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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Uitgeest - Vorige week ontvingen Juf Els Veenis en zwembad De Zien de licentie voor het 
ZwemABC. Dat betekent dat de zwemlessen en het zwembad waar ze gegeven worden, dik 
in orde zijn. Zondag waren de kinderen aan de beurt om te laten zien wat ze geleerd hebben 
van juf Els. Al deze zwemkanjers hebben hun A,B of C diploma gehaald! Gefeliciteerd! (fo-
to’s: Sander Visser)

Computer-spreekuur
Uitgeest - Heeft u proble-
men met of vragen hebben 
over het gebruik van uw lap-
top, iPad of Tablet, dan kunt 
u op het computerspreekuur 
terecht dat de S.U.S. donder-
dag 21 september organi-
seert in De Zwaan. Er is een 
deskundige vrijwilliger aan-
wezig die u hulp biedt. Dit 

is geen cursus of workshop 
en niet bedoeld voor repara-
ties. Het computerspreekuur 
wordt gelijktijdig met het Re-
pair Café gehouden.

Donderdag 21 september 
van 09.30 tot 11.30 uur. Gra-
tis toegang. Aanmelden is 
niet nodig.CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

9,95
11,95

MERINGUE, AMANDELBESLAG, VERSE AARDBEIEN, WEIDE-SLAGROOM!

6/7 PERSONEN

KARDINAAL SCHNITT
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● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
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● Airconditioning
● Ventilatie
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 DEZE WEEK IN DE KRANT

Lees alles over OSAS 
en de snurkbeugel
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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

Open Monumentendag 
levert leuke weetjes op

Uitgeest - Diverse panden 
openden hun deuren tijdens 
de Open Monumentendagen, 
afgelopen weekeinde. Wij be-
zochten het pand op Meldijk 
16, sinds 2008 bewoond door 
Allard Kaai en Eva Groentjes 
en hun dochters Neeltje en 
Janna Kaai.
De geschiedenis van dit pand  
loopt terug tot 1615, toen Jan 
IJsbrantsz Schipper verklaar-
de schuldig te wezen aan 
Gerryt Jacobsz Hulft te Haar-
lem een jaarlijkse losrente 
van 50 gulden. 
In mei 1938 is het pand, groot 
vier aren en twintig centiaren, 
verkocht door Klaas Greew 
(smid) en overgedragen aan 
Pieter Klaas Quat Fass (smid) 
voor 6500 gulden.
In het jaar 2007 toen Jos 
Palmboom (drukker) de eige-
naar van het pand was, ge-
beurde het volgende: tijdens 
bouwwerkzaamheden aan 
het pand Meldijk 16 kwam 
uit de uitgegraven grond een 
groot aantal munten. Leden 
van de AWN-afdeling Zaan-
streek-Waterland hebben de 
munten gedetermineerd als 
29 koperen munten (uit de 
verschillende gewesten van 
de Republiek van de Zeven 
Provincien zowel als recen-
tere Nederlandse), 2 zinken 
exemplaren uit 1942, 6 zilve-

ren 17de-eeuwse munten uit 
de Republiek, verder 1 Franse 
en 2 Belgische munten. He-
laas stond de eigenaar geen 
verder onderzoek ter plaat-
se toe, zodat de vondstom-
standigheden van deze ver-
bazingwekkende muntvondst 
onbekend zullen blijven.
De huidige eigenaar heeft 
tijdens de verbouwing een 
aantal tegeltjes gevonden die 
dateren van ongeveer 1640. 
De tegeltjes heeft men la-
ten zitten in de muur , men 
heeft deze ‘beschermd’ door 
er een houten wand voor te 
plaatsen.
De bewoners die men heeft 
kunnen traceren van dit 
pand: 1835 Johannes van 
Zeeland ,beroep smid; 1891: 
H.J. De Boer, beroep smid; 
1906: Jan Harreveld, beroep 
smid; 1924: Klaas Greew, be-
roep smid; 1938: Pieter Klaas 
Quat Fass, beroep smid; 
1966: J.Krom, beroep drukker
2007: Jos Palmboom, beroep 
Drukker; 2008: Allard Kaai en 
Eva Groentjes, atelier tot op 
heden.
 
De bewoners van nu heb-
ben het pand aangepast aan 
de huidige normen maar de 
oorsprong in ere gehouden 
en dit zie je ook als je binnen 
een kijkje neemt. (Ger Bus)

De huidige bewoners Allard Kaai, Eva Groentjes, Neeltje Kaai 
en Janna Kaai.

Uitgeest smijt met 
miljoenen van burgers

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Maar parkeren moeten we dan maar vergeten. Als de plan-
nen in Uitgeest doorgaan zoals de maquette was, dan gaan 
er 101 parkeerplekken verloren. Geteld op alle plekken waar 
gebouwd zal worden. Niet geteld alle plaatsen gewoon langs 
straten en langs het Mollenveld, die hopelijk blijven bestaan. 
Op de maquette staan welgeteld 29 parkeerplaatsen!!! Niet 
meegeteld de plekken op het ijsbaanterrein bij de te bouwen 
megaschool, want daar wil men zelfs wel een slagboom plaat-
sen om niet bevoegden uit de omgeving te weren. Onder-
grondse garage voor een klein deel van de seniorenwoningen 
2 miljoen. (dat worden hele dure huizen!)
Hoeveel miljoenen dit onzalige plan ons gaat kosten heeft 
men met een natte vinger aangegeven. 2,5 Miljoen voor een 
IKC, zoals dat alleen in grote steden wordt gebouwd. De nieu-
we ijsbaan 1,2 miljoen. Het onderzoeksbureau kostte al 2,2 
miljoen. Onderzoeken voor een veilig verkeerscirculatieplan, 
beeldkwaliteitsplan, energieneutraal bouwen en onderzoek 
behoefte horecapleintje enz. waren nog niet berekend. Bouw-
rijp maken van alle te bouwen gronden, niet berekend. (behal-
ve dat van het tuincentrum, dat is voor de tuinder) Gemeente-
huis verdwijnt, maar een voorzieningen loket of zo moet nieuw 
worden gebouwd. (voor hoeveel?)
En nog steeds wordt de Paltroklocatie niet onderzocht.
Daarbij kwam ik op een slordige 6 miljoen. Dan blijven on-
berekend de kosten voor herinrichting met rotondes van de 
Geesterweg en het nieuw te bouwen zorgcentrum. Hoeveel 
miljoenen moeten er nog bij voor onvoorzien en voor over-
schrijding van alle plannen? Ik voorzie een failliete gemeente 
Uitgeest met volgebouwd centrum 3 verdiepingen hoog!

Verontruste burger:  A. Smulders  8 september 2017

Nieuwe school op 
Paltroklocatie

Het bevreemdt mij dat de Paltrokschool niet verbouwd en uit-
gebreid kan worden tot een zgn. ‘Brede School’ (IKC). Met de 
realisatie van de Paltrokschool, voorheen de Wiekslag, werd 
er al rekening mee gehouden dat deze uitgebreid zou kunnen 
worden met een extra verdieping.
Dat moet toch bekend zijn. Om die reden vroeg ik aan de 
wethouder, in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur, 
om het keuringsrapport hierover. Ik nam aan dat een deskun-
dig, objectief bureau grondig onderzoek had gedaan naar een 
Brede School op deze Paltroklocatie.  
Helaas kreeg ik niet de gevraagde stukken, maar moest ik de-
ze op de website van de gemeente achterhalen. Dit lukte mij 
niet. Nu twijfel ik of er wel een grondig onderzoek gedaan is 
naar de haalbaarheid van een Brede School op deze locatie. 
Wil de gemeenteraad geen school op deze plek? 
Gemiste kans!
Paltrokgebied biedt ruimte voor een Brede School in een 
prachtige, parkachtige omgeving met voldoende parkeergele-
genheid.
En niet onbelangrijk: IJsbaan- en Huttenweekterrein worden 
niet aangetast en blijven hun functie behouden.

M.T. Rodenburg-Tiebie
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

Wind River
donderdag 20.00 uur

vrijdag 16.00 uur  zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
in Blue

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Kedi

zaterdag 16.00 uur
Paris can wait
zaterdag 21.15 uur

The Hitman’s Bodyguard
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur
Hampstead
vrijdag 16.00 uur

Retour en Bourgogne
vrijdag 21.15 uur

Dunkirk
zondag 16.00 uur

Lion
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.00 uur
Brandweerman Sam

woensdag  15.00 uur
Bigfoot Junior
zaterdag 13.30 uur

De Emoji Film - 2D
zondag 13.30 uur

Verschrikkelijke Ikke - 2D

Programma 14 sept t/m 20 sept 2017

Kunst, poezie en work-
shops bij Streetscape

Castricum - In galerie 
Streetscape op de Dorps-
staat 7 worden diverse 
workshops en cursussen 

gegeven. Jacqueline Duur-
land van de Filosofiefabriek 
geeft de cursus filosofie en 
kunst(beschouwing). Op 

dinsdag 26 september is er 
een gratis inloopavond van 
19.30-20.30 uur. De cursus 
‘Kijken naar kunst door de 
ogen van filosofen!’ start 
op dinsdag 3 oktober. 
Donderdag 28 september 
start ‘Genreverkenningen’ 
een serie van zes fotografie 
workshops (tweewekelijks 
van 19.30-21.30 uur) gege-
ven door fotograaf/ docent 
Jaap Bijsterbosch. 
Zondag 17 september van-
af 17.00 uur is het Poë-
ziefeest in galerie Street-
scape, waar dorpsdichter 
Bob van Leeuwen op bij-
zondere wijze nieuwe ex-
posities opent
exposanten George Heid-
weiller (foto), Peter Zwit-
ser, Dick van der Meijden 
en keramiste Annelie Toor-
ians zijn aanwezig. Ieder-
een is welkom. Foto: Saskia 
Steenbakkers

Boeddhistische monnik 
deelt kennis in Castricum

Castricum - Van 10 tot en 
met 12 oktober wordt de ge-
meente bezocht door Sey 
Rinpoche, een hoge Tibe-
taanse lama om belangstel-
lenden kennis te laten ma-
ken met zijn bijzondere spi-
rituele cultuur. In een noten-
dop kan deze cultuur worden 
samengevat met de woorden 
van Boeddha: ‘Doe goed, doe 
geen kwaad en train je geest’. 
Burgemeester Mans, predi-
kant van Arkel en pastoor 
Kaleab zullen het bijzondere 
van dit bezoek onderstrepen 
met een kennismakingslunch 
met Sey Rinpoche.
Gedurende drie avonden 
geeft Sey Rinpoche les in de 
Maranathakerk. Op dinsdag-
avond 10 oktober is er een 
algemene inleiding tot het 
Boeddhisme en Rinpoche’s 
eigen overleveringslijn: de 
Drukpa School. Op woens-

dag een instructie en inwij-
ding in de meditatiepraktijk 
van Chenrezig; Boeddha van 
compassie. Donderdagavond 
een instructie en inwijding 
in de meditatiepraktijk van 
Amithaba, Boeddha van het 
eindeloze licht. Voorafgaand 
geeft organisator Jan Duin 
op 4 oktober een inleiding. 
Voertaal: Engels, van 19.30 
tot 21.45 uur. Voor meer in-
formatie: dharmacursus@
gmail.com.

Limmen - Op 17 september 
opent The Think Big Band het 
seizoen bij Jazz Session Club 
Vredeburg.  De band be-

Start Jazz Session Club
staat uit ervaren muzikanten 
die zich toegelegd hebben 
op het spelen van blues, jazz 
en soul. Maar ook een jonge 

garde, met ervaring op diver-
se festivals in het land, heb-
ben zich aangesloten en zor-
gen voor funky solo’s en jazzy 
zang. The Think Bigband een 
gevarieerd programma vanaf 
16.00 uur..

Akersloot - Inwoners van 
Akersloot kunnen weer pin-
nen. Er is een mobiele geld-
automaat, een pinbox, ge-
plaatst op de Akerhof die vrij-
dag in werking treedt. Omdat 

Pinautomaat er begin dit jaar veel plofkra-
ken voorkwamen, werd de 
geldautomaat in mei uit vei-
ligheidsoverwegingen geslo-
ten. Er werden busjes inge-
zet om mensen zonder auto 
de gelegenheid te geven om 
nabij geld te kunnen halen.

Een wildjager helpt begin-
nend FBI-agente bij het op-
lossen van een mysterieuze 
moord in het wetteloze indi-
anenreservaat Wind River en 
wordt hierdoor geconfron-

teerd met zijn eigen verle-
den. Wind River is het regie-
debuut van Taylor Sheridan, 
schrijver van de veelgepre-
zen films Sicario en Hell or 
High Water.

Wanneer de doorgewinterde 
Nederlandse stewardess Lin 
tijdens een vlucht naar Boe-
karest moet helpen bij een 
bevalling, maakt dit emoties 
in haar los die ze lang niet 
onder ogen heeft durven ko-
men. 
De volgende dag op weg 
naar het vliegveld rijdt Lins 
taxi de vijftienjarige weesjon-
gen Nicu aan, een jongen die 

In Blue in de ondergrondse tunnels 
van de stad leeft. Ze besluit 
met hem mee te gaan naar 
het ziekenhuis. 
De toevallige ontmoeting 
leidt tot een band tussen de 
twee, die op momenten op 
een dunne, soms voor hen 
verwarrende lijn balanceert 
van dan weer vriendschap, 
moeder-zoon-relatie en lief-
de; een onverwachte con-
nectie die hen beiden kracht 
geeft.

Nieuwe seizoen van 
start bij Emergo

Castricum - Vorige week is 
het nieuwe muziekseizoen 
gestart. Alle muzieklessen 
van leerlingen van Emergo 
vinden sindsdien plaats on-
der de vlag van Toonbeeld. 
Uiteraard blijft er intensief 
contact plaats vinden tussen 
Toonbeeld en Emergo over 
de voortgang van lessen, 
worden er samen voorspeel-
middagen georganiseerd 
en wordt Emergo betrokken 
wanneer er een nieuwe do-
cent wordt gezocht. Zo ver-
sterken beide partijen elkaar 
in het belang van alle leerlin-
gen. De muzieklessen en re-
petities zijn inmiddels weer 

gestart en hopelijk volgt ge-
durende de maand septem-
ber ook de Blazersklas. Al 
vele jaren organiseert Emer-
go een blokfluitklas, dit gaat 
nu verder onder een nieuwe 
naam: de Blazersklas. Naast 
de blokfluit, is er namelijk 
ook veel aandacht voor al-
le instrumenten die Emer-
go rijk is. Kim Hoogvliet-Stol-
ker geeft de lessen, in groep-
jes van maximaal zes kinde-
ren, op de woensdagmid-
dag in Toonbeeld. Aanmel-
den kan via info@emergo.
org of door contact op te ne-
men met Maaike Pannekeet 
(0251-653231).
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Met afslanken bij Fit4Lady 
de Hartstichting helpen

Limmen - Voor de derde 
keer start Fit4lady een ac-
tie voor de Hartstichting om 
vrouwen in beweging te krij-
gen. Sinds maandag 4 sep-
tember is het Nationaal Af-
slankonderzoek gestart. Van 
de actie doneert Fit4lady tien 
euro per deelnemer. Afge-
lopen jaar doneerde Fit4la-
dy 12.000 euro aan de Hart-
stichting.
Doel is om vrouwen in vijf 
weken aan hun gewicht en 
gezondheid te laten wer-
ken onder persoonlijke be-
geleiding. De Fit4lady cir-
cuittraining biedt afwisselen-
de kracht-, spier- en condi-
tietraining in dertig minuten. 
Dit jaar wil Fit4lady ook de 
burgerhulpverleners in het 

zonnetje zetten. Uit de do-
natie aan de Hartstichting 
wordt namelijk een deel ge-
bruikt voor de investering in 
een AED aan de buitenzij-
de van de Fit4lady-vestiging 
voor de wijk. Bij een hartstil-
stand is direct starten met 
reanimeren en het inzetten 
van een AED immers van le-
vensbelang. Hiervoor is in 
Nederland een effectief sy-
steem van burgerhulpverle-
ning opgezet. 
Het Nationale Afslankonder-
zoek kost 57,90 euro voor vijf 
weken onbeperkt sporten 
met personal coaching. Aan-
melden kan tot en met 29 
september via www.fi t4lady.
nl/doe-mee-met-het-fit4la-
dy-afslankonderzoek.

Voorlichting spataderen, huid-
therapie en laserbehandelingen

Alkmaar - Centrum Ooster-
wal organiseert regelmatig 
informatieavonden over de 
diagnostiek en behandeling 
van huidaandoeningen en 
spataderen. Dinsdag 26 sep-
tember wordt voorlichting te 
geven over spataderen. Veel 
mensen hebben hier last van 
en spataderen zijn niet zo on-
schuldig als ze lijken. Geluk-
kig kan er veel aan gedaan 
worden. Fleboloog (spat-
aderspecialist) Casper van 
Waveren legt uit wat spat-

aderen precies zijn, hoe ze 
ontstaan en wat de gevolgen 
kunnen zijn. Vervolgens geeft 
hij een demonstratie van een 
spataderonderzoek. Aanslui-
tend vertelt chirurg dr. Cla-
rissa van Vlijmen welke ver-
schillende (operatieve) mo-
gelijkheden er zijn om spat-
aderen te behandelen. Deze 
zijn tegenwoordig heel pa-
tiëntvriendelijk. Donderdag 5 
oktober wordt door huidthe-
rapeuten Nike Ramaker en 
Nancy Schipper een informa-

tieavond verzorgd over huid-
therapie en laserbehandelin-
gen. Aan de hand van beeld-
materiaal wordt uitgelegd 
wat huidtherapie en laserbe-
handelingen voor een huid-
probleem kunnen betekenen. 
Er is gelegenheid om vragen 
te stellen. De bijeenkomsten 
zijn van 19.00 tot ongeveer 
20.30 uur. Toegang is gratis, 
aanmelden via 072-5157744 
of info@centrum-oosterwal.
nl. Locatie: Comeniusstraat 3 
te Alkmaar.

Open manegedag 
bij De Schimmelkroft

Heemskerk - Ga op zater-
dag 16 september met het 
hele gezin naar de ‘Landelij-
ke Open Manegedag’ op Rui-
tersportcentrum De Schim-
melkroft. De deuren staan 
open van 11.30 tot 17.00 uur 
en gratis toegankelijk voor 
iedereen. Op het programma 
staat onder andere pony¹s 
borstelen, ponyritjes, spelac-
tiviteiten op het terrein zo-
als hoefi jzerwerpen, paardje 
prik, een quiz en vele andere 
activiteiten. Er zijn tijdens de 
open dag demonstraties van 
verschillende disciplines zo-
als het ponyrijden, springen, 
carrousel-rijden en Freestyle. 
De eigenaren Wim en Lin-
da en de gecertifi ceerde in-
structeurs zijn aanwezig om 
toelichting te geven over het 
bedrijf, de lessen en de mo-
gelijkheden om op een leu-
ke en veilige manier te leren 
paardrijden.
Van maandag 4 september 
tot en met zondag 24 sep-
tember kunnen klanten bij de 
Albert Heijn met zegels spa-
ren voor gratis sportactivitei-
ten en ook met paardrijden. 
RSC De Schimmelkroft doet 

met deze actie mee. Tot en 
met 3 december kunnen de 
lessen worden ingepland. Er 
zijn kennismakingslessen mi-
ni, voor kinderen van zes tot 
en met elf jaar, -lessen juni-
or vor twaalf tot en met ze-
ventien jaar en -lessen voor 
senioren vanaf achttien jaar. 
Daarnaast is er een speci-
aal lespakket voor wie op-
nieuw wil beginnen met rij-
den. Meer informatie en aan-
melden kan op de website: 
https://ahsportactie.nl.
Ruitersportcentrum De 
Schimmelkroft is aangeslo-
ten bij de Federatie van Ne-
derlandse Ruitersportcen-
tra. Dit betekent dat ons be-
drijf een kwaliteitskeurmerk 
met vijf sterren en een vei-
ligheidscertifi caat van de 
Stichting Veilige Paarden-
sport heeft. Op het ruiter-
sportcentrum wordt les ge-
geven volgens de ruiterop-
leidingen van de KNHS & 
de FNRS. Ruitersportcen-
trum De Schimmelkroft is te 
vinden op de Kerkweg 221b 
in Heemskerk. Voor algeme-
ne informatie kijk op www.
schimmelkroft.nl.

Uitgeest - Op 24 septem-
ber wordt in De Zien in Uit-
geest weer een rommelmarkt 
gehouden van 11.00 tot 15.00 
uur. De teogang bedraagt 
twee euro, kinderen mogen 
gratis mee. Een kraam hu-
ren kan ook voor twintig eu-
ro. Aanmelden via tel.: 06-
40289163.

Rommelmarkt

Castricum - Er is een brade-
rie met brocante- en boeken-
markt op zondag 17 septem-
ber van 11.00 tot 18.00 uur in 
het centrum van Castricum. 
Er worden zo’n 150 kramen 
verwacht met een afwisse-
lend aanbod. Ook voor kin-
deren zijn er attracties opge-
steld.

Grote braderie

Castricum - Dialyseren is 
geen leven, maar overleven. 
Geef nierpatiënten hun le-
ven terug met de draagbare 
kunstnier. De collecteweek is 
van 17 tot en met 23 septem-
ber, dan wordt weer om een 
bijdrage gevraagd. Voor een 
aantal straten wordt gezocht 
naar mensen die kunnen hel-
pen. Bel Natalie van der Kolk 
tel. 825832.

Collecteweek 
NierstichtingVrouwen voor Vrede viert  

jubileum met fi etsroute 
Regio - Ter gelegenheid 
van hun 35-jarig bestaan 
heeft Vrouwen voor Vre-
de IJmond een vredesfi ets-
tocht ontwikkeld. De toch 
is ongeveer 40 km lang en 
neemt de deelnemers mee 
langs monumenten en sym-
bolen van vrede en verbin-
ding die verspreid staan tus-
sen Akersloot en Velsen-
Noord. Het gaat om vredes-
palen, monumenten voor de 
mensenrechten, wereldwin-
kels, gemeentehuizen met 
de Mayors for Peace, vre-
desbomen en  kerken. Van 
de route is een boekje ge-
maakt met foto’s van de ob-

jecten. Tijdens de tocht wor-
den routeboekjes aangebo-
den aan de burgemeesters 
en de eigenaren van de ver-
schillende monumenten. De 
start is op 22 september om 
9.00 uur bij de vredesboom 
aan het Cnossenpad ach-
ter het gemeentehuis van 
Heemskerk. Rond 13.00 uur 
is de lunchpauze bij mo-
len De Knegt in Akersloot 
waar een vredespaal staat. 
De tocht eindigt rond 17.00 
uur bij de Doopsgezinde Ge-
meente aan het Meerplein te 
Beverwijk. Het routeboekje 
is te verkrijgen bij nesham@
casema.nl.
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Akersloot - De Bridgeclub 
Akersloot gaat in samenwer-
king met Limmen een cur-
sus bridgen geven. De cur-
sus zal gehouden worden in 
Akersloot of Limmen, afhan-
kelijk van de deelnemers. De 
bridgeclub Akersloot is een 
gezellige club waarbij het 
mogelijk is om één keer in de 
week te spelen of één keer in 
de veertien dagen. De club-
avond is op dinsdagavond 
aanvang 19.45 uur in de zaal 
van het Achterom aan de 
Kerklaan. Informatie  en op-
gave voor de cursus bij de 
wedstrijdleider Niek Been-
tjes tel. 0251-313253 of bij 
het secretariaat Gerard Berg-
huis tel.0251-313750. Opga-
ve voor de bridgecursus vóór 
21 september.

Bridge spelen

Ook meezingen met kerst?
Castricum - Projectkoor 
Castricum heeft succesvolle 
projecten gerealiseerd waar-
onder een aantal uitverkoch-
te kerstconcerten. Gewoon-
lijk wordt dit projectkoor ge-
vormd door ruim 75 deelne-
mers uit de hele regio. Steeds 
worden bijzondere klassie-
ke en lichtvoetige composi-
ties geselecteerd die in zes 
weken worden ingestudeerd. 
Pianist is Gijs Braakman, diri-
gent Cees Brugman. Aan het 

volgende kerstconcert wordt 
medewerking verleend door 
de bekende sopraan Mir-
jam Betjes en het Kenne-
mer Blaaskwintet. Repetities 
vanaf zaterdag 11 novem-
ber in de protestantse kerk 
Limmen van 10.00 tot 12.30 
uur. Zondag 17 december om 
14.30 uur is het concert in 
de Maranathakerk. Belang-
stellenden kunnen zich aan-
melden via www.projectkoor-
castricum.nl voor 15 oktober. 

80-plussers gratis naar fi lm

Corso bestaat 80 jaar! 
Castricum - Op 17 septem-
ber bestaat Corso Bioscoop 
tachtig jaar. In 1937 zijn de 
eerste fi lms vertoond op de 
Dorpsstraat 70, toen nog on-
der de naam Corso Theater. 
Er is één gratis voorstelling 
op zondag 17 september voor 

iedereen die aan kan tonen 
dat hij er bij had kunnen zijn 
toen het Corso Theater op 
17 september 1937 zijn deu-
ren opende. Het gaat dus om 
mensen geboren op of voor 
17-09-1937. Reserveer nu al-
vast de kaarten.

Brand verwoest boven-
woning aan de Poelven
Castricum - Woensdag om 
4.30 uur zijn de brandweer-
lieden uitgerukt voor een 
uitslaande woningbrand op 
de bovenverdieping aan de 
Poelven. De brand was al 
snel opgeschaald door de 
alarmcentrale aangezien de 
brand uitslaand was. De bo-
venverdieping stond groten-
deels in brand. De boven-
woning is voorlopig onbe-
woonbaar verklaard. Tijdens 

de brand  konden de be-
woonster en haar twee kin-
deren op tijd de woning ver-
laten, maar zij hadden be-
hoorlijk wat rook ingeademd. 
Daarom zijn ze per ambulan-
ce naar het ziekenhuis ver-
voerd voor verder onderzoek. 
De oorzaak van de brand is 
vermoedelijk een defecte te-
lefoonoplader, maar dit moet 
nog blijken uit het onderzoek. 
Foto Hans Peter Olivier.

Zingen bij Cascantár
Castricum - Cascantár zoekt 
nieuwe koorleden. Wie zin 
heeft om in een koor te gaan 
zingen, kan dat uitproberen 
op maandag 18 en/of 25 sep-
tember vanaf 19.45 uur in het 
tafeltennisgebouw Gobat-
straat 12a. De specialiteit van 
het koor is wereldmuziek, va-
riërend van swingend Zuid-
Afrikaans, via gedragen Bal-
kanliederen tot stemmig Ge-

orgisch en Russisch. Het koor 
zingt meerstemmig en plezier 
in zingen staat centraal. Er 
wordt gerepeteerd op maan-
dag van 19.45 tot 22.00 uur. 
Een paar keer per jaar treedt 
het koor op. Cascantár heeft 
twintig leden. Sinds een jaar 
heeft de dirigente Joke van 
der Weide de leiding. Aan-
melden via cascantar@out-
look.com.

Nachtvlinders, de 
juwelen van de nacht

Castricum - Luc Knijnsberg, 
boswachter bij het PWN, ver-
zorgt op donderdag 21 sep-
tember een lezing in de bibli-
otheek over nachtvlinders. In 
Nederland komen circa 2.400 
verschillende soorten nacht-
vlinders voor. Als het begint 
te schemeren worden ze ac-
tief. Ruim de helft van al de-
ze nachtvlinders komen ook 
in het Noord Hollands duin-
reservaat voor. Enkele soor-
ten komen alleen maar voor 
of hebben hun grootste po-
pulatie in het Noord Hollands 
duinreservaat. Deze lezing is 
georganiseerd in samenwer-

Schuurbrandje
Bakkum - Donderdag om 
17.35 uur kregen de brand-
weerlieden een melding bin-
nen van een schuurbrand 
achter een woning met rie-
ten dak aan de Stetweg. Er 
was al behoorlijk wat rook-
ontwikkeling, maar er waren 
nog geen vlammen te zien. 
Met behulp van de warmte-
beeldcamera werd het vuur 
ontdekt. De brand is waar-
schijnlijk veroorzaakt door 
een onkruidbrander. Foto: 
Evelien Olivier.

Castricum - In De Kern 
wordt een bijbelse bood-
schap gebracht, waarbij het 
leven en de leer van Jezus 
centraal staat. De sprekers 
Richard van Dijken en Karel 
van Heerden. Richard: ,,Wij 
hebben de roeping gevoeld 
om kosteloos de blijde bood-
schap uit te dragen, volgens 
de opdracht waartoe de Je-
zus eens ook zijn discipelen 
riep.” Op de donderdag van-
af 14 september van 19.45 tot 
20.45 uur. Iedereen is welkom 
te komen luisteren.

Boodschap
uit de Bijbel

,,Grondbeleid deugt, 
inzicht kan beter”

Regio - Het grondbeleid in 
de gemeenten Bergen, Uit-
geest, Castricum en Heiloo is 
op hoofl ijnen in orde, zo con-
cludeert de rekenkamercom-
missie van deze vier gemeen-
ten na een uitgebreid onder-
zoek. De Rekenkamercom-
missie onderzocht verschil-
lende projecten zoals Mooi 
Bergen en plan-Merici in 
Bergen, Limmen- Zandzoom 
in Castricum, de Dije in Uit-
geest en Zuiderloo in Heiloo.
,,We troffen geen lijken in 
de kast”, zegt voorzitter Ju-
dith de Groot. ,,Maar wel kan 
de inzichtelijkheid sterk wor-
den verbeterd. De gemeen-
teraadsleden moeten duide-
lijk kunnen zien hoe het met 
de projecten gaat en moe-
ten kunnen aangeven wel-

ke doelen men met de ver-
schillende projecten wil ver-
wezenlijken. Ook een goed 
zicht op de fi nanciën is be-
langrijk. De fi nanciën van het 
grondbeleid zijn ingewikkeld 
en tegelijkertijd kan de fi nan-
ciële strop voor de gemeente 
aanzienlijk zijn als er iets mis 
gaat.” De rekenkamercom-
missie doet dertien aanbeve-
lingen om te bereiken dat de 
gemeenteraden beter de uit-
gangspunten van het grond-
beleid kunnen aangeven. Zo 
moet elke gemeente een ac-
tuele nota Grondbeleid heb-
ben en ook een nota Grond-
prijzen. Het rapport wordt 
naar verwachting op 20 sep-
tember besproken in een ge-
zamenlijke raadscommissie 
van de vier gemeenten. 

king met Groei & Bloei afd. 
Midden Kennemerland. Aan-
vang 20.00 uur. Aanmelden 
op www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl of bij de klan-
tenservice in de bibliotheek.
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Hein en Frans 
kampioenen 

Castricum - Alvorens te 
starten met de nieuwe win-
tercompetitie libre, werden 
de nieuwe zomerkampioe-
nen, Hein Kitsz in het drie-
banden en Frans Lute in het 
libre, in het zonnetje gezet 
door de voorzitter Peter Vos. 
Jan Kamp ging goed van 
start in zijn partij tegen Ad 
Kempers. Met een stijgings-
percentage van 37%, was 
Jan de beste van de avond, 
met direct gevolgd door Fer-
ry van Gennip met 29% en 
Cor Stroet met 25%. Op de-
ze eerste speelavond was het 
opmerkelijk dat er drie spe-
lers een hoogste serie van 
zeventien caramboles lie-
ten noteren. Terwijl het voor 
Kees Baars en Peter Groe-
nendal geen uitzondering is, 
was het wel voor Cor Stroet 
een welkome score in de 
laatste beurt van de partij, 
die tot op dat moment voor 
hem niet liep zoals hij wens-
te. Hein Kitsz en Rien Emme-
riktikte ook een prima pres-
tatie op het groene laken bij-
een, met respectievelijk 14% 
en 19% stijgingspercentage.

Goed verlopen 
duivenvlucht

Castricum - Omdat de 
weersverwachting niet gun-
stig was, nam het pessimis-
me over de mogelijkheid 
van een wedvlucht op zater-
dag bij meerdere liefhebbers 
van de Gouden Wieken toe. 
Maar in de loop van de dag 
brak de zon door en uitein-
delijk kreeg de wedstrijd over 
ongeveer 220 kilometer van-
uit het Belgische Menen zelfs 
een ideaal verloop.  De dui-
ven kwamen naar huis en in 
iets meer dan tien minuten 
waren de punten verdeeld. 
Een jonge doffer van Cees 
de Wildt gaf alle anderen op-
nieuw het nakijken. Gerhard 
Tromp werd tweede en Jaap 
Kaandorp derde.

Schuurbrandje op Stetweg
Bakkum - Donderdag om 17.35 uur kregen de brandweer-
lieden een melding binnen van een schuurbrand achter een 
woning met rieten dak aan de Stetweg. Er was al behoorlijk 
wat rookontwikkeling, maar er waren nog geen vlammen te 
zien. Met behulp van de warmtebeeldcamera werd het vuur 
ontdekt. De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door een on-
kruidbrander. Foto: Evelien Olivier.

Senioren getrakteerd 
op bootreisje en meer

Limmen - De afgelopen we-
ken heeft watersportvereni-
ging Limmen verschillende 
keren ouderen mee uit varen 
genomen.
Vanuit het haventje van Lim-
men, het Stet, werd koers ge-
zet naar de andere kant van 
de A9 voor een rondje Kerke-
meer Akersloot en het Lim-

mer Die. Aan de Laander-
vaart werd aangelegd aan de 
steiger van het Pannenkoe-
kenlandje waar de senioren 
getrakteerd werden op een 
drankje. 
Op de terugreis werd door de 
schipper uitleg gegeven over 
vissen, planten en dieren in 
de omgeving.

Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft weer de winst op 
zijn naam geschreven om de 
KPB-mountainbikecup. Zes 
ronden lang nam Erwin Krom 
positie twee in met Ben Vis-
ser in zijn slipstream. Vervol-
gens mocht Ben Visser de 
eer van de tweede plek een 
drietal ronden op zich ne-
men. Toch werd Jan Lange-
veld derde.

Weer Henk

Jeugdsport- en Jeugd-
cultuurfonds van start

Castricum - De gemeente 
gaat het voor kinderen van 
minimagezinnen makkelijker 
maken om mee te doen aan 
sportieve en culturele activi-
teiten. Daarvoor tekent op 14 
september wethouder Kees 
Rood om 16.00 uur in cultu-
reel centrum Geesterhage 
een samenwerkingsovereen-
komst samen met mevrouw 
Roos van het Jeugdsport-
fonds en het Jeugdcultuur-
fonds. Bovendien overhan-
digt de heer Klaver, directeur 
Particulieren van Rabobank 
Noord-Kennemerland na-
mens de Rabobank Founda-
tion, een cheque aan de wet-
houder. 
Door samenwerking met het 
Jeugdcultuurfonds en het 
Jeugdsportfonds en de Ra-
bobank kunnen ook kinde-
ren van minimagezinnen in 
de gemeenten Bergen, Uit-
geest, Castricum en Heiloo 
meedoen aan sportieve en 
culturele activiteiten. 
Het Jeugdsportfonds cre-
eert sportkansen voor kin-
deren van vier tot achttien 
jaar die om financiële rede-
nen geen lid kunnen worden 
van een sportvereniging. Het 
Jeugdsportfonds betaalt de 
contributie en/of de sportat-
tributen voor kinderen uit ge-
zinnen die leven van een uit-
kering, in de schuldsanering 
zitten of een inkomen heb-
ben onder het sociaal mini-
mum. Het Jeugdcultuurfonds 
creëert voor deze kinderen 
kansen op cultureel vlak. Zo 
kunnen zij bijvoorbeeld dans- 
of muzieklessen volgen of lid 

worden van een andere cul-
turele vereniging. Er zijn 
daarvoor per fonds spelre-
gels opgesteld.
Kinderen kunnen alleen wor-
den aangemeld door inter-
mediairs: professionals uit de 
zorg- en welzijnssector, zo-
als huisartsen, medewerkers 
in de jeugdzorg of het maat-
schappelijk werk, en leer-
krachten uit het onderwijs. 
Zij kennen de thuissituatie 
van het kind en kunnen een 
aanvraag indienen via een 
website. 
Lokaal draagvlak is zeer be-
langrijk voor het succes van 
het Jeugdsportfonds en het 
Jeugdcultuurfonds. De steun 
van gemeenten en bedrij-
ven is onmisbaar. De Rabo-
bank Foundation, het lande-
lijke maatschappelijke fonds 
van alle Rabobanken, onder-
steunt de missie om meer ge-
meenten aan te laten sluiten 
bij het Jeugdsportfonds en 
Jeugdcultuurfonds. Hiervoor 
stelt de Rabobank Founda-
tion een startbijdrage be-
schikbaar, waardoor de fond-
sen samen met een gemeen-
te plaatselijk een nieuw fonds 
kunnen starten en daarmee 
kinderen een sportkans of 
cultuurkans te bieden. Voor-
afgaand aan de onderteke-
ning wordt op 14 september 
van 14.30 tot 15.30 uur uit-
leg gegeven aan potentiele 
intermediairs. Voor meer in-
formatie over deelname en 
aanmelden kunnen inwoners 
en intermediairs terecht op 
www.jeugdsportfonds.nl en 
www.jeugdcultuurfonds.nl.

Open lessen beeldende 
kunst bij Toonbeeld

Castricum - Toonbeeld is 
sinds januari dit jaar geves-
tigd in Geesterhage. De af-
trap van het nieuwe seizoen 
was afgelopen zaterdag met 
een open dag. Voor wie dat 
gemist heeft staan volgende 
week nog een keer alle deu-
ren open tijdens de start van 
cursussen waar nog plaats is 
voor nieuwe cursisten.
Op vrijdag 15 september 
10.00 uur kis er steenhakken  
Eénmaal per maand een hele 
dag intensief beeldhouwen. 
Op dinsdag 19 september  
vanaf 19.30 uur keramiek. 
Op woensdagavond 20 sep-
tember vanaf 19.30 uur teke-
nen en beeldhouwen. Op za-
terdag 23 september potten-
bakken van 10.00-15.30 uur. 
Op dinsdagavond 27 sep-
tember vanaf 19.30 uur et-

sen. Op vrijdag 29 september 
19.00 uur ruimtelijk vormge-
ven. Ook gaat het kinderate-
lier weer van start. Dit keer 
met twee nieuwe docenten. 
Serge van Empelen en Anouk 
Bouwman.  Op  woensdag 27 
september voor kinderen tus-
sen negen en twaalf jaar, op 
vrijdagmiddag 29 september 
voor kinderen van vijf tot en 
met acht jaar. Deelname aan 
de open lessen is gratis, maar 
telt als de eerste les als men 
zich voor de hele cursus aan-
meldt. Zo biedt Toonbeeld de 
kans om vrijblijvend kennis te 
maken met de docenten en 
wat zij te bieden hebben op 
hun vakgebied. Aanmelden 
kan door een telefoontje naar 
Toonbeeld tijdens kantoor-
uren 0251659012 of een mail 
naar info@toonbeeld.tv.
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Droomscenario voor Bakkum Bruist
Bakkum - Straten en huizen 
versierd met lichtjes, lam-
pionnen, slingers en vlag-
gen, bewoners die samen 
eten, muziek maken en zelfs 
op hun eigen ‘strand’ lig-
gen. Bakkum bruiste afge-
lopen zaterdagavond tijdens 
de tweede editie. Bijna alle 
bewoners van Bakkum wa-
ren op deze, gelukkige dro-
ge, avond buiten en genoten 
volop van de levendige stra-
ten met muziek, bandjes en 
gezelligheid. Een droomsce-
nario, aldus de organisato-
ren.
Mireille Pieters, één van de 

zes organisatoren, lacht: ,,Wij 
zijn ontzettend blij. Het doel 
van Bakkum Bruist is om di-
verse bewonersgroepen met 
elkaar te verbinden. Dat is 
ook weer tijdens de tweede 
editie gelukt. Zoveel men-
sen op straat, zoveel blije ge-
zichten, zoveel leuke reacties 
en wat een deelname!” Bak-
kum Bruist startte met een 
kinderkrijtwedstrijd op het 
schoolplein van de Cunera. 
Na dit festijn volgde de offi ci-
ele opening bij de Oude Keu-
ken onder muzikale begelei-
ding van de Think Big Band. 
Hier werden ook de prijswin-

naars van de kinderkrijtwed-
strijd bekend gemaakt. De 
kinderen van de Duinakker 
hadden volgens de jury de 
mooiste gezamenlijke stoep-
krijttekening gekrijt. Onder-
tussen hadden veel straten 
fl ink hun best gedaan om de 
prijs voor meest bruisende 
straat in de wacht te slepen. 
Na ruim beraad van de des-
kundige jury, reikte burge-
meester Toon Mans de prijs 
uit aan de Van der Mijleweg. 
De weg was voor deze avond 
door de bewoners omge-
doopt in ‘Bakkum aan Zee’. 
Een heel strand was nage-

bouwd met zand, strandstoe-
len, parasols en zelfs zand-
kastelen. De volgende editie 

van Bakkum Bruist vindt vol-
gend jaar plaats op zaterdag 
8 september.

Castricum - Onder de ti-
tel ‘Hilde kan me nog meer 
vertellen’ bieden de Stich-
ting Oer-IJ en Huis van Hil-
de vanaf oktober een nieu-
we serie van acht lezingen. 
De lezingen worden gehou-
den in het archeologiecen-
trum en bieden verdieping 
op verschillende thema¹s uit 
de geschiedenis en archeo-
logie van de regio. Vanzelf-
sprekend komen ook het 
ontstaan van het Oer-IJ en 
het landschap van Noord-
Holland aan bod.
Vorig seizoen hadden beide 
organisaties elk hun eigen 
avonden. Het komend jaar 
trekken ze samen op om 
publiek een mooi en com-
pleet programma te bieden. 

Voor de lezingen bestaat al-
tijd veel belangstelling. De 
meeste avonden worden 
uitverkocht en de herhalin-
gen trekken ook volle zalen. 
De populariteit heeft te ma-
ken met de groeiende be-
langstelling voor regionale 
geschiedenis, maar houdt 
zeker ook verband met de 
kwaliteit van de sprekers. 
De lectoren zijn veelal au-
toriteit in hun vakgebied. 
Als eerste lezing staat  De 
ethiek van het tentoonstel-
len van skeletten van Li-
selotte Gertenbach op het 
programma; donderdag 5 
oktober, 20.00-22.00 uur. 
Kaarten kunnen nu al wor-
den gereserveerd via de 
website oerij.eu.

Netwerken bij smakelijk evenement
Castricum - Het nieuwe 
netwerkseizoen wordt door 
vrouwennetwerk Goed Con-
tact geopend met een sma-
kelijk evenement. Op dins-
dag 19 september opent res-
taurant ‘t Eethuysje haar deu-
ren voor alle ondernemende 
vrouwen uit Castricum en 

omgeving. Het evenement is 
een gelegenheid om onder-
nemende vrouwen uit de re-
gio te ontmoeten en het net-
werk uit te breiden. Het eve-
nement vindt plaats van-
af 18.00 uur. Alle vrouwelijke 
professionals, ondernemend 
dan wel vanuit een manage-

mentfunctie, zijn welkom. Di-
eetwensen, allergieën of an-
dere bijzonderheden kunnen 
tijdig worden doorgegeven.

Vanwege Prinsjesdag, is ie-
dereen welkom om met hoed, 
hoofddeksel of fascinator te 
komen.

Trio C tot de derde
Klez-X en andere klassiekers

Castricum - Zondag 24 sep-
tember opent het nieuwe sei-
zoen van ‘Concert op zondag’ 
met het vrolijke Trio C tot de 
derde. Het concert begint om 

15.30 uur in concertzaal Ko-
nigsduyn van Geesterhage. 
Eigentijds en klassiek tegelijk
Klez staat voor klezmer, de 
van origine joodse feestmu-

ziek, die ontstond en ge-
speeld werd in de sjtetls van 
Oost-Europa. Klezmer kan 
heel goed worden gecombi-
neerd met klassieke muziek 
en heeft belangrijke com-
ponisten geïnspireerd on-
der wie Béla Bartók en Zol-
tán Kodály. Trio C tot de der-
de, waarvan de leden elkaar 
op het conservatorium heb-
ben leren kennen, reist re-
gelmatig in hun voetsporen 
richting Oost-Europa op zoek 
naar nieuwe ideeën. 
Kaarten zijn te reserveren via 
www.toonbeeld.tv/concerten 
of tel. 0251-659012 en verder 
verkrijgbaar aan de zaal, bij 
de Readshop, muziekhandel 
Borstlap, Boekhandel Laan 
en Vivant Rozing. Het Trio C 
tot de derde met Coos Lettink 
(accordeon), Caspar Terra 
(clarinet) en Carel den Her-
tog (viool).

Bakkum - Op het terrein 
Doornduijn in Bakkum vindt 
archeologisch onderzoek 
plaats. Aanleiding tot de op-
graving was de vondst van 
diverse bijzondere munten 
op dit terrein in het verleden 
door de overleden munten-
verzamelaar Herman Zomer-
dijk. 
Ook bij het recente onder-
zoek werden weer diver-

se munten aangetroffen uit 
de negende eeuw (Karolin-
gische tijd), die in sommige 
gevallen zelfs terug te voeren 
zijn tot de Vikingen, maar die 
werden ook geslagen door de 
Angelsaksen. 
Nu is er een gevonden die 
door Scandinaviërs geslagen 
is, de Vikingen. Hollandia Ar-
cheologen komen later met 
een rapport over de munten.

Bijzondere muntenvondst
bij Doornduijn in Bakkum

Castricum - Op woensdag 
27 september om 10.00 uur 
start er in Bezoekerscen-
trum De Hoep in Castricum 

Haiku’s maken een cursus haiku-schrijven 
voor beginners. Deze kor-
te Japanse gedichtjes bevat-
ten slechts drie regels en zijn 
geïnspireerd op de natuur en 
de seizoenen. Een wandeling 

voor inspiratie hoort ook bij 
de cursus. 
De cursus bestaat uit vier 
lessen. Meer informatie en 
opgeven via www.taalwinkel.
com
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14 SEPTEMBER

Middeleeuws museum. 
Kasteelschip Vlotburg ligt tot 
19 oktober in Alkmaar aan de 
Kanaalkade t/o het politiebu-
reau. Elke dag geopend van 
11.00 – 18.00 uur.

Lezing edelsmid Babs Ban-
nenberg bij SUS in Uitgeest 
over haar werk. Het is moge-
lijk om iets aan te schaffen. 
De opbrengst gaat naar Nan-
cy Brantjes in Costa Rica. Van 
9.30 tot 11.00 uur.

15 SEPTEMBER

Evenement Willibrordus 
Draait Door Op Landgoed 
Willibrordus Heiloo op 15, 
16 en 17 september. Door de 
achtergrond van dit voormali-
ge GGZ-terrein wordt tijdens 
het evenement beoogd een 
knipoog te geven naar de psy-
chiatrie. Binnen de program-
mering is dit terug te vinden in 
verhalen, lezingen en presen-
taties, theater, films en work-
shops.

Muziektheater De tuinen 

van de herinnering van Beer 
Muziektheater in De Cirkel in 
Heemskerk om 20.30 uur met 
René Groothof.

Bloemenshow. Buurtcen-
trum d’Evelaer in Heemskerk 
staat op 15, 16 en 17 septem-
ber in het teken van de Ken-
nemer Bloemenshow Art des 
Fleurs. Met op zondag om 
10.00 uur de Kassencross.

Concert Lavinia Meijer en 
Pieter van Dijk in Grote Kerk 
Alkmaar met oude muziek, 
Einaudi en Glass op harp en 
orgel om 20.15 uur. Toegangs-
kaarten kunnen worden gere-
serveerd via www.taqathea-
terdevest.nl.

Avondexcursie voor volwas-
senen en kinderen in en om 
camping Geversduin in Castri-
cum. Dit is een excursie zon-
der verlichting. Aanmelden bij 
de receptie van Camping Ge-
versduin of info@campingge-
versduin.nl. Het vertrek is om 
20.30 uur vanaf de receptie.

Kaasmarkt in Alkmaar van 
10.00 tot 13.00 uur.

16 SEPTEMBER

Jongdierendag van klein-
diersportvereniging Jongleven 
bij Dierenwereld van Some-
ren, Strengweg 15 in Heems-
kerk. Gratis toegang, van 9.30 
tot 15.30 uur.

Dansklooster, Ecstatic 
Dance. Zelf dansen in De Vest 

Alkmaar vanaf 19.30 uur.

Open manegedag bij De 
Schimmelkroft van 11.30 tot 
17.00 uur en gratis toeganke-
lijk voor iedereen. Op het pro-
gramma staat allerlei activitei-
ten en demonstraties. Kerk-
weg 221b, Heemskerk

Rommelmarkt De Meent in 
Alkmaar van 10.00 tot 16.00 
uur.

Open podium in De Zwaan 
Uitgeest met diverse live-op-
tredens vanaf 20.00 uur.

A capella dubbelconcert 
Brothers-4-Tune en Anyway 
om 20.15 uur in Theater Ko-
ningsduyn in Geesterhage 
Castricum.

Liesbeth List, de musical - 
try-out in Het Kennemer The-
ater in Beverwijk. Aanvang 
20.15 uur. 19.30 uur.

▲

Taptoe in de historische bin-
nenstad van Alkmaar met de 
beste showkorpsen uit ons 
land. Naast het welbekende 
avondprogramma wordt er in 
de middag ook een streetpa-
rade door de binnenstad van 
Alkmaar gehouden. Aanvang 
taptoe 20.00 uur.

17 SEPTEMBER

Optredens bij De Oude Kwe-
kerij vanaf 14.00 uur met 
een jeugdtoneelgroep, twee 
bands, twee singer-songwri-
ters en een boventoonzanger. 
Het theater ligt in park De Ou-
de Kwekerij aan de Jan van 
Scorelkade 6 in Alkmaar.

Concert. The Think Big Band 
opent het seizoen bij Jazz 
Session Club Vredeburg in 
Limmen.

Concert Knoppenaccorde-
on en cello in De Cirkel in 
Heemskerk om 11.30 uur. 
Met Evgeny Suvorkin en Iva-
na Poparic.

IVN-natuurwandeling in het 
Heilooër Bos, start 10.00 uur 
bij de Kattenberg aan de Ken-
nemerstraatweg. Opgave is 
niet nodig. Een donatie wordt 
op prijs gesteld. Foto Paul ten 
Have.

Voorstelling van Unieke Za-
ken. Voor Ieorg Idur, naar 
Roald Dahl. Voor kinderen van 
vier tot acht jaar in De Vest 
Alkmaar, Aanvang 14.30 uur.

Korren of jutten in Bergen 

aan Zee met de IVN. De start 
is bij Parnassia Parkweg 2, 
Bergen aan Zee.

Braderie in het centrum Cas-
tricum met veel kramen, eten 
en drinken en attracties voor 
kinderen van 11.00 tot 17.00 
uur. ‘s Avonds Paper Plane bij 
cafe Balu. 

Uitleg planten. In en om de 
Schaapskooi in Bergen wordt 
uitleg gegeven over de (on)
eetbaarheid en geneeskracht 
van een aantal planten die 
in de directe omgeving van 
de Schaapskooi groeien. Om 
14.00 uur, gratis toegang.

Festival Vrienden van De 
Hout in Alkmaar. Afsluiting 
van het seizoen met optre-
dens van bands die Cultuur-
park de Hout een warm hart 
toedragen. Met uitgebreide 
beeldende kunstmanifestatie. 
Van 13.00 tot 18.00 uur.

Dansmiddag bij Willibrordus 
Draait Door voor ouderen en 
iedereen die de voetjes van de 
vloer wil. Aanvang 14.00 uur 
in De Strandwal op landgoed 
Willibrordus in Heiloo. Toe-
gang is gratis.

18 SEPTEMBER

‘De Alzheimers’. Voorstel-
ling door onderzoeksjournalist 
Stella Braam, auteur van de 
bestseller ‘Ik heb Alzheimer - 
het verhaal van mijn vader in 
deze tijd’. 
Om 20.00 uur bij de biblio-
theek in Castricum. 

19 SEPTEMBER

Openingsavond KVB in Uit-
geest met om 20.00 uur in De 
Zwaan de band ZôwasUt.

20 SEPTEMBER

Zomeravondconcert in Gro-
te Kerk Alkmaar. Verzoekpro-
gramma verzorgd door Frank 
van Wijk en Pieter van Dijk op 
orgel. Aanvang 20.15 uur. 
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Tims Secrets Sessions 
bij De Zwaan Cultureel

Uitgeest - Zaterdag 23 sep-
tember start het nieuwe the-
aterseizoen van De Zwaan 
Cultureel. En daar heeft men  
een mooie voorstelling voor 
uitgekozen: Tim Akkerman 
met Tim Secrets Sessions.  

In 2011 wist Tim Akkerman 
zich te ontworstelen aan het 
imago van tiener- en roc-
kidool en kwam met het 
zeer persoonlijk en ingeto-
gen album ANNO. Een moe-
dig mens dat zich kwetsbaar 
durft op te stellen en bereid 
is alles op te geven om te 
kunnen doen waar hij echt in 
gelooft!
Beeld je eens in… ontspan-
nen op de bank, een goed 
glas wijn en onvervalste mu-
ziek. Deze gedachte inspi-
reerde Tim Akkerman tot 
een nieuwe serie concerten 
waarin hij zijn publiek onder-
dompelt in de intieme setting 
van een imaginaire huiska-
mer: Tims Secret Sessions. 
Wie houdt van legendes als 
Bruce Springsteen en Pearl 
Jam wordt zeker ook een 
goede vriend van Tim Akker-
man. Hij ontpopt zich van tie-
ner rock idool tot een gerou-
tineerde singer songwriter, 

die met zijn gepassioneerde 
muziek en rauwzoete stem je 
hart diep van binnen raakt. 
Aanvang 20.15 uur. De toe-
gangsprijs is 13,50, Vrienden 
van de Zwaan Cultureel krij-
gen 2,50 korting. Kaartver-
koop via boekhandel Schuyt 
of aan de zaal (mits nog be-
schikbaar), of via de online 
kaartverkoop. Voor meer in-
formatie en andere voorstel-
lingen zie de website van De 
Zwaan Cultureel, www.de-
zwaancultureel.nl. (foto: Mar-
jolein Thijse)

Brimstone in De Zwaan
Uitgeest - De film Brimstone 
draait vrijdag 22 september 
in Filmhuis De Zwaan. Hoofd-
rolspeelster Liz (Dakota Fan-
ning) is een jonge vrouw die 
een gelukkig leven leidt, tot-
dat een mysterieuze domi-
nee (Guy Pearce) in het dorp 
verschijnt en alles wat Liz lief 
heeft probeert te verwoesten. 
Maar Liz is een doorzetter, 
geen slachtoffer. Een krachti-
ge vrouw die terugvecht voor 
een beter leven waar zij en 
haar dochter recht op heb-
ben. Deze film speelt zich af 
in de negentiende eeuw. De 

Nederlandse regisseur Mar-
tin Koolhoven dwingt je tot 
nadenken over wraak, reli-
gie, afkomst en vrijheid. Cari-
ce van Houten heeft een bij-
rol als de moeder van Liz. 
De zaal is open vanaf 19:45 
en de film begint om 20:15. 
Toegang 6 euro (“Vrienden 
v/d Zwaan” 5 euro) inclusief 
een kopje thee of koffie voor-
afgaand aan de film. Kaar-
ten zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij Boekhandel 
Schuyt aan de Middelweg 
139 in Uitgeest, of aan de 
zaal, indien nog beschikbaar.

Koersbal
Uitgeest - De S.U.S. heeft 
nog plaats bij de activiteit 
koersbal, iedere woensdag 
van 10.00 tot 12.00 uur in De 
Zwaan. Koersbal wordt ge-
speeld op een groene vilten 
mat, met acht ballen en een 
wit doelballetje (de jack). De 
spelers rollen om beurten de 
bal met de bedoeling deze 
zo dicht mogelijk bij de jack 
te krijgen. De deelnamekos-
ten bedragen tien euro voor 
een heel seizoen. Informatie: 
0251-319020.

Uitgeest - Ter gelegenheid 
van de Dag van de Ouderen 
organiseert de S.U.S. op don-
derdag 5 oktober een maal-
tijd (soep met lekkere brood-
jes) met muziek van het be-
geleidingsorkest van de Zin-
gende Zwanen. Donderdag 5 
oktober van 10.00 tot 12.30 
uur. Er is geen zaalverkoop. 
Kosten 5 euro.  Vooraf opge-
ven is noodzakelijk en mo-
gelijk tot 4 oktober in dorps-
huis De Zwaan of via 0251-
319020.

Maaltijd 
met muziek

De column van Monique.....

We waren tijdens eerdere vakanties in Toscane nog nooit naar het strand geweest om de 
simpele reden dat we er te ver vanaf zaten. We misten het niet want met een zwembad op 
pinklengte afstand van ons onderkomen, hadden we voldoende verkoeling. Het ontlokte een 
vakantiebuurman, die precies drie stappen meer moest zetten om er te komen, de stevige 
uitspraak: “Wat een téringeind lopen naar dit  zwembad zeg!” Dit keer besloten we toch met 
onze twee gezinnen de haarspeldbochterige reis te ondernemen richting Spiaggi. Op inter-
net hadden onze nazaten een bountystrand gespot met azuurblauw water en onwerkelijk wit 
zand zoals op de Malediven. De auto werd in Vada geparkeerd en verwachtingsvol wandel-
den we door straatjes zoals die er in kustdorpen bij liggen. Het toerisme kwam in volle hevig-
heid naar voren naarmate we de zee naderden. Van de beloofde blanke zandkorrels was aan-
vankelijk weinig te zien, rotsen daarentegen waren er in overvloed. We lieten ons niet ont-
moedigen en marcheerden vrolijk verder terwijl we badgasten op piepkleine stukjes vie-
zig, donker zand zagen liggen. Het leek in niets op het, ons door internet beloofde, hagelwit-
te strand. We naderden een hek waar entree betaald moest worden om richting zee te ko-
men. Dit bleek een priveclub waar toeristen geweerd werden en ik kon het mij nog voorstel-
len ook. Jammer was ’t wel want het zag er schoon en aantrekkelijk uit. De tocht ging aarze-
lend door want inmiddels waren we een half uur verder. Onze vriend die een aardig woord-
je Italiaans babbelt, begreep van een paar tandenloze mannetjes dat we nog iets verder 
moesten doorlopen. Na enige tijd bereikten we wat ons betreft een goede plek, hoewel dit 
nog niet het tropisch uitziende gedeelte was, en kochten van een Afrikaanse meneer, stoe-
len en schaduw. De prijs deed ons vermoeden mede eigenaar te zijn geworden van zijn to-
ko. Wij zagen surfers in de branding prachtige, acrobatische toeren uithalen en op zeker mo-
ment besloten we een wandeling richting tropische idylle te maken. We naderden inderdaad 
een onwerkelijk paradijselijk stuk strand maar om er echt te komen moest je eerst voorbij 
een bordje. Daarop stond in het Italiaans dat je hier beter niet je windschermpje kon opzet-
ten en zeker niet de zee in moest wandelen. De reden werd al snel duidelijk toen we land-
inwaarts een fabriek zagen die een dikke stroom warme drab in zee loosde. Deze Rosigna-
no Solvay fabriek bleek een soort soda te produceren en braakte een deel van het afvalwater 
in zee, waardoor het zand automatisch bleekte. Het gebied werd verderop bevolkt door vele 
selfiemakende toeristen om het thuisfront jaloers te maken. Hoewel genoeg mensen het wa-
ter in liepen, zag ik er toch vanaf. Ik had in Nederland met zorg een blauwe bikini uitgezocht 
en voelde er weinig voor om met een wit exemplaar het water te verlaten. 

Monique Teeling

Tropisch

Met gratis huisdieren keuring
Jong dierendag 2017
Uitgeest - Bij Dierenwereld 
van Someren zal zaterdag 16 
september de jaarlijkse Jong-
dieren dag van kleindiersport 
vereniging jongleven gehou-
den worden. Er zijn in to-
taal 106 dieren ingeschreven 
waarvan 74 hoenders en 32 
konijnen. Kleindiersportver-
eniging Jong Leven Uitgeest 
bestaat al meer dan 50 jaar. 
Zij hebben als hobby het fok-
ken van hoenders, konijnen, 
cavia’s of sierduiven. Dit in 
vele soorten en kleuren. Om 
de originele ras-beschrijving 
na te streven. Neem een kijk-
je op de website www.jong-
leven. 
Door de vaak jarenlange er-
varing met het houden en 

fokken van de dieren be-
schikken de leden van Jong 
Leven Uitgeest over veel vak-
kennis die zij graag met an-
deren willen delen.
Nieuwe leden, oud of jong, 
zijn dan ook van harte wel-
kom in de vereniging en zij 
kunnen rekenen op deskun-
dige hulp bij het verzorgen 
van hun dieren.
Informatie over de vereni-
ging en het lidmaatschap van 
Jong Leven Uitgeest wordt 
graag verstrekt door de se-
cretaris F. Redeker, tel. 072-
5330547, www.jong-leven.nl.
Dierenwereld Van Someren 
vindt u op de Strengweg 15 
in Heemskerk. Gratis toe-
gang van 9.30 tot 15.30 uur.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De Ziendervaart, ook wel het watertje de Zien genoemd, loopt parallel aan de 
Geesterweg vanaf het hertenpark naar Molen De Kat en is ongeveer 2 kilometer lang. De 
vaart geeft momenteel een prachtig aangezicht/spiegelbeeld en dat met een vleugje najaar. 
Foto en tekst: Ger Bus

Wat gebeurt er met het pand op de hoek 
Middelweg/Dokter Brugmanstraat?

Uitgeest - Op de hoek van de Middelweg 
en de Dokter Brugmanstraat wordt gewerkt 
aan een nieuwe gevel en achterliggend ge-
bouw. Dat zal iedereen zijn opgevallen. Hier-
onder beschrijft de Vereniging Oud Uitgeest 
de geschiedenis van dit pand.

Op bovenstaande foto van rond 1930 was 
hier de kruidenierswinkel J. Veenis. La-
ter kwam Balster in de zaak, daarna Groot-
jes. Toen werd het de dierenwinkel “De Tijd-
geest” van  Van Tol en tenslotte in 1981 van 
Ria van Tol- van Lieshout. In 2011 was dit de 
Dierenspeciaalzaak/Hengel-
sport Rentenaar.
Links was de winkel en rechts 
op ongeveer 1 meter naar ach-
teren was het pakhuis. Het 
pakhuis heeft een hijsbalk bo-
ven de openslaande glasdeu-
ren. De winkel heeft twee bo-
venramen met zogenoemde 
“keperbogen”. Boven de deur 

staat geschreven: Van Nelles koffie en thee 
en daaronder : engros J.Veenis en detail. Dit 
was dus indertijd een groothandel en een 
winkel.
De afbeelding hieronder staat ons allen nog 
voor de geest. Het was de Dierenspeciaal-
zaak “De Tijdgeest”. Voor de winkel en voor 
het pakhuis is één brede gevel geplaatst van 
rode stenen gemetseld. De voorpuien van 
winkel en pakhuis liggen in hetzelfde vlak. 
Deze verbouwing vond misschien rond 1950 
plaats.

Het profiel met twee gebroken kappen van 
de oorspronkelijke gevels komt terug. De on-
derpuien hebben andere raam- en deurpar-

tijen. Op de verdieping van 
het pakhuisgedeelte komen 
de luiken met de hijsbalk 
terug. Het geheel krijgt een 
witte stuclaag en een don-
kergetinte plint. De winkel 
wordt een rijwielreparatie-
zaak en in het pakhuisge-
deelte rechts komen twee 
appartementen.

Uitgeest - Zaterdag 9 sep-
tember was het dan zo ver. 
Stormvogels 1 speelde de 
eerste wedstrijd op het nieu-
we kunstgrasveld, de vuur-
doop. Opponent was het uit 
Alkmaar afkomstige DSO, 
welke afgelopen seizoen uit 
de tweede klasse was gede-
gradeerd.  Het team van trai-
ner/coach Ton van Duijn was 
allesbehalve compleet, Je-
roen Kuijk, Maartje Vermij en 
Demi Erkelens ontbraken. Dit 
betekende dat Romy Erke-
lens voor het eerst in de ba-
sis startte en deze rol uitste-
kend invulde.

De Uitgeester formatie liet 
zich niet imponeren door de 
op papier veel sterker inge-
schatte tegenstander en nam 
brutaal de leiding in het du-
el. Na een kwartier spelen 
was de score 3-0 in het voor-
deel van onze dorpsgenoten, 
door treffers van Sebastiaan 
van den Bosch, Lisa Haije en 
Danny Haije.  Een verdien-
de voorsprong. De ploeg van 
Van Duijn speelde verzorgd 
en had ook daadwerkelijk het 
betere van het spel.  Dat DSO 
terug kon komen in de wed-
strijd lag meer aan het feit 
dat de Uitgeesters enig for-
tuin ontbeerden in de afron-
ding. Met nog twee minuten 
te spelen in de eerste helft 
vlogen de doelpunten de toe-
schouwers om de oren, waar-
bij de stand van een 5-4 voor-

sprong veranderde naar 7-7  
op slag van rust.  “Zuur”, con-
stateerde Van Duijn tijdens 
de rust, maar mits de juiste 
focus kon worden gehouden 
was hij ervan overtuigd dat er 
iets te halen viel. Zijn ploeg 
was  om uiteenlopende rede-
nen uiterst getergd en dat gif 
kwam er in de tweede helft 
goed uit. Door drie treffers 
op rij leidden  hadden “de 
Vogels” een identieke start 
als bij aanvang van de wed-
strijd, met het verschil dat de 
voorsprong nu niet meer uit 
handen werd gegeven.  DSO 
kwam weliswaar nog even 
terug tot 10-9, waarna er een 
fase volgde dat alleen Storm-
vogels de mand nog wist te 
vinden. 

De ploeg liep uit naar 14-9 en 
kwam geen moment meer in 
gevaar.  Beide partijen wis-
ten in de slotfase nog een-
maal trefzeker te zijn, waar-
door de partij eindigde in 
een 15-10 overwinning voor 
de Uitgeesters. Opmerkelijk 
feit was dat alle Stormvogels 
spelers in deze wedstrijd tot 
scoren wisten te komen.

Doelpunten:
Sebastiaan van den 
Bosch(4), Ward Betjes(2), Jo-
se Heijne(2), Gerard Valke-
ring(2), Romy Erkelens(1), 
Danny Haije(1), Lisa Haije(1), 
Sjoerd Noorda(1) en Eveline 
Nootebos(1)

     Korfbalflits
       Stormvogels

Jeugd welkom
Uitgeest - Met de aanleg van 
het nieuwe kunstgrasveld,  
een aantal prima resultaten 
bij de opening van de veld-
competitie en volop groei-
potentie, wil Stormvogels de 
jeugd van Uitgeest enthou-
siasmeren om zich aan te 
sluiten bij de club. Korfbal is 
een dynamische sport waar-
bij jongens en meiden met 
elkaar spelen, uniek in zijn 
soort!  De vereniging orga-
niseert daarnaast ook  veel 
activiteiten om binding met 
de leden te houden. Gezel-
ligheid en sportiviteit gaan 
daarom hand in hand. 
De sport is geschikt voor 
jong tot oud, aansluiten kan 
al vanaf 4 jaar, waar kinde-
ren op spelender wijs ken-
nis kunnen maken met de 
sport. In het na- en voorjaar 
wordt er buiten gespeeld, in 
de wintermaanden wordt het 
comfort van een sporthal ge-

zocht.  Lijkt het jou ook wat 
om een keer te proberen, in-
formeer dan nu naar de mo-
gelijkheden; stormvogels.uit-
geest@knkv.nl. Vrijblijvend 
meetrainen om te orienteren 
is geen probleem.
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Uitbreiding cursussen 
van Joop Bakker 

Castricum - Op 11 oktober 
gaan opnieuw de teken- en 
schildercursussen van Joop 
Bakker van start, aanmelden 
is nog mogelijk. In negen les-
sen, telkens op de woens-
dag van 10.00 tot 12.00 (le-
ren schilderen 2) en van 
13.30 tot 15.30 (leren teke-
nen) wordt de cursisten ver-
trouwd gemaakt met tekenen 
en worden vaardigheden bij-
gebracht op het gebied van 
schilderen. 
Joop Bakker is verbonden als 
vrijwilliger aan het Strand-
vondstenmuseum en heeft  
een driejarige opleiding ge-

volgd bij Crejat te Alkmaar. 
Een gedeelte van zijn werk 
wordt permanent tentoonge-
steld in het Strandvondsten-
museum. Meer gedetailleer-
de informatie over de cur-
sussen en het werk van hem  
is te vinden op www.joop-
bakker.nl. Aanmelden via in-
fo@joopbakker.nl of 06-
40455871.Op de foto: Joop 
Bakker kon zich onlangs ver-
heugen op Koninklijke be-
langstelling voor een van 
zijn grootste schilderijen De 
SS Rotterdam, opnieuw te 
bezichtigen in het Strand-
vondstenmuseum.

Castricum opent Taalhuis 
voor laaggeletterden

Castricum - Wethouder 
Kees Rood opende op don-
derdag 7 september het 
Taalhuis in de bibliotheek 
van Castricum. Het is de plek 
voor mensen die niet goed 
kunnen lezen, schrijven of, 
rekenen, of die op de com-
puter slecht uit de voeten 
kunnen. Zij hebben daar-
door nogal eens problemen 
om zich goed te redden in de 
maatschappij. Het Taalhuis 
is laagdrempelig. De mede-
werkers helpen ze met infor-
matie over trainingen en cur-
sussen en geven tips over 
wat het beste bij hen past. Ze 
helpen ook als er concrete 
vragen zijn voor hulp bij le-
zen, invullen van formulieren, 
of begrijpen van webteksten. 
Zo’n 15 procent van de Ne-
derlanders kan zich onvol-
doende redden omdat ze 
‘laaggeletterd’ zijn. Dat is 
lastig want in onze talige sa-
menleving moeten we steeds 
meer digitaal regelen. Ook 
in de gemeente Castricum 
kan een flinke groep inwo-
ners daardoor basiszaken 
niet of moeilijk zelf afhande-
len. Het leidt tot praktische 
problemen, zoals het niet be-
talen van rekeningen of het 
niet aanvragen van uitkerin-
gen of regelingen. Boven-
dien schamen zij zich daar 
vaak voor.
Wethouder Rood stelt: ,,Dat 
druist in tegen wat de ge-
meente belangrijk vindt: 
mensen moeten zelfstan-
dig kunnen zijn, zich in grote 
mate kunnen redden, met of 
zonder hulp van een ander. 
Daarom gaat de gemeen-
te het ze makkelijker ma-

ken. Door hulp laagdrempe-
lig te maken, door ze te trai-
nen in lezen, schrijven en re-
kenen. Daarvoor is vanaf 7 
september Het Taalhuis Cas-
tricum. Verder gaan we zelf 
ook eenvoudiger schrijven. 
Kortere zinnen, logische op-
bouw, geen vakjargon, direct 
de inwoner aanspreken.”
Aanvullend hierop gaat de 
gemeente binnenkort het 
Taalakkoord ondertekenen. 
Daarin verklaren overheden, 
maatschappelijke organisa-
ties, werkgevers- en werk-
nemersorganisaties en be-
drijfsleven om samen laag-
geletterdheid in de maat-
schappij tegen te gaan. In de 
praktijk betekent het dat de 
gemeente haar maatschap-
pelijke partners vraagt hun 
medewerkers bewust te ma-
ken van signalen van laag-
geletterdheid: door balie-
medewerkers, leden van 
wijkteams, schuldhulpver-
leningsinstanties, welzijns-
werkers, sociaal raadslieden, 
maatschappelijk werkers, 
praktijkondersteuners, job-
coaches, bestuurders.

Geopend
Het Taalhuis is open op elke 
vrijdag van 11.00-12.00 uur. 
Daaraan voorafgaand, van 
9.30-11.00 uur, wordt er de 
activiteit Samenspraak geor-
ganiseerd voor iedereen die 
wil oefenen in de Nederland-
se taal. 
Op dinsdag tussen 13.00 en 
16.00 uur kunnen inwoners 
in het Open Leercentrum er 
terecht met vragen gericht 
op taal, rekenen en compu-
tervaardigheden.

Bakkum - De Pluktuin op 
de Limmerweg in Bakkum-
Noord blijft voorlopig be-
staan, tenminste als er ex-
tra parkeerplaatsen worden 
gerealiseerd. Het noodzake-
lijke, maar illegale, schuur-
tje op het stuk land mag blij-
ven staan. Buren hadden be-
zwaar gemaakt tegen de be-
bouwing, maar zelf hadden 
die buren een huis gebouwd 
zonder vergunning. Dat werd 
weer door Piet Liefting van 
de Pluktuin tegengewerkt. 
Na bemiddeling via de ge-
meente deden de strijdende 
partijen water in de wijn en is 
er overeenstemming bereikt. 
In de Pluktuin is het mogelijk 
vanaf het voorjaar tot aan de 
herfst zelf een boeket samen 
te stellen met bloemen direct 
van het land.

Pluktuin blijft

Amakloop in aantocht

Akersloot - Op zondag 24 
september wordt de 33e edi-
tie van de Amak trimloop ge-
lopen. Er kan gekozen wor-
den tussen 5, 10 en 15 km. 
De start is bij de handbalkan-
tine aan de Boschweg 3 om 
11.00 uur. Voor de eerste drie 
op iedere afstand zijn prijzen 
te winnen.
De jeugd tot en met acht jaar  
loopt de halve mijl (805m) 
en de oudere jeugd tot en 

met dertien jaar de hele mijl 
(1.610m). De halve mijl start 
om 10.00 uur en de hele mijl 
om circa 10.15 uur. Deelna-
me voor de jeugd is gratis. 
De jeugd krijgt na afloop een 
medaille en maakt kans op 
prijzen in de verloting.
Inschrijven kan op zondag 24 
september vanaf 9.00 uur in 
de kantine. Voorinschrijving 
is mogelijk via www.inschrij-
ven.nl.

Buurtboxspel
Castricum - In het najaar 
worden in veel buurten in 
Castricum, Bakkum, Limmen 
en Akersloot buurtfeesten 
gevierd. Een prachtige mo-
gelijkheid om elkaar te ont-
moeten en de contacten in 
de buurt te verstevigen.
Welzijn Castricum biedt voor 
buurtfeesten het Buurt-
boxspel aan dat  buurtbe-
woners helpt om elkaar op 
een leuke manier (nog) be-
ter te leren kennen. Ook ko-
men buurtbewoners met be-
hulp van het spel te weten 
wat er in de buurt speelt en 
wat de wensen zijn voor ver-
beteringen. Het Buurtboxspel 
is een kleurrijk kaartspel dat 
naar keuze met een grote of 
kleine dobbelsteen binnen 
of buiten gespeeld kan wor-
den. Het kan gaan om klei-
ne of grotere groepen. Doet 
de buurt mee aan Burendag, 
dan is het spel een interes-
sante en dynamische aan-
vulling. Welzijn beschikt over 
meerdere spelen en leent de 
spelen kosteloos uit. Ook kan 
Welzijn Castricum adviezen 
geven als dit gewenst is en 
het spel begeleiden. Neem 
contact op met Welzijn Cas-
tricum, Geesterduinweg 5 
in Castricum. Telefoon 0251 
656565, of mail naar: info@
welzijncastricum.nl.

Jeugdvisdag
Regio - Hengelsportvereni-
gingen uit Uigeest, Bever-
wijk, Heemskerk, Krommenie, 
Castricum en LImmen hou-
den zondag 17 september 

een grote jeugdvisdag in Uit-
geest. Iederen tussen de ne-
gen en achtien jaar kan mee-
doen.  Deelname is gratis en 
materialen zijn aanwezig. Wel 
aanmelden bij de visclub in 
eigen gemeente.

Cursussen vrijwilligers en 
mantelzorgers gebundeld

Castricum - De website 
van de Vrijwilligersacademie 
voor Bergen, Uitgeest, Cas-
tricum en Heiloo is te vinden 
op www.vrijwilligersacade-
miebuch.nl. De Vrijwilligers-
academie biedt aan vrijwil-
ligers en mantelzorgers in 
de vier gemeenten een uit-
gebreid scholings- en trai-
ningsaanbod. De vier loka-
le steunpunten voor vrijwil-
ligerswerk werken hierin sa-
men, waardoor het aanbod 
aanzienlijk groter is en deel-
nemers ook buiten hun ei-

gen gemeentegrenzen kun-
nen zoeken en inschrijven.
De academie biedt work-
shops, trainingen en cur-
sussen voor vrijwilligers en 
mantelzorgers die al actief 
zijn maar zich verder wil-
len verdiepen en bekwamen. 
Ook mensen die graag vrij-
willigerswerk willen gaan 
doen maar niet precies we-
ten voor welke organisatie 
of in welke richting, kunnen 
bij de academie terecht. Veel 
cursussen zijn via e-learning 
te volgen. 

www. .nl

www. .nl
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Hoe verder met de S.U.S.?
Uitgeest - Tijdens de open-
bare, goed bezochte verga-
dering van de commissie Sa-
menlevingszaken in het ge-
meentehuis van Uitgeest, 
hield penningmeester Theo 
Duivenvoorden maandag 4 
september een pleidooi voor 
het voortbestaan van Stich-
ting Uitgeester Senioren. 

De S.U.S. is een succesfor-
mule en geeft al vijftien jaar 
uitvoering aan het ouderen-
beleid van de gemeente. Zij 
haalt ouderen uit hun iso-
lement door onder ande-
re maatschappelijke opvang 
te bieden en de leefbaar-
heid en sociale samenhang 
te bevorderen. Bingo, Engel-
se les, Biljarten, workshops, 

excursies, lezingen, bedenk 
het en de S.U.S. organiseert! 
Theo Duivenvoorden herin-
nerde aanwezigen aan het 
gedwongen vertrek in 2005 
uit het Dienstencentrum en 
de belofte van het gemeente-
bestuur dat de S.U.S., zolang 
het gebouw De Zwaan zou 
bestaan, gebruik mocht ma-
ken van het hele gebouw op 
de werkdagen tussen 09.00 
en 17.00 uur. Dit werd vast-
gelegd in de exploitatie-over-
eenkomst met De Zwaan en 
de huurovereenkomst met de 
S.U.S. Tot ieders grote verba-
zing heeft het college deze 
exploitatie-overeenkomst af-
gelopen januari ingetrokken 
omdat zij 10 jaar lang ge-
noeg vonden voor een over-

eenkomst. En dat terwijl een 
groeiend aantal senioren de 
weg naar het dorpshuis weet 
te vinden en met groot en-
thousiasme elk jaar weer 
deelneemt aan de vele acti-
viteiten die geboden worden. 
Theo: “Helaas zijn wij al ja-
ren in huurconflict met De 
Zwaan, die als verhuur-
der zeggenschap wil krijgen 
over de tijden tussen 09.00 
en 17.00 uur en eigenhandig 
de prijzen van de drankjes 
wil bepalen. Wij vermoeden 
dat de gemeente geen par-
tij meer wenste te zijn in dit 
conflict. Verder is onze admi-
nistratief medewerkster al 
wegbezuinigd en nu wil men 
Sociaal cultureel werker Car-
la van Megen, de grote motor 

Bingo, een van de activiteiten die de S.U.S. organiseert en waar veel senioren altijd naar uitkijken

achter de S.U.S., ook bij ons 
weghalen. Zij heeft een HBO 
opleiding en doet gekwalifi-
ceerd werk voor de S.U.S. zo-
als het coördineren van al-
le activiteiten, het begeleiden 
van de ongeveer 125 vrijwil-
ligers, jaarprogramma op-
stellen en jaarverslagen ma-
ken. Carla is van onschatbare 
waarde en kan, met alle res-
pect, niet vervangen worden 
door een vrijwilliger. In prin-
cipe maakt het ons niet uit 
als Carla van Megen gedeta-
cheerd wordt vanuit bijvoor-
beeld Welzijn Castricum, als 
wij onze vakkracht maar kun-
nen behouden.”

Inmiddels is er enorme onrust 
ontstaan onder de Uitgeester 
senioren maar ook onder al-
le S.U.S. medewerkers. Theo: 
“De bestuursleden zijn boos. 
Zij hebben jarenlang ziel en 
zaligheid hierin gestopt maar 
door dit alles daalt de moti-
vatie tot het nulpunt. De ge-
meente zegt dat de S.U.S. be-
langrijk is en niet moet stop-
pen maar onze vraag is hoe 
dan? De overheid pleit ervoor 
dat men op elkaar blijft let-
ten maar dat valt straks weg. 
Toch blijf ik hoop houden dat 
wij er samen met brede po-
litieke steun van ons hoog-
ste orgaan in het gemeen-
tebestuur ‘de gemeenteraad’ 
uit komen en dat de profes-
sionele ondersteuning niet 
stopgezet wordt. Bovendien 
hopen wij op een fatsoen-
lijke en werkbare manier in 
De Zwaan te kunnen blijven 
functioneren. (Monique Tee-
ling)

Uitgeest - Zondagochtend 
om half twaalf reed de be-
stuurster van een personen-
auto over de linker rijstrook 
van de A9. Zij werd afgeleid 
door haar dochtertje op de 
achterbank, kwam met een 
wiel naast de weg en raakte 
de macht over het stuur kwijt.
Het voertuig spinde naar de 
andere kant van de weg en 
kwam tegen de vangrail tot 
stilstand.
De personenauto raakte dus-
danig beschadigd, dat deze 
moest worden weggesleept.

Eenzijdige 
aanrijding

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen de komende dagen 
gepland: Woensdag 13 sep-
tember: 19.00 uur H. Eucha-
ristieviering in de kapel.
Vrijdag 15 september: 19.00 
uur Woord en Communievie-
ring in Geesterheem.  
Zaterdag 16 september: geen 
viering.
Zondag 17 september: 09.00 
uur H. Eucharistieviering 
m.m.v. Lau’s Deo.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 17 
september plaats in de kerk 
op de Castricummerweg in 
Uitgeest, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is Ds. E. Plaisier. 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Uitgeest - In de nacht van 
vrijdag op zaterdag rond drie 
uur werd een onbekend per-
soon gezien in een garage-
box aan de Hollandse Tuin, 
die even later wegliep met 
iets in zijn handen. Een on-
derzoek in de omgeving le-
verde op dat moment niets 
op. De volgende ochtend 
werden echter twee koffers 
met gereedschap aangetrof-
fen in de omgeving.
Verder wordt er niets vermist.

Diefstal uit 
garagebox

Velsen-Zuid - Rabobank 
IJmond organiseert op 
woensdagavond 20 septem-
ber de Prinsjesdaglezing met 
Jack de Vries. Geïnteresseer-
den zijn vanaf 18.30 uur wel-
kom in het Rabobank IJmond 
Stadion. De lezing start om 
19.00 uur en wordt rond 
21.00 uur afgesloten met een 
netwerkborrel.
Jack de Vries, voormalig po-
liticus en spindoctor van het 
CDA, neemt de aanwezigen 
mee in de plannen van het 
kabinet voor komend jaar. 
Daarnaast geeft hij zijn eigen 
visie op de plannen en praat 
hij de zaal bij over de belang-
rijkste (internationale) eco-
nomische ontwikkelingen.
In het tweede deel van de 
Prinsjesdaglezing worden 
de nationale implicaties van 
Prinsjesdag vertaald naar de 
IJmond. Hierbij gaat Jack de 
Vries onder leiding van Gert-
jan Huijbens in gesprek met 
een panel van lokale experts 
waaronder Frans Baud (di-

recteur KVSA) en Ton van 
der Scheer (voorzitter OV 
IJmond). Zo weet u aan het 
eind van de avond precies 
wat Prinsjesdag voor u als 
ondernemer in de IJmond 
betekent. 
Er is een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar. Aanmelden 
kan via rabo.nl/ijmond/prins-
jesdag.

Openingsavond KVB 
met optreden ZôwasUt
Uitgeest - Traditiegetrouw 
opent de Katholieke Vrou-
wen Beweging het seizoen 
met een Heilige mis in de 
O.L.V. Geboorte kerk dinsdag 
19 september om 19.00 uur. 
Om 20.00 uur wordt de avond 

voortgezet in de Zwaan met 
de band ZôwasUt. Deze band 
bestaat al 15 jaar en zal de 
dames vermaken met mooie 
luisterliedjes, heerlijke instru-
mentale nummers en her-
kenbare feestliedjes.



Weer bekerwinst voor 
FC Uitgeest Vrouwen 1

Uitgeest - FC Uitgeest Vrou-
wen 1 heeft de tweede be-
kerwedstrijd van dit seizoen, 
ook gewonnen. Op bezoek 
bij KFC in Zaandijk, hebben 
de dames geen grappen ge-
maakt en hebben de 3 pun-
ten meegenomen naar  Uit-
geest. Met een eindstand 
van 1-5, met een nieuwe op-
stelling en dat was zeker niet 
verkeerd.
Al na 2 minuten, schoot Lau-
ra, gepositioneerd op het 
middenveld, van afstand 
raak. Na 9 minuten spe-
len werd het zelfs 0-2 door 
Dawn.
Maar na 14 minuten, na een 
miscalculatie in de verdedi-
ging, wees de scheidsrechter 
naar de stip en werd het 1-2. 
Dit was tevens ruststand.
In de tweede helft begon KFC 
heel fel maar de vrouwen van 

Uitgeest, hadden steeds een 
antwoord klaar.
Na 50 minuten spelen liet 
Romee zien wat een nummer 
10 hoort te doen en rondde 
haar mooie actie af, met een 
fraai doelpunt.
Zeven minuten later benut-
te ook Anouk de Goede een 
vrije trap, die ze feilloos ach-
ter de doelvrouw van KFC 
schoot.
Kort daarna, moest zij echter 
geblesseerd het veld verla-
ten. Dat was wel een domper.
In de 80ste minuut teken-
de de doorgebroken Manon 
voor de eindstand  van 1-5.
Sanne, die haar eerste minu-
ten maakte na blessure leed, 
kwam een paar keer gevaar-
lijk voor het doel van KFC, 
maar vond steeds een ver-
dediger of doelvrouw in haar 
weg.

Woman of the match is Tanja 
Langendijk. Met haar inzicht, 
snelheid en kracht, heeft zij 
het zowel de aanvallers als 
de verdedigers van KFC heel 
moeilijk gemaakt.

Uitgeest - Zaterdag stond 
de 4e en voorlaatste Natoer 
vlucht vanuit het Belgische 
Menen op het programma 
van de duivenliefhebbers van 
P.V. de Vliegende Vleugels. 
De laatste vluchten van het 
seizoen geeft het altijd wel 
problemen om nog een res-
pectabel aantal duiven aan 
de start de krijgen. Door het 

korten van de dagen gaat 
de duif op ‘n natuurlijke wij-
ze zijn verenpak vernieuwen 
en wordt het voor de liefheb-
ber moeilijk om nog een aan-
tal duiven voor de wedstrijd 
uit te kunnen zoeken. Maar 
rond 15 augustus gaat de na-
tuur toch echt z’n werk doen 
en komt er een einde aan 
het vliegseizoen voor de dui-

       Zo vlogen 
       de duiven 

Maandag 11 september
FC Uitgeest JO10:5-Sporting Krommenie JO10:5 17:30
Donderdag 14 september
FC Uitgeest JO19:2-WV HEDW JO19:3 19:30
FC Uitgeest 2-Hollandia T 2 20:00

Zaterdag 16 september 
Senioren:
Jong Holland 1 FC Uitgeest 1 (zon)15:00
Jongens:
Schoten JO17:1-FC Uitgeest JO17:2 12:45
Jong Holland JO17:2-FC Uitgeest JO17:3 10:30
FC Uitgeest JO17:4-SVIJ JO17:1 13:00
VVC JO15:1-FC Uitgeest JO15:1 12:00
BOL JO15:1-FC Uitgeest JO15:2 12:15
FC Uitgeest JO15:3-DEM JO15:4 13:00
WSV 30 JO15:3-FC Uitgeest JO15:4 12:35
Sporting Krommenie JO15:4-FC Uitgeest JO15:5 13:30
FC Uitgeest JO15:6-Sporting Krommenie JO15:5 11:30
IJmuiden JO13:1-FC Uitgeest JO13:2 10:00
FC Uitgeest JO13:3-Foresters de JO13:4 11:30
Velsenoord JO13:1-FC Uitgeest JO13:4 10:15
Zaandijk JO13:2-FC Uitgeest JO13:5 09:00
FC Uitgeest JO12:1-ODIN 59 JO12:2 09:00
Pancratius JO12:5-FC Uitgeest JO12-2 13:15
Sporting Krommenie JO11:1-FC Uitgeest JO11:1 09:00
Sporting Krommenie JO11:2-FC Uitgeest JO11:2 09:00
FC Uitgeest JO11:3-Grasshoppers JO11:1 09:00
FC Uitgeest JO11:4-DWB JO11:1 10:15
FC Uitgeest JO11:5-ADO '20 JO11:4 10:15
FC Uitgeest JO10:1-DEM JO10:3 09:00
Bloemendaal JO10:4-FC Uitgeest JO10:2 08:30
Reiger Boys JO10:2-FC Uitgeest JO10:3 13:45

SVA JO10:2-FC Uitgeest JO10:4 09:45
Meervogels 31 JO10:2-FC Uitgeest JO10:5 09:00
FC Uitgeest JO9:1-Onze Gezellen JO9:1 09:00
FC Uitgeest JO9:2-WSV 30 JO9:1 10:15
BOL JO9:1-FC Uitgeest JO9:3 08:45
Sporting Krommenie JO9:3-FC Uitgeest JO9:4 10:15
Sporting Krommenie JO9:4-FC Uitgeest JO9:5 09:00
FC Uitgeest JO8:2-DEM JO8:3 10:15
FC Uitgeest JO8:3-SVIJ JO8:4 09:00
Meisjes:
Egmondia MO19:1-FC Uitgeest MO19:1 13:00
DSS MO17:2-FC Uitgeest MO17:2 09:00
FC Uitgeest MO15:1-Fortuna Wormerv. MO15:1 11:30
SDZ MO15:2-FC Uitgeest MO15:2 13:00
Assendelft MO13:1-FC Uitgeest MO13:2 09:00
FC Uitgeest MO11:1-BOL MO11:2 10:15

Zondag 17 september 
Senioren:
FC Uitgeest 2-FC Den Helder 2 10:00
FC Uitgeest 4-Geel Zwart 30 2 10:00
Flamingo s 64 (de) 4-FC Uitgeest 5 11:30
Hercules Zaandam sc 6-FC Uitgeest 6 10:00
DSS 8-FC Uitgeest 7 12:45
FC Uitgeest 8-SRC 3 12:00
FC Uitgeest 9-FC Uitgeest 10 12:00
Dames:
Zaandijk VR1-FC Uitgeest VR1 10:00
Jongens:
FC Uitgeest JO19:1-LSVV JO19:1 12:00
FC Uitgeest JO19:2-Nieuw Sloten sv JO19:1 14:00
FC Uitgeest JO19:3-Sporting Krommenie JO19:1 14:00
SDZ JO19:2-FC Uitgeest JO19:4 13:15

In eerste competitiewedstrijd
FC Uitgeest 35+ 
vrouwen strijdvaardig
Uitgeest - Vrijdag 8 septem-
ber was de dag waar ieder-
een weer naar uit had ge-
keken: de eerste competi-
tie wedstrijd na de zomer-
stop voor FC Uitgeest 35+ 
vrouwen. Met een compleet 
nieuw outfit en goede moed 
reden ze naar DRC te Am-
sterdam waar het water met 
bakken uit de hemel kwam. 
Hun voetbal skills werden 
dus meteen op de proef ge-
steld. Een nieuwe competi-
tie met nieuwe tegenstan-
ders is altijd spannend, deze 
competitie zijn dat Koedijk, 
WMC en DRC. De aanvangs-
wedstrijd tegen Koedijk be-
loofde dan ook meteen een 
zware pot te worden. Koedijk, 
waar FC Uitgeest tijdens het 
ICGT toernooi nog een ge-
lijkspel wist uit te slepen, was 
tactisch goed voorbereid en 
zorgde voor de nodige weer-
stand. Een paar mooie kan-
sen voor FC Uitgeest wa-
ren helaas niet genoeg om te 
voorkomen dat Koedijk met 
de winst naar huis ging.

De wedstrijd tegen DRC was 
spannend, waarbij er goed 
druk werd gezet door FC Uit-
geest en er zelfs mooie com-
binaties werden gemaakt. 
Inmiddels waren we door-
weekt. De drainage van het 
kunstgrasveld kon de grote 
hoeveel regen maar net aan, 
echter de inzet werd er niet 
minder om, sterker nog, deze 
werd alleen maar beter! He-
laas konden we niet voorko-
men dat DRC een goal maak-
te en werd ook de tweede 
wedstrijd nipt verloren.
Het laatste duel tegen WMC, 
die kort geleden in de vrou-
wen 35+ competitie zijn ge-
start, ging zeer voortvarend 
van start met meerdere kan-
sen voor FC Uitgeest. Een 
doelpunt lag op de loer waar-
bij in de slotfase zowel WMC 
als FC Uitgeest hun kansen 
optimaal hadden moeten be-
nutten maar dit helaas nalie-
ten. Eindstand 0-0. Het eerste 
punt in de competitie voor FC 
Uitgeest vrouwen 35+ is een 
feit.

ven. Zo konden er de afgelo-
pen vrijdagavond door 5 lief-
hebbers nog maar 96 dui-
ven worden ingebracht voor 
de voorlaatste vlucht. Na nog 
‘n ochtendje wachten op de 
wegtrekkende buien op de 
vluchtlijn, konden de duiven 
om 12.45 uur het luchtruim 
kiezen. Jong en Oud vertrok-
ken gezamenlijk van start en 
het is altijd weer verrassend 
of een van de jonge duiven 
de oudere duiven kan ver-
slaan. Ditmaal echter meld-
de zich een oude duif als eer-
ste en snelste om 15.07.51 
uur bij Wim Rodenburg in 
Uitgeest. De snelheid die 
werd gemaakt door deze eer-
ste duif én winnaar bedroeg 
1548,285 m.p.min. (bijna 93 
km per uur). 
De uitslag van deze vlucht 
was als volgt; 1-3-9-11-12 
Wim Rodenburg (Uitgeest), 
2-7-8-13-17e Hein Berkhout 
(Uitgeest), 4-14-16e Frank 
Rodenburg (Uitgeest), 5-10-
19-21-22e Comb. Kerssens-
Krom (Akersloot) en 15e 
Dirk de Bruin (Uitgeest).  De 
taartbon van deze week gaat 
naar Dirk de Bruin en de at-
tractieprijs geschonken door 
Frank Krom gaat naar Wim 
Rodenburg met één van zijn 
duiven op de 10e plaats in de 
uitslag. De eerste duif in de 
uitslag van Wim Rodenburg 
was tevens goed voor een 1e 
plaats in het CC 3/A tegen 23 
deelnemers met 510 duiven 
en ‘n 4e plaats in de gehele 
Kring 3, tegen 50 deelnemers 
met 1090 duiven.  
Volgende week de laat-
ste Natour vlucht vanuit 
Quiévrain (245km) en tevens 
de afsluiting van het vliegsei-
zoen 2017. (Hein Berkhout)

Belinfante Quartet opent 
seizoen in Krommeniedijk
Regio - In het historisch 
kerkje van Krommeniedijk 
opent het Belinfante Quartet 
het orkestseizoen 2017-2018. 
Het concert is 24 september 
2017 en begint om 15.00 uur.
Het quartet bestaat uit de 
violisten Olivia Dolfein en 
Xaquin Carro Cribeiro, de alt-

viool wordt gespeeld door 
Sophie Vroegop en Pau Mar-
quès i Oleo bespeelt de cello.
De leden hebben elkaar aan 
het eind van hun conservato-
rium studies ontmoet en voe-
len zich met elkaar verbon-
den in hun liefde en passie 
voor de kamermuziek.
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Ophaaldata restafval
In week 38 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als 
volgt: wijk 1, maandag 18 september; wijk 2, dinsdag 19 september; 
wijk 3, woensdag 20 september; wijk 4, donderdag 21 september; 
wijk 5, vrijdag 22 september.

Feestelijke startbijeenkomst 
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Eind juli en begin augustus hebben de colleges van Bergen, Uitgeest, Castri-
cum en Heiloo besloten om in het kader van armoedebestrijding onder kinde-
ren overeenkomsten te sluiten met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuur-
fonds voor de periode 2017-2020.  
Op 14 en 15 september houden de gemeenten Castricum en Uitgeest fees-
telijke startbijeenkomsten waarmee de wethouders Sociaal Domein sa-
men met bestuurders van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en 
de Rabobank de samenwerking met de fondsen formeel bekrachtigen. 
 
Op 15 september geeft wethouder Antoine Tromp om 16.00 uur in de Nieuwe 
Muziekschool in Uitgeest de officiële aftrap voor de gemeente Uitgeest. Naast 
de ondertekening van de overeenkomsten door de wethouder en mevrouw 
Roos van het Jeugdsportfonds 
en het Jeugdcultuurfonds, 
overhandigt de heer Van der 
Schaaf, directeur Bedrijven van  
Rabobank IJmond, namens 
de Rabobank Foundation een 
cheque aan wethouder Tromp. 

Steeds meer taken komen op het bordje van de gemeente. De ene 
dag buig je je als raadslid over de bouwplannen voor een Integraal 
Kind Centrum, de andere dag ben je bezig met de  herinrichting van 
het centrumgebied of een nieuwe Omgevingsvisie voor Uitgeest.
Maar:
‘Waar beslist nu eigenlijk de rijksoverheid over en wat mag een ge-
meente zelf beslissen?’ 
‘Gemeenteraad, burgemeester, wethouders, ambtenaren, wie doet nu 
eigenlijk wat?’
En:
‘Ik wil actief worden in de Uitgeester politiek, hoe pak ik dat eigenlijk 
goed aan?’
Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en leu-
ker dan u denkt! Daarom organiseert de Uitgeester gemeenteraad een 
cursus voor inwoners die zich met de politiek in Uitgeest willen gaan 
bezighouden.

In sneltreinvaart klaar voor de Uitgeester politiek 
Tijdens drie cursusavonden in de raadzaal van Uitgeest vergroot u 
uw kennis over de politiek in het algemeen, leert u meer over de ge-
meentelijke politiek én leert u vaardigheden zoals debatteren. De 
cursus wordt gegeven door de organisatie ProDemos en vindt plaats 
in de avonduren.
De cursus wordt gehouden in oktober 2017 en bestaat in totaal uit 
drie bijeenkomsten, met elk een ander thema.
Woensdagavond 4 oktober: introductie/kennismaking en hoe werkt 
een gemeente? 
Woensdagavond 11 oktober: de gemeenteraad (o.a. speeddaten met 
raadsleden) 
Woensdagavond 18 oktober: debatteren

Actieve rol in gemeenteraad 
De deelname aan de cursus is voor inwoners van Uitgeest gratis. Wel 
zoeken we cursisten die de ambitie hebben om actief te worden in 
de lokale politiek. Of u die stap aan het eind van de cursus ook daad-
werkelijk zet is uiteraard geheel aan u.

Doet u mee? 
U kunt zich aanmelden tot dinsdag 3 oktober bij Sander Koolen, 
raadsgriffier van Uitgeest, via s.koolen@uitgeest.nl of tel. 0251-
361141. Ook voor vragen over de cursus kunt u bij hem terecht. Er 
kunnen maximaal 30 inwoners meedoen. 

Staat u straks aan het roer in Uitgeest?

In juli werden de onderzoeksresultaten van de planstudie Verbinding 
A8-A9 door Gedeputeerde Staten (GS) vrijgegeven voor inspraak. GS 
merkten nog geen alternatief aan als voorlopig voorkeursalternatief. 
Wel werd aangekondigd dat er in september inloopbijeenkomsten wor-
den georganiseerd. Bewoners kunnen hier vragen stellen over de aan-
loop naar een definitief voorkeursalternatief. De data zijn nu vastge-
steld. De inloopbijeenkomsten vinden plaats op:
•	 Maandag	18	september	in	het	gemeentehuis	van	Heemskerk,	
 Maerten van Heemkerkplein 1 te Heemskerk.
•	 Donderdag	21	september	in	Partycentrum	De	Admiraal,	
 Dorpsstraat 1056 te Assendelft.
Op deze beide inloopavonden zijn er bestuurders en projectteamleden 
van de Verbinding A8-A9 van 17.00 uur tot 20.00 uur aanwezig om 
uw vragen te beantwoorden. Er wordt door hen geen nieuwe informa-
tie gepresenteerd.

Inloopbijeenkomsten Verbinding A8-A9 
Het verkeer op de N203 in Krommenie (foto: provincie Noord-Holland).

Raadsinformatieavond 19 september 
Dinsdagavond 19 september om 20.00 uur is er een raadsinformatieavond in de 
raadzaal van het gemeentehuis. De gemeente en ProRail geven een toelichting 
op de plannen voor het spoorboekloos rijden en de Visie op het stationsgebied. 
Het tweede onderwerp van de avond betreft de plannen voor de bebouwing 
van een deel van de Limmerkoog.
Voor	meer	informatie:	zie	het	Raadsinformatiesysteem	via	de	homepage	van	
www.uitgeest.nl

Cursussen voor vrijwilligers 
en mantelzorgers gebundeld
Sinds 4 september is de website van de Vrijwilligersacademie voor Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo in de lucht via het webadres www.vrijwilligers-
academiebuch.nl. De Vrijwilligersacademie biedt aan vrijwilligers en mantel-
zorgers in de vier gemeenten een uitgebreid scholings- en trainingsaanbod. 
De vier lokale steunpunten voor vrijwilligerswerk werken hierin samen, waar-
door het aanbod aanzienlijk groter is en deelnemers ook buiten hun eigen ge-
meentegrenzen kunnen zoeken en inschrijven. 

Voor wie?
De academie biedt workshops, trainingen en cursussen voor vrijwilligers en 
mantelzorgers die al actief zijn maar zich verder willen verdiepen en bekwa-
men. Ook mensen die graag vrijwilligerswerk willen gaan doen maar niet pre-
cies weten voor welke organisatie of in welke richting, kunnen bij de acade-
mie terecht. 

Breed aanbod
Ondersteunende cursussen en trainingen bestaan al langer. Het aanbod is in-
middels gedigitaliseerd, en veel cursussen zijn via e-learning te volgen. Door 
het samenwerkingsinitiatief is het aanbod nu samengevoegd en op één digi-
tale plek te raadplegen. Op de website zijn cursussen te vinden die variëren 
van een praktische EHBO-cursus of een workshop ‘Hoe haal je meer uit socia-
le media’ tot een bijeenkomst ‘Omgaan met dementie’. De website komt in de 
lucht nu de inschrijfperiode voor de cursussen van start gaat. 

De Vrijwilligersacademie heeft haar wortels in de vier steunpunten voor vrij-
willigerswerk in de gemeenten. In Uitgeest is dat het Vrijwilligers Informatie 
Punt Uitgeest, mob. 06 48500912. 
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