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Uitgeest - Afgelopen week 
was het feest bij basisschool 
de Molenhoek. Met 5 dagen 
vol activiteiten werd stilge-
staan bij het 45 jarig bestaan 
van de school.
Op maandag stond een cul-
tuurdag op het programma. 
Iedere groep kreeg een we-
relddeel toegewezen en oe-
fende de hele dag met zang, 
dans, muziek en bijbehoren-
de instrumenten uit het aan-
gewezen continent. Dit re-
sulteerde in een spectacu-
lair optreden voor ouders en 
andere belangstellenden aan 

donderdag vond plaats in de 
eigen gemeente. De onder-
bouw bracht de dag door in 
Monkeytown terwijl de groe-
pen 5 t/m 8 een geweldige 
dag beleefden aan het Uit-
geestermeer. Dat er blauw-
alg in het meer was gecon-
stateerd mocht de pret niet 
drukken want op het gras-
veld waren geweldige acti-
viteiten georganiseerd van 
knotshockey en touwtrekken 
tot boogschieten.
Vrijdag werd er via spelle-
tjes gerekend zodat niemand 
het idee had dat er werd ge-
werkt. Daarna was het helaas 
al weer tijd om de feestelijk-
heden af te sluiten.  Op naar 
50 jaar Molenhoek!

het eind van de dag. Met het 
geluid van Afrikaanse djem-
bes en Australische didge-
ridoos galmend door Uit-
geest werd de feestweek ge-
opend. Op de tweede dag 
moest ook gewoon gewerkt 
worden en besteedde ie-
dere groep klassikaal aan-
dacht aan de verjaardag van 
de school. Woensdag was 
knutseldag. Kinderen had-
den vooraf gekozen aan wel-
ke activiteit ze wilden deelne-
men. Er werden o.a. zeepket-
tingen en dromenvangers ge-
maakt. Het schoolreisje op de 
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com
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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

Gemeenteraad op 
bezoek bij brandweer

Uitgeest - De gemeenteraad 
van Uitgeest was vorige week 
dinsdagavond uitgenodigd 
om een kijkje in de keuken te 
komen nemen bij de vrijwil-
lige brandweer van Uitgeest. 
Elf gemeenteraadsleden en 
de burgemeester van Uit-
geest Wendy Verkleij wa-
ren op de oefenavond van de 
brandweer aanwezig om uit-
leg te krijgen over de brand-
weer en haar werkzaamhe-
den en de werkzaamheden 
ook eens zelf te ervaren.
Allereerst werd er door de 
ploegchef Marcel Gal van 
brandweer Uitgeest een uit-
leg gegeven over Veilig-
heidsregio Kennemerland en 
brandweer Uitgeest. Wat zijn 
de taken en werkzaamheden 
en over welke voertuigen kan 
brandweer Uitgeest beschik-
ken. Van de raadsleden kwa-
men wat interessante vra-
gen over hoe om te gaan met 
elektrische auto`s zoals de 
Tesla en de gevaren van de 
industrie in de regio en hoe 
de brandweer hierop voorbe-
reid is. 
Op het terrein van de ge-
meentewerf werd door vrij-
willigers een uitgebreide uit-

leg gegeven over de materia-
len en kleding van de brand-
weer. Daarna was het tijd 
voor de raadsleden en de 
burgemeester om zelf eens 
te ervaren welke aspecten 
in het brandweer vak voor-
komen. Zo kon er met een 
ademluchttoestel op de rug 
en een warmtebeeldcamera 
een slachtoffer worden ge-
zocht in een ruimte waar een 
“brand” woedde.

Even verderop werd uitge-
legd hoe de brandweer een 
slachtoffer uit een auto knipt 
na een ongeval. De raadsle-
den konden dit ook zelf erva-
ren door onder begeleiding 
van twee brandweermannen 
met het brandweergereed-
schap een deurstijl of raam-
stijl door te knippen.

De raadsleden en burge-
meester waren onder de in-
druk van de werkzaamheden 
van de brandweer en kregen 
een mooi kijkje in de keu-
ken. De brandweer was blij 
met de interesse van de ge-
meenteraad en de kans om 
een uitleg te geven. (Ruben 
Noom)

Gemeenteraadsleden krijgen uitleg over de uitrusting van de 
brandweer

Burgemeester Verkleij aan het werk met een knipschaar

Uitgeest - Zaterdag 24 sep-
tember gaat na de zomerstop 
het eerste Open Podium bij 
De Zwaan Cultureel weer van 
start. Dit maandelijkse Open 
Podium wordt door de muzi-
kanten en de bezoekers elke 
keer weer als sfeervol en van 
hoge kwaliteit gewaardeerd.
Er is een afwisselende avond 
te verwachten  met voor het 
Open Podium bekende en 
onbekende gasten:
Flourish met zangeres Fleur 
Notting en gitarist Jeroen 
Sep komen langs. Zij schrij-
ven alle nummers schrijven 
zelf, van gevoelige ballads 
tot upbeat swingnummers. 
De stijl laat zich het best om-
schrijven als funky, popachti-
ge muziek.
Marjan Weurding brengt 
popsongs met zang en gitaar.
Duo Favori bestaande uit Ro-
sina Cival, sopraan en Sjoerd 
Brouwer, pianist brengen dit 
keer liederen van Schubert, 
Mozart, Schumann en Beet-
hoven.
Martin Peperkamp zingt pop-
songs en begeleid door gi-
taar.
Marloes Klaassen (foto)  is 
een singer/songwriter en 
heeft een soulfull, jazzy stijl. 
Zij zegt over haar eigen lied-
jes: “Het zijn soms gewoon 
‘blije liedjes’ of lichte teksten 
met een boodschap die bij de 
luisteraar een reactie kunnen 

oproepen van ‘Oh, ja dat kan 
ook nog’.’’
Ook zal een ‘los verband’ van 
muzikanten die vaker in de 
Zwaan samenspelen voor u 
optreden: Ad de Haan (zang 
en percussie), Ton Hemmen 
(zang en gitaar), Lex van Am-
sterdam (slide gitaar) en Jan 
Willem Schroder (basgitaar/
contrabas) spelen een set 
met nummers van de legen-
darische, helaas veel te vroeg 
gestopte groep, The Band.
Het programma van het 
akoestische Open Podium 
voor 22 oktober is al vol, aan-
melding voor 26 november 
en later is mogelijk.
Aanvang is 20.30 uur en na-
tuurlijk ook dit keer weer gra-
tis toegang.

‘Brooklyn’ in De Zwaan
Uitgeest - De fi lm ‘Brooklyn’ 
is te zien op vrijdag 30 sep-
tember in fi lmhuis de Zwaan.  
De zaal is open vanaf 19.45 
uur en de fi lm begint om 
20.15 uur
Het is 1950. Eilis (Saoirse Ro-
nan) ziet weinig toekomst in 
het veilige katholieke dorp-
je waar ze vandaan komt. Ze 
heeft geen werk en besluit 
de grote oversteek te wa-
gen naar Brooklyn New York. 
Even lijkt ze verloren te zijn in 
de bruisende stad maar uit-
eindelijk wordt ze verliefd 
op Tony, een Italiaanse jon-
gen die haar al het moois 
van de stad laat zien. Aan 
het sprookje lijkt een voortij-
dig einde te komen, wanneer 
een tragedie binnen de fami-
lie haar dwingt terug te ke-
ren.
Thuis gekomen probeert ie-
dereen haar in Ierland te 
houden. Dat lijkt te lukken. 
Eilis ontmoet Jim en zal een 
keuze moeten maken tus-
sen twee landen en twee ver-
schillende culturen.

Prachtig camerawerk en 
mooie decors geven een in-
kijkje in het leven van de ja-
ren 50. Sommige voorspel-
baarheden worden toege-
dekt door prachtig ingetogen 
acteerwerk.  De fi lm kreeg 
niet voor niets drie oscarno-
minaties en een Bafta voor 
de beste fi lm. 
Toegang 6 euro inclusief een 
kopje koffi e voorafgaand aan 
de fi lm (“Vrienden” 5 euro). 
Kaarten in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij: Boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139, Uit-
geest.
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag 21.15 uur 
The Rolling Stones - Havana Moon

donderdag 19.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag 19.00 uur 

Florence Foster Jenkins
donderdag 21.00 uur

vrijdag  18.45 uur
zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 21.00 uur 
Riphagen

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 21.15 uur

zaterdag 18.45 & 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 & 20.00 uur

woensdag 20.00 uur 
Bridget Jones’s Baby

vrijdag  16.00 uur
dinsdag 14.00 uur
Adios Amigos

woensdag 15.00 uur 
Storks (NL) 3D
zaterdag 15.00 uur
zondag 13.00 uur

Huisdiergeheimen - 3D
zaterdag  15.00 uur

zondag 13.00 uur  woensdag 15.00 uur 
Meester Kikker

Programma 22 sept  t/m 28 sept 2016

BUCH vraagt om financiële impuls 
voor optimale dienstverlening

Castricum - De colleges 
van Bergen, Uitgeest, Castri-
cum en Heiloo (BUCH) vra-
gen aan de gemeenteraden 
om een investering voor in-
formatisering en automatise-
ring (I&A). Zo kan de organi-
satie beter inhoud geven aan 
de ambitie om tot een van 
de beste dienstverleners van 
Nederlandse gemeenten te 
behoren.

Per 1 januari 2017 gaan de 
BUCH-gemeenten ambte-
lijk fuseren. De vier afzonder-

lijke gemeenten blijven be-
staan, de ambtelijke orga-
nisaties vormen straks sa-
men de BUCH-werkorgani-
satie. BUCH heeft de ambitie 
een innovatieve en efficiënte 
dienstverlening neer te zet-
ten. Daar waar mogelijk en 
wenselijk worden zoveel pro-
ducten digitaal geleverd.
De leden van de vier ge-
meenteraden worden op 21 
september door het bestuur 
in oprichting bijgepraat over 
de I&A-investering. 
Door deze investering kun-

nen de gemeenten de kwa-
liteit van de dienstverle-
ning blijvend naar een ho-
ger peil brengen. Uit onder-
zoek is gebleken dat het voor 
de BUCH-organisatie beter is 
om de kosten voor de baten 
uit te laten gaan. Hierdoor 
hebben inwoners en onder-
nemers eerder profijt van de 
ambtelijke fusie. 

De besluitvorming van de 
I&A vindt plaats in de ge-
meenteraden van september 
tot en met half november

Stones in Havana Moon
In Havana Moon wordt het 
historische, ‘once in a life-
time’ concert van de Rol-
ling Stones in Havana, Cu-
ba vertoond. Dit epische, re-
cordbrekende concert, gere-
gisseerd door Paul Dugda-
le (Adele, Coldplay), bevat 
hits als Jumpin Jack Flash, 

‘It’s Only Rock ‘n Roll, Gim-
me Shelter, Brown Sugar, Sa-
tisfaction. Mick Jagger, Keith 
Richards, Charlie Watts, en 
Ronnie Wood speelden aan 
het einde van hun Améri-
ca Latina Olé Tour 2016 de-
ze spectaculaire set voor 1.2 
miljoen fans.

Florence Foster Jenkins ver-
telt het waargebeurde ver-
haal van de gelijknamige le-
gendarische New Yorkse erf-
gename en socialite die er al-
les aan deed om haar droom, 
een groots zangeres worden, 
uit te laten komen. De stem 
die ze in haar hoofd hoorde 
was prachtig, maar voor an-
deren klonk haar gezang vre-

Florence Foster Jenkins
selijk vals. Haar echtgenoot 
en manager, St. Clair Bay-
field was vastbesloten om 
zijn geliefde Florence tegen 
de waarheid te beschermen. 

Wanneer Florence besluit 
een concert in Carnegie Hall 
te geven, komt hij voor de 
grootste uitdaging van zijn 
leven te staan.

Lezing Nanette Popken
Castricum - Zondag 25 sep-
tember vanaf 14.00 uur ver-
telt Nanette Popken bij Boek-
handel Laan over haar boek: 
‘Sara’s kleuren, alles over 
kleuren voor de vrouw van 
50+’.  Een boek met tips over 
hoe de vrouw op leeftijd er 
nog steeds mooi uit kan zien. 
Het boek is opgemaakt door 
Rob Berkemeier. ,,Het boek 
vertelt wat je mooi staat en 
wat goed bij je past”, vertelt 
Nanette. ,,Adviezen over kle-
ding, kapsel, make-up; alles 
komt aan bod.” Nadat Nanet-
te dertig jaar geleden voor 
het eerst een kleurenanaly-
se kreeg, merkte ze hoe de 
goede kleuren haar konden 
versterken en hoe verkeerde 
kleuren haar humeur konden 
aantasten. Maar pas zes jaar 
geleden is Nanette er profes-
sioneel mee aan de slag ge-
gaan. ,,Kleur is maar een on-
derdeel van het imago. Kle-
dingstijl, kapsel, make-up, 

accessoires, alles telt mee.” 
Ze is ook trainingen gaan vol-
gen in colorcoaching. ,,Kleur 
is niet alleen mooi, maar het 
is nodig voor je welbevinden.”  
Zie voor meer informatie op 
www.sarasteedsmooier.nl.
De lezing is gratis te bezoe-
ken.

SP: ,,Is aansluiting A9 
financieel haalbaar?”

Castricum - In 2008 heb-
ben de gemeenten Castri-
cum, Heiloo en Alkmaar en 
de Provincie Noord-Holland 
gezamenlijke afspraken ge-
maakt over de aansluiting A9 

bij Heiloo en de nieuwbouw-
projecten waaruit deze aan-
sluiting zou moeten worden 
gefinancierd. SP Castricum 
vraagt zich nu af hoe de ge-
meente Heiloo haar bijdrage 

van 8,5 miljoen voor de aan-
sluiting A9 gaat financieren 
uit een verlies van ruim 25 
miljoen op Zandzoom, Zui-
derloo en de Boekelermeer. 

,,De gemeente CAL kan en 
mag niet opdraaien voor de 
financieringstekorten van 
Heiloo en/of Alkmaar”, zegt 
fractievoorzitter Marjo Hus-
slage. ,,Daarom roept SP 

Castricum het college op om 
vast te houden aan haar bij-
drage zoals overeengeko-
men. Ook vraagt de SP van 
het college een actueel, dui-
delijk en gespecificeerd over-
zicht van de totale kosten van 
de aansluiting A9, inclusief 
de kosten van het aanpassen 
van het onderliggend wegen-
net en de te nemen verkeers-
maatregelen. Plus een over-

zicht van de wijze waarop dit 
alles gefinancierd gaat wor-
den en door wie.” 
Zolang er geen actueel, dui-
delijk en gespecificeerd over-
zicht is en zolang de financi-
ele haalbaarheid van de aan-
sluiting A9 niet voldoende 
aangetoond is, moeten alle 
voorbereidende werkzaam-
heden ‘on hold’ gezet wor-
den, aldus de SP Castricum. 

Kees van Amstel: ‘De man 
die ik niet wilde worden’

Castricum - Op 30 septem-
ber speelt Kees van Amstel 
zijn voorstelling ‘De man die 
ik niet wilde worden’ in het 
Huiskamertheater van Frank 
Boske. Er zijn nog plaatsen 
vrij. 
Frank: ,,Kees speelt een voor-
stelling als de man die je 
graag op je verjaardagsfeest-
je hebt omdat hij altijd van 
die leuke verhalen heeft.” 
De voorstelling begint om 
20.10 uur op de Dorps-
straat 23, reserveren via 06-
51562039 of info@dorps-
straat23.nl.

Handgemaakte kunstboekjes 
in een luciferdoosje

Regio - De ‘MatchBoox’ her-
bergt kunst in Bergen. 

Vier handgemaakte zigzag 
gevouwde boekjes in een lu-
ciferdoosje, over bouwkunst, 
schilderkunst, literatuur, fo-

tografie en andere kunsten in 
Bergen. Op zondag 9 oktober 
wordt de box gepresenteerd 
bij Galerie Rogier Jonk, Plein 
7, Bergen. Van 14.30 tot 16.00 
uur. Meer informatie: www.
matchboox.com. 
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Leerlingen van het Bonhoeffer op 
maatschappelijke stage in Uitgeest

Castricum/Uitgeest - Op 
12 en 13 september vonden 
er in het recreatiegebied Alk-

maarder- en Uitgeestermeer 
maatschappelijke stages 
plaats. Leerlingen van 2 havo 

van het Bonhoeffercollege 
hebben ongewenste boom-
pjes uit de rietkragen van de 
Dorregeesterpolder in Uit-
geest weggehaald. En in an-
dere groepen zijn eigen idee-
en ontworpen voor de inrich-
ting en gebruik van voorma-
lig erfgoedpark De Hoop. Dit 
gebeurde onder leiding van 
docenten van de school en 
medewerkers van het Recre-
atieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer.

Voor het opknappen van de 
rietkragen van de Dorre-
geesterpolder maakten een 
groep leerlingen eerst een 
overtocht met de werkboot 
van het recreatieschap vanaf 
het erfgoedpark naar de pol-

Regio - Westerveld organi-
seert op woensdag 28 sep-
tember de maandelijkse in-
loopavond. Iedereen kan dan 
zonder afspraak van 18.30 
tot 21.00 uur binnenlopen en  
vragen stellen. Belangstel-
lenden worden ontvangen  
met koffie in de toonzaal, 
waar ook de uitgebreide col-
lectie gedenktekens, urnen 
en assieraden te bekijken is.

Herfstwandeling
Maar Westerveld organiseert 
nog meer. Zo kan men op 

zondag 9 oktober deelnemen 
aan een bijzondere wande-
ling. 
Deskundige gidsen begelei-
den de wandelars over het 
prachtige terrein en vertellen 
de verhalen achter de monu-
menten. Tijdens de rondlei-
ding bezoekt het gezelschap 
ook een deel van het mo-
numentale crematoriumge-
bouw. De wandelingen star-
ten om 11.00, 12.00, 13.00 en 
14.00 uur, iedereen is wel-
kom. Meer informatie op 
www.bc-westerveld.nl. 

der. Daar gingen ze bewa-
pend met schep of zaag aan 
de slag. 

Erg benieuwd was de orga-
nisatie naar de ideeën die de 
leerlingen hadden voor de 
inrichting en het gebruik van 
het voormalig erfgoedpark. 
Na een blik op het erfgoed-
park te hebben geworpen 
gingen ze met plattegrond 
en potloden aan de slag. Ve-
len tekenden een pretpark 
met ook watergerelateerde 
speeltoestellen en horeca-
locaties op de plattegrond. 
Daarbij zaten soms tevens 

plekken voor overnachting, 
entertainment, dieren en 
groenteteelt.

Vanaf 2015 zijn maatschap-
pelijke stages niet meer ver-
plicht in het voortgezet on-
derwijs en ontvangen scho-
len en gemeenten hiervoor 
geen subsidie meer. Toch 
hebben het Bonhoeffercol-
lege, en het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeester-
meer op 20 augustus 2015 
een intentieovereenkomst 
getekend om te blijven in-
vesteren in Maatschappelij-
ke Stages in het Groen.

Heemskerk - Ruitersport-
centrum De Schimmelkroft 
neemt zondag deel aan de 
open dag die brancheorga-

25 september open dag:
Paard- en ponyrijden 
bij De Schimmelkroft 

nisatie FNRS in samenwer-
king met KNHS en NOC*NSF 
organiseert. Tussen 11.00 en 
17.00 uur kan iedereen langs-
komen om kennis te maken 
met paard- of ponyrijden. 

Bedrijven die aangeslo-
ten zijn bij brancheorgani-
satie FNRS onderscheiden 
zich door goede opleidings-
mogelijkheden voor jong en 
oud. De FNRS stelt het be-
lang van plezierig en verant-
woord paardrijden voorop en 
kent sterren toe aan de rui-
tersportcentra. De Schim-
melkroft heeft vijf sterren; 
veilig paardrijden en welzijn 
van de dieren staan er hoog 
in het vaandel. Al vanaf vijf 
jaar kunnen kinderen er te-
recht, het ‘guppen rijden’ is er 

speciaal voor hen om spelen-
derwijs vertrouwd te raken 
met de pony’s in het bijzijn 
van een ouder. Verder is er 
de zogenoemde opstapcur-
sus, bedoeld om de cursisten 
alles over het omgaan met de 
pony’s op stal, het verzorgen 
en opzadelen te leren. De-
ze cursus gaat vooraf aan de 
reguliere ponylessen en ook 
de ouders worden hier ac-
tief bij betrokken. Daarnaast 
bevat de opstartcursus ver-
schillende voltigelessen. Dit 
is gymnastiek te paard waar-
bij de cursisten kennismaken 
met de bewegingen van een 
paard. 

Tijdens de open dag verzorgt 
Stichting In Het Zadel een 
demonstratieles. Deze stich-
ting richt zich op kinderen 
en volwassenen met een be-
perking. Kijk op wwwschim-
melkroft.nl voor het volledige 
programma. Het ruitersport-
centrum is gevestigd aan de 
Kerkweg 221b (sportboule-
vard) te Heemskerk.

Voetproblemen? Rug-, onderrug-, 
heup- of bilspierklachten, enkel- of 
knieklachten, voorvoetklachten?
Heel veel mensen lopen rond met deze klachten 
en denken dat het wel zal overgaan, of dat het erbij 
hoort. Maar deze mensen weten niet dat er heel 
vaak een oplossing voor is, namelijk individueel ver-
vaardigde steunzolen.

De pijnklachten worden vaak veroorzaakt door ver-
keerde stand van de voeten of knieën, of doorge-
zakte voorvoeten, scheefstand van het bekken en 
zo nog meer.

Wij kunnen de meest voorkomende klachten met 
adequate, individueel gemaakte steunzolen oplossen. 
Aan hand van de voetafdrukken en computerbe-
rekeningen kunnen wij een doelgericht advies geven. 
Wij bespreken met de mensen wat de oplossing is, 
en wat wij voor hen kunnen doen. 

Du s willen we adviseren, loopt u ook met bovenge-
noemde klachten rond: maak gerust vrijblijvend een 
afspraak met ons voor een advies.                           

Michael Ogertschnig, gediplomeerd orthopedisch 
schoentechnicus.

Van Oldenbarneveldweg 1, 1901 KA Castricum                               
www.desteunzolenpraktijk.nl 

Tel. 0251 82 83 78                                                                                 
info@desteunzolenpraktijk.nl
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De column van Monique.....

Sinds kort hebben wij een probleem in de straat. Achter ons is een nieuw plan gebouwd waar 
de meeste bewoners inmiddels hun intrek hebben genomen. Veelal jonge mensen die ge-
wend zijn hun spullen via internet aan te schaffen want busjes van verschillende pakketbe-
zorgdiensten rijden af en aan.  Die komen steeds niet verder dan onze straat omdat de be-
wuste nieuwe wijk verkeerd in hun navigatiesysteem staat. Ook van naaste buren begrijp ik 
dat zij regelmatig bezorgers aan de deur krijgen die totaal gedesoriënteerd ronddwalen op 
zoek naar een straat waarvan de satelliet foutieve coördinaten doorgeeft.  Daar kunnen ze 
niks aan doen maar sommige bezorgers zijn wel héél makkelijk. Ik werk veel vanuit huis wat 
betekent dat de bezorgdiensten doeltreffend aanbellen met het verzoek of ik een pakketje in 
ontvangst wil nemen voor een ander. Dit gebeurt zo frequent dat het voelt alsof ik in dienst 
ben van deze bezorgdiensten. Ik bestier een soort distributiecentrum zeg maar. De mees-
te bezorgers ken ik door het vele aanbellen best goed van gezicht. Afgelopen week kwam ik 
thuis van boodschappen doen en zag een nieuwe ‘collega’ aan mijn deur staan. Een kalende 
man van middelbare leeftijd met een enorm pakket in zijn handen, zijn busje asociaal op het 
midden van de weg geparkeerd.
“Komt u voor mij?” vroeg ik welwillend. “Dat hangt er vanaf of u hier woont en of u de deur 
open kunt doen want ja iedereen kan wel zeggen dat hij hier woont” zei hij op onaardige 
toon. Dat vond ik tamelijk achterdochtig en bot als je net een nieuwe collega benadert maar 
hij had wel een punt. Vlot stak ik de sleutel met een blik van ‘nou-jij-weer’ in het sleutelgat. 
Zichtbaar opgelucht duwde hij het gigantische pakket in mijn handen en keerde zich rap om. 
In de hal liet ik door de zwaarte het pakket bijna uit mijn handen donderen. Ik bestudeer-
de de sticker. Zelf had ik niets besteld maar mijn kinderen weten niet dat er winkels bestaan 
en halen alles in huis via internet dus het zou wel voor hen zijn. Geïrriteerd las ik de straat-
naam van het nieuwe plan en een huisnummer dat zelfs niet in de buurt kwam van ons num-
mer. Nog geïrriteerder raakte ik toen ik een tweede pakket zag staan, aangenomen door mijn 
dochter en ook voor de nieuwbouwwijk achter ons. “Wel gloeiende gl……” stevig vloekend 
gooide ik de voordeur open maar Kojak sprong net razendsnel in zijn busje. Ik riep en zwaai-
de nog maar hij was niet van plan op mijn gegil te reageren. Hij was zielsblij van zijn moeilijke 
opdracht af te zijn. Tot nu toe is hij veruit mijn minst leuke ‘collega’ en wat mij betreft stuurt 
die satelliet hem de komende tijd nog vele malen een verkeerde kant op. Mijn distributiecen-
trum sluit ik per direct. Dat zal hem leren, de sukkel.

Monique Teeling

Collega

Te zien op 6, 7, 8 en 9 oktober

Vondel presenteert 
‘Acht Vrouwen’

Uitgeest - Als je als toneel-
vereniging over een groot 
aantal dames beschikt, dan 
is het niet zo vreemd, dat je 
op zoek gaat naar een stuk, 
waarin deze dames allemaal 
een mooie rol kunnen spelen. 
“Acht Vrouwen”, geschreven 
door Robert Thomas biedt 
deze mooie kans. 
Hoewel een mooie kans, een 
mooie rol? Dat ligt eraan hoe 
je er naar kijkt. Je kunt de rol 
van misdadigster mooi op to-
neel neerzetten, maar in de 
werkelijkheid blijft moord 
moord. 
Acht vrouwen komen bij el-
kaar in een prachtig, afgele-
gen landhuis om samen met 
de heer des huizes kerst te 
vieren. Ze zijn er allemaal: 
de grootmoeder, de schoon-
moeder, de moeder, de doch-
ter, de kleindochter, de zus-
ter, de schoonzuster, de tan-
te, de gedienstigen en de 
minnaressen, Maar waar is 

de heer des huizes? Op bed 
met een dolk in zijn rug.
Paniek alom dus. Maar wat 
blijkt: het landhuis is van de 
wereld afgesneden. De po-
litie is niet te bereiken. Nie-
mand kan eruit en niemand 
erin. De moordenaar is dus 
onder hen. Maar wie ?
En hier beginnen de ver-
dachtmakingen, de motieven, 
de schulden, de liefdesaffai-
res, de jaloezie, de armoede, 
de chantage, de diefstallen, 
de passies. Geen van de acht 
vrouwen ontsnapt aan de-
ze carrousel. Iedereen is ver-
dacht en niemand kan over-
tuigend bewijzen, dat zij geen 
rol heeft gespeeld in deze 
vulgaire moord.  Telkens dui-
ken er nieuwe motieven op, 
die een der vrouwen in een 
kwaad daglicht stellen, dan 
weer gebeurt er iets, waar-
door  wellicht nog een moord 
in het landhuis steeds drei-
gender wordt. De angst grijpt 

om zich heen en iedereen 
wantrouwt iedereen.
Vondel heeft onder leiding 
van Rob Heemskerk deze 
misdaadpuzzel  zodanig on-
der de knie gekregen, dat de 
toeschouwers meegesleept 
worden op zoek naar de op-
lossing, die toch weer anders 
blijkt te zijn dan iedereen had 
verwacht.
Dit alles is te zien in De 
Zwaan, Middelweg 5, Uit-
geest, op 6, 7, 8 en 9 oktober. 
De avondvoorstellingen van 
donderdag, vrijdag en zater-
dag beginnen om 20.15 uur, 
de middagvoorstelling van 
zondag 9 oktober  begint om 
14.15 uur.

U kunt uw kaarten à 10 euro 
reserveren op 06 535 13 750, 
bij Tecla Jansen.  Daarnaast 
zijn de kaarten verkrijgbaar 
bij boek- en kantoorboek-
handel Schuyt,  Middelweg 
139 in Uitgeest.  

Nog plaatsen vrij bij 
S.U.S.-activiteiten

Uitgeest - Bij diverse acti-
viteiten van de Stichting Uit-
geester Senioren zijn nog 
plaatsen vrij:

Bridgecursus 2de jaars op 
vrijdagmiddag
Bridge is een boeiend kaart-
spel waaraan veel plezier te 
beleven is. Bij bridge speelt 
u samen met een partner 
die tegenover u zit en te-
gen twee tegenstanders. Het 
spel vereist concentratie, lo-
gisch denken en een goe-
de samenwerking tussen de 
partners. Kunt u al een beetje 
bridgen, maar wilt u het nog 
beter leren? Dan is deze cur-
sus wellicht iets voor u. Bij de 
bridgecursus 2de jaars zijn 
nog 2 vrije plaatsen. U kunt 
zich ook zonder partner op-
geven voor deze cursus. Er 
wordt lesgegeven door een 
ervaren en deskundige do-
cent.
Wekelijks op vrijdag van 
13.30 – 15.30 uur. Kosten  30 
euro voor 16 lessen. Start op 
vrijdag 7 oktober.

Scrabble op donderdag-
middag
Zie elders in deze Uitgeester 
Courant. Wekelijks op don-
derdag van 14.00 – 16.00 uur. 
Kosten 10 euro voor het he-
le seizoen.

Nieuwe groep Pilates op 
donderdagmiddag

Er zijn nog vrije plaatsen. De-
ze nieuwe groep gaat van 
start op donderdag 27 okto-
ber. U mag altijd vrijblijvend 
een gratis proefl es meedoen.
Wekelijks op donderdag van 
15.15 – 16.15 uur. Kosten � 
67,00 voor 25 lessen. 

Computercursus Windows 
10 voor gevorderden op 
woensdagmiddag
U leert onder andere een 
back-up van bestanden ma-
ken op een externe har-
de schijf of op een memo-
ry stick, foto’s versturen, 
schoonmaakprogramma’s 
gebruiken, muziek beluiste-
ren, downloaden. Er wordt 
aandacht besteed aan app 
Instellingen, de linten in de 
Windows verkenner en nog 
veel meer. Deze groep gaat 
van start zodra er voldoende 
aanmeldingen zijn.
Wekelijks op woensdag van 
15.00 – 16.30 uur.. Kosten 25 
euro voor 10 lessen.

Deze activiteiten vinden 
plaats in dorpshuis de 
Zwaan.
Informatie en opgave op 
het kantoor van de Stich-
ting Uitgeester Senioren, 
op de eerste etage van 
dorpshuis De Zwaan, Mid-
delweg 5, 1911 EA Uit-
geest, telefonisch: 0251 
– 31 90 20 of via de mail: 
s.u.s@inter.nl.net. 

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest
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www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.
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Bonhoeffer College is 
nu offi cieel technasium

Castricum - Vanaf dit 
schooljaar mogen zeven mid-
delbare scholen in Noord-
Holland offi cieel het predi-
caat technasium voeren. Het 
gaat om het Bonhoeffercol-
lege in Castricum, CSG Jan 
Arentsz in Alkmaar, het Ste-
delijk Dalton college Alk-
maar, OSG West-Friesland in 
Hoorn, het Damstede Lyce-
um in Amsterdam, het Metis 
Montessori Lyceum in Am-
sterdam en het St. Micha-
el College in Zaandam. Op 
maandag 19 september zijn 
de predicaten uitgereikt door 
de Stichting Technasium.
In Nederland zijn inmiddels 
92 middelbare scholen die 
op hun havo- en vwo-af-
deling een technasiumop-
leiding aanbieden. Bij de-
ze succesvolle landelijke for-
mule, die twaalf jaar bestaat, 
sloten zich in de loop der ja-
ren steeds meer scholen aan, 
verspreid door heel Neder-
land. De scholen zijn ver-
enigd in netwerken van on-
geveer vijf scholen die samen 
met een regionale netwerk-
coach werken aan de ont-
wikkeling van hun onderwijs 
en aan de samenwerking met 

het bedrijfsleven, overheden 
en hoger onderwijs in de re-
gio. De zeven nieuwe techna-
sia vormen samen het acht-
tiende technasiumnetwerk.
Het technasium is een lan-
delijk ontwikkelde formu-
le voor bèta-onderwijs op 
havo en vwo. Centraal hier-
binnen staat het vak Onder-
zoek & Ontwerpen (O&O), 
waarbij leerlingen in team-
verband projectmatig wer-
ken aan actuele bètatechni-
sche opdrachten uit de prak-
tijk. Doordat technasiumleer-
lingen al vroeg kennis ma-
ken met uiteenlopende sec-
toren, beroepen, onderwer-
pen en vraagstukken binnen 
de bètatechniek, worden ze 
goed uitgerust voor een wel-
overwogen keuze en verdere 
carrière in deze sector. Bin-
nen het technasiumonder-
wijs ontwikkelen leerlingen 
de competenties en vaardig-
heden die nodig zijn binnen 
de bètatechniek. Zoals cre-
ativiteit, ondernemendheid, 
samenwerken, inventiviteit, 
communicatie, plannen, pro-
jectmatig werken, organise-
ren en proces- en kennisge-
richt werken.

Team Ralph Tuijn roeit 
non-stop de Rijn af

Castricum - Sinds zater-
dag roeit Ralph Tuijn met 
drie andere roeiers een 
week lang de Rijn af. De 
tocht van 800 kilometer 
loopt van Basel, Zwitser-
land naar Amsterdam. Het 
is de eerste keer dat er 24 
uur per dag geroeid wordt, 
in afwisselende roeidien-
sten, van het eerste punt 
dat de Rijn begaanbaar 
is, tot het einde van de ri-
vier. Het team van Ralph 
Tuijn probeert, samen met 
hoofdsponsor TriFinance, 
op deze manier geld in te 
zamelen voor de strijd te-
gen de auto-immuunziek-
te MS.
 
,,Ik kijk uit naar deze nieu-
we uitdaging, met een team 
waarop ik kan vertrouwen. 
We hebben daarbij een ge-
zamenlijke missie: voor het 
eerst non-stop de Rijn afva-
ren en tegelijkertijd MS de 
wereld uithelpen”, aldus Tuijn. 

Eerder stak hij de Atlantische 
en de Indische oceaan over. 
Ditmaal roeit Tuijn met Pie-
ter Smit, Mark Dingedis en 
Bert Aker. Tijdens het eer-
ste gedeelte zullen er tiental-
len sluizen gepasseerd moe-
ten worden. Daarna moeten 
de roeiers rekening houden 
met het drukke scheepvaart-
verkeer op de rivier. De Rijn 
is immers de drukst bevaren 
rivier binnen Europa en be-
schikt als enige Europese ri-
vier over een eigen vaarre-
glement. Een ander gevaar 
voor de roeiers zijn de ster-
ke stromingen, deze kunnen 
leiden tot gevaarlijke situa-
ties rond sluizen, bruggen en 
strekdammen. Zij zullen het 
iconische Amsterdamse Mu-
ziekgebouw aan ‘t IJ berei-
ken op 25 september. Gedu-
rende deze tocht zijn de roei-
ers te volgen op de websi-
te www.trifi nance.nl/trifi nan-
cerijnchallenge. TriFinance 
sponsort via deze actie het 

Nationaal MS Fonds. Voor 
elke foto die van de roeiboot 
gemaakt wordt en op Fa-
cebook of Twitter geplaatst 
wordt met de hashtag #een-
wereldzonderMS, doneert 
TriFinance tien euro aan het 
MS Fonds met een grens 
van 250 inzendingen.  Done-
ren kan ook via deze link: ht-
tps://www.sterktegenms.nl/
actie/trifinance-rijnchallen-
ge/doneren.
Beroepsavonturier Ral-
ph Tuijn (1971) roeide ruim 
30.000 kilometer over ocea-
nen en is een van de vijf per-
sonen die meer dan 500 da-
gen over oceanen roeide. 
Hij fi etste bovendien ruim 
100.000 kilometer rond de 
wereld door meer dan 80 
landen. Hij deed diverse Arc-
tische expedities en trotseer-
de daarbij temperaturen van 
-50 graden Celsius. Met zijn 
expedities haalde hij zo¹n 
twee miljoen euro op voor 
goede doelen.

Ontspannen hardlopen?
Castricum - Op zondag 2 
oktober start een cursus voor 
iedereen die wil beginnen, of 
verder wil komen met hard-
lopen.
BasicRunning biedt techni-
sche achtergrond en prakti-
sche tips. Het is géén hard-
loopgroepje, maar het zijn 
verdiepingslessen voor ie-
dereen die soepel wil leren 
rennen. Beginners of gevor-
derden. Marcel Termes ver-
telt: ,,Ik ben een hardloper en 
door bewust naar mijn loop-
techiek en -houding te kij-
ken enthousiast geworden 
over mijn eigen vorderingen. 
Nu, op mijn 45e, loop ik snel-
ler dan ik ooit heb gedaan, 
en dat zonder me al te veel 
in te spannen. Ik ben zo en-
thousiast dat ik besloten heb 
deze ervaring te gaan delen 
met medehardlopers. Een 
tot twee keer per jaar geef 
ik een korte en laagdrem-
pelige cursus waarin deel-
nemers bewust naar hun ei-
gen techniek gaan kijken. We 
maken de eerste en de laat-

ste les een video-opname. 
Het is leerzaam om jezelf te-
rug te zien, helemaal als de 
vooruitgang ook zichtbaar is.” 
De cursus bestaat uit vijf les-
sen waarin iedere week een 
ander onderwerp wordt be-
handeld. Elke les bestaat uit 
een theorie- en praktijkdeel. 
Meer informatie en inschrij-
ven op www.basicrunning.nl.

www. .nl

www. .nl

Dame gerold, bloemen-
verkoopsters bieden hulp

Castricum - Vrijdag 9 sep-
tember ging mevrouw Schol-
te-Schoen, een bewoonster 
van De Santmark, wat bood-
schappen doen bij de Vomar 
in winkelcentrum Geester-
duin. Daarna ging ze even 
op een bankje zitten om de 
kassabon na te kijken. Ver-
volgens liep ze naar bloe-
menwinkel De Eeuwige Len-
te om een plantje te kopen. 
Daar ontdekte zij dat haar 
portemonnee verdwenen 
was. Zo snel als zij kon liep 

ze terug met haar rollator 
naar de Vomar om te kijken 
of hij daar nog lag. ,,Ik had 
hem niet bij de Vomar laten 
liggen en ik raakte in paniek. 
Ik ging toen maar weer terug 
naar de bloemenwinkel, ik 
zocht een beetje hulp. Eerst 
zochten de dames in mijn 
tassen, maar daar was geen 
portemonnee en toen belde 
zij de bank voor mij om de 
pas te blokkeren. Er was al 
ruim van mijn rekening ge-
haald. Ik had nog een ander 

pasje in mijn portemonnee, 
maar daar was niets mee ge-
beurd. Ik kreeg ondertussen 
een stoel en een glaasje wa-
ter aangeboden. Toen heb-
ben de dames de politie ge-
beld, dat ging niet eenvou-
dig, alle medewerkers waren 
steeds in gesprek. Het geld 
is weg en ook mijn taxipas-
jes maar de paniek is ver-
dwenen, wat een schatten 
zijn deze dames van de bloe-
menzaak. Het plantje dat ik 
niet meer kon kopen kreeg 
ik gratis mee. Hun hulp zal 
ik nooit vergeten. Naast al-
le afschuwelijke dingen die 
gebeuren, wordt er geluk-
kig ook nog lieve, menselij-
ke hulp geboden.”
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In Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest:

Muziekcursus voor 
dreumesen, peuters 

en kleuters
Regio - Vanaf 24 septem-
ber start de herfsteditie van 
de succesvolle muziek- en 
danscursus voor dreumesen, 
peuters en kleuters (kleu-
terorkest) in Beverwijk, Uit-
geest en Heemskerk. Wat 
is er leuker voor een kind 
van 0 tot 4 jaar en een ou-
der dan zingen, dansen, be-
wegen op muziek, luiste-
ren naar en vooral spelen op 
echte muziekinstrumenten? 
Alice Ploeg verzorgt jaarlijks 
een herfst-, winter- en lente-
cursus. De nieuwe reeks les-
sen in Beverwijk (BHK-ge-
bouw) start op zaterdag 24 
september en donderdag 29 
september. In Heemskerk (bij 
St. Caecilia) wordt gestart op 
maandagochtend 26 septem-
ber en woensdag 28 septem-
ber. Uitgeesters (Kindergar-
den) kunnen terecht vanaf 
vrijdagochtend 30 septem-
ber. De kinderen worden op 
leeftijd ingedeeld. Het kleu-
terorkest start op zaterdag-
ochtend, maar is in overleg 

ook op andere dagen moge-
lijk. Er zijn acht lessen (75,00 
euro) en in de schoolvakan-
ties worden geen lessen ge-
geven. 
Kijk op internet (www.alice-
ploeg.nl) of neem contact op 
(aliceploeg4@gmail.com / 06 
11493796) voor meer infor-
matie.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Westergeest, een van de mooie straatjes in Uitgeest. De foto is halverwege het 
Westergeest genomen Foto en tekst: Ger Bus

Mijn klas van toen....
Ook in de krant met uw klas van toen? Mail de foto en de namen naar 

redactie@uitgeestercourant.nl.

Uitgeest - Deze week in deze rubriek de vijfde klas van de Veenisschool, schooljaar 1982-
1983, aangeleverd door Peter en Mark Bonekamp.  Dit zijn de namen die bekend zijn, vraag-
tekens kunnen uiteraard worden aangevuld.  
Staand van links naar rechts: ?, Peter Meijer, Bas de Wit, Rick Berghuis, Marrit Zweeris,  ? ,  
Henk Kokkelkoren, Gijsbert Peijs, juf Wesselink, ?, Christel Overeem en Peter Bonekamp. Zit-
tend: Alleta Aben, Kemal Kahraman, Nienke Wiering, Linda Frantsen en Brenda van Leeuwen.
Ook een foto voor deze rubriek? Heel oud of redelijk recent, dat maakt niet uit als het maar 
wel een klas uit Uitgeest is. Mail de foto naar redactie@uitgeestercourant.nl.

Misdadig motorjacht?
Uitgeest - IHet gebeurt nog steeds. Doorvaren na een aan-
varing. Op woensdagavond 14 september voer de heer Z. met 
zijn vrouw op de GPS met 8 km per uur huiswaarts. Het was 
donker, 21.45 uur. Plotseling scheurde er een onbekend mo-
torjacht met een enorme vaart door de Markervaart, rich-
ting Stierop. De boot ramde de boot van de heer Z. met vol-
le snelheid en remde na de aanvaring even af. De heer  Z. en 
zijn echtgenote waren op ongelukkige wijze gevallen, maar 
toch wist de heer Z. zijn tegenwoordigheid van geest te be-
waren. Hij draaide zijn boot om, richting dader die nog even 
wachtte. Ook blies hij nog een aantal keer op de scheepstoe-
ter voor hulp. De bestuurder van de speedboot gaf toen ech-
ter vaart en ging er als een haas vandoor.
Dit is een misdaad: doorvaren na een aanrijding, temeer daar 
de speedboot met zeer hoge snelheid door de Markervaart 
scheurde: een misdrijf. Doorvaren en je niet bekommeren 
om de door jou veroorzaakte slachtoffers en schade is onbe-
schrijflijk. 
Hierbij een oproep om uit te kijken naar een grote speedboot 
met schade aan de linkerzijde. De dader kan zich alsnog mel-
den bij de politie.

Naam inzender bij redactie bekend
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Herfstprogramma van Lees Lokaal Uitgeest
Uitgeest - Lees Lokaal heeft 
de komende maanden de vol-
gende activiteiten voor ieder-
een in Uitgeest in petto:

De Kinderboekenweek van 
5 t/m 16 oktober
Het thema is: “Voor altijd 
jong” en heeft betrekking op 
actieve opa’s en oma’s. Lees 
Lokaal biedt de jeugd van Uit-
geest een aantal leuke activi-
teiten aan en heeft bovendien 
de nieuwste kinder- en jeugd-
boeken in voorraad.
Op woensdagmiddag 12 ok-
tober geeft de Uitgeester 
schrijfster en illustratrice Pau-
lien van Tol een workshop: 
”Verhalen schrijven, dat is 
stoer!” Ook komt er een echte, 
beroemde goochelaar Guil-
laume Wibowo, die een show 
geeft maar hij leert je ook een 
echte truc, die je aan opa en 
oma kunt voortoveren. In-
schrijven via info@leeslokaal-
uitgeest.nl. Kosten 2 euro.
Omdat opa’s en oma’s, maar 
ook vaders en moeders door 
dit thema vast geïnspireerd 
zullen worden om voor te le-
zen (een  van de belangrijk-
ste activiteiten in het kader 

van taalontwikkeling) zal An-
toinette Govaers uit Castri-
cum op 12 oktober  een lezing 
geven met als titel: ”Voorle-
zen en vroege taalontwikke-
ling bij jonge kinderen”. Aan 
de hand van aantrekkelijke 
prentenboeken en kinderboe-
ken geeft zij praktische tips 
hoe ouders, grootouders en 
leerkrachten het voorlezen zo 
aantrekkelijk mogelijk kun-
nen maken. Een 
must voor ieder-
een die voorlezen 
belangrijk vindt! 
Wees er snel bij 
want er is maar 
beperkt plaats.
Kaarten verkrijg-
baar aan de ba-
lie van Lees Lo-
kaal. Kosten: 2 
euro. De lezing 
vindt plaats in het 
gebouw van Lees 
Lokaal aan de 
Brugmanstraat 
11. Tijd: 19.30 – 
21.00 uur.

Vanaf 29 septem-
ber stelt Lees Lo-
kaal op de don-

derdagochtend om de 14 da-
gen het Lokaal open voor ie-
dereen die houdt van kleu-
ren. Veel volwassenen vinden 
kleuren heerlijk en hoe gezel-
lig is dit niet om dat samen 
met anderen te doen. Aan-
schuiven aan de ronde lees-
tafel en onder het genot van 
een kopje koffi e kunt u dit 
doen in Lees Lokaal. Deelna-
me is gratis, en u brengt zelf 

uw materialen mee. En op de-
ze ochtenden is Lees Lokaal 
ook open voor de Vrienden, 
die boeken willen ruilen.
In de loop van de herfst gaat 
schaakclub “de Raadshe-
ren” schaaklessen ver-
zorgen voor kinderen van-
af 7 jaar. Ook deze lessen zijn 
gratis en worden gegeven in 
Lees Lokaal. U kunt uw kind 
al inschrijven aan de balie van 

Lees Lokaal, meer informatie 
volgt via de scholen.

Voor meer informatie zie 
www.leeslokaal-uitgeest.nl. 
Openingstijden Lees Lokaal:
maandag 13.30-17.00 uur, 
dinsdag 18.30-20.30 uur, 
woensdag 13.30-17.00 uur, 
donderdag gesloten, vrijdag 
18.30-20.30 uur en zaterdag 
11.00-15.00 uur.

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

Like en volg ons op FACEBOOK

R……………….in de maand!
Roomboter Amandel Speculaastaartje   € 7,50
Apfelstrudel  € 1,50

Aardbeien Stoofperen Slof  € 8,95
Elke dag vers brood en cadetten: PIET’S POLDER, 

VIKORN, WALDKORN en GILDEKORN…..enz
Uw brood bestelling leggen wij graag voor u apart.
Advertentie geldig tot 1 Oktober 2016

diefstal of inbraak
beroving

vermissing

Weten wat er in jouw  
buurt gebeurt?
Weten wat er in jouw Weten wat er in jouw 
buurt gebeurt?

Download de gratis app

of meld je aan op burgernet.nl

Puur Sangh zoekt versterking
Uitgeest - Gemengd koor “Puur 
Sangh” nodigt iedereen die van zin-
gen houdt uit om op een maandag-
avond eens te komen luisteren in Pa-
rochiehuis “de Klop” aan de Lange-
buurt 39. Puur Sangh is als kamer-
koor begonnen in 2004 maar in-
middels uitgegroeid tot een vol-
waardig vierstemmig gemengd 
koor van 22 leden. Met heel veel 
plezier zingen ze hun uitgebreide 
repertoire van wereld- en klas-
sieke muziek. Het streven is om 
twee maal per jaar een concert te 
geven. De leeftijd van de leden is 
55+. Ineke Mulder is de enthou-
siaste dirigent. Bent u geïnteres-

seerd? Loop dan vrijblijvend eens 
binnen in “de Klop”. Gerepeteerd 
wordt op maandagavond van 19.30 
tot 21.30 uur. Wilt u eerst wat meer 
weten, mail dan naar neltromp@hot-
mail.com of bel 0251-311572.

 

              Op 6 oktober 2016 zijn onze ouders  

         Gerard en Lous Schoenmaker van der Wielen 

              60 jaar getrouwd    

Als u hen hiermee wilt feliciteren nodigen wij u graag uit 

op zondag 2 oktober vanaf 10.30 uur tot 14.00 uur in 

de recreatieruimte van de Slimp aan de dr. Brugmanstr. 188 

   Martin en Bernadette 

   Karin en Kees 

   Kleinkinderen en achterkleinkind 
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Hoofdsponsor wereldduurrecord 
dubbeltennis bekend

ling. Het bedrijf Media Me-
adows had op dat moment 
het hoogste bod staan en 
wordt de hoofdsponsor van 
het Wereldduurrecord dub-
belspel tennis voor Stichting 
Terre - Rett Syndroom Fonds! 
Dat hierbij officieel wordt 
omgedoopt tot het Media 
Meadows Wereldduurrecord 
dubbelspel tennis! Vlieland: 
,,Wij zijn hier superblij mee. 
Jacob Groen van Meadia 
Meadows enorm bedankt en 
op naar een supermooie sa-
menwerking!’’
Ook de Uitgeester Courant is 
sponsor van dit mooie initia-
tief.

Ronald Vlieland met dochter 
Roos

Uitgeest - Uitgeester Ro-
nald Vlieland, tennisleraar bij 
TV De Dog, gaat op 21, 22 en 

23 juli 2017 proberen het we-
reldduurrecord dubbelten-
nis te verbeteren. Dat staat 
nu op ruim 57 uur, maar Vlie-
land wil het naar 62 uur til-
len. Hij heeft inmiddels een 
aantal clubgenoten bereid 
gevonden mee te doen en is 
is al druk met de voorberei-
dingen. Vlieland doet deze 
poging niet alleen om in het 
Guinness Book of Records te 
komen, hij hoopt ook een be-
hoorlijk bedrag ‘bij elkaar te 
slaan’ voor de stichting Terre 
en het Rett-syndroom fonds. 
Bij de Dog tennissen twee 
gezinnen die beide een kind-
je met het RETT-syndroom 
hebben, een ernstige neuro-
logische ontwikkelingsstoor-
nis, die vooral bij meisjes 
voorkomt. 
Onlangs werd een veiling 
gehouden voor het hoofd-
sponsorschap van dit evene-
ment. Zaterdag 10 september 
om 23.59 uur  sloot die vei-

Uitgeest - Team 2 van Ta-
feltennisvereniging Uitgeest 
(TTVU) startte dit jaar in de 
3e klasse. Patrick Rasch had 
een goede start en won de 
eerste partij overtuigend in 3 
games. Zijn andere twee par-
tijen gingen helaas in 4 naar 
de tegenpartij (Tempo Team 
7) uit Amsterdam. Billy Fatels 
kwam in elke partij achter te 
staan maar hield zijn hoofd 
koel en won zijn drie enkels. 
Ook de dubbel won hij sa-
men met Patrick uit een ver-
loren positie. René van Bu-
ren zat met zijn hoofd nog in 
de bergen en wist geen punt 
voor het team te behalen. 
Hopelijk is hij nu wakker ge-
schud. De eindstand 5-5.
Team 1 was te gast in Zaan-
dam en speelde tegen ZTTC 
2. Door dispensatie mochten 
ze in de tweede klasse blij-
ven. Deze avond kon alleen 
Henk Spoelstra voor Uitgeest 
overtuigen. Victor Tchernov 
en Patrick Schuddeboom 
kwamen wel dichtbij bij een 
punt, maar het ging toch nipt 
naar de tegenstander. 7-3 
voor ZTTC 2
Ook Team 3 eindigde met een 

5-5 tegen Diemen 4. Jelle van 
Werkhoven wist er 3 punten 
binnen te smashen en ook 
Dennis Janssen knalde twee 
punten binnen. Nico Baltus 
heeft deze keer les gekregen 
voor de volgende wedstrijd.

Team 4 was de afgelopen 
week het meest overtuigend 
en verpletterde de gasten van 
US 16 uit de hoofdstad met 
8-2! Roger Schuddeboom 
(foto links achter) bleef de-
ze avond ongeslagen. Euge-
nie Rasch begon dit seizoen 
overtuigend met twee zeges 
en nieuwkomer Peter Middel 
(foto rechts achter) won ook 
twee keer.

Dit jaar wordt voor het eerst 
de duo competitie gehou-
den en Uitgeest doet mee 
met twee teams, die ook ge-
lijk tegen elkaar mochten be-
ginnen. Marcel Couwenberg 
en Eugenie Rasch vormden 
team 1 en Anja Kramer-van 
Diem en Marianne Muris zit-
ten in Team 2.
Team 1 won met 5-0, dit ge-
beurde wel met veel plezier 
aan beide kanten.

     Tafeltennisnieuws

Uitgeest - “Ziek ben ik hier-
van”, mopperde Stormvogels 
trainer/coach Ton van Duijn 
afgelopen zondag. Hij zag 
zijn ploeg onverdiend onder-
uitgaan tegen het Haarlem-
se Aurora, waarbij de rol van 
de scheidsrechter niet geheel 
onbetwist was. Onnodig lie-
ten de Uitgeesters dure pun-
ten liggen.

Stormvogels begon zwak 
aan de wedstrijd en keek al 
snel tegen een 2-0 achter-
stand aan. Toch kon er op 
basis van wilskracht aan-
sluiting worden gevonden 
en liep de wedstrijd gelijk op 
tot een stand van 5-5. On-
ze dorpsgenoten waren ech-
ter niet scherp genoeg in de 
eerste helft en moesten ver-
volgens vier tegentreffers op 
rij incasseren. Demi Erkelens, 
vandaag goed voor 4 treffers, 
wist de achterstand te ver-
kleine naar een marge van 2, 
waardoor bij rust tegen een 
9-7 achterstand werd aange-
keken. Een alles behalve te-
vreden Van Duijn sprak zijn 
ploeg vermanend toe tijdens 
de rust.  Om aansluiting in de 
poule te houden was het van 
groot belang om vandaag 
een overwinnning te pakken 
en daar waren volop kansen 
toe, als de ploeg zich maar 
aan gemaakte afspraken zou 

houden, voornamelijk defen-
sief. De doelpunten werden 
te makkelijk weggegeven.
De tweede helft bood meer 
perspectief. Eveline Noote-
bos wist vrijwel onmiddel-
lijk een doorloopbal fraai 
af te ronden Hoewel Auro-
ra de voorsprong een perio-
de wist te consolideren, kwa-
men “de Vogels” wel beter 
in de wedstrijd en halverwe-
ge het tweede bedrijf waren 
beide partijen weer in balans. 
De Uitgeesters toonden meer 
lef, en beloonden zichzelf niet  
veel later met een voorps-
rong. Bij een stand van 13-15 
stonden er nog ruim 10 minu-
ten op de klok en kon Storm-
vogels zich nog niet veilig 
wanen.  De mand werd niet 
meer gevonden, waardoor 
de opponent in de slotfase 
weer langszij kon komen. In 
de laatste minuten escaleer-
de de partij volledig. Noote-
bos werd slachtoffer van bij-
zonder onsportief gedrag van 
een Aurora-heer, die een el-
leboogstoot uitdeelde. Het 
ontging de scheidsrechter 
volledig, maar de onderlinge 
verstandhoudingen werden 
meer dan grimmig. Dat de 
leidsman in de uiterste slotfa-
se de Haarlemmers beloonde 
met een onterechte strafworp 
hield in dat Stormvogels met 
lege handen stond. (16-15)

     Korfbalflits
       Stormvogels

Kom op donderdag 
scrabble spelen!

Uitgeest - iedere donder-
dagmiddag wordt er in de 
Zwaan gescrabbled van twee 
tot vier uur. De deelnemers 
zijn op zoek naar nieuwe te-
genstanders. Iets voor u? 

Deelname kost 10 euro voor 
het hele seizoen. Deze ac-
tiviteit wordt georganiseerd 
door de Stichting Uitgeester 
Senioren. Informate: 0251– 
319020.

Uitgeest - De collecte voor 
KWF kankerbestrijding in 
Uitgeest heeft 6.183,90 eu-
ro opgebracht. Wie de col-
lectant heeft gemist kan 
alsnog een gift overmaken 
op giro 26.000 ten name 
van KWF Kankerbestrijding, 
Amsterdam.
.
Met het geld dat de col-
lectanten hebben opge-
haald blijft KWF Kankerbe-
strijding zich inzetten voor 
minder kanker, meer gene-
zing en een betere kwaliteit 
van leven. Dat doet zij ech-
ter niet alleen, maar samen 
met patiënten, onderzoe-
kers, artsen, donateurs en 
vrijwilligers.
Door de vergrijzing van de 
bevolking en omdat kan-
ker eerder ontdekt wordt, 
zal het aantal kankerpatiën-
ten de komende jaren sterk 
toenemen. De strijd te-
gen kanker is dan ook nog 
niet gestreden, Ondanks 
de goede resultaten is er 
nog een lange weg te gaan 
want helaas overlijden er 
jaarlijks nog 38.000 mensen 
aan kanker. Wetenschap-
pelijk onderzoek blijft daar-
bij nog steeds heel hard no-
dig. De KWF afdeling Uit-
geest dankt daarom ieder-
een voor zijn of haar bijdra-
ge aan deze collecte.

6.183,90 euro 
voor KWF



23e Kroegenbridgedrive 
van Uitgeest zit erop
Uitgeest - 22 jaar terug, in 
1994, vierde de Bridgeclub 
Uitgeest haar 8e lustrum en 
dat feest was aanleiding om 
een heuse Kroegenbridge-
drive te organiseren. Nie-
mand kon toen bevroeden 
dat dat de opmaat was voor 
een reeks drives die door-
gaat tot op heden. Afgelopen 
zaterdag werd de 23e Kroe-
genbridgedrive Uitgeest ge-
speeld en in al die jaren is 
de formule niet veranderd: 28 
spellen, in een gemoedelijke 
sfeer (dat kun je niet organi-
seren maar is ‘de facto’ wel 
zo), onderbroken door een 
lunch, vaak in de locatie waar 
men de derde ronde speel-
de en waar de uitbaters hun 
beste beentje naar vermo-
gen voorzetten. Wat ook niet 
is veranderd zijn de deelne-
mers: Nog steeds zie je voor 
een belangrijk deel dezelfde 
gezichten, uit Uitgeest (na-
tuurlijk), Akersloot, Heems-
kerk, Castricum, Beverwijk. 

Wat wel veranderd is? De ge-
middelde leeftijd van de deel-
nemers! Er zijn wel jongelin-
gen die bridge spelen en 
meedoen maar het meren-
deel behoort toch onderhand 
tot de ‘grijze golf’. 23 jaar te-
rug zou ik zeggen: ‘Kom ou-
ders, ga kaarten met je kin-
deren! , nu is de oproep: ‘Kom 
opa en oma, ga bridgen met 
je kleinkinderen!’ En ook bij 
de locaties is er een en an-
der veranderd. Wie herinnert 
zich nog de Kleine Zaal van 
De Ooievaar met Arie Mat-
ton? En recentelijk is ook een 
ander monument, ‘Thijs’, ons 
ontvallen. En van de huidi-
ge acht locaties zijn er nog 
maar twee echt kroeg! Wel-
licht dat we over een paar 
jaar de naam moeten om-
gooien: ‘Restaurant Bridge-
drive Uitgeest’, maar dat 
is toekomstmuziek. Terug 
naar zaterdag. De matineu-
ze Uitgeesters ontwaarden 
al vroeg een stroom men-

sen richting Gemeentehuis. 
Op het plein aldaar werden 
de bijna 400 deelnemers ont-
haald met pierement-muziek. 
In de hal van het Gemeente-
huis werd het loopbriefje af-
gehaald, waarna om 10.30u 
werd afgetrapt. Zeven ron-
des later, na 28 gevarieerde 
spellen, gelukkig geen freak-
hands, verzamelde de goe-
gemeente zich weer op het 
plein voor het gemeentehuis. 
En hoe gezellig het na afloop 
ook was bij Thijs, in voor-
gaande jaren, de keuze voor 
de prijsuitreiking in het cen-
trum van het dorp, waar Res-
taurant Klaas voor de victua-
liën zorgde, was een voltref-
fer. Begeleid door de dixie-
land-muziek van ‘The Upma-
tes’ werd in het late (bleke) 
zonnetje een verdiend glas 
pils of witte wijn genuttigd. 
De drive kreeg daarmee een 
gepast slot: in het centrum 
van het dorp. Burgemeester 
Verkley verzorgde de prijsuit-
reiking. De eerste prijs ging 
naar Wim Luijendijk – Gerda 
Zonneveld met een percen-
tage van 68,08%. (zie foto). In 
haar toespraak ging de bur-
gemeester nog kort in op de 
rol van de vrijwilligers. Zon-
der hun inzet zijn evenemen-
ten als een Kroegenbridge-
drive niet mogelijk. En het 
organisatiecomité heeft het 
weer keurig gedaan. Als me-
deorganisator uit het verle-
den weet ik dat er altijd wel 
zaken zijn die beter hadden 
gekund, als deelnemer heb 
ik daar helemaal niets van 
gemerkt. Onze dank gaat uit 
naar de deelnemende kroe-
gen en restaurants en na-
tuurlijk naar het organisatie-
comité: Pieter Andringa, Aly-
ne Dumas, Han Dumas, Theo 
Huising, Wim Nugteren, Toos 
Schalk. In het programma-
boekje konden we al lezen 
dat er in 2017 weer een Kroe-
genbridgedrive wordt geor-
ganiseerd. Wij kijken er naar 
uit. (Paul Wijte)

Contracten met sponsoren verlengd

Uitgeest - Zondag 11 sep-
tember werden de contrac-
ten voor het hoofdsponsor-
schap van FC Uitgeest gete-
kend door WEA Accountants 
en Adviseurs en De Groot 
Verzekeringen (bovenste fo-
to). De termijn is hiermee met 
3 jaar verlengd.

Vanaf 2010 is WEA Accoun-
tants en Adviseurs al hoofd-
sponsor. Buiten het hoof-
sponsorschap regelt WEA 
ook de shirts voor de C-ju-
nioren van FC Uitgeest. De 
Groot Verzekeringen is al-
weer voor het 42e seizoen 
hoofdsponsor van deze suc-
cesvolle voetbalclub. Ten tij-
de van de fusie tussen USVU 
en VVU 20 jaar geleden heeft 
De Groot dit sponsorschap 
doorgezet.  Hiernaast ver-
zorgt De Groot ook de trai-
ningspakken voor de jeugd-
scheidsrechters.

Symbolisch werden de nieu-
we tenues door Erwin Bak-
kum (WEA) en Peter de Groot 
(De Groot verzekeringen) 
overhandigd aan het Bestuur 
van FC Uitgeest. In hun nieu-
we kledinglijn speelde het 
Eerste tevens hun eerste of-
ficiële competitiewedstrijd op 
eigen terrein, van dit seizoen 
tegen L.S.V.V. uit Broek op 
Langedijk.

Ook deze middag de offi-
cieel getekende contracten 
met Aannemersbedrijf J.M. 
Putter (Jan en Frank Putter, 
tweede foto van boven) mid-
dels het realiseren van swea-
ters voor de gehele jeugdaf-
deling, JUMBO Supermarkt 
(Richard Visser (derde foto 
van boven) als sponsor van 
de F sectie en hoofdsponsor 
van het FC Uitgeest jeugd-
toernooi en PODO Alkmaar 
(Jan Willem Kramer, onderste 
foto) als nieuwe sponsor voor 
de G sectie.

FC Uitgeest is erg blij met de-
ze ondernemers die FC Uit-
geest een warm hart toedra-
gen en met gulle hand on-
dersteunen. (Edwin Duijn, fo-
to’s Johan de Meij)

Uitgeest - In verband met 
wegwerkzaamheden in het 
dorp is de snuffelmarkt voor 
Prijedor al twee keer uitge-
steld. De markt wordt nu ge-
houden op zaterdag 1 okto-
ber van 09.00 tot 15.00 uur op 

Snuffelmarkt voor Prijedor
het plein achter De Klop. 
De opbrengst van de markt 
komt geheel ten goede aan 
de inwoners van Prijedor in 
Bosnië. De organisatie hoopt 
daarom op een grote op-
komst.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Uitgeest - Onderstaand 
de activiteitenkalender 
van oktober van de Stich-
ting Uitgeester Senioren.
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 
oktober

Maandag  3, 10, 17, 24, 31:
09.00-10.00: Pilatus, te-
vens van 10.15-11.15.
10.00-13.15: KoffiePlus. 
10.00-12.00: Biljartles da-
mes
13.30-16.45: Biljarten en 
bridgen. 
14.30-16.30: Geester-
heem: sociale activiteiten 
Rode Kruis, ook verkoop, 
inl: 312712.
Maandag  10, 24:
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: Computercursus
Maandag 10, 31:
10.00-12.00 uur:  Schrij-
verskring

Dinsdag  4, 11, 18, 25:
09.15-10.15: Stoel yoga
10.45-11.45: Tai Chi
13.30-16.45:  Biljarten, 
bridge, klaverjascompeti-
tie
Dinsdag 4, 18:
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: Computercursus
Dinsdag  11, 25:
13.30-15.00 en 15.00-
16.30 uur: Computercur-
sus
09.30-12.00: Fotocursus
Dinsdag 25:
09.30 uur vertrek excursie 
Paleis op de Dam

Woensdag  5, 12, 19, 26:
09.30-10.15 en 10.45-
11.30: Bewegen 60+ in de 
Klop, inl.: 310370.
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: Computercursus
10.00-12.00 uur:  Koersbal
13.30-16.45 uur:  Biljarten 
en klaverjassen 
19.45-21.30 uur: “Die 
Geestersangers” in Gees-
terheem, inl.: 313401.
15.00-16.30 uur:  Compu-
tercursus
Woensdag 5:
14.00-16.30 uur: Bingo
Woensdag 5, 19:
10.00-12.00: Muziek ma-
ken
14.00-15.30: Engelse con-
versatie

Woensdag 19:
14.00-16.00: Filmmiddag
Woensdag 12:
Vertrek 09.12 uur steden-
wandeling Deventer
Woensdag 12, 26:
10.00-12.00: Biljartles da-
mes
09.30-11.30: Handwerken
13.30-15.30: Kaarten ma-
ken
14.00-16.30 uur: Tekenen/
schilderen
 
Donderdag 6, 13, 20, 27:
Wandelen (1 of 2 uur): 
vertrek 9.30 uur vanaf het 
dorpshuis 
09.30-12.00 uur:  Biljartles 
voor beginners
09.30-11.30 uur:  Beeld-
houwen/boetseren
13.30-16.45 uur:  Biljarten 
14.00-16.00 uur:  Rummi-
cub, scrabble en schaken
13.30-15.00 uur:  Fifty-fit  
15.15-16.15 uur:  Pilatus
Donderdag 6:
11.00-13.00 uur:  Dag van 
de Ouderen
Donderdag 6, 20:
09.30-11.30 uur: Quilten
Donderdag 13, 27:
09.30-11.30 uur:  3-di-
mensionaal (kaarten) 
10.00-11.30 uur:  Engelse 
conversatie
09.30-11.30 uur:  Vertel-
kring Uitgeest
Donderdag 13:
09.30-11.30 uur:  Lezing: 
Cornelis Corneliszoon
09.30-11.30 uur:  Theezak-
jes vouwen
Donderdag  20, 27:
09.30-11.30 uur: Work-
shop iPad

Vrijdag  7, 14, 21, 28:
09.15-10.15 uur en 10.15-
11.15 uur: Yoga (niet op 7)
13.30-16.45 uur:  Biljarten
13.30-15.30 uur:  De Zin-
gende Zwanen 
13.30-16.30 uur:  Bridge 
les 2e jaars

De S.U.S. is bereikbaar 
op maandag tot en met 
woensdag van 9.00 tot 
12.00 uur en van 13.30 
tot 16.00 uur en op don-
derdag en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur in 
Dorpshuis de Zwaan 
Voor informatie betref-
fende activiteiten van de 
Stichting Uitgeester Se-
nioren: mevrouw C. van 
Megen en mevrouw M. 
Kortekaas, tel.: 0251-
319020, e-mail: s.u.s@
inter.nl.net of kijk op de 
website: www.uitgees-
tersenioren.nl. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Vroeger.....
Maandelijks vertelt de vereniging Oud Uitgeest over het Uitgeest van vroeger...

Uitgeest - In 1901 werd voor 
het eerst de leerplicht inge-
steld. De kinderen moes-
ten vanaf hun 6e tot hun 12e 
jaar verplicht naar school. In 
de jaren na de 2e wereldoor-
log konden de kinderen tot 
en met hun 14 jaar onderwijs 
volgen. Om de 12 jarigen niet 
nog langer in de 6e klas te la-
ten zitten, werd het Voortge-
zet Gewoon Lager Onderwijs 
ingesteld, zowel voor jongens 
als voor meisjes. In de volks-
mond de 7e en 8e klas.
Eind jaren `40 was er nog een 
groep jongens die in Uitgeest 
die klassen doorliepen, maar 
later moesten de jongens 
naar Beverwijk, waar zij naast 
de standaard lagere school-
vakken, ook ambachtsonder-
wijs genoten.

Veel meisjes volgden de 
VGLO, om daarna nog een 
paar dagen per week on-
derwezen te woorden in de 
naaldvakken. En dan gingen 

de meesten aan het werk. 
Een groot aantal  Uitgeester 
en Akersloter meisjes kreeg 
boven de klaslokalen van de 
lagere school aan de Lange-
buurt les van de zusters Ur-
sulinen. Een klein aantal ging 
door naar de ULO, MULO, 
MMS, HBS of het Gymnasi-
um.
Voor elk vak werd een schrift 
bijgehouden en aan het eind 
van de opleiding ingebonden 
tot een boekwerk, wat ook 
meteen een gedegen naslag-
werk bleek.
Naast de vakken die ook op 
de lagere school werden ge-
geven, kregen de dames les 
in voedingsleer, koken, wa-
renkennis, handwerken, 
naaien en algemene kennis 
o.a. verkeersregels, kunstzin-
nige vorming en maatschap-
pijleer van de zusters Cruci-
fix, Assisia, Albertine en Ser-
va en van Juffrouw Borst.  
Een brede opleiding die toch 
wel erg gericht was om een 

huishouden goed draaiende 
te houden.
De VGLO werd in 1969 opge-
heven toen de leerplicht door 
de Mammoetwet werd ver-
lengd met een extra jaar. 

Op bijgaande foto zien we 
een VGLO-klas, schooljaar 
1960/1961. De foto en namen 
staan op de site www.ouduit-
geest.nl  fotobeeldbank nr. 
19950

Wilt U meer weten over de 
geschiedenis van ons mooie 
dorp en over zijn bewo-
ners, dan kunt u lid worden 
van de Vereniging Oud Uit-
geest. Voor slechts € 15,-- 
per jaar ontvangt U  de Hut-
geest; het jaarboek met bij-
zondere wetenswaardighe-
den, historische gebeurtenis-
sen en familiegeschiedenis-
sen en twee maal per jaar de 
Nieuwsbrief met historisch 
en genealogisch nieuws over 
Uitgeest en de Uitgeesters.

Uitgeest - Deze week is het 
vredesweek, een jaarlijks te-
rugkerend moment van be-
zinning en actie. In heel Ne-
derland staan scholen, ker-
ken en maatschappelijke or-
ganisaties stil bij het begrip 
‘vrede’. Soms lijkt het alsof 
vrede een droom blijft, er is 
immers altijd wel een brand-

haard of conflict in de we-
reld... Dichtbij huis of ver 
weg, vrede is ook in 2016 ze-
ker niet vanzelfsprekend.
Toch zijn er ook lichtpunt-
jes, een jarenlange ruzie die 
wordt bijgelegd, een staakt 
het vuren dat stand houdt... 
Zaterdagavond 24 septem-
ber gaat gastspreker Kiki Kint 

voor in een woord- en ge-
bedviering van een uur waar-
in ‘Vrede’ in al zijn facetten 
centraal staat.  
Het koor Sound of Life zorgt 
voor muzikale ondersteuning 
met bijpassende liedjes.
Jong en oud is van harte wel-
kom in de parochiekerk aan 
de Langebuurt om 19.00 uur.

















Onze bezorgdienst
“Per dag of per week, net wat u schikt”

Aan onze klant bezorgen wij kant en klare maaltijden in: 

Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Uitgeest, Akersloot, Wijk aan Zee, Velsen-Noord, IJmuiden*, Velserbroek*, Santpoort*, Driehuis*.

* Bezorging alleen ‘s avonds.

Meer informatie en contact:

Tel:  0251 22 76 93

Web: www.handgraafmaaltijden.n

d e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e nd e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e n

VAK
kundigkundigkundig

Professionele 
pedicure komt bij 
de mensen thuis

Leonie Kuijer Voetverzorging
Kon. Wilhelminalaan 9
1901 DM Castricum

0251-651258
06-18997702

Gediplomeerd pedicure aan huis
leoniekuijervoetverzorging@hotmail.com

Een professionele pedicure die thuis komt om de voeten 
weldadig te verzorgen; dat is een dienst die Leonie Kuijer 
aanbiedt. Zij zorgt dat de voeten er weer piekfi jn uitzien 
en verwijdert likdoorns of eelt op deskundige wijze. Haar 
werkgebied is de gehele gemeente Castricum, Heemskerk 
en Uitgeest. ,,Een standaardbehandeling bestaat uit het 
knippen van de  nagels en frezen, waardoor de nagels mooi 
glad worden en ik verwijder eelt en likdoorns.” Leonie is bo-
vendien fl exibel inzetbaar. ,, Voor mensen die overdag geen 
tijd hebben, maak ik graag een uitzondering en kom ik ‘s 
avonds langs. Natuurlijk kunnen ook bewoners van zorgcen-
tra of instellingen gebruikmaken van mijn diensten.” 
Ondertussen houdt Leonie alle ontwikkelingen in haar vak-
gebied scherp in de gaten. ,,Ik blijf cursussen volgen en dat 
doe ik graag. Het is mooi dat ik mensen van hun pijn af kan 
helpen of blij kan maken met aantrekkelijke, verzorgde voe-
ten.” Bel 06-18997702 of 0251-651258 voor een afspraak 
of stuur een mail naar leoniekuijervoetverzorging@hotmail.
com. Leonie is aangesloten bij Provoet.

Bekers voor beste schakers
Limmen - Vredeburg is vrijdag weer be-
gonnen met schaken. Traditioneel werd er 
gestart met een vrije ronde en prijsuitrei-
kingen. Clubkampioen Bob Stolp, Bert en 
Sandra  Hollander legden vorig beslag be-
slag op goud, zilver en brons. Voor San-
dra Hollander was de bronzen plak niet de 
enige prijs. Ook veroverde zij, voor Mar-
lies Sturk, het goud bij de dames en voor 
Hidde Ebels en Remi Aafjes  het goud bij 
de jeugdspelers tot en met 21 jaar. Harold 

Ebels toonde zich gelukkig met de felbe-
geerde snelschaakbeker. Vanaf komende 
vrijdag wordt er weer om de punten ge-
speeld. 

Belangstellenden kunnen langskomen in 
Vredeburg aan de Dusseldorperweg. Een 
computerprogramma zorgt ervoor dat ie-
dereen een ongeveer gelijkwaardige te-
genstander treft. Dus op alle niveaus is in  
te stappen. 

Westfries Collectief 
komt naar Vredeburg

Limmen - Limmen Cultuur opent het sei-
zoen met humor, Westfriese humor. Het 
Westfriese Collectief geeft een optreden 
in het Cultureel Centrum Vredeburg op 
vrijdag 7 oktober om 20.00 uur. 

René Steens en Jan Dijk, conferencier en 
liedjesschrijver, sloegen de handen in-
een, met als resultaat een muzikale show, 
waarin een keur aan liedjes wordt afge-
wisseld met Westfriese verhalen, gedich-
ten, fi lms en de onvermijdeljke gortdroge 
conferences. En dit alles overgoten met 
het zangerige Westfries dialect vóór op 
de tong. Steens en Dijk weten hoezeer het 

Westfriese dialect, met z’n wat knerperi-
ge keelklanken en zangerig uitgesproken 
zinnen, populair is. De voorgaande jaren 
was de show ‘Skoftig Mooi!’ onder de vlag 
van het Westfries Collectief op tal van po-
dia in Noord-Holland al een groot succes. 
Grote bron van inspiratie voor het duo is 
de onvergetelijke manier waarop de le-
gendarische Westfries Kees Stet destijds 
Westfriese moppen wist te vertellen. Tijd-
loze humor, soms een tikje ondeugend en 
dus van alle tijden. 

Kijk verder op www.limmencultuur.nl of 
bel met telefoonnummer 072-5053274. 

Geen open dag COA 
Castricum - Omdat de Aanvullende Voor-
ziening van het COA in het voormalige 
kindertehuis Antonius in Bakkum voorlo-
pig nog niet in gebruik zal worden geno-
men, wordt er ook geen open dag geor-
ganiseerd. Op diverse locaties in het land 
organiseert COA jaarlijks open dagen om 
belangstellenden de gelegenheid te geven 

een kijkje te nemen en zich te informeren 
over wat er binnen zo¹n locatie speelt. Be-
langstellende inwoners van Castricum zijn 
zaterdag 24 september van 12.00 tot 16.00 
uur welkom op de andere locaties in Ber-
gen aan Zee of Petten, waar het COA zo-
geheten aanvullende locaties heeft.

Doe mee aan Fietstelweek
Castricum - Fietsersbond Castricum is 
druk in de weer om de fi etstelweek te pro-
moten waarbij de fi etsbewegingen in kaart 
worden gebracht. Kees Zonneveld: ,,Afge-
lopen donderdag stonden we fl yers uit te 
delen op station Castricum om ook foren-
sen aan te sporen mee te tellen. Maandag 
19 september werd de secretaris van Fiet-
sersbond Castricum, Alex van der Leest, 
geïnterviewd op Castricum105, in het pro-

gramma Nieuw Castricums Peil.”

Op 18 september hadden 87 mensen de 
app gedownload. ,,Dat aantal is hooguit 
een procent van de fi etsers in de ochtend-
spits. Dat kan beter. Download de App en 
activeer die door de postcode in te vullen 
en maak kans op een Veloretti fi ets. 
Kijk voor meer informatie op 
www.fi etstelweek.nl.
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Uitgeest - Op een moment 
dat wij er nog lang niet aan 
toe waren is de competi-
tie van de Bridgeclub weer 
hervat. Eerst hadden wij 
de jaarvergadering, afgelo-
pen maandag, en daarna op 
woensdagavond de eerste 
wedstrijd van dit seizoen. En 
waarom waren wij er nog niet 
aan toe? Nou, dat is simpel, 
het was bloedgeslagen heet, 
zowel buiten zoals iedereen 
weet, maar vooral in onze 
speelgelegenheid, de kanti-
ne van de FC. En dan bedoe-
len we niet een graadje of 24, 
25, nee, het was meer dan 30. 
Had ik in die situatie moe-
ten werken dan was subiet 
de ARBO ingeschakeld en 
was onverwijld overgegaan 
op een tropen-rooster: ta-
fels en stoelen naar buiten en 
gezellig buiten kaarten. Dat 
gebeurde natuurlijk niet. Er 
werd wel gesleept met tafels 
en stoelen, door Peter Kossen 
en Klaas de Groot, om de zaal 
op orde te brengen voor de 

120 bridgers die stonden te 
trappelen om aan de bridge-
arbeid te gaan! Die lijfelij-
ke inspanning heeft de man-
nen later op de avond, waar 
het om geestelijke inspan-
ning ging, geen windeieren 
gelegd. Een eerste plaats in 
de A-lijn met een dikke 65% 
was hun deel. Proficiat. De 
hoogste score van de avond 
was voor Tiny ten Hoeve-Aad 
Wijte met 70,11%. Een mon-
sterscore, en ook hierbij valt 
op dat deze tot stand kwam 
door vooraf juist niét te fo-
cussen op het bridgen: een 
van de twee was geheel ver-
geten dat er ge-bridge-werkt 
moest worden en moest wor-
den opgebeld. Gelukkig had 
de technische leiding wat 
meer tijd nodig om het sco-
re-programma op te starten, 
dus dat kwam goed uit. De 
argeloze, winnende bridger 
riep uit: Veni, vidi, vici!
Roemen wij hier tenslot-
te nog de meer dan behoor-
lijke scores van Margriet de 

        Bridgenieuws Beurs-Tineke Eijking, C-lijn, 
ruim 57%, maar in twee sei-
zoenen opgeklommen vanuit 
de E-lijn, en de ruim 59% van 
Jaap Molenaar-Karin Tushui-
zen in de D-lijn. (Paul Wijte)
 
Uitslagen:
A-lijn: 1 Klaas de Groot-Pe-
ter Kossen 65,21%, 2 Ca-
rien Willemse-Jaap Willem-
se 63,13%, 3 Nellie Modder-
man-Ans Stephan 60,35%.
B-lijn: 1 Tiny ten Hoeve-Aad 
Wijte 70,11%, 2 Arie van der 
Eng-Mart Rietjens 65,47%, 
3/4 Ineke Los-Marjan de Gil-
de en Wim Hoogeboom-Nico 
Molenaar 55,98%.
C-lijn: 1 Margriet de Beurs-
Tineke Eijking 57,64%, 2 
Jan Goeman-Henk Zwaan 
54,17%, 3 Joke Jacobs-Jaap 
Zonneveld 52,78%.
D-lijn: 1 Jaap Molenaar-Ka-
rin Tushuizen 59,72%, 2 Marry 
Zwaan-Gerda Geukes 54,86, 
3/4 Marianne de Groot-Hans 
Kollerie en Wim Nugteren-
Nel van Bergen 52,78%.
E-lijn: 1 Ger van Andel-Rob 
de Neef 56,94, 2 Riet Jaape-
Petra de Ruyter 54,17%, 3 Elly 
Stuijt-Aad Stuijt 54,17%.

Slopen of Cultureel Erfgoed?

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.

Uitgeest - In de geschiedenis en dorpscultuur van Uit-
geest staat het IJsbaanterrein centraal. Helaas lijkt het speel-
bal te zijn geworden in de zoektocht naar geld om een mil-
joenen verslindende “Brede school” te realiseren. Sloop voor 
die maatschappelijke functie staat echter wel haaks op het-
geen de bewoners tijdens participatiebijeenkomsten naar vo-
ren hebben gebracht. Zij zien liever behoud met een nieu-
we functie als sport & recreatie. Die sluit goed aan op de in 
hun plannen opgenomen zorgwoningen en voorzieningen. Bij 
grootschalig basisonderwijs dreigt ook de binnenmeerschool 
als dorpsschool in een beeldbepalend gebouw het loodje te 
leggen. Dit terwijl in de Scholenatlas prachtige voorbeelden 
staan van betaalbare renovatie van vergelijkbare als erfgoed 
aan te merken bouwwerken!  
Aan de rand van Uitgeest is men al jaren bezig met de reali-
satie van een Erfgoedpark. Hoewel de rijke geschiedenis van 
Uitgeest op het gebied van de scheepsbouw kansen biedt om 
het gebied te profileren, lijkt een gebrek aan medewerking 
vanuit b.v. de Provincie NH en het Rijk de zaak op te houden. 
Toch zou deze koppeling – denk aan het project Zuiderzee-
museum maar dan op kleine  schaal – een aantrekkelijk ge-
heel op kunnen leveren. 
Er lijkt weinig aandacht te zijn voor het feit dat een deel van 
het grondgebied van onze gemeente sinds 1996 behoort tot 
het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Wederom zijn 
het de Provincie NH en het Rijk die, op basis van discutabel 
Schiphol & Metropool beleid, weinig verantwoordelijkheid to-
nen voor de instandhouding van dit na veel inspanningen ver-
kregen Werelderfgoed.
Terwijl de sloop van Afrikaans Erfgoed in Mali door de VN en 
Europa inmiddels als oorlogsmisdaad wordt aangemerkt, is in 
eigen land en regio blijkbaar een ander regime aan de orde. 
Waar de bewoners van Uitgeest - tientallen werken er mee 
aan de “Omgevingsvisie 2030”- oog hebben voor het Erfgoed 
in hun dorp, lijken College en Raad nog niet in staat om er in 
hun beleid verstandig mee om te gaan. Het wordt hoog tijd 
dat hier verandering in komt.

Bestuur werkgroep Acties Uitgeest & Omgeving

Uitgeest - Vrijdagavond 16 
september zijn op de afslui-
tende inkorfavond,  enke-
le Sponsorprijzen uitgereikt  
van het afgelopen seizoen, 
dit van o.a. de  “Piet Mey-
er” prijzen 2016 en tevens de 
“Jan Steen Memoriaal” prij-
zen 2016. De volgende mor-
gen stond de laatste en te-
vens afsluitende Natour-
vlucht van het vliegseizoen 
2016 nog op het programma. 
Met ‘n redelijke temperatuur  
maar wel met vrij veel lage 
bewolking en een zwak tot 
matig  noordelijk en noord-
westelijk windje op kop werd 
het toch nog een lastige laat-
ste vlucht voor de duiven. Ze 
vlogen hun laatste en tevens 
5e Natoer vlucht vanuit Qui-
evráin, met een afstand van 
245 km. Het aantal deelne-
mers  was nog slechts 5 en 
het aantal ingekorfde duiven 
bedroeg nog slechts 72. Door 
de lage bewolking in de vorm 
van mist op de losplaats in 
de vroege ochtend,  konden 
de duiven pas ‘s-middags om 
13.15 uur worden gelost. De 
eerste duif en snelste duif 
meldde zich bij Frank Ro-
denburg in Uitgeest. De duif 
kwam met een gemiddelde 
snelheid van 1337.625 mtr p. 
min ( ruim 80 km p.uur) naar 
zijn hok, wat goed was voor 
de eerste plaats in de ver-

eniging De Vliegende Vleu-
gels. De uitslag luidt als volgt: 
1-2-6-8-9e Frank Rodenburg, 
3-4-5-7-15e Piet Groentjes 
(Uitgeest) en 14e  Comb. 
Kerssens-Krom ( Akersloot). 
De eerste plaats in de vereni-
ging van Frank Rodenburg 
was tevens goed voor een 
55e plaats in het Rayon B te-
gen 57 deelnemers met 1147 
duiven. 
De vereniging kan terug kij-
ken op een redelijk verlopen  
vliegseizoen dit jaar, met op 
regionaal en provinciaal ge-
bied enkele mooie uitslagen. 
Alleen de weersomstandig-
heden zaten in de weeken-
den niet altijd mee voor de 
duivensport, uitgezonderd de 
eerste vluchten in het voor-
jaar, waren het niet altijd de 
beste omstandigheden om 
de duiven weer goed naar 
huis te krijgen.

Eindstand Natour vereniging 
“de Vliegende Vleugels”:
Onaangewezen: 1. Frank Ro-
denburg, 2. Comb. Kerssens-
Krom en 3. Piet Groentjes.
Aangewezen: 1. Comb. Kers-
sens-Krom, 2. Frank Roden-
burg en 3. Piet Groentjes. 
Duifkampioenschap Natour:  
de beste duif op de natoer de 
NL16-1432834 werd gewon-
nen door Frank Rodenburg. 
(Hein Berkhout)

       Zo vlogen 
       de duiven 

Uitgeest - September is voor 
velen bij uitstek een maand 
om straatfeesten en buren-
dagen te organiseren. Hoe 
heerlijk is het dus dat het 
weer zich deze maand van 

haar beste kant laat zien! De-
ze foto werd gemaakt op de 
burendag van de plantsoen-
bewoners van de Prinses 
Irenelaan, afgelopen week-
end.

Uitgeest - Voor de vier-
de keer in korte tijd werd 
de brandweer medio vorige 
week gealarmeerd voor een 
buitenbrand aan het Busch 
en Dam. 
Eerder was er broei ont-
staan en moesten brandweer 
Heemskerk en Krommenie 
inspanningen leveren om de 
broei af te blussen. Ditmaal 
was er weer broei ontstaan in 
de restanten. Brandweer uit 
de Zaanstreek was ter plaat-
se al bezig waarna brand-
weer Uitgeest het overnam. 
Een graafmachine kwam ter 
plaatse om het hooi uit elkaar 
te trekken zodat het goed af-
geblust kon worden.

Na een goed uur kon de 
brandweer weer inpakken en 
terug naar de kazerne. (bron:  
www.112-uitgeest.nl)

Broei in 
hooibalen



FC Uitgeest ‘schiet zich in 
de eigen voet’

Uitgeest - In de Middeleeu-
wen gebruikten strijders de 
kruisboog als wapen. Om de 
boog te spannen gebruikte 
men de eigen voet. Een secu-
re bezigheid want één fout-
je en…precies, de pijl kwam 
in de eigen voet. In figuurlij-
ke zin overkwam het FC Uit-
geest zondag in de twee-
de helft tegen het matig voor 
de dag komende Alkmaar-
sche Boys. Met een 1-0 voor-
sprong in de zak leek het 
een kwestie van tijd totdat 
de tweede treffer op het sco-
rebord zou verschijnen. Pij-
len genoeg werden er aan-
gelegd maar geen enkele trof 
doel. Juist op het moment dat 
de thuisploeg dan maar ge-
noegen leek te nemen met 
een karige overwinning ge-
beurde het. Een vrij trap in 
de 89e minuut voor de gas-
ten uit Alkmaar, een muur 
en een keeper die niet goed 
staan en een lepe Hofkamp 
die genadeloos profiteert,1-1. 
“In de eigen voet geschoten” 
en één punt in plaats van 
drie. Het chagrijn droop na 
het laatste fluitsignaal van de 
goed leidende scheidsrech-
ter Verbij, begrijpelijkerwijs 
van de Uitgeester gezichten 
af maar ze hadden het toch 
echt aan zichzelf te wijten.
Trainer Florian Wolf kon zon-
dag niet beschikken over 
Paul Groen en de zieke Ruud 
Koedijk. Daar stond tegen-
over dat Lester Half weer te-
rug was van weggeweest. De 
eerste twintig minuten gin-
gen gelijk op. Zowel FC Uit-
geest als Alkmaarsche Boys 
kregen mogelijkheden om de 
score te openen. Maar de Wit 
aan de kant van de Alkmaar-
ders en Romario Aroma voor 
FCU wisten de kansen niet 
te benutten. Langzamerhand 
wist de thuisploeg het initia-
tief naar zich toe te trekken. 
Iets dat vooral na de thee ge-

Emiel Sinnige is één van de spelers van FC Uitgeest met 
de meeste routine. Een dragende, misschien wel onmis-
bare,  kracht op het middenveld die met zijn ervaring rust 
brengt en soms door slim mee te sluipen met pegels van 
afstand (zoals zondag) het de keeper van de tegenstan-
der knap lastig kan maken. Zondag werd hij vanwege zijn 
goede spel unaniem door de jury verkozen tot “man of the 
match”. Emiel van harte gefeliciteerd.

Bakkum en Krookspeler

stalte kreeg. Met vlotte com-
binaties en met de inmid-
dels ingevallen Lester Half 
in de spits werd de Alkmaar-
sche ploeg de duimschre-
ven aangedraaid. In de 53e 
minuut volgde de beloning. 
Een prachtig schot van Emiel 
Sinnige werd niet goed ver-
werkt door keeper Koeleman. 
De terugspringende bal be-
landde voor de voeten van de 
alerte Jorn Brouwer die niet 
aarzelde, 1-0. 
In de fase daarna liet FCU pri-
ma voetbal zien en was Les-
ter Half enkele malen dicht 
bij de 2-0. De uitstekend kee-
pende Koeleman wist echter 
steeds erger te voorkomen. 
Alkmaarsche Boys kon er 
weinig tegenover stellen. Tot 
de 89e minuut dus toen er in-

eens van alles fout ging bij de 
vrije trap van Hofkamp,1-1. 
Toch gefopt. Zuur, niet no-
dig en onverdiend, maar dat 
is ook voetbal. Positief is dat 
de FC nog steeds ongeslagen 
is en dat in deze tweede klas-
se A alles nog heel dicht bij 
elkaar staat. Volgende week 
uit bij Zaanlandia. Winnen en 
de wereld ziet er ineens weer 
heel wat rooskleuriger uit. 
Schieten op het doel van de 
tegenstander lijkt me en niet 
meer “in de eigen voet”. (De 
Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Koning, de 
Jong, Putter, Vrouwe, Mar-
chena, E.Sinnige, Smit 
(80e de Wit), Olgers, Ye-
boah (65e Duijn), Brou-
wer, Aroma (51e Half).

Vrijdag 23 september senioren:
FC Uitgeest 35+ speelt bij DEM 20:00

Zaterdag 24 september meisjes:
FC Uitgeest MO17:1-ADO ‘20 MO17-2 14:30
Adelbert St MO17-1-FC Uitgeest MO17:2 11:30
FC Uitgeest MO15:1-Kadoelen sv MO15-1 11:00
DSS MO15-2-FC Uitgeest MO15:2 17:15
DSS MO13-1-FC Uitgeest MO13:1 14:00
FC Uitgeest MO13:2-VIOS-W MO13-1 13:00
Limmen MO11-1-FC Uitgeest MO11:1 09:00
FC Uitgeest MO11:2-KSV MO11-2 09:00
 
Jongens:
Hercules Zaandam sc MO19-1-FC Uitgeest MO19:1 15:00
DEM JO17-2-FC Uitgeest JO17:1 14:45
Hercules Zaandam sc JO17-2-FC Uitgeest JO17:2 09:00
Blauw Wit (W) JO17-1-FC Uitgeest JO17:3 10:00
FC Uitgeest JO17:4-Foresters de JO17-4 14:30
FC Uitgeest JO16:1-SVW 27 JO16-1 14:30
Volendam (rkav) JO16-1-FC Uitgeest JO16:2 14:45
FC Uitgeest JO15:1-Overbos JO15-1 12:30
FC Uitgeest JO15:2-Velsen/Telstar JO15-5M 13:00
FC Uitgeest JO15:3-HSV JO15-2 14:30
FC Uitgeest JO15:4-Zaandijk JO15-2 14:30
Kolping Boys JO14-3-FC Uitgeest JO14:1 13:15
Fortuna Wormerv. JO14-3-FC Uitgeest JO14:2 10:15
Limmen JO13-1-FC Uitgeest JO13:1 13:00
FC Uitgeest JO13:2-Assendelft JO13-1 10:30
IJmuiden JO13-2-FC Uitgeest JO13:3 09:00
FC Uitgeest JO13:4-LSVV JO13-2 13:00
FC Uitgeest JO13:5-Foresters de JO13-6 09:00
FC Uitgeest JO12:1-Blokkers De JO12-2 09:00
FC Uitgeest JO12:2-ZAP JO12-1 11:00
FC Uitgeest JO11:1-Vrone JO11-1 13:00
VSV JO11-1-FC Uitgeest JO11:2 09:30
ZOB JO11-2-FC Uitgeest JO11:3 08:45
SVA JO11-4-FC Uitgeest JO11:4 11:15
FC Uitgeest JO11:5-Apollo 68 JO11-1 11:30
ADO ‘20 JO11-4-FC Uitgeest JO11:6 10:00

ADO ‘20 JO11-7-FC Uitgeest JO11:7 10:00
Vrone JO10-1-FC Uitgeest JO10:1 10:15
FC Uitgeest JO10:2-Wherevogels De JO10-2 11:30
OSV JO10-2-FC Uitgeest JO10:3 09:00
FC Uitgeest JO10:4-ADO ‘20 JO10-2 11:30
FC Uitgeest JO9:1-IVV JO9-1 09:00
FC Uitgeest JO9:2-Vitesse 22 JO9-2 10:15
FC Uitgeest JO9:3-Castricum JO9-2 10:15
ADO ‘20 JO9-6-FC Uitgeest JO9:4 09:00
FC Uitgeest JO9:5-Rijp (de) JO9-4 10:15
BSM JO9-5-FC Uitgeest JO9:6 10:00
FC Uitgeest JO8:1-RKEDO JO8-1 09:00
FC Uitgeest JO8:3-OFC JO8-1 09:00
FC Uitgeest JO7:1 08:45
FC Uitgeest Trainingsgroep 09:00
G-team:
Bloemendaal G1-FC Uitgeest G1 14:00

Zondag 25 september dames:
FC Uitgeest VR1-Vitesse 22 VR1 11:00

Senioren:
Zaanlandia 1-FC Uitgeest 1 14:00
DCG 2-FC Uitgeest 2 11:00
Limmen 3-FC Uitgeest 3  11:00
Velsen 5-FC Uitgeest 4 10:30
FC Uitgeest 5-Hercules Zaandam sc 6 10:30
FC Uitgeest 6-HSV 5 13:00
Assendelft 4-FC Uitgeest 8 12:00
FC Uitgeest 9-GSV 3 12:45
FC Uitgeest 10-HSV 6 13:30
FC Uitgeest 11-Limmen 7 10:30
Sporting Krommenie 4-FC Uitgeest 12 12:00
Monnickendam 3-FC Uitgeest 13 14:00

Jongens:
Purmerland JO19-1-FC Uitgeest JO19:2 12:15
Alliance 22 JO19-4-FC Uitgeest JO19:4 09:30
FC Uitgeest JO19:1-JVC JO19-1 10:00

Fort aan den Ham 
zondag open

Uitgeest - Zondag 25 sep-
tember is het Fort aan Den 
Ham aan de Busch en Dam 
13, tussen Uitgeest en Krom-
menie tegenover wegrestau-
rant de Krokodil weer ge-
opend voor publiek tussen 
11.00 en 16.00 uur.
Het fort en hele fortterrein is 
toegankelijk. Ieder uur start 
een rondleiding.
U kunt ook zelfstandig het 
fort binnen en buiten ont-
dekken. De natuur staat er 
prachtig bij.
Het scoutingmuseum van 
Kees, de 2e WO collectie van 
Luuk en de radio’s zijn ook 
weer te zien. Ook is de ex-
positie over de militairen in 
voormalig Nederlands-Indië 
in de periode tussen 1945-
1950 te zien.
Jaren 50 muziek op jaren 50 

apparatuur wordt verzorgd 
door het Nederlands Gram-
mofoon Genootschap. 

Vrijwilligers gezocht
Wilt u als vrijwilliger mee-
helpen aan behoud van het 
UNESCO Wereld Erfgoed? 
Ook in de Zaanstreek kan 
dat. Fort aan Den Ham is on-
derdeel van de Stelling van 
Amsterdam. Gebouwd als 
vestingwerk tussen 1880-
1920 is het nu een museum 
met diverse kleinere collec-
ties. 
Heeft u tijd en interesse in 
historische soldatengebeu-
ren, dan bent u welkom. 
Wilt u eerst kijken, kom dan 
een kopje koffie drinken op 
onze klusdagen, alle woens-
dagen tussen 11.00 en 16.00 
uur of op de open zondag.
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Burgernetdeelnemers maken 
Uitgeest veiliger 
Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeenten en po-
litie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving  te vergroten. Hier-
bij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en 
medewerkers van bedrijven. Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken 
waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan: 
inbraken, overvallen, vermissingen of doorrijden na een ongeval.  
Inmiddels zijn er ongeveer 1,6 miljoen Burgernetdeelnemers in Nederland. 
Hoe meer mensen meedoen aan Burgernet, hoe groter de kans dat de po-
litie snel een verdacht of vermist persoon opspoort. Veel Burgernetacties 
worden nu al opgelost dankzij tips van deelnemers. Bij meer deelname 
kan Burgernet nog succesvoller worden. Help ook mee en word vandaag 
nog Burgernetdeelnemer. Ga naar burgernet.nl en meld u aan. Deelname 
aan Burgernet is gratis. Werkt of verblijft u vaak in een andere gemeente 
dan waar u woont? Dan kunt u zich ook daar aanmelden voor Burgernet. 

Wat maakt dit netwerk uniek?
- Burgernet werkt met spraak- en sms-berichten
- Burgernet is lokaal gericht en bereikt haar deelnemers binnen ieders ei-
gen postcodegebied

- Burgernet is automatisch gekoppeld aan Twitter, voor de provincie 
Noord-Holland is dit @Burgernet_NH

- Burgernet heeft ook een app waarmee overal in Nederland berichten 
kunnen worden ontvangen

Ophaaldata restafval
In week 39 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 26 september
De Kleis en Waldijk: woensdag 28 september
De Koog: donderdag 29 september
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 30 september

Wethouder Antoine Tromp (links) ondertekende onlangs in het gemeentehuis 
van Uitgeest met Renze Engelkes, directeur van Stichting Welzijn Bergen, een 
overeenkomst over het jongerenwerk in Uitgeest. De Bergense stichting gaat 
het jongerenwerk uitvoeren nadat deze bij een aanbesteding als beste uit de 
bus kwam (foto: gemeente Uitgeest).  

Gezellige middag voor 
alleenstaanden
Van donderdag 22 september tot zaterdag 1 oktober worden in het he-
le land activiteiten gehouden in het kader van de Week tegen Eenzaam-
heid. De vrijwilligers van Meet & Eat gaan in Uitgeest nog een dag lan-
ger door. Iedereen die daarvoor voelt is op zondag 2 oktober om 15.30 
uur van harte welkom op een gezellige middag met heerlijke maaltijd in 
het Zienhouse.

Vindt u het leuk om zondagmiddag 2 oktober niet alleen te zijn, maar 
met andere Uitgeesters -  gratis - een gezellige middag te hebben? Meldt 
u dan aan via het e-mailadres: meeteneatuitgeest@gmail.com of bel met 
Fons van Noorden, 06-54354641.
De middag begint met een feestelijk drankje en een hapje. Om 16.30 uur 
gaan we samen aan tafel en worden we verwend met een heerlijke maal-
tijd. Rond 18.30 is de afsluiting. Meet & Eat Uitgeest is een enthousiast 
team van vijftien vrijwilligers, dat de mantelzorgers van Uitgeest graag 
verwent maar zich nu ook voor dit doel inzet. 

Raadsvergadering 29 september
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare raadsvergadering op 
donderdag 29 september in de raadzaal van het gemeentehuis. De verga-
dering begint om 20.00 uur en de agenda staat binnenkort op de websi-
te www.uitgeest.nl onder ‘Raadsinformatiesysteem’. Het onderwerp ‘Proces-
plan voormalig Erfgoedpark De Hoop’ wordt nog niet door de raad behan-
deld, het gaat om advies terug naar de openbare commissievergadering in 
oktober.

Lichtmastnummers
Nu het ’s avonds weer eerder donker wordt, krijgt de gemeente meldingen 
over lichtmasten die niet werken. Dankzij uw melding kan de gemeen-
te gericht de openbare verlichting repareren. Voor het kunnen afhandelen 
van de storing is het echter noodzakelijk dat er een lichtmastnummer in 
de melding vermeld wordt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Niet parkeren bij oplaadpunt
De gemeente Uitgeest is sinds enkele maanden weer een aantal op-
laadpunten voor elektrische auto’s rijker, onder andere bij het gemeen-
tehuis en bij het NS-station. Heel handig voor de vele gebruikers van 
elektrische auto’s in en om Uitgeest.
Let u er wel op dat het parkeren van een niet-elektrische auto op de-
ze plaatsen niet is toegestaan. U kunt hier op basis van het Regelement 
verkeersregels en verkeerstekens (Rvv) een bekeuring voor krijgen.

Afsluiting Dokter Brugmanstraat
In de week van 26 september wordt de Dokter Brugmanstraat vanaf de par-
keerplaats achter het gemeentehuis tot aan het Dokter Brugmanplantsoen 
afgesloten voor herbestrating. De afsluiting duurt tot ongeveer 14 oktober. 
De parkeerplaats is tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de Middel-
weg. De werkzaamheden aan de kruising Middelweg-Dokter Brugmanstraat 
zijn dan afgerond.

Subsidie voor isolatie
Goed nieuws voor particuliere woning- en appartementseigenaars en vereni-
gingen van eigenaren die hun woning willen verduurzamen. Sinds 15 sep-
tember 2016 kan er subsidie worden aangevraagd voor energiebesparende 
maatregelen. Ongeveer 20 procent van de investering kan worden terugge-
vraagd bij het Rijk wanneer minimaal twee energiebesparende maatregelen 
aan de woning worden getroffen. 
De gemeente Uitgeest adviseert inwoners allereerst informatie en advies in 
te winnen over de mogelijkheden voor hun woonsituatie voordat zij aan de 
slag gaan. Hiervoor kunnen zij geheel kosteloos terecht bij de onafhankelij-
ke adviseurs van het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket 
(www.duurzaambouwloket.nl). 
Het begint bij de subsidieaanvraag van minimaal twee isolatiemaatregelen 
uit het basispakket. Daartoe behoren de volgende maatregelen: dak-, ge-
vel-, spouw-, bodem-  en/of vloerisolatie en isolerend hoogrendementsglas. 
Woningeigenaren die bovenop het basispakket nog meer maatregelen gaan 
toepassen en daarvoor subsidie willen aanvragen kunnen gebruikmaken 
van het pluspakket. Ook voor dit pakket geldt dat er minstens twee energie-
besparende maatregelen toegepast moeten worden uit basispakket. De fa-
natieke duurzame doeners kunnen daarbovenop ook nog eens gebruikma-
ken van het zeer energiezuinig pakket. 

Hulp en advies
Benieuwd naar de voorwaarden en welke maatregelen er binnen het plus- 
en energiezuinig pakket vallen? Neem contact op met een onafhankelijk ad-
viseur van het Duurzaam Bouwloket door te mailen naar info@duurzaam-
bouwloket.nl of neem een kijkje op de website www.duurzaambouwloket.
nl. Het advies van het Duurzaam Bouwloket is kosteloos en wordt door de 
gemeente Uitgeest ter beschikking gesteld om u verder te helpen bij het ver-
duurzamen van de woning.

Overeenkomst uitvoering jongerenwerk
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