 
Cootje Koomen, tel.: 0251-
651669 of koomen65@het-
net.nl.





limmenbloeiend

Kermis in De Lantaarn!
Limmen - In café de Lan-
taarn begint vrijdag 8 septem-
ber de kermis. In de tent speelt 
‘s avonds de formatie Cold Tur-
key. In het café is het partytime 
met dj Michael.

Zaterdag 9 september de ker-
misrun met de muzikale om-
lijsting van Richard Jordan. ‘s 
Avonds zet dj Dolphin in het ca-
fé de boel op stelten.
In de tent speelt de band Broad-
way, een combinatie van erva-
ring, enthousiasme en een ver-
rassend repertoire vol ‘guilty 
pleasures’. In de zaal de Nooit 
Meer Naar Huist Tour met be-
kende feestzangers en feest-dj 
Barry.
Zondag 10 september in de tent 
The Piano Show met op het po-
dium een piano met daarach-
ter Sven the pianoman. Daar-
naast wordt de show uitgebreid 

met een allround zangeres die 
samen perfect inspelen op de 
wensen uit het publiek. En door 
de toevoeging van de drummer 
en een gitarist staat er gewoon 
een complete band.
Met om 20.00 uur een optreden 
van OJKB. 
In de zaal de Vandervens met 
een mix van rhythm and blues 
met een vleugje ska en twee 
teentjes rock and roll. 
In het café party-dj Bart. Maan-
dag het eerste deuntje met in de 
tent de Barnbees.
Hierna volgt de Spotband  en 
het Deuntje word afgesloten 
door dj Bart. In het café tradi-
tiegetrouw feest dj Maarten en 
dj Jordy.
Vrijdag is er om 17.00 uur  kip, 
diverse salades en patat voor 
een klein prijsje. Inschrijven via 
caroline@lantaarnlimmen.nl of  
06542365682. 

Mandy Nederlands 
kampioen damesvissen

Limmen - Mandy Schouws is bij 
het Open NK Zoetwatervissen Ne-
derlands kampioen geworden in 
de damescategorie. Afgelopen za-
terdag streden dertig vrouwen aan 
het Noordhollandsch kanaal om 
de titel. Mandy Schouws bleek na 
vier uur vissen met 8.410 gram de 
winnares.
 
Schouws (22) maakte zaterdag haar 
debuut op het Open Nederlands 
Kampioenschap Zoetwatervissen Da-
mes. Toch komt haar knappe presta-
tie niet helemaal uit de lucht vallen. 
,,Ik vis veel wedstrijden in de regio van 
mijn woonplaats Limmen. Namens 

Hengelsportvereniging Kennemerland 
ben ik al eens tweede geworden op 
het NK Jeugd”, vult Schouws haar pal-
mares aan. ,,Daarnaast had ik vooraf-
gaand aan het Open NK fanatiek ge-
traind op het parcours tussen Neck en 
Spijkerboor. Ik was goed voorbereid 
en paste mijn tactiek snel aan toen ik 
zag dat het water de andere kant op 
stroomde. Dit pakte goed uit.”
De visserij aan het Noordhollandsch 
Kanaal bleek een lastige. Er viel wei-
nig kleine vis te vangen en daardoor 
was het wachten op de wat grotere 
bliek en brasem. Daar waar Schouws 
haar ruim acht kilo vis met de vaste 
stok binnen hengelde, paste de uitein-
delijke nummer twee Anja Groot uit 
Assendelft, zij ging er een week eer-
der op het WK Zoetwatervissen Da-
mes nog verdienstelijk met de gou-
den medaille vandoor, een heel ande-
re tactiek toe. ,,Omdat er in mijn vak 
op de korte afstand weinig vis werd 
gevangen, besloot ik de matchhengel 
toe te passen. Op die manier kon ik 
helemaal aan de overkant van het ka-
naal vangen toch nog aardig vis van-
gen”, legt Anja Groot uit.

Limmen - ,,Een prachtig initia-
tief dat naadloos bij het thema 
van Monuta Helpt past.” Dat zegt 
KRO-presentatrice Anita Witzier, 
tevens voorzitter van de raad van 
bestuur van Monuta Helpt, Stich-
ting Living Memories. 

Living Memories is opgericht na een 
radioserie over Chantal uit Limmen. 
Zij overleed op twaalfjarige leeftijd 
aan de gevolgen van botkanker. Wit-
zier overhandigde de stichting na-
mens Monuta Helpt een cheque 
van vijfduizend euro. Stichting Living 
Memories maakt kosteloos audio- 
en videoportretten van terminaal zie-
ke kinderen als blijvende herinne-
ring voor hun nabestaanden. Anita 
Witzier: ,,Je levensverhaal vertellen is 
ontzettend belangrijk. Zodat je niet 
wordt vergeten en ook om je ouders 
en andere dierbaren iets tastbaars 
na te laten.” Monuta Helpt steunt 
projecten die zich inzetten voor een 
afscheid met een goed gevoel voor 
iedereen. 
,,Het is verschrikkelijk dat het nodig 
is, maar het werk van Stichting Li-

ving Memories is prachtig”, zegt Wit-
zier. ,,Wij onderkennen heel erg het 
belang hiervan.” 
Het kosteloos aanbieden van de por-
tretten is noodzakelijk, omdat de 
ernstige ziekte van een kind vaak 
hoge kosten met zich meebrengt. Li-
ving Memories vindt dat rouw geen 
fi nanciële grens mag kennen. De 
portretten zijn daarom voor ieder-
een beschikbaar. Namens de stich-
ting nam moeder van Chantal en se-
cretaris van de stichting Claudia van 
den Brink de cheque in ontvangst. 

Claudia: ,,We zijn ontzettend dank-
baar voor de steun van Monuta 
Helpt. Hiermee kunnen we veel ge-
zinnen helpen.” Het geld wordt ge-
bruikt voor de aanschaf van appa-
ratuur. Tegelijkertijd benadrukt de 
stichting dat meer geld nodig is om 
het werk voort te kunnen zetten. ,,Ik 
weet uit ervaring hoe belangrijk tast-
bare herinneringen zijn, als je kind er 
niet meer is”, vertelt Claudia.
,,Steun ons daarom nu.” Ga naar 
www.stichtinglivingmemories.nl voor 
meer informatie.

Claudia ontvangt cheque 
Anita Witzier voor Stichting 

Living Memories
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Woensdag 06 September
Jongens:
FC Uitgeest JO9:1-NWU sv JO9:2 18:00
Meisjes:
FC Uitgeest MO17:1-DWOW MO17-1 19:30

Zaterdag 09 September
Jongens:
Kolping Boys JO17-1-FC Uitgeest JO17:1 13:15
FC Uitgeest JO17:2-Vrone JO17-1 11:30
FC Uitgeest JO17:3-ST Schagen/SRC JO17-2 13:00
Hillegom sv JO17-3-FC Uitgeest JO17:4 13:00
Velsen JO17-3-FC Uitgeest JO17:5 12:30
Foresters de JO17-5-FC Uitgeest JO17:6 13:15
UNO vv JO15-1-FC Uitgeest JO15:1 13:15
FC Uitgeest JO15:2-Kwiek 78 JO15-1 13:15
Hoofddorp s.v. JO15-4-FC Uitgeest JO15:3 14:45
Valken De JO15-2-FC Uitgeest JO15:4 11:30
ODIN 59 JO15-3-FC Uitgeest JO15:6 11:00
PVCV JO13-1-FC Uitgeest JO13:1 12:10
FC Uitgeest JO13:2-Blokkers De JO13-2 11:30
Limmen JO13-2-FC Uitgeest JO13:3 11:00
FC Uitgeest JO13:4-ADO ‘20 JO13-3 13:15
Westzaan JO13-2-FC Uitgeest JO13:5 13:30
FC Uitgeest JO12:1-Sp. Krommenie JO12-2 09:00
Overbos JO12-3-FC Uitgeest JO12:2 09:00
Assendelft JO11-1-FC Uitgeest JO11:1 09:00
FC Uitgeest JO11:2-ODIN 59 JO11-2 10:15
Koedijk JO11-3-FC Uitgeest JO11:3 10:00
FC Uitgeest JO11:4-Kleine Sluis JO11-2 11:30
Egmondia JO11-1-FC Uitgeest JO11:5 09:00
Sporting Krommenie JO10-1-FC Uitgeest JO10:1 09:00
FC Uitgeest JO10:2-Terrasvogels JO10-1 09:00
FC Uitgeest JO10:3-Kolping Boys JO10-3 10:15
ODIN 59 JO10-3-FC Uitgeest JO10:4 09:00
DEM JO10-7-FC Uitgeest JO10:5 10:00
SDZ JO9-1-FC Uitgeest JO9:1 08:45
FC Uitgeest JO9:2-Fortuna Wormerv. JO9-2 10:15

FC Uitgeest JO9:3-DSS JO9-4 10:15
FC Uitgeest JO9:4-Foresters de JO9-3 09:00
Castricum JO9-2-FC Uitgeest JO9:5 09:00
ODIN 59 JO8-3-FC Uitgeest JO8:2 10:00
Sporting Krommenie JO8-3-FC Uitgeest JO8:3 09:00
Meisjes:
Zeevogels MO19-1-FC Uitgeest MO19:1 14:00
Zwaluwen Utrecht 11 MO17-1-
FC Uitgeest MO17:1 16:00
SVA MO17-1-FC Uitgeest MO17:2 14:30
Foresters de MO15-1-FC Uitgeest MO15:2 11:30
FC Uitgeest MO13:1-SVIJ MO13-1 11:30
FC Uitgeest MO13:2-Jisp MO13-1 11:30
FC Uitgeest MO11:1-Reiger Boys MO11-1 10:15
G-team:
Regionale G-Voetbaldag bij
SV WMC-FC Uitgeest G1  14:00
Regionale G Voetbaldag bij 
SV WMC-FC Uitgeest JG1G 11:00

Zondag 10 September
Senioren:
FC Uitgeest 1-HSV 1 12:00
ADO ‘20 4-FC Uitgeest 2  11:00
IVV 2-FC Uitgeest 3  11:30
VVS 46 2 FC Uitgeest 4 11:30
Foresters de 4 FC Uitgeest 5  14:00
Knollendam 2-FC Uitgeest 6 11:30
Limmen 4-FC Uitgeest 7 11:00
Foresters de 6-FC Uitgeest 8 10:30
Dames:
KFC VR2-FC Uitgeest VR1 11:30
Jongens:
FC Uitgeest JO19:1-Zwanenburg JO19-1 12:00
FC Uitgeest JO19:2-WV-HEDW JO19-3 12:00
FC Uitgeest JO19:3-EDO hfc JO19-2 12:00
DSOV JO19-1-FC Uitgeest JO19:4 12:30

De column van Monique.....

Sinds mijn jeugd weet ik dat hommels heel andere diertjes zijn dan wespen. Hommels zijn 
sowieso schattiger door hun dikke ronde lijfjes en rustgevende gezoem. Wespen daarente-
gen zijn agressief, blijven irritant om je heen vliegen en kunnen pijnlijk steken. Hommels ei-
genlijk ook maar alleen als het echt niet anders kan. Dat wespen uit noodweer steken, weet 
ik wel maar ik kan ‘t van een hommel beter hebben. Mijn dochter is een paar keer gemeen 
gestoken door een wesp en hyperventileert als ze aan de overkant van de tuin zo’n kreng 
ontdekt. Ook ik breng weinig sympathie op voor dit volk en het wespennest in mijn ouders 
huisje op de Veluwe deed daar ook al geen goed aan.
Toen ik laatst op de tuintafel een dode hommel zag liggen, bekroop mij direct het ‘AhGos-
sie’ gevoel. Hij lag op z’n zijkantje. Toen ik even later weer langs liep en hem weg wilde halen, 
leek er beweging in het harige lijfje te zitten. Omdat ie half tegen kaarsjes aanhing, boog ik 
mij over hem heen en keek eens goed. Traag tilde hij een pootje omhoog als een drenkeling 
die om hulp riep. Hij leefde nog! Deze heugelijke constatering bracht direct zorgzame zuster-
Clivia-gevoelens in mij naar boven maar ja hoe reanimeer je in vredesnaam een hommel? Op 
internet had ik toevallig een paar weken daarvoor een artikel gelezen over verzwakte hom-
mels. Doordat de Lindeboom massaal bezocht wordt door bijen, zweefvliegen en hommels, 
wordt de opbrengst aan nectar per individu minder. Kennelijk heeft de hommel onvoldoende 
mechanisme dat hem tijdig waarschuwt voor uitputting. Het beestje heeft extra energie no-
dig voor het opwarmen van zijn vliegspieren wat je ziet als een hommel ergens zit te brom-
men en zijn vleugels aan het warmdraaien is. En nu komt het, een hommel is niet echt ge-
schikt om te vliegen, alleen de hommel zelf weet dat nog niet. Het is dus een suf sukkeltje 
dat zich een slag in de rondte werkt maar uiteindelijk ter aarde stort door een te laag suiker-
gehalte. Een soort hypoglycaemisch coma dus. Ik wilde iets levensreddends doen en herin-
nerde mij een filmpje waarin een dood gewaande hommel door een beetje honing of suiker-
water weer helemaal opgekalefaterd werd. Dat moest toch niet moeilijk zijn en vastberaden 
haalde ik in de keuken de honingknijpfles waarmee ik een blaadje bedruppelde. Voorzichtig 
schepte ik het beestje op het blad waar hij levenloos vanaf rolde. Vreemd, hij had zojuist toch 
bewogen. Bij de tweede poging had ik meer succes en lag hij met z’n snufferd en pootjes in 
de plakkerige honing. Voorzichtig bewoog hij zich naar de honing toe en begon ervan te slur-
pen. Tien minuten later stond hij rechtop en was het even spannend of hij zich los kon maken 
van het plakkende doch levensreddende elixer. Het lukte, hommelmans cirkelde kort boven 
de tafel en vertrok. Nog even keek hij om. Hij zwaaide.   

Monique Teeling

Hommel

Uitgeest - Afgelopen zater-
dag  stond in het teken van 
feestelijkheden bij zowel de 
korfbalvereniging alsmede 
de hockey.  Het zo lang ge-
wenste kunstgrasveld, de 
eerste gesprekken hierover 
dateerden van 2006,  is af-
gelopen zomer aangelegd 
en werd  onder grote pu-
blieke belangstelling offici-
eel geopend. Beide vereni-
gingen zullen van dit veld ge-
bruik maken en een samen-
werkingsverband aangaan 
en kijken uit naar een spor-
tieve toekomst

Het eerste team van Storm-
vogels zal a.s. zaterdag de 
eerste wedstrijd op het nieu-
we veld spelen, afgelopen 
zondag stond er een uitwed-
strijd op het program. Met-
een een zware dobber bij de 
opening van de competitie. 
Trainer/coach Ton van Duijn 
ziet Sporting West, de oppo-
nent, als een titelkandidaat.  
Hij stuurde zijn ploeg daar-

om het veld in met de bood-
schap om vooral te genie-
ten, te leren en als team een 
goed gevoel te creeeren. De 
voorbereiding op dit seizoen 
was niet ideaal, de selectie 
was in de zomerperiode nooit 
compleet door uiteenlopen-
de vakanties, en deze wed-
strijd werd gezien als een 
verlengde hiervan.  Stormvo-
gels kwam echter verrassend 
goed voor de dag;  de ploeg 
van Van Duijn had in de be-
ginfase wel wat pech in de 
afronding en keek daardoor 
tegen een  3-0 achterstand 
na  enkele minuten spelen, 
maar Danny Haije en Sebas-
tiaan van den Bosch brach-
ten de Uitgeesters terug in 
de wedstrijd. 

Bij Stormvogels ontbraken 
wel zichtbaar wat automa-
tismen, die de Amsterdam-
mers wel hadden ,waardoor 
de thuisploeg  wat verder uit-
liep. Met nog een minuut of 
10 te spelen in de eerste helft 

     Korfbalflits
       Stormvogels

,de stand was inmiddels 7-4,  
brachten Haije en Van den 
Bosch hun ploeg op gelijke 
hoogte. Een onwaarschijnlijk 
knappe prestatie.  Dat Spor-
ting in de slotseconden van 
de eerste helft weer op een 
minimale voorsprong kwam 
was daarom zuur (9-8)

Van Duijns’ grootste uitda-
ging is om zijn ploeg con-
stant te laten spelen, het ho-
ge niveau gedurende twee 
helften vast zien te houden. 
Ook vandaag was er een fase 
waarin de ploeg gedurende 
10 minuten  net niet de aan-
sluiting met de tegenstan-
der kon houden door sco-
rend niet in  de pas te blijven. 
De Amsterdammers liepen 
uit naar een marge van 5 hal-
verwege de tweede helft, om 
deze niet meer uit handen te 
geven.  Stormvogels kwam 
in de slotfase nog wel terug, 
maar het was onvoldoende 
om te kunnen stunten. Van 
Duijn berustte in de uitein-
delijke 18-15 nederlaag. Trots 
overheerste.
Doelpunten: Sebastiaan van 
den Bosch(6), Danny Ha-
ije(4), Demi Erkelens(2), 
Sjoerd Noorda(2) en Lisa Ha-
ije(1).

Uitgeest - De Jonge en Ou-
de duiven van postduivenver-
eniging De Vliegende Vleu-
gels vlogen voor de derde 
maal op de Natour dit sei-
zoen, nu vanuit het Belgi-
sche Asse-Zellik met een af-
stand van 185 km. Het aan-
tal deelnemers was 10 met 
in totaal 233 ingekorfde dui-
ven. Met een zwakke noorde-
lijke en onderweg soms vari-
abele wind hadden de dui-
ven een prima vertrek van de 
losplaats. Onderweg nog wel 
geplaagd door af  en toe ‘n 
buitje op de vlieglijn werd na 
ruim twee uur vliegen de eer-
ste en snelste duif geconsta-
teerd om 11.53.57 uur in Uit-
geest door Frank Rodenburg 
met een gemiddelde snelheid 
van 1290,345 mpm (ruim 77 
km p/uur). 
De uitslag van de eerste vijf  
liefhebbers op de 3e wed-
vlucht Natour jonge en oude 
duiven van zaterdag 2 sep-

tember luidt als volgt: 1-10-
16-18-21e Frank Roden-
burg (Uitgeest), 2-3-19-20-
25e Dirk de Bruin (Uitgeest), 
4-6-8-9-2-11e Wim Roden-
burg (Uitgeest), 5-7-17-24-
33e Hein Berkhout (Uitgeest) 
en 13-14-22-23-27e Comb. 
Kerssens-Krom (Akersloot).  
De taartbon gaat deze week 
naar Hein Berkhout met een 
van zijn duiven op de 50e 
plaats in de uitslag. De at-
tractie geschonken door Dirk 
de Bruin gaat naar de duif op 
de 6e plaats in de uitslag van 
Wim Rodenburg. De eerste 
duif in de uitslag van Frank 
Rodenburg was tevens goed 
voor een 1e plaats in het CC 
3/A tegen 46 deelnemers met 
1037 duiven en een 9e plaats 
in de gehele Kring 3, tegen 87 
deelnemers met 1997 duiven. 
Komende week de voorlaat-
ste Natour vlucht vanuit Me-
nen met een afstand van 220 
km. (Hein Berkhout)

       Zo vlogen 
       de duiven 
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Huttenweek: heerlijke laatste week zomervakantie
Uitgeest - 350 basisscholie-
ren beleefden weer een heer-
lijke laatste week van de zo-
mervakantie, de zeer popu-
laire Huttenweek Uitgeest. 
Vol enthousiasme werd er-
op los getimmerd en meege-
daan aan alle randactivitei-
ten. Alleen de woensdag viel 
letterlijk in het water, maar de 
andere dagen kon alles ge-
woon doorgang vinden met 
uiteraard als hoogtepunt de 
feestavond op donderdag 
gevolgd door de ‘overnach-
ting’ in de hutten!
Ger Bus maakte een fotore-
portage van deze geslaagde 
week.
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Extra service van Size Up
Niet het dorp uit voor 

schoenreparatie
Uitgeest - Dat Uitgeest sinds 
kort geen schoenmaker meer 
heeft is voor veel mensen erg 
lastig. Maar Size Up Dames-
mode biedt een oplossing 
voor dit probleem. U kunt 
daar vanaf nu uw te repare-
ren schoenen inleveren. Deze 
worden dan door schoenma-
kerij Lakeman uit Heemskerk 
opgehaald en gerepareerd 
en vervolgens weer terugge-
bracht naar Size Up waar u 
ze weer op kunt halen. 
U vindt Sizeup 38/60 dames- 
en herenmode op de Middel-
weg 81B. Dinsdag tot en met 
zaterdag geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. Bereikbaar via 
06-51597360.

Computercursussen
Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren heeft nog 
plaatsen vrij bij verschillende 
computercursussen.

Word/Excel
U leert hoe u een Word do-
cument kunt verfraaien. Er 
wordt o.a. aandacht besteed 
aan regelafstand, lettertypen, 
tekst in kolommen en in ka-
tern zetten, werken met ta-
bellen, tekstvakken en Word 
Art, afbeeldingen en een wa-
termerk in een tekst zetten, 
paginanummering, kop- en 
voetteksten,  een initiaal ge-
bruiken, een document met 
een wachtwoord beveiligen, 
het verschil tussen opslaan 
en opslaan als, een docu-
ment op een stick zetten. U 
heeft Microsoft (Office) Word 
nodig 2003, 2007, 2010, 2013 
of 2016. Eenmaal per 2 we-
ken op woensdag van 09.00 – 
10.30 uur. Start zodra er vol-
doende deelnemers zijn. Kos-
ten 20,80 voor 8 lessen.

Digitale fotobewerking
In deze cursus leert u foto’s 
bewerken, foto’s van uw foto-
toestel op uw computer zet-
ten, een diavoorstelling van 

foto’s maken, filmpjes met 
muziek van foto’s maken, een 
fotoboek maken en foto’s 
versturen. Heeft u een lap-
top, neemt u deze dan mee 
naar de cursus. Digitale ca-
mera meenemen. Eenmaal 
per 2 weken op woensdag 
van 10.30 – 12.00 uur. Start 
zodra er voldoende deelne-
mers zijn. Kosten 20,80 voor 
8 lessen.

Windows 10 gevorderden
Er zijn nog één of enkele 
plaatsen vrij op dinsdag van 
15.00 – 16.30 uur, woens-
dag van 09.00 – 10.30 uur en 
woensdag van 15.00 – 16.30 
uur.

Windows voor beginners
Er is nog één plaats vrij op 
dinsdag van 10.30 – 12.00 
uur. 

Informatie en opgave op het 
kantoor van de Stichting Uit-
geester Senioren, op de eer-
ste etage van dorpshuis De 
Zwaan, telefonisch: 0251-
319020 of per e-mail: s.u.s@
inter.nl.net. Zie ook de web-
site: www.uitgeestersenio-
ren.nl.

Klaverjassen 
bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 8 septem-
ber gaat het klaverjasseizoen 
weer van start in de kantine 
van korfbalvereniging Storm-
vogels aan de Niesvenstraat 
14. De kaarten worden om 
acht uur geschud. Er zijn 
weer leuke prijzen te winnen, 
ook met de loterij. Iedereen is 
welkom.

Uitgeest - Zaterdag 9 sep-
tember is er weer een papier 
inzameling is bij basisschool 
de Molenhoek in Uitgeest. 
De inzameling is van 9.30 uur 
tot 11.30 uur. 

Inzameling 
oud papier

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen de komende dagen 
gepland:
Woensdag 6 september: 
19.00 uur H. Eucharistievie-
ring in de kapel.
Vrijdag 8 september: H. Eu-
charistieviering in Geester-
heem. (Feest van Maria Ge-
boorte).
Zaterdag 18 februari: geen 
viering.
Zondag 10 september: 10.00 
uur Startzondag/Parochie-
feest. H. Eucharistieviering 
met alle koren. Men staat 
op deze parochiedag ook al-
tijd stil bij de vele vrijwilligers 
die in de parochie actief zijn 
en laten dat dit jaar ook blij-
ken door een aantal vrijwilli-
gers extra in het zonnetje te 
zetten. Na afloop van de vie-
ring is er een gezellig samen-
zijn achter de Klop. 

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 10 
september plaats in de kerk 
op de Castricummerweg in 
Uitgeest, aanvang 16.00 uur. 
Het betreft de bevestiging 
en intrede van ds. E. Plaisier 
Voorgangers: ds. J. Aalders 
en ds. E. Plaisier.

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

S.U.S. organiseert 
rondvaart in Amsterdam
Uitgeest - Dinsdag 27 sep-
tember organiseert de Stich-
ting Uitgeester Senioren een 
rondvaart door de Amster-
damse grachten en een be-
zoek aan het Grachtenhuis. 
De rondvaart duurt een uur. 
Vervolgens gaat men naar 
het Grachtenhuis. Dit muse-
um ‘vertelt’ de ontstaansge-
schiedenis (vanaf 1600) van 
de grachtengordel. De infor-
matie wordt op een interac-
tieve en multimediale ma-
nier gepresenteerd tijdens 
een 45-minuten durende 
tour. Naast de tentoonstelling 

zijn de stijlkamers, de tuin en 
wisselende presentaties te 
bezichtigen.
Verzamelen om 09.05 uur 
op station Uitgeest. Vertrek 
per trein om 09.18 uur. Kos-
ten 23 euro zonder museum-
jaarkaart en 13 euro mét. Dit 
is inclusief rondvaart, bezoek 
Grachtenhuis en één kop 
koffie/thee en exclusief reis-
kosten. Voor deze excursie 
kunt u zich vanaf heden op-
geven op het kantoor van de 
S.U.S., Middelweg 5 te Uit-
geest. Informatie: s.u.s@inter.
nl.net en 0251-319020.

Cursus Bic-pen tekenen
Uitgeest - Je kent het mis-
schien wel: tijdens een te-
lefoongesprek teken je wat 
met je pen op een krant die 
voor je ligt. Er onstaan al-
lerlei patronen of er doemt 
iets herkenbaars op het pa-
pier. Beeldend kunstenaar El-
len van Putten uit Beverwijk 
heeft van dit „doodlen“ zoals 
het ook wordt genoemd, een 
kunst gemaakt. Jarenlang te-
kende ze dagelijks op de-
ze manier de kranten vol met 
de welbekende Bic-pen. Met 
diverse exposities door heel 
Nederland en België als re-
sultaat. 
Het moment is gekomen om 
haar vaardigheden en kennis 
over te dragen aan geïnte-
resseerden in deze heerlijke 
ongedwongen techniek. Met 
gebruikmaking van mooi oud 
papier, boodschappenbrief-
jes, kleine notities, of zelfs 

het oude huiswerk van je 
kind, kun je de meest waar-
devolle tekeningen maken. 
Inspiratie kun je halen uit de 
dagelijkse werkelijkheid, de 
natuur of van een kop uit de 
krant. 
Van Putten laat zien hoe je 
een eenvoudige pen kunt ge-
bruiken om de mooiste teke-
ningen te maken. De eerste 
cursus van 6 lessen start op 
woensdagavond 20 septem-
ber in De Nieuwe Kuil in Uit-
geest en zal wekelijks voort-
gezet worden. Aanmelden 
kan via de website van De 
Nieuwe Kuil of stuur een be-
richtje naar ellenvanputten@
kpnmail.nl, liefst vóór 14 sep-
tember a.s. 
Kijk voor meer informatie op 
de website van De Nieuwe 
Kuil: www.denieuwekuil.nl of 
de website van Van Putten: 
www.ellenvanputten.com.

Uitgeest - U kunt nog deel-
nemen aan de nieuwe cur-
sussen yoga die de Stichting 
Uitgeester Senioren oga-
niseert in De Zwaan. Yoga 
is niet alleen ontspannend, 
maar ook goed voor uw 
geestelijk en lichamelijk wel-
bevinden. Er wordt extra aan-

Yoga bij S.U.S.
dacht besteed aan ademha-
lingsoefeningen.
Dinsdag van 9.15 – 10.15 
uur (op de stoel), vrijdag van 
09.15 – 10.15 uur en vrijdag 
van 10.30 – 11.30 uur. Kosten 
84,30 voor 30 lessen, eerste 
proefles gratis.
Informatie: 0251-319020.
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Fortenfestival in het Mu-
ziekfort, het Fort aan den Sint 
Aagtendijk Beverwijk. Tot en 
met zondag 10 september. 
Het publiek kan genieten 
van theater, films, beelden-
de kunst en muziek in de for-
ten van de Stelling van Am-
sterdam en Nieuwe Holland-
se Waterlinie. Meer informa-
tie via www.muziekfort.nl.

Tentoonstelling. In De Ou-
de Keuken in Bakkum is een 
expositie te zien van de schil-
derijen van de Beverwijkse 
schilder Fouad Karimi.

Expositie Quiltersgilde in 
de Grote Kerk Alkmaar. Tot 
en met 10 september van 
10.00 tot 17.00 uur, op zondag 
tot 16.00 uur met meer dan 
200 quilts. Naast de quiltex-
positie zijn er ook workshops, 
lezingen en gastcollecties bij 
te wonen en te bewonderen. 
Het thema voor dit jaar is re-
flectie.

Expositie kleuretsen Yolan-
da Eveleens in gemeentehuis 
Castricum tot 21 november te 
zien.

met presentatie van groenten 
en fruit van De Duintuin.

Monument De Oude Dorps-
kerk is open van 10.00-16.00

Bluesix speelt vanaf 22.00 
uur in Hotel Sonnevanck in 
Wijk aan Zee.

Haarlem Cultuur Festival 
op zaterdag en zondag. Op 
35 locaties vinden meer dan 
honderd culturele activitei-
ten plaats. Daarnaast zijn er 
ook ruim tachtig monumen-
ten geopend in het kader van 
de Open Monumentendagen 
en treden tientallen koren op 
vanwege Korenlint.

Robotbelevenis. De Cul-
tuurkoepel Heiloo brengt tij-
dens Toekomst van Toen 
technologie en biologie sa-
men met een robotbeleve-
nis. Ontmoet en groet hu-
manoid robot Nao, speel sa-
men met hem de cultuurkoe-
pelquiz of win een eigen ro-
bot voor thuis.

Waterspeeldag voor kin-
deren van vier tot zeven jaar 
van 12.00-13.30 uur bij Scou-
ting Elfregi Helen Keller, Ade-
laertlaan 2 in Heemskerk.z

10 SEPTEMBER

Jazz en blues in De Oude 
Keuken in Bakkum met de 
Heemskerkse Donkeyland-
band. Ook langzamere bal-
lads komen langs. Aanvang 
15.00 uur op het terrein van 
Dijk en Duin in Bakkum, in-
gang aan de Zeeweg.

Optredens in het Muziek-
fort in Beverwijk in het ka-
der van Museumweekend 
van Marten Fisher, Friction 
& the Roots Riders. Open 

van 13.00-18.00 uur, toegang 
gratis.

Kust-en-Kordag in Castri-
cum. Om 13.00 uur verzame-
len op het strandplateau na-
bij de rotonde. Het is bedoeld 
voor mensen tussen de 11 
en 25 jaar. Opgeven kan via 
daankapitein@hotmail.com.

Hagenpreek vanaf 10.30 
uur spreken Ds. Saskia Os-
sewaarde uit Egmond en Ds. 
Engele Wijnsma uit Bergen in 
het weiland langs het Aris-
sendijkje bij de Arentzhoeve, 
Egmondermeer 3, Egmond 
aan de Hoef.

Kunstmarkt rond De Koffie-
molen bij restaurant Smake-
lijk in Egmond aan den Hoef 
van 11.00 tot 18.00 uur.

Wandeling met IVN-gids 
Piet Winder door het duin-
gebied vanuit de Schaaps-
kooi in Bergen. De start is 
om 10.15 uur bij de parkeer-
plaats Uilenvangerweg.

Najaarsmarkt op het ter-
rein van de Zorgcirkellocatie 
Prins Hendrik in Egmond aan 
Zee van 11.00 – 17.00 uur.

Kofferbakmarkt van 8.00 tot 
16.00 uur op de Dorpsweide 
van Wijk aan Zee. www.kof-

ferbakmarktwijkaanzee.nl.

IVN-wandeling in de Eg-
monderhout in Alkmaar start 
10:00 uur bij de ingang van 
het park aan het eind van 
het Honkpad (zijstraat van de 
Van de Veldelaan), in de wijk 
De Hoef. Info: www.ivn.nl/nk.

Jazz Jam Session vanaf 
16.00 uur in Theater Konings-
duyn in Castricum.

Rommelmarkt op Groot 
Barlaken in Heiloo van 10.00 
tot 15.00 uur.

Triatlon. Vanaf 14.00 uur 
wordt een 1/8 triatlon ge-
houden in Castricum. Het be-
looft een groots met 500 me-
ter zwemmen, 21 km fietsen 
en 5 km hardlopen. De start 
is bij zwembad de Witte Brug 
en de finish op het Dorps-
plein nabij Café Balu. 

11 SEPTEMBER 

Carmen. Mezzosopraan Ta-
nia Kross presenteert haar 
eigen versie van haar lieve-
lingsopera ‘Carmen’, waarin 
de muziek van Georges Bizet 
wordt gecombineerd met in-
vloeden van de flamenco. In 
De Vest in Alkmaar, aanvang 
20.15 uur. 

Stadswandeling Alkmaar. 
Op maandag en vrijdag om 
13.00 uur onder begeleiding 
van een gids. Tot en met sep-
tember. Aanmelden info@
vvvalkmaar.nl of telefonisch 
072-5114284.

12 SEPTEMBER 

Kaasmarkt in Alkmaar van 
19.00 uur tot 21.00 uur met 
een extra markt.13 septem-
ber

13 SEPTEMBER 

Zomeravondconcert, or-
gelstudenten brengen reper-
toire van Andriessen en de 
Klerk in Grote Kerk Alkmaar.

Archeologisch Muse-
um Baduhenna Kennemer-
straatweg 464 – 1.34 in Hei-
loo is open, 10.00-12.00 uur. 

7 SEPTEMBER
8 SEPTEMBER 

Optreden Michelle David & 
The Gospel Sessions in Vic-
torie in Alkmaar.

Bluesix speelt vanaf 15.00 
uur in Café Cheers in Heems-
kerk.

Kunst tot de Nacht in Alk-
maar met vele optredens en 
exposities op meer dan 25 lo-
caties. Ook theater De Vest 
opent haar deuren en trak-
teert haar bezoekers op gra-
tis optredens van onder an-
dere Tania Kross, Five Great 
Guitars en Joris Linssen & 
Caramba. In de foyer wordt 
de succesvolle serie ‘Vers van 
De Vest’ gepresenteerd.

Kermis in Limmen tot en met 
zondag met veel livemuziek.

Kaasmarkt in Alkmaar.

9 SEPTEMBER

Fruns Jazz Club in De Bak-
kerij tijdens de Fruns Jazz 
Club met vinyl, lindyhop en 
mooie oude filmbeelden. Zaal 
open: 21.00 uur. 

Tentoonstelling ‘Vervaagd 
Agrarisch Verleden’ is voor 
het laatst te zien van 10.00 - 
16.00 uur op de Dorpsstraat 
11 in Castricum.

Molen De Oude Knegt is 
zaterdag en zondag geoepnd 
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Weer top 10 klassering 
voor coureur Nick Vlaar
Uitgeest - Het weekend van 
25 tot en met 27 augustus 
was het racingteam Edwin 
Ott motoren afgereisd naar 
het Duitse Oschersleben 
voor wederom twee races. 
Dit maal was naast SuperCup 
600 coureur, Nick Vlaar, ook 
SuperCup 1000 coureur, Rob 
Juwett, weer van de partij.
Rob Juwett startte de eer-
ste race vanaf de vijftiende 
positie. Bij de finishvlag lag 
Rob nog steeds op de vijf-
tiende positie, maar met een 
verbeterd persoonlijk record 
keek hij uit naar de twee-
de race later op de dag. Ook 
hier startte hij op de vijftien-
de positie en wist ditmaal als 
dertiende te eindigen na een 
sterke race.
Ondertussen was het voor 
Nick Vlaar moeilijk om goed 
te kwalificeren omdat de mo-
tor nog niet perfect was. Na 
twee kwalificaties stond hij 
op de achttiende startposi-
tie. Voor de eerste race werd 
dan alsnog een oplossing ge-
vonden voor het probleem en 
Nick ging vol goede moed de 
eerste race in. Hij reed ge-
lijk twee seconden sneller in 
de eerste race dan hij in de 
kwalificaties had gereden. Hij 
moest nog even wennen aan 
het tempo maar kwam op de 
dertiende positie over de fi-
nish. Dit gaf een goed gevoel 
voor de tweede race.

Deze race startte Nick snel 
vanaf de achttiende startpo-
sitie en ging gelijk een felle 
strijd aan. Echter viel na één 
ronden al de rode vlag waar-
mee de race wordt stilgelegd 
en de coureurs terug de pit-
straat in moeten. Na een kor-
te tijd werd de race herstart 
over een verkortte afstand. 
Wederom kwam Nick goed 
van zijn plaats en kwam ge-
lijk op een goede positie. Sa-
men met Ivar Doornbos reed 
hij het gat dicht naar de zes-
de positie maar toen ze daar 
aankwamen werd de race 
wederom onderbroken met 
een rode vlag. De race werd 
niet hervat wat betekent dat 
de doorkomst van een ronde 
voor de rode vlag wordt ge-
zien als de uitslag, hier reed 
Nick nog op een negende 
positie. Dat is jammer, maar 
de negende plek is alsnog 
een goede positie waar het 
team tevreden mee is; we-
derom een top-tien positie in 
Duitsland!
Op dit moment staat Nick op 
de dertiende positie in het 
klassement, maar het gat 
naar de top-tien is klein. Er 
zijn nog drie wedstrijden te 
rijden op het TT Circuit van 
Assen. Op 23 september is de 
eerstvolgende race en op 14 
oktober worden de afsluiten-
de dubbele races gereden! 
(Karin Ott, foto Kees Siroo)

Unitas weer van start
Uitgeest - Gymnastiekver-
eniging Unitas start haar ac-
tiviteiten weer vanaf 11 sep-
tember.
Op maandag start de les-
groep meisjes recreatie gym-
nastiek in de Meet.
Op dinsdagmorgen 12 sep-
tember starten de Keep Fit-
groepen in de Zien. Op 
woensdagmorgen 13 sep-
tember start de Meer Bewe-
gen voor Ouderen in de Klop 
en de ouder- en kindgym in 
de Zien. Op woensdagmid-

dag starten de kleuters in 
de Wissel en op woensdag-
avond de Bodyshape.
Op vrijdag de lesgroepen 
jong talent en recreatie meis-
jesturnen.
Op dinsdag en zaterdag trai-
nen de selectieturnsters in de 
sportzaal de Meet.

U bent altijd welkom voor 
een proefles en kijk voor het 
actuele en complete sport-
aanbod op: www.unitasuit-
geest.nl/lesaanbod.

In eerste bekerwedstrijd
Ruime zege voor FC 
Uitgeest Vrouwen 1

Uitgeest - De eerste wed-
strijd onder leiding van trai-
ner Rinaldo Isselt tegen SVA 
is vlammend begonnen voor 
de vrouwen van FC Uit-
geest. Nadat het seizoen op 
zaterdag(avond) vol sportivi-
teit en gezelligheid is ingeluid 
met een potje bubblevoetbal 
en een karaokeavond waarbij 
de tap rijkelijk vloeide, is op 
de eerste speeldag toch be-
wezen dat dit geen invloed 
heeft op de sportieve pres-
taties van het vrouwenelftal 
van FC Uitgeest. De eerste 
bekerwedstrijd werd gewon-
nen met 7-2.
Binnen 5 minuten was het al 
raak en wist Danielle Korte-
kaas de score te openen door 
een goed gegeven voorzet 
van Dawn Spoor achter de 
keepster te tikken. Het werd 
al snel weer spannend, want 
SVA wist ook te scoren, 1-1. 
Toch bleek FC Uitgeest goed 
met de spanning om te kun-
nen gaan, want snel daar-
na kwam de bal door goed 
voetbal op het middenveld 
bij Danielle terecht en stond 
zij 1 op 1 met de keepster 
van SVA. Danielle bleef rus-
tig en schoof de bal in de 
hoek, keepster kansloos, 2-1. 
De score werd al snel uitge-
breid doordat de verdedig-
ster van SVA een voorzet van 
Lotte Smit ongelukkig achter 
haar eigen keeper tikte, 3-1. 
Daarna liet de voorhoede van 
SVA zien dat ze met een goed 
afstandsschot het gat weer 
konden verkleinen naar 3-2. 
Daar was Bo Smit het niet 

mee eens en zij zorgde voor 
een ruststand van 4-2.
Na rust was het vooral FC 
Uitgeest die goed aanval-
lend voetbal liet zien, waar-
bij er genoeg kansen werden 
gecreëerd. SVA kreeg weinig 
kansen door goed verdedi-
gend werk van Ivana, Tanja, 
Roos en Anouk Vrouwe. De 
score werd uitgebreid met 
doelpunten van Danielle, Lot-
te en in de laatste minuut een 
prachtig afstandsschot van 
Anouk de Goede. 
Woman of the match: Danielle 
Kortekaas. Een hattrick in de 
eerste wedstrijd belooft veel 
goeds voor de rest van het 
seizoen!

Uitgeest - Donderdag 21 
september geeft Bank Been-
tjes weer een fotopresenta-
tie bioj de Stichting Uitgees-
ter Senioren in De Zwaan. Tij-
dens deze presentie wordt de 
serie van verdwenen bedrijf-
jes etc. afgemaakt en wor-
den foto’s van het oude Uit-
geest vertoond. Informatie en 
kaartverkoop op het kantoor 
van de Stichting Uitgeester 
Senioren, op de eerste eta-
ge van Dorpshuis de Zwaan, 
Middelweg 5, 1911 EA Uit-
geest, telefonisch: 0251 – 31 
90 20 of via de mail: s.u.s@in-
ter.nl.net. Zie ook de website: 
www.uitgeestersenioren.nl.

Fotopresentatie 
Bank Beentjes

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert 
een modeshow op woensdag 
20 september. Voor deze mo-
deshow is modehuis Marion 
Mode uitgenodigd. De mo-
dellen showen op de catwalk 
de nieuwste mode. Na afloop 
is er voldoende gelegenheid 
om de kleding te passen. Er 
is een paskamer aanwezig. Er 
worden twee waardebonnen 
van 25 euro verloot. Uw en-
treekaartje is tevens uw lot-
nummer. Woensdag 20 sep-
tember van 14.00 tot 16.00 
uur. Zaal open om 13.45 uur. 
Kosten 2 euro inclusief kof-
fie/thee en cake in de pauze.

Modeshow

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren (S.U.S.) or-
ganiseert maandelijks het 
Repair Café in buurthuis de 
Zwaan, dit keer op donder-
dag 21 september. Uitgees-
ters kunnen hier hun kapot-
te spullen ter plaatse, samen 
met vrijwillige reparateurs, 
weer in orde te maken. Er 
zijn vrijwilligers aanwezig die 
u gaan helpen met reparatie 
aan: kleding/textiel, elektri-
sche apparaten, fietsen, rol-
lators, meubels/houten voor-
werpen,  computers, kleine 
huishoudelijke apparaten. 
De toegang is gratis. Vooraf 
aanmelden is niet nodig. Er 
wordt een kleine vergoeding 
voor koffie/thee gevraagd. 
Reparaties zijn kosteloos, 
maar u dient zelf zorg te dra-
gen voor materialen die no-
dig zijn om een reparatie te 
verrichten. Komt u ook? Tot 
ziens in het Repair Café.
Donderdag 21 september 
van 09.30 tot 11.30 uur. Gra-
tis toegang. Aanmelden is 
niet nodig.

Repair Café

Lezing ijzer-kunstenares 
Babs Bannenberg
Uitgeest - IJzer-kunstena-
res Babs Bannenberg is uit-
genodigd door de Stichting 
Uitgeester Senioren om een 
lezing te geven oop donder-
dag 14 september van 09.30 
tot 11.00 uur. 
Tijdens deze lezing vertelt 
Babs Bannenberg over haar 
werk als ijzer-kunstenares, 
is er gelegenheid tot vra-

gen stellen en de mogelijk-
heid om kleine werken aan te 
schaffen. De opbrengst gaat 
naar Nancy Brantjes in Costa 
Rica.
Donderdag 14 september 
van 09.30 – 11.00 uur. Kosten 
2 euro inclusief koffie/thee in 
de pauze. Kaarten zijn vooraf 
op het kantoor van de S.U.S. 
of aan de zaal te verkrijgen.

Uitgeest - Vorige week 
woensdag is op klaarlichte 
dag ingebroken in een wo-
ning aan de Sleutelbloem. 
Het is niet duidelijk hoe de 
dader zich de toegang heeft 

Woninginbraak verschaft. In de woning werd 
de bekabeling van appara-
tuur losgekoppeld. In de tuin 
werd van een aantal vogel-
hokjes in de voliere de deur-
tjes geopend. Maar de dader 
heeft uiteindelijk niets mee-
genomen.



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, da-
gelijks van maandagmid-
dag tot en met vrijdag-
middag. Voor inlichtingen 
m.b.t. Soos, kunt u bellen: 
312127 
 

Activiteitenkalender 
september

Maandag 11,18, 25:
10.00-13.15 uur: Koffi e-
Plus. 
10.00-12.00 uur: Biljartles 
dames
09.00-10.00 uur: Pilatus, 
ook van 10.15-11.15 uur
09.00-10.30 uur: Compu-
tercursus, ook van 10.30-
12.00 uur
14.30-16.30 uur: Rode 
Kruis, sociale activiteiten 
Geesterheem
13.30-16.45 uur:  Biljarten 
en bridge

Maandag 4, 25:
10.00-12.00 uur: schrij-
verskring

Dinsdag 12, 19, 26:
09.15-10.15 uur: Yoga
13.30-16.45 uur: Biljarten 
en klaverjassen (compe-
titie)
13.30-15.00 uur: Compu-
tercursus, ook van 15.00-
16.30 uur

Dinsdag 19, 26:
10.45-11.45 uur: Tai Chi
dinsdag 12, 26:
09.30-12.00 uur: Fotocur-
sus
13.30-16.45 uur: Bridgen

Dinsdag 26:
Vertrek 09.05 uur: rond-
vaart Amsterdam en be-
zoek Grachtenhuis

Woensdag 6,13, 20, 27:
10.00-12.00 uur: Koersbal
09.30 uur: Fietsen op E-
bike
09.00-10.30 uur: Compu-
tercursus, ook van 10.30-
12.00 uur
09.00-10.15 uur: Bewegen 
60+ in de Klop, ook van 
10.45-11.30 uur
13.30-16.45 uur: Biljarten 
en klaverjassen
19.45-21.30 uur: Die Gees-
tersangers (Geesterheem)
Woensdag 6, 13, 20: 
10.00-12.00 uur: Biljarten 
dames

Woensdag 6, 20:
09.30-11.30 uur: Hand-
werken
14.00-15.30 uur: Engelse 
conversatie
Woensdag 13, 27:
13.30-15.30 uur: Kaarten 
maken
14.00-16.30 uur: Tekenen 
en schilderen
Woensdag 20, 27:
15.00-16.30 uur: Compu-
tercursus
Woensdag 13:
14.00-16.00 uur: Filmmid-
dag
Woensdag 20:
14.00-16.00 uur: Mode-
show
Woensdag 27:
10.00-12.00 uur: Muziek 
maken

Donderdag 7, 14, 21, 28:
09.30 uur: Wandelen 
09.30-11.30 uur: Beeld-
houwen 
09.30-12.00 uur:  Biljarten 
heren (beginners)
13.30-16.45 uur:  Biljarten
13.30-15.00 uur: Fifty-fi t 
14.00-16.00 uur:  Scrabble, 
Rummicub en schaken

Donderdag 7, 21:
09.30-11.30 uur: Quilten

Donderdag 14, 28:
09.30-11.30 uur: 3-Dimen-
tionaal

Donderdag 14:
09.30-11.30 uur: Theezak-
jes verwerken
09.30-11.30 uur: Lezing 
Babs Bannenberg

Donderdag 21:
09.30-11.30 uur: Repair 
Café
09.30 -11.30 uur: Fotopre-
sentatie Bank Beentjes

Donderdag 28:
09.30-11.30 uur: Lezing 
schoenmaker Henk Heijne

Vrijdag  8, 15, 22, 19:
09.15-10.15 uur: Yoga, ook 
van 10.30-11.30 uur
13.30-16.45 uur:  Biljarten
13.30-15.30 uur: De Zin-
gende Zwanen

De S.U.S. is bereikbaar 
van maandag  tot en met 
donderdag  van 9.00-12.30 
uur en van 13.30-16.00 
uur ( vrijdag gesloten) 
in Dorpshuis de Zwaan.  
Voor informatie betref-
fende activiteiten van 
de S.U.S.:  tel.: 31 90 20 , 
email: s.u.s@inter.nl.net of 
kijk op de website: www.
uitgeestersenioren.nl. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

TC Uitgeest kijkt terug op 
geslaagde Jeugdondelinge

Uitgeest - Vorige week 
heeft op het park van TC Uit-
geest de NUWEA & Whee-
lers Jeugdonderlinge 2017 
plaatsgevonden met als the-
ma Year of Summer! :
Op zaterdag trapten ze af met 
de beats van DJ’s D-Hunter 
& Dryade, werden ballonnen 
opgelaten, tennis-spelletjes 
gedaan, er stond een storm-
baan en met z’n allen werd 
er pizza gegeten. De oud-
ste jeugd is vervolgens blij-
ven overnachten in leger-
tenten naast het park en na 
een vroeg ontbijtje (na een 
paar uurtjes slaap), stond de 
Rood jeugd alweer te trappe-
len voor de eerste wedstrij-
den gevolgd door een Sum-
mer Six-camp! Iedere door-
deweekse dag werd gestart 
met een training voor al-
le deelnemers onder leiding 
van de TCU trainers samen 
met de Jeugdraad, gevolgd 

door een bingo waarna de 
wedstrijden begonnen. Daar-
naast was er op dinsdagoch-
tend de Open Dag en werden 
er gedurende de week diver-
se activiteiten georganiseerd, 
naast natuurlijk de vele wed-
strijden!
Zo hebben de Groen en Geel 
jeugd maandagavond laser-
game gespeeld, was er dins-
dag in de brandende zon 
een waterspelletjesmiddag, 
woensdag was er voor al-
le jeugd een pannenkoe-
kenlunch gevolgd door prij-
zentennis. Op vrijdagmiddag 
is een grote groep Rood en 
Oranje jeugd de wijk in ge-
gaan voor het ruilspel waar-
na de hongerige buikjes van 
bijna 80 kinderen gevuld 
konden worden bij de barbe-
cue voor alle jeugd. De Groen 
en Geel Jeugd heeft daarna 
een gezellige Keezavond ge-
had in het clubhuis. Op zater-
dag was de grote fi naledag, 
onder een heerlijk zonnetje 
werden vele wedstrijden ge-
speeld en aan het begin van 
de avond volgden de prijsuit-
reiking en de superloterij!

De nieuwe clubkampioenen 
van de jeugd van TC Uitgeest 
zijn Daphne Mostert en Yan-
nick Tuin (zie foto’s). Foto’s 
van de overige winnaars vol-
gen nog via de Facebookpa-
gina van TC Uitgeest Jeugd-
commissie.

Hieronder een overzicht van 
de winnaars in alle catego-
rieën:
Wout Boers bokaal (spor-
tiviteitsprijs): Renske van der 
Pas; Oranje dubbel: 1e Mart 
de Waal en Lucas van Dijk, 2e 
Joep Duin en Wout Wortel-
boer; Oranje enkel: 1e Mart 
de Waal, 2e Joep Duin; Mei-
den dubbel 14: 1e Shanna 

Bosman en Sanne de Leeuw, 
2e Linde Huisman en De-
wi Lubbers; Jongens dub-
bel 14: 1e Bas Groen en Sam 
Heijne, 2e Emiel Huijbens en 
Job Vosse; Gemengd dub-
bel 14: 1e Lynn Groen en 
Bas Groen, 2e Dewi Lubbers 
en Job Vosse; Meiden enkel 
14: 1e Lynn Groen, 2e Dewi 
Lubbers; Jongens enkel 14: 
1e Bas Groen, 2e Sam Heijne; 
Meiden dubbel 17: 1e Mo-
nica van Assema en Daph-
ne Mostert, 2e Dana Half en 
Sophie Walsmit; Jongens 
dubbel 17: 1e Michael van 
Ruiten en Yannick Tuin; 2e 
Mitchel van Ruiten en Den-
nis van Stralen; Gemengd 
dubbel 17: 1e Daphne Mos-
tert en Alex Bakker; 2e Sop-
hie Walsmit en Stijn Hazevoet
Jongens enkel 17: 1e Yan-
nick Tuin, 2e Alex Bakker; 
Meiden enkel 17: 1e Daph-
ne Mostert, 2e Dana Half.
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Ophaaldata gft-afval
In week 37 worden het gft-afval en het pmd opgehaald. De ophaal-
dagen zijn als volgt: Wijk 1, maandag 11 september. Wijk 2, dinsdag 
12 september. Wijk 3, woensdag 13 september. Wijk 4, donderdag 
14 september. Wijk 5, vrijdag 15 september.
Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de afvalkalender 
via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval). 

Open Monumentenweekend: 
9 en 10 september
Op zaterdag 9 en zondag 10 september is weer het jaarlijkse Open Monumen-
tenweekend. Tal van monumenten in Nederland openen hun deuren en er zijn 
allerlei activiteiten. In Uitgeest zijn er twee rondleidingen in de in oude luister 
herstelde eendenkooi. Ook de kerken, het Regthuys en een molen zijn te be-
zichtigen en niet te vergeten het atelier in een van de oudste panden van de 
Meldijk. Kortom een feest voor iedereen, of zoals het thema van dit jaar luidt: 
voor boeren, burgers en buitenlui!
Hieronder de dagen en tijden van openstelling:
Protestantse kerk, entree vanaf Castricummerweg
Opengesteld op zaterdag 9 september van 9.00 tot 17.00 uur.                                                                
R.-k. kerk,  Langebuurt 37
Opengesteld op zaterdag 9 september van 10.00 tot 16.00 uur.        
Regthuys, Kerkbuurt 3                                                                                                                                         
Open gesteld op zaterdag 9 september van 10.00 tot 16.00 uur .
Eendenkooi, Castricummerpolder                                                                                                                           
Rondleidingen op zaterdag 9 september  en zondag 10 september om 11.00 
en 13.00 uur. Verzamelen op de parkeerplaats nabij de hockey- en korfbal-
clubs aan de Niesvenstraat.   
Molen De Kat, Molenweg 1
Opengesteld op  zaterdag 9  september van 10.00 tot 16.00 uur.  
Meldijk 16, atelier
Openstelling zaterdag 9 september en zondag 10 september van 10.00 tot 
17.00 uur. 
Voor alle monumenten en evenementen zie ook: www.openmonumentendag.nl 
of de fraaie folder die af te halen is in de hal van het gemeentehuis van Uitgeest.

Vorige week is in Uitgeest huis aan huis een nieuwsbrief bezorgd over 
de herinrichting van het centrumgebied. Deze week wordt weer een 
nieuwsbrief bezorgd, dit keer over de Omgevingsvisie Uitgeest 2030. 
Wie deze nieuwsbrieven heeft gemist kan een exemplaar afhalen in het 
gemeentehuis of ze downloaden van www.uitgeest.nl: tabblad Wijk & 
Wonen, Centrum (voor de Centrumvisie) en Wijk & Wonen, Omgevings-
visie (voor de Omgevingsvisie).

Twee nieuwsbrieven online

Het stimuleren van sportief gedrag en het 
aanpakken van ongewenst gedrag; iedereen is voor, 
maar hoe pak je dat aan? En liever nog, hoe voorkom 
je het? Wat zeg je als coach vlak voor een spannende 
wedstrijd? Wat doe je als trainer als de training niet 
loopt? En hoe ga je om met lastige ouders? 

Wil je hier mee over weten? Tijdens het 
sportkenniscafé zullen wij je handvatten aanreiken 
zodat het voor de groep en voor jou als begeleider 
leuk wordt en/of blijft tijdens de trainingen en 
wedstrijden.

Dus; trainers, scheidsrechters, begeleiders,
leerkrachten, bestuursleden en andere
geïnteresseerden: meld je nu aan!

Meer informatie of aanmelden?
Buurtsportcoach Uitgeest, Chantal Thomas
06 43 04 11 45 |  c.thomas@alkmaarsport.nl

Sportkenniscafé 
‘Sportief Coachen’
Maandag 11 september, 19.30-21.30 uur
Locatie: Sport- en tenniscentrum Uitgeest

Sportkenniscafé 
‘Sportief Coachen’‘Sportief Coachen’‘Sportief Coachen’

Inloop 19.15 uur, 
aanvang 19.30 uur, 
gratis toegang

Inloopavond Omgevingsvisie: 
6 september
Vanavond (woensdag 6 september) is er vanaf 19.00 tot 21.00 uur 
een openbare inloopavond in het gemeentehuis van Uitgeest. Op de-
ze avond kunnen bezoekers vragen stellen over de Omgevingsvisie Uit-
geest 2030.
Het ontwerp van de Omgevingsvisie Uitgeest 2030 ligt tijdens de ope-
ningsuren nog tot en met 8 september 2017 ter inzage in het gemeen-
tehuis, Middelweg 28, Uitgeest. 
Daarnaast is het plan in te zien via de website: www.ruimtelijkeplannen.
nl en via de gemeentewebsite www.uitgeest.nl op de pagina Wijk & Wo-
nen, subpagina Omgevingsvisie. Op die plek is nog meer informatie te 
vinden, met name over de totstandkoming van de visie.

Maandag 11 september, 19.30-21.30 uur
Locatie: Sport- en tenniscentrum Uitgeest
Het stimuleren van sportief gedrag en het
aanpakken van ongewenst gedrag; iedereen is voor,
maar hoe pak je dat aan? En liever nog, hoe voorkom
je het? Wat zeg je als coach vlak voor een spannende
wedstrijd? Wat doe je als trainer als de training niet
loopt? En hoe ga je om met lastige ouders?

Wil je hier mee over weten? Tijdens het
sportkenniscafé zullen wij je handvatten aanreiken
zodat het voor de groep en voor jou als begeleider
leuk wordt en/of blijft tijdens de trainingen en
wedstrijden.

Dus; trainers, scheidsrechters, begeleiders,
leerkrachten, bestuursleden en andere
geïnteresseerden: meld je nu aan!

Meer informatie of aanmelden?
Buurtsportcoach Uitgeest, Chantal Thomas
06 43 04 11 45 | c.thomas@alkmaarsport.nl

De nationale Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen 
viert met je buren en de buurt op de vierde zaterdag in september. In 
2017 vieren we Burendag op 23 september. Het is een dag waarop je 
gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor el-
kaar en de buurt. Op de website www.burendag.nl is het niet alleen 
mogelijk om nieuwe activiteiten voor deze dag aan te melden, maar 
ook om daarvoor een fi nanciële bijdrage aan te vragen.
Het idee achter Burendag is dat buurten leuker, socialer en veiliger 
worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun 
buurt. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts ondersteunen sociale initi-
atieven en bevorderen zo contact en verbinding tussen groepen men-
sen. Ook via Burendag willen zij mensen dichter bij elkaar brengen. 
Daarom is het mogelijk als buurt een aanvraag tot €400,- in te die-
nen bij het Oranje Fonds voor het uitvoeren van een plan op Buren-
dag. Wilt u hierbij een advies van de Uitgeester gebiedsregisseur? U 
kunt Yvonne Groen e-mailen op het adres yvonnegroen@debuch.nl.
Op www.burendag.nl staat alles over de voorwaarden van het Oranje 
Fonds voor zowel particulieren als organisaties.

Burendag komt eraan: 23 september!
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aanpakken van ongewenst gedrag; iedereen is voor, 
maar hoe pak je dat aan? En liever nog, hoe voorkom 
je het? Wat zeg je als coach vlak voor een spannende 
wedstrijd? Wat doe je als trainer als de training niet 
loopt? En hoe ga je om met lastige ouders? 
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De ingang van de historische Uitgeester eendenkooi.
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