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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Uitgeest - Karel Mens (VVD) 
heeft de gemeenteraad op 22 
september per brief meege-
deeld dat hij met onmiddellij-
ke ingang ontslag neemt als 
wethouder van de gemeente 
Uitgeest. Hij gaf daarbij aan 
dat hij door een persoonlij-
ke handelwijze het aanzien 
van het ambt van wethouder 
heeft aangetast. 

Noordhollands Dagblad 
meldde zaterdag dat de bouw 
van een schuurtje in zijn tuin 

de oorzaak zou zijn van de 
ontslagaanvraag. Mens had 
volgens die krant vorig jaar 
een vergunning aangevraagd 
maar niet gekregen voor het 
schuurtje dat bestemd zou 
zijn voor het stallen van zijn 
motor. Ondanks dat zette 
hij de bouw toch door. On-
langs besloot de wethou-
der, die zelf ruimtelijke orde-
ning in zijn portefeuille heeft, 
het schuurtje toch weer af te 
breken, maar hij is dus wel in 
overtreding geweest en heeft 

zijn conclusie getrokken op 
zijn vakantieadres in Italië. 

Zo heeft Uitgeest opnieuw 
een bestuurlijk probleem. Het 
huidige college is pas sinds 
november 2015 actief. De vo-
rige coalitie viel toen uiteen 
nadat de gemeenteraad het 
plan ‘Park Oudgeest’ weg-
stemde. Voor burgemeester 
Verkleij is het in betrekkelijk 
korte tijd de tweede crisis, zij 
begon in januari 2015 als de 
nieuwe burgemeester.

Notaris Lautenbach 
sponsor veteranen MHCU
Uitgeest - De veteranen van 
Mixed Hockey Club Uitgeest 
hebben nieuwe hoodies ont-
vangen van Notariskantoor 
Lautenbach uit Heemskerk. 
De hoodies werden zondag 
aan de hockeyers geschon-
ken door notaris Harko Lau-
tenbach en zijn twee doch-

ters Isabeau en Celine, bei-
den ook beëdigd notaris. Hun 
broer Ruben speelt zelf bij de 
veteranen van MHCU.
Interesse om ook te hockey-
en bij de Uitgeester vetera-
nen? Extra spelers zijn wel-
kom! Mail dan naar info@
mhcu.nl. 
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com
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Deze week in De krant!

G E M E E N T E
U I T G E E S T

op de achter-
pagina van deze 

krant het 
gemeentenieuws
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Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
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Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
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Advertentieverkoop:
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Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
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Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
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Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
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

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest -De afgelopen weken waren de vroege ochtenden geweldig om foto’s te maken. 
Dat bewijst deze foto van de jachthaven in Uitgeest, genomen vanaf de parallelweg richting 
het recreatiepark Groot Dorregeest  Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest - In verband met 
wegwerkzaamheden in het 
dorp is de snuffelmarkt voor 
Prijedor al twee keer uitge-
steld. 
De markt wordt nu gehou-
den op zaterdag 1 oktober 
van 09.00 tot 15.00 uur op het 
plein achter De Klop. 
De opbrengst van de markt 
komt ten goede aan de inwo-
ners van Prijedor in Bosnië.

Een bezoek aan Prijedor dit 
jaar maakte duidelijk dat hulp 
voor de arme mensen in Bos-
nië nog steeds heel hard no-
dig is. Vaak gaat het om klei-
nere zaken, zoals een bus-
kaart voor een meisje met 
botkanker, dat wekelijks een 
paar keer naar het ziekenhuis 
in Banja Luka moet. Hout, 
eten en kleren voor een fami-
lie met twee kinderen die in 
een krot wonen, nauwelijks 
inkomen hebben, geen wa-
ter, geen elektriciteit. 
En overal zijn nog huizen ka-
pot. Mensen hebben geen 
werk, geen verzekeringen...
Daarom blijft hulp uit Uit-
geest meer dan welkom. Kom 
zaterdag dus naar De Klop en 
help de organisatie hun doel 
te verwezenlijken!  

Snuffelmarkt 
voor Prijedor

Uitgeest - Vrijdagochtend 
om half negen vond een aan-
rijding met letsel plaats tus-
sen een fietsster en de be-
stuurder van een bromfiets 
op het fietspad langs de Pro-
vincialeweg.
Tijdens een inhaalmanoeu-
vre, waarbij de bestuurder 
van de bromfiets de fietsster 
met een snelheid van circa 
40 kilometer per uur inhaal-
de, raakten de sturen elkaar. 
Hierdoor kwamen beiden te 
vallen.
De fietsster viel op haar hoofd 
en de bromfietsbestuurder 
liep letsel op aan een knie. 
Zij zijn voor verder onderzoek 
per ambulance overgebracht 
naar het ziekenhuis.

Aanrijding 
met letsel 

Uitgeest - Fietsendieven 
sloegen vorige week twee 
keer toe op het Stationsplein. 
Donderdag verdween een 
zwarte opoefiets van een on-
bekend merk, zaterdag wis-
selde een zwarte herenfiets 
merk Sparta Regular onge-
wild van eigenaar.

Fietsen gestolen 
op Stationsplein

Verrassende activiteiten 
als dank voor vrijwilligers
Uitgeest - Inwoners uit de 
gemeente Uitgeest die ac-
tief zijn als vrijwilliger krijgen 
van 5 tot en met 12 november 
een bedankje voor hun inzet. 
De gemeente Uitgeest orga-
niseert samen met de vrijwil-
ligers- en welzijnsorganisa-
tie Stichting Welzijn Castri-
cum gratis workshops, pre-
sentaties en een excursie in 
Uitgeest. 
Vanaf 1 oktober kunnen vrij-
willigers inschrijven voor een 

activiteit uit een programma 
van vijf activiteiten van ‘Vrij-
willigers Bedankt’ via www.
vrijwilligers-bedankt.nl. Wan-
neer digitaal inschrijven niet 
mogelijk is kan telefonisch 
aangemeld worden bij  Stich-
ting Welzijn Castricum: te-
lefoon 0251 656562. Langs 
komen bij Welzijn Castricum 
gedurende de openingstij-
den (9.00 tot 12.30 uur) is 
ook mogelijk: Geesterduin-
weg 5 in Castricum. 

Ook vorig jaar mochten vrijwilligers allerlei activiteiten doen als 
bedankje van de gemeente Uitgeest

Programma Vrijwilligers 
Bedankt Uitgeest
U bent uitgenodigd op zater-
dag 5 november van 9.30 tot 
12.00 uur voor een natuur-
fotografieworkshop en ex-
cursie, begeleid door foto-
graaf en docente Annemiek 
Zoetmulder.  Locatie voor de 
workshop is de historische 
Tweede Broekermolen in Uit-
geest.
Ook op zaterdag 5 november, 
van 13.30 tot 15.30 uur, wordt 
een interessante presen-
tatie gegeven in Dorpshuis 
De Zwaan door archeoloog 
Jan de Koning. Teruggeblikt 
wordt op het jongetje Aak en 
andere belangrijke vonds-
ten in Dorregeest en vooral 
op het leven van weleer: het 
land van Aak. 
Een bijzonder zilveren sie-
raad maken kan op dins-
dag 8 november van 14.00 tot 
17.00 uur bij  sieradenvorm-
gever Mirjam Kruijff van by-
Mirjam uit Uitgeest.
Op woensdag 9 november 
van 13.00 tot 15.00 uur, kan in 
het ’t Stokpaardje deelgeno-
men worden aan een heer-
lijk creatieve herfstdeco-
ratie workshop ‘Vogelkrans 
maken’ van bloemiste Janny 
Dubbeld.
En tot slot vindt op zater-
dag 12 november van 16.00 
tot 18.00 uur een Wijnproe-
verij plaats mét presenta-
tie en overheerlijke hapjes in 
Dorpshuis De Zwaan. 
Meer informatie op www.vrij-
willigers-bedankt.nl.
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John the Revelator bij 
Grandcafe Mezza Luna 

Castricum - Zondag 2 okto-
ber is er weer een editie van 
Blues in Castricum. De le-
gendarische bluesband John 
the Revelator, die al eerder 
succesvolle optredens heeft 
verzorgd bij Blues in Bak-
kum, komt komende zondag 
zijn opwachting maken. 

Voor echte bluesliefhebbers 
behoeft deze band geen ver-
dere introductie. Deze band 
kan terugkijken op een lange 
geschiedenis met een perfect 
samenspel tussen de muzi-
kanten onderling als resul-
taat. Zondag spelen zij veel 
nummers van Peter Green’s 

Fleetwood Mac. 
Tom Huissen, zang en bas-
gitaar, is de oprichter van de 
band. Frans ten Kley speelt 
solo- en ritmegitaar, Erwin 
Ausbroeck piano en synthe-
sizer, Cor Dijkhuizen drums 
en Paul Dammers slide- en 
ritmegitaar. Het muzika-
le feest begint om 15.30 uur, 
toegang gratis en na afl oop 
is het mogelijk om een kip-
sateetje te eten tegen een 
‘bluesprijsje’. Natuurlijk is 
het ook mogelijk gerechten 
te bestellen van de gewone 
kaart. Voor meer informatie: 
www.grandcafemezzaluna.nl 
of 0251652251. 

Emowijzer, met kinderen 
praten over wat zij voelen
Castricum - Zondag van-
af 14.00 uur vertelt Yvon-
ne Franssen bij boekhandel 
Laan over de door haar zelf 
ontwikkelde Emowijze. Dit is 
een ‘tool’ om de gevoelens 
van kinderen op een gemak-
kelijke manier bespreekbaar 
te maken dat is uitgegeven 
als boek. ,,Samen praten met 
je kind over wat je voelt, kan 
lastig zijn, zowel voor opvoe-
ders als voor kinderen”, aldus 
Yvonne. De Emowijzer is een 
grote afbeelding met daarop 
zestien getekende poppetjes 
die voor kinderen herken-
bare gevoelsuitdrukkingen 
hebben. Bovenaan de Emo-
wijzer zit een klein schom-
meltje. Met dat schommeltje 
wijst het kind eenvoudig het 
gevoel aan wat het voelt.  In 
een workshop leert men hiet 
meer over. 
Inzendingen voor de ac-

tie ‘Schrijf samen een boek!’ 
zijn welkom tot 30 septem-
ber. Het adres van boekhan-
del Laan is Burgemeester 
Mooijstraat 19. 

Limmen - Tijdens CoderDo-
jo’s leren kinderen tussen de 
zeven en zeventien jaar pro-
grammeren. Wel een eigen 

CoderDojo laptop meenemen. Op 12 ok-
tober, 16 november en 14 de-
cember bij basisschool Kleu-
renorkest. De toegang is gra-
tis. Inschrijven via www.bibli-
otheekkennemerwaard.nl.

Kermis barst los in Fase Fier

Bakkum - De Bakkummer 
kermis wordt dit jaar voor 
het eerst in Fase Fier eten 
en drinken gehouden en 
het belooft zoals elk jaar 
weer een groot feest te 
worden. 

Op 7, 8 en 9 oktober openen 
Willem Borst en zijn zoon Fa-
bian weer de deuren voor ie-
dereen die zin heeft in een 
groots feest met lekkere ker-
mismuziek. 
Voor op het plein is de ker-
mis aangekleed met nostal-
gische kraampjes zoals olie-

bollen, suikerspinnen en de 
vertrouwde zweefmolen. En 
er is natuurlijk volop muziek 
van de beste kermisbands 
van dit moment. 

Vrijdag 7 oktober vanaf 21.00 
uur speelt de band  The Fuse, 
een talentvolle, zevenkoppi-
ge swingende band met een 
breed feestrepertoire. 
Zaterdag 8 oktober gaat om 
21.00 uur de kermis verder 
met een vrolijke feest-dj en-
de coverband Jukebox die 
met een unieke multimedia-
show naar Bakkum komt. 

Zondag 9  oktober om 16.00  
uur speelt de band La Stam-
pa.. Deze feest- en show-
band, speelt de allergrootste 
feestkrakers en gezellige co-
vermuziek die iedereen kan 
meezingen. 
The Barnbees treden ook 
op; de populaire rockabilly/
countryband die de zaal op 
zijn kop zal zetten met een 
breed repertoire; van Whole 
lotta Rosie tot de Folsom Pri-
son Blues. 
Iedereen wordt aangeraden 
op tijd te komen, want als 
de zaal vol is, is het alleen 
nog mogelijk buiten te staan 
maar dat is ook geen straf. 

Extra overkapping 
Evenals vorig jaar wordt het 
kermisfeest uitgebreid met 
tenten. De piramidetenten 
worden dit jaar vervangen 
door feesttenten en de weg 
wordt  overkapt. Bij slecht 
weer kan iedereen dus warm 
en droog buiten staan. De 
toegang is voor iedereen van  
achttien jaar en ouder, legiti-
matie is verplicht. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur 
Norma - The Royal Opera

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.45 uur
maandag 19.00 uur 
dinsdag 21.00 uur 

De Held
donderdag 19.00 uur

vrijdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 19.00 uur 
Florence Foster Jenkins

donderdag 21.00 uur
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

maandag 21.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 21.00 uur 
Riphagen

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 & 20.00 uur
woensdag 20.00 uur 

Bridget Jones’s Baby
woensdag 15.00 uur 

Peter en de Draak (NL) 3D
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 15.00 uur  zondag 13.00 uur
Storks (NL) 3D
woensdag 15.00 uur 
Storks (NL) 2D

zaterdag 15.00 uur  zondag 13.00 uur
Meester Kikker

Programma 29 sept  t/m 05 okt 2016

Norma - The Royal Opera
Deze nieuwe productie van 
Norma voor The Royal Ope-
ra onderscheidt zich door de 
superieure cast vol internati-
onaal bekende zangers. Bel-
lini’s klassieke bel canto ope-
ra zit vol met prachtige melo-
dieën. Maar het is vooral be-
kend door Norma’s verbluf-
fende colloratuur pronkstuk, 
‘Casta diva’.
Royal Opera Music Director 

Antonio Pappano treedt op 
met een geweldige cast; Bul-
gaarse sopraan Sonya Yon-
cheva als Norma met Jo-
seph Calleja als haar gehei-
me liefde, Pollione, Sonia Ga-
nassi als priesteres en Nor-
ma’s liefdesrivale Adalgisa 
en Brindley Sherratt als Nor-
ma’s vader Oroveso. Gezon-
gen in het Italiaans, onderti-
teld in het Nederlands.

Sara Silverstein is net met 
haar man Jacob en kinderen 
teruggekeerd uit Los Ange-
les. Als haar zoon Mich zich 
aanmeldt bij de US Mari-
nes voelt Sara zich overrom-
peld en machteloos. Juist op 
dat moment komt haar vader 

De Held Herman plotseling te over-
lijden en wordt Sara aange-
rand. Als vlak daarna het ge-
zin slachtoffer wordt van een 
gewelddadige inbraak, be-
reikt de reeks bedreigingen 
een hoogtepunt. Houdt dit 
alles verband met het mys-
terieuze oorlogsverleden van 
haar vader? 
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Team Ralph Tuijn komt aan in Amsterdam 
na 800 kilometer lange tocht over de Rijn
Castricum - Zaterdag 24 
september kwam Ralph Tuijn, 
samen met drie andere roei-
ers, aan bij het Amsterdam-
se Muziekgebouw aan ‘t IJ. 
Na een week lang non-stop, 
in afwisselende roeidiensten, 
de Rijn afgeroeid te hebben, 
is de tocht van 800 kilometer 
afgerond. Het team van Ral-
ph Tuijn heeft met deze tocht, 
samen met hoofdsponsor Tri-
Finance, geld ingezameld 
voor de strijd tegen de auto-
immuunziekte MS.
Er kan nog ruim een week 
gedoneerd worden via de ac-
tiepagina, zodat de aandacht 
die deze tocht genereert nog 

meer rendeert. Op 3 oktober 
wordt de totale som bekend-
gemaakt.
De TriFinance Rijn Challenge 
liep van Basel (Zwitserland) 
naar Amsterdam. Ze hebben 
hiermee een primeur te pak-
ken: dit is de eerste keer dat 
er vanaf het eerste punt dat 
de Rijn begaanbaar is tot het 
einde van de rivier 24 uur per 
dag geroeid is. Ralph Tuijn: 
,,Ik ben erg blij dat ook de-
ze uitdaging succesvol is ver-
lopen. We hebben het echt 
samen gedaan en ik ben het 
team dan ook dankbaar. La-
ten we hopen dat meer men-
sen zich bewust zijn gewor-

den van MS en ons zullen 
blijven helpen in de strijd te-
gen deze ziekte.”
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 fietste bovendien ruim 
100.000 kilometer rond de 
wereld door meer dan 80 lan-
den. Hij deed diverse Arcti-
sche expedities en trotseerde 
daarbij temperaturen van -50 
graden Celsius. Met zijn ex-
pedities haalde hij zo¹n twee 
miljoen euro op voor goede 
doelen.

De allerwarmste Amakloop
Akersloot - Ook dit jaar is 
traditiegetrouw weer op de 
laatste zondag van septem-
ber de Amakloop gehouden 
in Akersloot. Met de warmste 
25 september ooit gemeten 
was het warm, met een ste-
vige windje tegen langs het 
meer. Om 10.00 uur werd be-
gonnen met de jeugd, die on-
der aanmoediging van start 
gingen. Aan de finish kreeg 
iedereen een medaille en wa-
ren er voor de winnaars be-
kers te verdelen. Uitslagen 
jeugd: Halve mijl jongens: 1e 
plaats Thijs Oppewal, 2e Thie-
men Dekker, 3e Tim Aalders. 

Halve mijl meisjes: 1e plaats 
Guusje de Groot, 2e Caylée 
Talman, 3e Sterre Lodewijks. 
Hele mijl jongens: 1e plaats 
Max Aalders, 2e Jayden Tal-
man, 3e Thom Schoorl. He-
le mijl meisjes: 1e plaats Li-
sa van der Lee, 2e Manon van 
der Lee, 3e Lenneke.
Om 11.00 uur was het vervol-
gende beurt aan de volwas-
sen om te starten op de 5, 
10 of 15 kilometer. Uitslagen 
volwassenen:
Heren 5km: 1e plaats Ro-
wan Dekker (21:23), 2e San-
der Dekker (21:37) 3e Jeroen 
Hoogewerf (23:33). Dames 

5km: 1e plaats Esmée Bak-
ker (22:22), 2e Jolinda Lu-
te (24:00),  3e Femke Drijf-
hout (25:10). Heren 10km: 1e 
plaats Oscar Wokke (36:00), 
2e Edwin Aardenburg (37:18), 
3e Patrick Ris (39:37). Da-
mes 10km: 1e plaats Susan-
ne van den Hooff (51:26), 2e 
Mieke Min (54:44), 3e In-
grid Brasser (55:42). Heren 
15km: 1e plaats Gerard van 
der Berg (56:35), 2e Roy Frin-
king (57:09), Siem Meijne 
(1:01:31). Dames 15km: 1e 
plaats Eline Lute (1:09:13), 2e 
Nikkie Woning (1:30:06), 3e 
Madelon Seignette (1:36:40).

Toneelgroep Expressie 
zoekt nieuwe spelers

Castricum - Toneelgroep 
Expressie heeft ruimte voor 
nieuwe medespelers. Het 
gezelschap bestaat al ruim 
25 jaar en streeft er naar 
om kwalitatief hoogwaardi-
ge stukken op de planken te 
zetten. Een comedy, familie-
drama, een droge eenakter 
of een monoloog. Bij Expres-
sie gebeurt het allemaal. Op 
dit moment werkt de groep 
onder leiding van regisseur 
John van Dongen aan een 
spannend project: een dra-
mastuk dat geschreven is 
door Anke Huisman, één 
van de medespelers. De per-
sonages kwamen tot stand 
door improvisaties. Het stuk 
wordt in januari opgevoerd 
in het vernieuwde Geester-
hage. Speciaal voor dat stuk 
zoekt de groep nog een man-
nelijke en vrouwelijke spe-
ler. Spelers van andere ver-
enigingen worden ook uitge-
nodigd om zich te melden als 
ze een keer een gastrol willen 
vervullen bij Expressie. José 
Onderdenwijngaard: ,,Waar-

om het bij Expressie zo leuk 
is? We zijn serieus en altijd 
op zoek naar verdieping. Te-
gelijkertijd wordt er ook flink 
gelachen.” Het is een geva-
rieerd gezelschap qua leef-
tijd, sekse en spelervaring. 
Sommige spelers zijn al meer 
dan tien jaar lid, anderen pas 
sinds kort. Iedereen is wel-
kom, met of zonder ervaring. 
Wel wordt er altijd gekeken 
of er voldoende mogelijkhe-
den zijn voor ontwikkeling 
en of er aansluiting is met 
de groep. Om die reden wor-
den belangstellenden uitge-
nodigd om eerst vrijblijvend 
drie repetities bij te wonen. 
Ook ondersteunende leden, 
die het bijvoorbeeld leuk vin-
den om te helpen bij decor, 
kostuums, techniek of pr zijn 
welkom. Expressie repeteert 
iedere dinsdagavond van 
20.00 uur tot 22.30 uur in ba-
sisschool de Klimop aan de 
Martin Luther Kinglaan. Inte-
resse? Neem contact op met 
José Onderdenwijngaard: jo-
se@toneelgroepexpressie.nl.

Woonadviseurs gezocht
Castricum - De ‘Huistest 
van Mijn Huis Op Maat’ is 
een test waarmee ouderen 
hun eigen woning kunnen 
checken op mogelijke ver-
beterpunten om daar zo lang 
mogelijk te kunnen blijven 
wonen. De test kan online op 
www.mijnhuisopmaat.nl wor-
den ingevuld of samen met 
een vrijwilliger via een huis-

bezoek. Na het invullen van 
de test krijgt de bewoner een 
woonadviesrapport met al-
le verbeterpunten en concre-
te oplossingen op een rijtje. 
Welzijn Castricum is op zoek 
naar vrijwilligers die het leuk 
vinden om op huisbezoek te 
gaan bij  ouderen in de ge-
meente Castricum. Het doel 
is om hen te informeren over 

woningaanpassingen. Hier-
voor zijn vragenlijsten be-
schikbaar vanuit de Huistest. 
Voor de start van het project 
krijgt men een training. Een 
huisbezoek duurt ongeveer 
een uur,  het opstellen van 
het advies duurt ook een uur. 
Verwacht wordt dat per vrij-
williger hooguit twee huis-
bezoeken per maand zullen 
plaatsvinden. Aanmelden via 
0251-656562, mail vcc@wel-
zijncastricum.nl.
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Week van de Huidtherapie

,,Samen maken we 
werk van uw huid”

Regio - Vroeg of laat krijgt 
iedereen wel met huid-
problemen te maken. Ge-
lukkig kan een huidthera-
peut er vaak iets aan doen. 
Tijdens de Week van de 
Huidtherapie, van 1 tot en 
met 8 oktober, kunt ieder-
een met alle vragen over 
huidproblemen bij diverse 
huidtherapeuten terecht 
voor een gratis advies.

Huidtherapeut Nike Rama-
ker en haar collega’s Nan-
cy Schipper en Sabine Piro-
vano zijn werkzaam bij Cen-
trum Oosterwal in Alkmaar 
en Heerhugowaard. Cen-
trum Oosterwal is een kliniek 
met bijna dertig jaar ervaring 
op het gebied van huidaan-
doeningen en spataderen. Er 
wordt persoonlijke zorg ge-
boden van hoge kwaliteit in 
een prettige omgeving. Men 
kan er terecht voor alle huid-
problemen.
De huidtherapeuten van 
Centrum Oosterwal werken 
nauw samen met dermato-
logen. Nike Ramaker: ,,Dat 
gaat gemakkelijk, aange-
zien wij op dezelfde locatie 
als de dermatologen spreek-
uur houden. Dit vind ik een 
enorm pluspunt.” Het komt 
geregeld voor dat cliënten bij 
zowel de dermatoloog als bij 
de huidtherapeut onder be-
handeling zijn. ,,Het behan-
delplan wordt gezamenlijk 
opgesteld voor een zo effi -
ciënt mogelijke behandeling. 
Bij de behandeling van bij-
voorbeeld acne werken we 
veel samen. Als huidthera-
peut kan ik de huid intensief 
reinigen en het herstel van de 

huid stimuleren. De huisarts 
of dermatoloog kan medica-
tie voorschrijven. Zij sturen 
patiënten naar mij door voor 
acnetherapie, voor advies 
over huidverzorging of voor 
het camoufl eren en verwijde-
ren van puistjes en littekens.”
Naast acne en littekens kan 
men bij de huidtherapeut 
terecht voor overbeharing, 
lymf- en lipoedeem, tepelta-
toeages en voor cosmetische 
huidverbeterende behande-
lingen bij couperose (vaataf-
wijkingen), pigmentvlekken, 
huidveroudering en andere 
oneffenheden. ,,Huidaandoe-
ningen kunnen een grote im-
pact hebben op iemands le-
ven. Het geeft een goed ge-
voel als je wat voor mensen 
kunt betekenen.”
Huidproblemen hoeven het 
leven niet te beheersen. Ont-
dek wat de huidtherapeut 
kan doen tijdens de Week 
van de Huidtherapie. Ga naar 
één van de inloopspreek-
uren bij de huidtherapeutes 
van Centrum Oosterwal voor 
meer informatie.

Voor een vrijblijvend per-
soonlijk gesprek met de 
huidtherapeut  voor advie-
zen over de huid kan men te-
recht op vrijdag 7oktober van 
13.30 tot 16.00 uur in Cen-
trum Oosterwal in Alkmaar. 
Het adres is Comeniusstraat 
3, tel.: 072 5157744. Zaterdag  
8 oktober van 11.00 tot 14.00 
uur in Centrum Oosterwal in 
Heerhugowaard, Stations-
plein 49, tel.: 072 5157744. 
Kijk op www.centrum-oos-
terwal.nl voor meer informa-
tie.

Indrukwekkende openings-
ceremonie tweede Heliolympics
Regio - Op grootse wij-
ze werd vorige week don-
derdag het evenement He-
liolympics geopend. Twee 
weken lang kunnen kinde-
ren, jongeren en volwas-
senen met een beperking 
deelnemen aan 23 ver-
schillende sporten op lo-
caties in de hele provin-
cie. De tweede editie van 
Heliolympics levert een 
bijdrage aan de integra-
tie van deze groep mensen 
in de sportwereld en heeft 
tot doel iedereen, onge-
acht de beperking, in zijn 
kracht te zetten.
 
In 2012 werden de Heliolym-
pics voor het eerst georga-
niseerd. Precies vier jaar la-
ter, geheel volgens de traditie 
van de Olympische spelen, is 
nu de tweede editie een feit. 
De openingsceremonie vond 
plaats in de sporthal van He-
liomare in Wijk aan Zee. Om 
klokslag 10.00 uur zorgden 
de opzwepende ritmes van 
de Brasil Earthquake Brass-
band voor de juiste sfeer. 
De 12-jarige Sterre van Box-
tel, ex-fi naliste van het tele-
visieprogramma Superkids, 
zong het openingslied ‘Laat 
Het Los’ uit Disney’s anima-
tiefi lm Frozen. Aansluitend 
gaf professor dr. Erik Scher-
der, bekend zijn van colleges 

bij het televisieprogramma 
De Wereld Draait Door, een 
korte uitleg over wat spor-
ten doet met het brein. ,,Het 
hart is de essentie in de ko-
mende dagen. Mijn hart gaat 
sneller kloppen als ik zie wat 
hier gebeurt, maar ook door 
te sporten gaat ons hart let-
terlijk sneller kloppen. Daar-
door neemt de doorbloeding 
van ons brein toe en dat is 
geweldig voor de verbindin-
gen in het brein. Dat geldt 
juist voor de mensen die een 
extra inspanning moeten ver-
richten¹¹, lichtte hij toe. Na 
het hijsen van de vlaggen 
en het symbolisch ontsteken 

van het Heliolympisch vuur 
verzorgde O’G3NE een kort 
optreden. Met een korte toe-
spraak van Patricia Esveld, 
de nieuwe voorzitter van de 
Raad van Bestuur bij Helio-
mare, kwam een eind aan de 
door Toine van Peperstaten 
gepresenteerde openingsce-
remonie. De Heliolympics du-
ren tot en met 6 oktober. Kijk 
op www.heliolympics.nl voor 
meer informatie. (Bos Me-
dia Services). Op de foto Jet-
ze Plat, winnaar van een gou-
den en een bronzen medail-
le bij de Paralympics, ontstak 
symbolisch het Heliolympisch 
vuur op het podium.

Week van de Acupunctuur 
Gratis intake van half uur 
bij praktijk Hanneke Visser

Uitgeest  - De Week van de 
Acupunctuur is van 3 tot en 
met 7 oktober en staat dit 
jaar in het teken van pijn.  
,,Veel mensen leven met pijn, 
en zijn afhankelijk van me-
dicatie om nog enigszins te 
kunnen functioneren”, vertelt 
Hanneke Visser. ,,Acupunc-
tuur is een mooie, niet be-
lastende manier om de pijn-
klachten te verminderen.” In 
haar praktijk werkt Hanneke 
daarnaast met Bioresonan-
tietherapie. ,,Deze moderne 
geneeswijze ondersteunt het 
lichaam bij het afvoeren van 

afvalstoffen, waardoor de vi-
taliteit toeneemt, en er letter-
lijk meer ruimte komt. En dat 
is een verademing! Ook bij 
andere gezondheidsklachten 
zijn acupunctuur en Bioreso-
nantietherapie vaak effectief. 
Op www.acupunctuuruit-
geest.nl kunnen belangstel-
lenden hier meer over lezen.” 
Hanneke geeft graag advies. 
Voor een gratis intake in de 
Week van de Acupunctuur 
kan men zich aanmelden 
bij de Praktijk Hanneke Vis-
ser via www.acupunctuuruit-
geest.nl of tel.: 06-18224671. 

Castricum - Zondag om-
streek 11.45 uur vond er een 
eenzijdig ongeval plaats op 
de Beverwijkerstraatweg. 
Een jongen van tien jaar oud 
fi etste in de richting van Cas-

Jongen (10) helpt na  ongeval
tricum en werd ingehaald 
door een man op een race-
fi ets. Daarbij raakte hij ver-
moedelijk de berm of stoep-
rand. 
De racefi etser sloeg vervol-

gens over de kop en beland-
de half in de greppel. De jon-
gen belde hierop direct 112 
en stelde de fi ets van de 
racefi etser vervolgens vei-
lig. De racefi etser is overge-
bracht naar het RKZ in Be-
verwijk.
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Win reis naar Ibiza voor twee personen!
Spannende finale kanskaartenactie 

Castricum - Op zaterdag 1 
oktober  vindt de finale plaats 
van de succesvolle kanskaar-
tenactie ‘Win een reis naar 
Ibiza’. Om 13.00 uur vindt de-
trekking plaats in het winkel-
centrum nabij de Vomar. 

Uit alle ingeleverde kanskaar-

ten, van de afgelopen vier ac-
tieweken, wordt de gelukkige 
winnaar getrokken. Hij of zij 
wint een cheque ter waarde 
van 1.500 euro. Er zijn echter 
een aantal voorwaarden om 
kans te maken op deze prijs. 
De winnaar moet zelf aanwe-
zig zijn tijdens de trekking en 

Kunststof kozijnen 
winnen aan populariteit

Heemskerk - Heemskerk - 
Steeds meer mensen overwe-
gen de aankoop van kunst-
stof HBI-kozijnen wanneer de 
oude kozijnen aan vervanging 
toe zijn. De twijfels over de uit-
straling ten opzichte van hou-
ten kozijnen zijn zo goed als 
verdwenen. Zelfs wie erg goed 
kijkt, kan meestal niet aange-
ven welke kozijnen van hout 
en welke van kunststof zijn ge-
maakt.
Bij de aanschaf van nieuwe 
kozijnen kijken huiseigena-
ren in eerste instantie naar het 
uiterlijk van het materiaal en 
daarna naar onderhoudsge-
voeligheid, duurzaamheid en 
kwaliteit. De lage onderhouds-
gevoeligheid van kunststof ko-
zijnen wordt beschouwd als 
het voornaamste pluspunt ten 
opzichte van houten kozij-
nen, maar er zijn meer voor-
delen. De milieuvriendelijk-
heid van kunststof kozijnen is 
niet minder dan die van hou-
ten kozijnen. Dat heeft niet al-
leen te maken met het zorgvul-
dige productieproces en het 
feit dat kunststof kozijnen niet 

meer geschilderd hoeven te 
worden maar ook met de lan-
ge levensduur van ongeveer 
75 jaar. Hummel Kozijnen & 
Wooncomfort levert bovendien 
kunststof kozijnen die zeer in-
braakbestendig zijn. Ze wor-
den geleverd met veiligheids-
beslag volgens het politiekeur-
merk. De inbraakgevoeligheid 
van de woning neemt hierdoor 
met ruim 90 procent af.
Hummel is ook specialist in het 
plaatsen van dakkapellen. Zol-
derverdiepingen zijn vaak klein 

en donker, ze worden daarom 
vaak onbedoeld gebruikt als 
opslagruimte. Het plaatsen van 
een dakkapel duurt slechts 
één dag en uiteraard wordt 
vervolgens ook desgewenst de 
betimmering binnen in de wo-
ning verzorgd. Hummel Ko-
zijnen is een klantvriendelij-
ke onderneming met veel ken-
nis en vakmanschap. Ga eens 
langs in de showroom aan de 
Lijnbaan 44a te Heemskerk. 
Kijk op www.hummel-kozijnen.
nl voor uitgebreide informatie.

Excursie Slag bij Castricum
Castricum - Op zaterdag 
8 oktober om 10.00 uur ne-
men boswachter Jan Zijlstra 
en ‘soldaat’ Cor Prins belang-
stellenden mee op een wan-
deltocht door het duingebied. 

In 2013 ontdekte amateur-
archeoloog Cor Prins een 
gesneuvelde Russische sol-
daat in de duinen. Deze sol-
daat was in 1799, tijdens de 

Slag van Castricum, omge-
komen. Tijdens de wandeling 
vertelt Cor hierover. Aanvang 
10.00 uur bij het Hof van Kijk 
Uit. De wandeling is geschikt 
voor iedereen vanaf zes jaar. 
Er is een beschikbaarheid 
van maximaal dertig perso-
nen. Bij extreem slecht weer 
kan de tocht niet doorgaan. 
Vooraf aanmelden via www.
pwn.nl/activiteiten. 

zichzelf kunnen legitimeren
Deelnemen aan deze actie 
kan alleen vanaf achttien jaar
De feestelijke finale zal om-
kleed worden met gezelli-
ge muziek en daarnaast is er 
een gratis loterij met prijzen 
die beschikbaar zijn gesteld 
door de winkeliers. 

Castricum - Op de oogst-
markt zondag 2 oktober in de 
kasteeltuinen bij Slot Assum-
burg in Heemskerk zijn de 
kwekers van Uitheemskerk.nl 
aanwezig met bloembollen. 

Bezoekers kunnen zelf zakjes 
vullen met een breed scala 

Opbrengst bloembollen 
naar Mariette’s Child Care

aan bloembollen. De bloem-
bollen zijn beschikbaar ge-
steld door de kwekers en de 
gehele omzet wordt gedo-
neerd aan de stichting Ma-
riëtte’s Child Care uit Castri-
cum. Van 11.00 tot 17.00 uur 
op de Tolweg 9a, entree gra-
tis.

Twijfels bij voorstel vier miljoen 
euro extra in ICT te investeren 

Castricum - De VrijeLijst en 
PvdA hebben grote twijfels 
bij het voorstel van het colle-
ge om vier miljoen euro extra 
in ICT te investeren. De ambi-
tie bestaat om BUCH tot één 
van de beste dienstverlenen-
de ambtelijke organisaties 
van Nederland te maken. De 
vier miljoen komt bovenop de 
vijf miljoen die de ICT de vier 
gemeenten momenteel al per 
jaar kost.

In het voorstel blijft het vol-
gens de PvdA onduidelijk 
wat het concreet betekent 

om één van de beste dienst-
verlenende gemeenten van 
Nederland te zijn. Het is bo-
vendien onduidelijk op wel-
ke plaats de vier BUCH-ge-
meenten momenteel op het 
gebied van ICT in de ranglijst 
van Nederlandse gemeenten 
staan én op welke plaats de 
vier BUCH-gemeenten ko-
men te staan als wordt be-
sloten om extra te investeren. 
Door de onduidelijkheid over 
de te behalen normen en cri-
teria blijft onzeker of de ex-
tra investering ook tot verbe-
tering van de dienstverlening 

zal leiden, volgens de partij. 

Ron de Haan van De Vrij-
eLijst: ,,Hoe kan het dat de 
hier gevraagde vier miljoen 
euro niet eerder in beeld zijn 
gekomen? De VrijeLijst is be-
zorgd over de laconieke en 
weinig inspirerende hou-
ding bij BUCH wanneer wij 
de weg naar bestuurlijke fu-
sie willen verkennen. Ik pleit 
voor een burgerraadpleging, 
aangezien de inwoners toen, 
nu en ook hierna de rekening 
betaalden, betalen en ook 
zullen blijven betalen.”
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Maand van de Grafiek bij Sopit
Castricum - Galerie en gra-
fisch atelier Sopit doet mee 
aan de Maand van de Gra-
fiek. Het doel van de Maand 
van de Grafiek is om de gra-
fiek als kunstvorm in al zijn 
diversiteit een stevige impuls 
te geven door middel van een 
landelijke manifestatie in de 
maand oktober 2016, ge-
richt op zowel een breed pu-
bliek als ook op een professi-
onele groep van liefhebbers, 
kunstenaars en kunsthande-
laren. 
De exposerende kunstenaars 
bij Sopit zijn Dick Beren-

des, Frans Lieshout en Harm 
Noordhoorn. De tentoonstel-
ling start zondag 2 oktober 
om 14.00 uur.

Naast het exposeren van ei-
gen werk maken de kunste-
naars op de zondagen 9, 16 
en 23 oktober een gezamen-
lijk typografisch kunstwerk 
waar de bezoeker aan kan 
deelnemen. Dit wordt ge-
drukt op verschillende an-
tieke hoogdrukpersen in het 
Grafisch atelier van Sopit. 
Zondag 23 oktober zal de 
laatste drukgang plaatsvin-

den en tegen een kleine ver-
goeding kan een uniek ge-
signeerde A3 prent worden 
meegenomen. In dit kunst-
werk zijn verschillende tradi-
tionele grafische technieken 
en de hedendaagse compu-
tergrafiek samengebracht. 
De gratis Maand van de Gra-
fiek infokrant is verkrijg-
baar bij Boekhandel Laan en 
Sopit. Van 2 tot en met 23 ok-
tober op de Anna Paulowna-
straat 22 in Castricum. 
Openingstijden zondags van 
14.00 - 17.00 uur en op af-
spraak 06-51285404.

Paardenpoep kleinigheidje
Graag zou ik als paardenbe-
zitter willen reageren op het 
artikel: Actie regen paarden-
poep op straat op de voor-
pagina vorige week. Ik be-
grijp dat mensen het niet fijn 
vinden als er door het dorp 
mest ligt, want het zijn geen 
kleine boodschapjes. Daar-
om hebben wij in Akersloot 
met meerdere stallen afge-
sproken dat als we de straat 
op gaan we de mest oprui-
men of in het buitengebied 
aan de kant schuiven. Om-
dat je natuurlijk geen mest-
schep te paard mee kan ne-
men, ligt het er even voor de 
ruiter weer terug is en het op-

ruimt. Ik denk dat het meren-
deel van de ruiters welwillend 
is om onze gemeente schoon 
te houden, als ze daar ook de 
kans toe krijgen en niet met-
een worden aangevallen. Wat 
ik me ook afvraag is of deze 
Peter Paul Bruin eerst in ge-
sprek is gegaan met stallen in 
de buurt. Naar mijn mening 
bereik je daar meer mee dan 
een actie starten en zelfs hon-
denbezitters vragen hun hon-
denpoep te laten liggen. On-
begrijpelijk!
Ga dus een praatje maken en 
dan geloof ik dat dit kleinig-
heidje opgelost kan worden.
Leonie Buur, Akersloot.

Meer aandacht brand-
veiligheid senioren

Castricum - Het college is 
bereid is te investeren in ver-
betering van de brandveilig-
heid van seniorenwoningen. 
Dat heeft B en W eerder laten 
weten na een aantal vragen 
van de PvdA. Met de brand-
weer is onder andere afge-
sproken dat zelfstandig wo-
nende senioren als specifie-
ke doelgroep bij de brand-
preventie worden betrokken.
Nu organiseert Brandweer 
Nederland, de Brandwon-
denstichting en het Insti-
tuut Fysieke Veiligheid van 
1 tot en met 31 oktober op-
nieuw de jaarlijkse Nationa-
le Preventiedagen. Deze da-
gen richten zich op het geven 
van voorlichting aan burgers 
om het brandveiligheidbe-
wustzijn te vergroten, in het 
bijzonder bij de doelgroep 
thuiswonende senioren.

Dave van Ooijen, fractievoor-
zitter van de PvdA: ,,De ver-
antwoordelijkheid voor het 
toezicht op de brandveilig-
heid ligt bij het college dus 
wij willen weten of er met 
de brandweer tijdens de Na-
tionale Preventiedagen ex-
tra aandacht aan deze doel-
groep wordt besteed. Thuis-
zorgmedewerkers en mede-
werkers in zorginstellingen 

kunnen tijdens de Nationale 
Preventiedagen extra bewust 
gemaakt worden wat te doen 
in geval van brand. Daar-
naast zou  een whatsapp-
buurtgroep op het gebied 
van brandpreventie gestimu-
leerd kunnen worden om de 
brandveiligheid van woon-
omgevingen te verbeteren. 
Deze whatsapp-buurtgroe-
pen moeten worden voorzien 
van kennis en vaardighe-
den om snel te reageren als 
er sprake is van brand.” Van 
Ooijen wil bovendien we-
ten hoe het gesteld is met de 
rookmelders. ,,Uit onderzoek 
blijkt dat in 70 procent van 
alle woningen een rookmel-
der hangt, maar dat slechts 
in 45 procent de rookmelder 
het ook daadwerkelijk doet. 
In 35 procent van alle wonin-
gen doet de rookmelder het 
daadwerkelijk en hangt deze 
op de juiste plaats, namelijk 
in de hal en op de overloop. 
Wij willen weten of het col-
lege bereid is, als er onvol-
doende werkende rookmel-
ders zijn, samen met de ou-
derenbonden tijdens de Nati-
onale Preventiedagen speci-
aal aandacht te besteden aan 
het belang van goed werken-
de rookmelders in onze ge-
meente.”

Districtsfinale driebanden

Castricum - Afgelopen 
week is bij biljartvereniging 
Onder Ons de districtsfina-
le driebanden 2e klasse ge-
houden. Aanvankelijk stond 
Sjon Koelman van Onder Ons 
als reserve opgesteld, maar 
doordat  een van de andere 

deelnemers was verhinderd 
kon Sjon meedoen en dat 
was maar goed ook. De laat-
ste twee  rondes  van deze fi-
nale werden op zaterdagmid-
dag  gespeeld.
Sjon kon, na zes speelron-
des, nog steeds op de eerste 

plaats komen. Koploper An-
tonio Havelaar uit Wormer-
veer won echter zijn laatste 
partij van Marcel Dröge uit 
Heerhugowaard. Sjon Koel-
man  won van Cees Stam uit 
Zaanstad.
De eindstand werd: 1: Anto-
nio Havelaar  2: Marcel Drö-
ge en  3: Sjon Koelman. Anto-
nio gaat door naar de gewes-
telijke finale. Peter Groenen-
dal van biljartvereniging Wik 
had het hoogste moyenne  en 
promoveerde bovendien naar 
de eerste klasse.
Op de foto v.l.n.r.: staand:  
Marcel Dröge, Dennis Kar-
stens, Cees Stam, Siem v.d. 
Gragt, Paul Tuinman, Peter 
Groenendal, Firat Kapci, Gert 
Jonkman, Cees Liefting. On-
der: Marieke Schigt v. Duin, 
Sjon Koelman, Rob Koning, 
Jan Lammers, Joop Hage-
man, Ab Schuit.

Koor De Straatklinkers is dertig jaar
Castricum - Het dertigste 
verjaardagsfeestje van De 
Straatklinkers is op zaterdag 
8 oktober vanaf 14.00 uur 
met een optreden in De Bak-
kerij op Dorpsstraat 30. De 
toegang is gratis en het pu-
bliek krijgt een drankje en 
iets lekkers aangeboden. 
Het koor De Straatklinker 
bestaat uit ongeveer twin-
tig mensen. Oorspronkelijk is 
het koor opgericht om acties 
te ondersteunen en om op te 
treden op allerlei manifesta-

ties zoals demonstraties, vre-
desbetogingen, milieumark-
ten, 1 mei-vieringen en bij 
Wereldwinkels en het Nivon. 
Het repertoire bestaat voor-
al uit maatschappijkritische 
liederen. Veel liederen zijn 
door leden van het koor zelf 
geschreven en gaan over de 
maatschappij, de politiek, het 
milieu, de vluchtelingen, de 
zorg en nog veel meer. Voor-
al Frank Edam, de muzikale 
leider, zorgt voor teksten en 
muziek.

Egmond - Op vrijdag 30 sep-
tember neemt Anky Floris be-
langstellenden om 13.00 uur 
mee vanaf de Abdij van Eg-

Stiltewandeling 
door de duinen

mond voor een stiltewan-
deling door de duinen van 
Egmond. Onderweg krijgt 
men verdiepingsopdrachten. 
Meer informatie is te vinden 
op www.abdijvanegmond.nl. 
Het adres is Vennewatersweg 
27a, Egmond-Binnen. 
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Mijn klas van toen....
Ook in de krant met uw klas van toen? Mail de foto en de namen naar 

redactie@uitgeestercourant.nl.

Uitgeest - Deze week in deze rubriek het schoolreisje van kleuterschool De Rozeknop in 
1964. Bovenste rij van links naar rechts Bert Brasser, Han de Bruijne, Wim Hofstee, Sandra 
Mars, Jan Hommes, Maaike Hakkebroek, Peter vd Eng, Dhr. ?, Dhr. ?, Juffr. Kooy?. Tweede rij 
van boven Juffr. ?, Juffr. Rusbach, Juffr. ?, Rob Schuyt, Gerdientje Loohuis, ?, Krijntje Meyer, 
Marjolijn Kaptein, Lex Drost, Kik Gaasbeek. Onderste rij staand : Aicha de Rijk, ?, ?, ?, Hen-
ny Gerritsma, Bea Idema, Hetty de Bruijne, Ans Muijs, Hanny Wormsbecker, ?, Ilsa van Groot-
heest, Wilma v Leeuwen, Els Verhoef. Zittend: Rob Schenk, John Küchler, Hans Voigt, Harry 
Gunster, ?, Eric Jongejans?, Peter Schilperoord, Auke Boon, Marinus Postma, Albert Meyer. 
Ook een foto voor deze rubriek? Heel oud of redelijk recent, dat maakt niet uit als het maar 
wel een klas uit Uitgeest is. Mail de foto naar redactie@uitgeestercourant.nl.

Uitgeest - Maandagochtend hielden de trainers van TC Uitgeest voor de tweede keer een 
tennis clinic voor de leden. Met een heerlijk zonnetje was het op elke baan genieten. Spelvor-
men, wedstrijden en trainingsvormen bij de trainers. Kortom, alles kwam aan bod!
Nadat de nodige zweetdruppeltjes van het gezicht waren geveegd, sloten de tennissers de-
ze leerzame en gezellige ochtend af met een vers gemaakte pompoen soep. Het doel van de 
trainers was bereikt,....iedereen ging met een lach op zijn gezicht naar huis.

Uitgeest brengt hulde aan 
‘Vrijwilligers van het jaar’
Uitgeest - Evenals vorig jaar 
worden er in november 2016 
in opdracht van de gemeente 
Uitgeest activiteiten en work-
shops gehouden voor Uit-
geester vrijwilligers. Wethou-
der Judie Kloosterman: ‘Om-
dat we de rol van vrijwilligers 
in onze samenleving zo be-
langrijk vinden doen we dit 
jaar echter nog iets extra’s. 
De meest opvallende vrijwil-
ligers van het jaar 2016 krij-
gen een speciale ontvangst. 
Dat gebeurt op woensdag 7 
december, als in veel landen 
van de wereld de jaarlijkse 
Dag van de Vrijwilliger wordt 
gevierd.’ 
Wethouder Judie Klooster-
man: ‘We vragen instellingen, 
verenigingen en stichtingen 
ons op het spoor te zetten 
van vrijwilligers die het afge-
lopen jaar opvallende pres-
taties hebben geleverd. Door 
deze kanjers bijzondere aan-

dacht te geven willen we on-
ze grote waardering laten 
blijken voor het vele werk dat 
alle vrijwilligers in Uitgeest 
ook dit jaar weer belangeloos 
hebben verzet.’
Besturen van verenigingen, 
instellingen en stichtingen 
kunnen tot 31 oktober de na-
men van de meest in het oog 
springende vrijwilliger van 
het afgelopen jaar aan de 
gemeente doorgeven. Met 
daarbij een (korte) omschrij-
ving van de belangrijkste ac-
tiviteiten van de genomineer-
de. Dat kan bij voorkeur per 
e-mail naar: info@uitgeest.nl 
onder vermelding van: ‘Vrij-
willigers van het jaar 2016’.
De genomineerde vrijwilli-
gers krijgen op 7 december 
2016 door de gemeente een 
bijzonder programma aan-
geboden. De inhoud daarvan 
wordt nog nader bekendge-
maakt. 

Uitgeest - Lang geleden, ’t 
was nog op de HBS, had ik 
een vriend die nogal eens 
de uitdrukking bezigde: ‘’t 
ken vrieze, ’t ken dooie, maar 
heet zal het niet worden!’ U 
begrijpt dat hij met zesjes is 
geslaagd, en een onvoldoen-
de voor Nederlands. Mijn 
maat en ik zijn de afgelopen 
twee sessies ook ‘met zesjes 
geslaagd’, maar daar heb je 
in de bridgecompetitie niets 
aan. Toppen, daar gaat het 
om, en als je dan twee avon-
den alleen maar een beet-
je kunt verdedigen, dan  valt 
het nog niet mee om de lof-
trompet te steken over ande-
re koppels bij wie de procen-
ten lustig binnenstromen. Af-
gunst, dus, niks meer en niks 
minder. Een ander heeft of 
krijgt iets wat jij niet hebt of 
krijgt! Om die negatieve emo-
tie het hoofd te bieden is het 
de kunst om te leren accep-
teren dat anderen meer ge-
luk kunnen hebben dan jij, en 
om daar van te leren genie-
ten. Vertel dat maar eens te-
gen bridgers! ‘Goh, wat fan-
tastisch voor jullie dat jul-
lie twee overslagen heb-
ben gehaald tegen ons! Daar 
word ik helemaal blij van!’ No 
way! Er kan amper een be-
smuikt ‘scoort goed’ van-
af, het gevoel zegt eigenlijk: 
‘@#$%&domme!’.
Hierbij tóch een zuinige po-
ging om blij te zijn met ho-
ge scores (van anderen)! In 
de A-lijn zien wij een mooie 
score van Paul van der Meij-

Richard Hoeben, bijna 64%, 
ondanks belabberd afspel op 
spel 1! Riet Schafgans en Leo 
Tromp scoren een mooie 63% 
in de B-lijn en in de C-lijn 
zien wij de hoogste score van 
de avond, bijna 66%, van An-
nie Bleeker en Guurtje Bra-
kenhoff (een gelegenheids-
koppel, als ik het wel heb). In 
de D-lijn een dikke 60-er van 
Riny en Ton van Wijk, en in de 
E-lijn een prachtige 65-er van 
Will Griffi th-Loes Apeldoorn.
Wij troosten ons met de ge-
dachte dat de meteorologi-
sche zomer welhaast op zijn 
einde loopt, maar dat on-
ze bridgezomer dit jaar nog 
moet beginnen.  (Paul Wijte)

A-lijn: 1 Paul van der Me-
ij-Richard Hoeben 63,89% 2 
Carien Willemse-Jaap Wil-
lemse 63,19% 3 Arie van der 
Eng-Mart Rietjens 59,03
B-lijn: 1 Riet Schafgans-Leo 
Tromp 63,75% 2 Milja van 
den Booren-Jeanne Admiraal 
57,5% 3 Henk Graafsma-Theo 
Vijn 55,83%
C-lijn: 1 Annie Bleeker-
Guurtje Brakenhoff 65,97% 2 
Nelleke van de Kraats-Joke 
Mooy 60,42% 3 Jac Sintenie-
Piet de Wildt 50,69%
D-lijn: 1 Riny van Wijk-An-
ton van Wijk 61,81% 2 Marry 
Zwaan-Gerda Geukes 
59,17% 3 Joke Jacobs-Mari-
anne Cappendijk 57,64%
E-lijn: 1 Will Griffi th-Loes 
Apeldoorn 65,28% 2 Anneke 
Pel-Karel Romkes 58,33% 3 
Elly Stuijt-Aad Stuijt 54,86%

        Bridgenieuws
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Plannen om recreatie 
Akersloot aan te pakken

Akersloot - Op initiatief 
van Rob Dekker van de VVD 
werd vorige week donderdag 
gesproken over het recreëren 
in Akersloot, want dat is niet 
bepaald ideaal. Er zijn wel 
ligweides, oevers en kades, 
maar een goede mogelijk-
heid om pootje te baden of te 
zwemmen is er niet. De keu-
ze aan terrassen is bovendien 
beperkt. 
Het Alkmaardermeer is één 
van de laatst overgebleven 
grote wateroppervlakte in 
Noord-Holland. Met ruim 660 
hectare vinden veel water-
sportliefhebbers de weg naar 
de gemeente. Aan de oevers 
van dit uitgerekte meer zijn 
slechts enkele plekken waar 
door inwoners en dagrecre-
anten gerecreëerd kan wor-
den. 
De meest geschikte plek-
ken voor zwemrecreatie lig-
gen nu in Uitgeest. De be-
staande recreatieplekken in 
Akersloot zijn nu gesitueerd 
bij de Uiterdam, De Hoor-
ne en de Woudhaven. Alleen 
De Hoorne is geschikt voor 

zwemrecreatie. Deze laat-
ste locatie kan met aanpas-
singen aan de dijk, of ande-
re steigers een breed publiek 
bedienen. Met de een brain-
stormsessie donderdag-
avond wil de VVD de menin-
gen van raadsleden en ande-
re geïnteresseerden peilen. 
Rob Dekker ,,Een open dis-
cussie hoe wij gezamenlijk de 
oostgrens van onze gemeen-
te kunnen herinrichten. Wij 
hebben hierover onze idee-
en, maar willen graag komen 
tot een breed gedragen plan. 
Tijdens behandeling van dit 
onderwerp, zijn onze plannen 
gepresenteerd en zijn we in 
gesprek gegaan over de mo-
gelijkheden en onmogelijk-
heden. Wanneer we als raad 
tot visie op dit gebied kunnen 
komen, zouden we graag het 
RAUM, die het gebied in be-
heer heeft, uitnodigen om in 
gesprek te gaan over onze 
ideeën. Ook kunnen we wet-
houder Rood, lid van het AB 
van het RAUM, vragen deze 
visie uit te dragen in het be-
stuur van het RAUM.”

CasRC start groep met kleuters
Castricum - Afgelopen za-
terdag speelden de jeugd van 
de Castricumse Rugby Club  
haar eerste thuiswedstrijden 
op de sportvelden van Wou-
terland. Daar trainden de 

guppen (5-6 jaar) en speel-
den de turven (6-7), benja-
mins (8-9) en de mini’s (10-
11) wedstrijden tegen Rug-
by Club ‘t Gooi en de combo 
AAC Rugby/RC Zaandijk. Za-

terdag 1 oktober start de Be-
ren Rugby, dit is een nieuwe 
jeugdgroep voor jongens en 
meisjes van drie en vier jaar. 
Start van de training is 9.45 
uur. Foto: Theo Beentjes.

Castricum - Op 30 septem-
ber start de cursus tekenen 
naar model. Onder leiding 
van Angèle van den Thil-
lart kan men zes keer op de 
laatste vrijdag van de maand 
modeltekenen. Er komt on-
der andere een professio-
neel naaktmodel  en er kun-
nen portretten gemaakt wor-
den met wisselende teken- 
en schildertechnieken.

Op 4 oktober start de cur-
sus ‘Tekenen met de rechter-
hersenhelft’ voor mensen die 
denken dat ze niet kunnen 
tekenen en doorgewinterde 
tekenaars. Met dit tekensy-
steem leer je over te schake-
len naar de zienswijze van je 
creatieve rechter hersenhelft. 
Aanmelden kan via de websi-
te van Toonbeeld www.toon-
beel.tv.

Limmen - Zondag om-
streeks 10.35 uur vond 
een verkeersongeval met 
letsel plaats, op de krui-
sing Burgemeester Nieu-
wenhuijsenstraat/Hoge-
weg tussen een personen-
auto en een fi etser. 

De bestuurder van de per-
sonenauto werd door de zon 
verblind en heeft de fi etser, 
die van rechts kwam, niet ge-
zien. De fi etser is met de am-
bulance naar het ziekenhuis 
gebracht en bleek een ge-
broken heup te hebben. Ge-
tuigen vertelde dat de be-
stuurder van de auto niet te 
hard reed, maar langzaam de 
kruising op kwam. 

Ongeval na 
verblinding zon 

Limmen   Dinsdag om-
streeks 18.20 uur vond er 
een ongeval plaats tussen 
een bromscooter en een 
personenauto op de krui-
sing Rijksweg met de Uit-
geesterweg. 

De personenauto, bestuurd 
door een vijftigjarige in-
woonster van Akersloot, wil-
de vanaf de Rijksweg rechts-
af de Uitgeesterweg op rij-
den. Hierbij zag zij de acht-
tienjarige bestuurder van een 
bromscooter uit Heiloo, over 
het hoofd. De scooter reed 
op het fi etspad rechtdoor en 
kwam met de voorzijde te-
gen de rechterfl ank aan van 
de personenauto aan. De 
bestuurster van de scooter 
kwam ten val en is ter contro-
le meegenomen naar het zie-
kenhuis. Het letsel viel mee. 
De personenauto moest wor-
den weggesleept.

Aanrijding Carla & Friends op 
podium Oude Keuken

Bakkum - Carla Martens, 
sinds jaar en dag deel van de 
crew van De Oude Keuken, 
zingt jazz. En dat ze dat kan 
heeft ze al vaker laten ho-
ren. Zondag 2 oktober is ze 
weer te horen met haar vaste 
begeleidingsband: drie jon-
ge muzikanten op bas, gitaar 
en percussie waaronder haar 
zoon. Veel bossa nova, jazz, 

swing en ook nummers van 
de Beatles, Stevie Wonder en 
Johhny Guitar Watson komen 
voorbij. ,,Ik ben een soort van 
zingende moeder, een ouwe 
jazzcat met jonge streken. 
Het is een feest om tussen 
dat jonge spul te staan”, al-
dus Carla. Vanaf 14.00 uur op 
het terrein van Dijk en Duin, 
ingang Zeeweg.

Castricum - Zondag rond 
4.50 uur zag de politie een 
bromfi etser wegrijden ter 
hoogte van voetbalvereni-
ging Vitesse. Ter hoogte van 
de sportschool  zagen ze dat 
de bromfi ets  gedumpt werd 
in de bosjes en dat er twee 

Diefstal personen wegrenden. Sa-
men met een hondengelei-
der werden de twee vijftien-
jarige verdachten aangehou-
den. Inmiddels bleek dat de 
eigenaar van de bromfi ets 
zijn bromfi ets al als gestolen 
had aangegeven. Even later 
kwam de politie langs met de 
brommer op de aanhangwa-
gen van de politieauto.

Auto tegen woning buren
Limmen - Dinsdag is op de 
Dusseldorperweg een au-
to tegen een woning aan-
gereden. Er was geen spra-
ke van letsel, maar wel van 
een enorme schade aan het 
huis. De auto stond met de 
achterzijde tegen de woning 
aan. Aan de buitenzijde van 
de woning waren meerde-
re scheuren zichtbaar. De 
bestuurster, een 88-jarige 
vrouw uit Limmen, verklaar-

de dat zij haar personenau-
to vooruit, een beetje schuin, 
in de garage had geparkeerd. 
Bij het achteruit rijden raak-
te ze de regenpijp van de 
woning. Door plotseling het 
stuur om te gooien reed ze 
tegen de hoek van de wo-
ning van de buren. Het rij-
bewijs van deze bestuurster 
is ingenomen en een onder-
zoek naar haar rijvaardigheid 
volgt.



Wisselende prestaties bij Wik
Castricum - Op de vierde 
speelavond van de winter-
competitie libre bij Wik wa-
ren Jan van der Zon en Wim 
van Duin die er een spannen-
de partij van maakten met als 
uiteindelijke winnaar Jan. 
Kees Baars pakte een pri-
ma overwinning op Gerard 
de Zeeuw. Kees scoorde in 
de partij twee series van bo-
ven de 20 caramboles en 
was daarmee ook de spe-
ler met de hoogste score van 
de avond met 22 carambo-
les. In het kielzog van de pri-
ma partijen, liet ook Jörgen 
Bolten zich niet onbetuigd, in 
zijn partij tegen Piet Zonne-
veld. Terwijl Jörgen regelma-
tig zijn caramboles bij elkaar 
tikte, krabbelde Piet moei-
zaam zijn benodigde caram-
boles bij elkaar, wat net in de 

laatste beurt lukte. Ferry van 
Gennip herhaalde zijn succes 
van vorige week, om de twee 
partijen in ruime winst om te 
zetten. Bij Siem Bakkum wil-
de de ballen maar niet doen 
wat hij graag wilde, behalve 
in de twaalfde beurt, waarin 
hij een serie van 18 carambo-
les scoorde. Na de 25 beur-
ten stapte Ferry als winnaar 
van de tafel en de 12 winst-
punten waren voor hem. Te-
gen zijn tweede tegenstan-
der van de avond Peter Vos 
ontspon zich een spannen-
de partij, waarin beide spe-
lers een prima resultaat neer-
zetten, met als winnaar Fer-
ry. Stand: 1. Jörgen Bolten 43 
punten, 2. Jaap de Boer 43 
punten, 3. Ferry van Gennip 
42 punten.

Mooi wedstrijdseizoen 
voor Gouden Wieken

Castricum - Het wedstrijd-
seizoen voor de duiven zit 
er weer op en de prijzen zijn 
verdeeld. Als vereniging kan 
De Gouden Wieken terugkij-
ken op een goede periode, 
want er zijn ook in groot ver-
band regelmatig sterke pres-
taties neergezet. De te klop-
pen liefhebbers waren dit 
jaar Gerhard Tromp en An-
ton Tromp op de program-
mavluchten met daarnaast 
podiumplaatsen in de diver-
se eindstanden voor Nico de 
Graaf, Arie& Rie Hageman, 
Sander de Graaf, en Cees de 
Wildt. De kampioensduif was 
zowel bij de oude duiven als 
bij de jonge duiven van Ger-
hard Tromp. Top tien klasse-

ringen in het grote Rayon A 
waren er voor Gerhard zelfs 
op alle disciplines, en op de 
midfond ook voor Anton, 
Sander en Nico. Daarnaast 
pakte Anton in het rayon A 
de eerste plaats in de eind-
stand aangewezen natoer. 
Bijzondere prestaties ook 
van de marathonspelers: top 
tien plekken in de eindstand 
op de lange afstandsvluchten 
voor Wim Glas en Cor Scher-
mer, terwijl Frans Glas zelfs 
nationaal de tweede snelste 
duif klokte vanaf het Franse 
Bergerac. Tevreden gezich-
ten dus, ook bij Ad van de 
Reep, wiens duif meermalen 
in de prijzen vloog bij de zo-
genaamde eenhoksraces.

Ook bridgen in Akersloot?
Akersloot - De bridgeclub 
Akersloot heeft elke dinsdag-
avond haar clubavond in het 
Achterom aan de Kerklaan. 
Op dit moment zijn circa 85 
mensen liden nieuwe leden 

zijn welkom. Gerard Berghuis 
van het secretariaat vertelt: 
,,Via de vereniging kunnen 
wij eventueel een bridgecur-
sus aanbieden, waarbij men 
in enkele maanden de basis 

Castricum - Vrijdag 30 sep-
tember organiseert Dans en 
Geniet de vaste wekelijkse 
dansmeditatie. Deze ochtend 
staat in het kader van de rug. 
Iedere week staat een li-
chaamsdeel in de danssessie 
centraal. De mindful dansbij-
eenkomst is van 9.45 – 11.45 
uur in Centrum Nieuw Gees-
terhage/toekomstig Kultuur-
huis. Meer informatie en op-
geven: www.dansengeniet.
nl/nieuws of mail naar be-
geleider  Paula Bakx:  pau-
la@dansengeniet.nl, tel.: 06-
24503879.

Mindfull dansen

Castricum - Zondagochtend 
2 oktober is er weer gelegen-
heid om samen met ande-
ren inzichtmeditatie te beoe-
fenen. De bijeenkomst wordt 
begeleid door Bianca Verme-
ij en Anneke Breedveld en 
vindt plaats in het Yoga2Go, 
Pernestraat  31 te Castricum.
Van 10.00 tot 12.00 uur. De 
eerstvolgende meditatie op 
zondag is 6 november. Infor-
matie: bvermeij@telfort.nl of 
tel.:  06 49149542.

Mediteren

Kunst met hoog ADHD-gehalte
Castricum - Erlinde Step-
hanus exposeert tot en 
met 30 oktober kleurij-
ke schilderijen in Galerie 
Streetscape op de Dorps-
straat 7. 

Kunst met humor om te 
koesteren op het netvlies of 
om met een glimlach van oor 

tot oor mee naar huis te ne-
men. Opvallend zijn de ogen 
van haar (dieren) portret-
ten die werkelijk als bezield 
zijn vastgelegd.  Volgens Er-
linde hebben haar schilderij-
en een hoog ADHD-gehalte; 
ze zijn levendig en behoorlijk 
aanwezig. In haar werk zijn 
intense contact momenten 

met dieren te zien maar ook 
emotionele hoogtepunten in 
het leven zoals Gooaal!’. Met 
deze expositie toont Erlinde 
haar zienswijze: ‘Geniet van 
het leven en pluk de dag.’ 
Galerie Streetscape is ge-
opend op donderdag tot en 
met zondag van 14.00 – 17.30 
uur. 

Jaimie wint laatste NK 
Supersport 600 in Assen

Akersloot - Jaimie van Sik-
kelerus heeft de laatste wed-
strijd om het Nederlands 
Kampioenschap Supersport 
600 in Assen weten te win-
nen. 

De rijder uit Akersloot kwam 
in de eerste manche net iets 
tekort waardoor hij genoe-
gen moest nemen met een 
tweede plaats. In de twee-

de manche revancheerde hij 
zich en reed hij met een strak 
tempo naar de zege!  
Jaimie stond aan het einde 
van de dag trots op hoog-
ste schavot en heeft hier-
mee laten zien wat hij in zijn 
mars heeft. Volgend weekend 
neemt hij deel aan de British 
Superbike wedstrijd in Assen 
en zal hij uit komen in de su-
persportklasse.

onder de knie krijgt. Met ver-
volgcursussen is het mogelijk 
de bridgevaardigheid verder 
te verbeteren. Het is moge-
lijk te kiezen om één keer per 
veertien dagen of elke week 
te bridgen.” Meer informatie 
via piet.kerkvliet@quicknet.nl 
of tel.: 06-50696266. 

Castricum - Zaterdag 1 ok-
tober worden in zo¹n 35 lan-
den in Europa de trekvogels 
geteld; de Euro Birdwatch. 
In Nederland gebeurt dit op 
circa honderd plaatsen. Ook 
in Castricum wordt geteld, 
in de duinen aan het ein-
de van de Grote Veldweg, bij 
de strandopgang Bad-Noord 
zijn leden van de vogelwerk-
groep Midden-Kennemer-
land vanaf ongeveer 7.15 uur 

present. Iedereen is welkom 
om mee te genieten van het 
fenomeen vogeltrek. De tel-
post is strategisch gekozen; 
veel vogeltrek concentreert 
zich namelijk in de strook 
vlak direct aan de kust. Hier 
is de kans op mooie waarne-
mingen dan ook het grootst. 
Opgeven is niet nodig. De tel-
post is in principe tot onge-
veer 13.00 uur bezet maar bij 
sterke vogeltrek langer.

Samen trekvogels tellen

Limmen   Dinsdag omstreeks 
18.20 uur vond er een onge-
val plaats tussen een brom-
scooter en een personenau-
to op de kruising Rijksweg 
met de Uitgeesterweg. De 
personenauto, bestuurd door 
een vijftigjarige inwoonster 
van Akersloot, wilde vanaf 
de Rijksweg rechtsaf de Uit-
geesterweg op rijden. Hierbij 

Aanrijding zag zij de achttienjarige be-
stuurder van een bromscoo-
ter uit Heiloo, over het hoofd. 
De scooter reed op het fiets-
pad rechtdoor en kwam met 
de voorzijde tegen de rech-
terflank aan van de perso-
nenauto aan. De bestuurster 
van de scooter kwam ten val 
en is ter controle meegeno-
men naar het ziekenhuis. Het 
letsel viel mee. De personen-
auto moest worden wegge-
sleept.

28 september 2016 33



 
34   28 september 2016

FC Uitgeest is goed bezig!
Uitgeest - Is het de hand van 
de trainer die inmiddels de 
tijd heeft gehad om tijdens 
de trainingen zaken in te slij-
pen? Is het toegenomen zelf-
vertrouwen? Of misschien 
wel concurrentie op alle po-
sities die spelers dwingt het 
beste uit zich zelf te halen? 
In ieder geval liet FC Uitgeest  
afgelopen zondag, vooral in 
de tweede helft tegen het 
echt niet zwakke Zaanlandia, 
zien dat het tot veel in staat is 
dit seizoen. De tegenstander 
werd in de sterkste fase van 
die helft door groengeel  re-
gelmatig van het kastje naar 
de muur gestuurd uiteenge-
rafeld als het werd met rag-
fijne combinaties. Met drie 
doelpunten bekroonde de 
ploeg een inhaalrace die no-
dig was geworden na een 
onnodige goal  van de gast-
heren in de 10e minuut. Zo 
stond er na afloop 1-3 op het 
scorebord en blijft FC keu-
rig in het spoor van de kop-
lopers.

FC Uitgeest moest het van-
daag nog doen zonder de af-
wezig Paul Groen. Daarte-
genover stond de terugkeer 
van spits Lester Half. De gas-
ten begonnen overdonde-
rend. Al in de 2e minuut was 
Mike Olgers eindstation van 
een prachtige aanval over 
links via de vandaag sterk 
spelende linksback Joost de 
Jong ( net als rechtsback 
Nayshel Marchena overi-
gens) en Lester Half. He-
laas ging zijn inzet net over 
het doel. Toch was het Zaan-
landia dat in de 10e minuut 
op voorsprong kwam. Na-
dat spits Emirdag eerst nog 

bij een vlammend schot kee-
per Sven Koning op zijn weg 
vond,  was het direct daarna 
voor hem wel raak. Ongehin-
derd kon hij na een corner 
van dichtbij inkoppen. 1-0. 
Een domper want tot dan toe 
had FC Uitgeest verreweg het 
beste van het spel gehad. FC 
Uitgeest was het daarna “ef-
fe” kwijt. Ballen werden on-
nodig ingeleverd en Zaanlan-
dia groeide in de wedstrijd. 
Pas in de 17e minuut deed 
spits Lester Half weer van 
zich spreken. Tot twee keer 
aan toe nam hij de voortref-
felijk keepende Bosma onder 
vuur maar die stond steeds 
uitstekend in de weg. Kansen 
waren er daarna nog voor 
Mike Olgers en Augustine 
Yeboah maar doelpunten le-
verde het vooralsnog niet op.
Trainer Florian Wolf moet ge-
weten hebben na zijn tac-
tisch praatje in de rust wat er 
zou gaan gebeuren want hij 
betrad aan het begin van de 
tweede helft breed lachend 
het veld.  Vanaf het eerste 
fluitsignaal werd Zaanlan-
dia bij de strot gegrepen dat  
zich gewaand moet hebben 
in een vroege Halloweenpar-
ty. Angst gierde door het lijf 
en al helemaal toen in de 46e 
minuut de rijzige gestalte van 
Stan Vrouwe bij een corner 
in het strafschopgebied ver-
scheen. Snoeihard kopte hij 
de gelijkmaker binnen. 1-1. 
Het werd daarna steeds en-
ger en enger voor de heren 
in het zwart-wit . De ene na 
de andere aanvalsgolf kwam 
op hen af. FC Uitgeest vergat 
ditmaal niet zichzelf te be-
lonen. Goed doorzetten van 
Emiel Sinnige bracht spits 

Lester Half in stelling die zijn 
kwaliteiten weer eens liet 
zien door precies op het juis-
te moment voor verdediger 
Schavemaker te komen.1-2 
Vijf minuten later was het 
weer raak. Augustin Yeboah 
werd neergelegd in het straf-
schopgebied met een straf-
schop als gevolg. Mike Ol-
gers was de trefzekere ne-
mer. 1-3. FC Uitgeest speel-
de daarna de wedstrijd gede-
gen uit en kwam niet meer in 
de problemen. Zo kon het na 
afloop met groot genoegen 
de Halloweenmaskers af-
doen en aan de gasten laten 
zien dat het toch echt aardi-
ge  jongens waren. Maar niet 
tijdens de wedstrijd. (De Af-
vallende Bal)

FC Uitgeest: Koning, de 
Jong, Vrouwe, Putter, 
Marschena, Olgers (81e 
Tonin), Smit, E.Sinnige, 
Brouwer, Yeboah (74e 
Aroma), Half.

Lester Half: weer eens trefze-
ker

Woensdag 28 september senioren:
FC Uitgeest JO17:3-Wijk aan Zee JO17:1 19:30
Assendelft JO15:2-FC Uitgeest JO15:4 19:00
 
Zaterdag 01 oktober meisjes:
FC Uitgeest MO19:1-Kolping Boys MO19:1 14:30
AFC 34 MO17:1-FC Uitgeest MO17:1 12:15
FC Uitgeest MO17:2-Rijp (de) MO17:1 11:30
KFC MO15:1-FC Uitgeest MO15:1 14:45
FC Uitgeest MO15:2-SVA MO15:2 13:00
FC Uitgeest MO13:1-SVIJ MO13:1 11:00
Jong Holland MO13:1-FC Uitgeest MO13:2 08:45
FC Uitgeest MO11:2-Vitesse 22 MO11:1 09:00

Jongens:
HBC JO17:1-FC Uitgeest JO17:1 15:00
Fortuna Wormerv. JO17:3-FC Uitgeest JO17:2 14:00
FC Uitgeest JO17:3-ADO ‘20 JO17:3 14:30
Limmen JO17:4-FC Uitgeest JO17:4 14:45
Petten JO16:1-FC Uitgeest JO16:1 14:00
FC Uitgeest JO16:2-Blokkers De JO16:2 14:30
DIOS JO15:1-FC Uitgeest JO15:1 15:15
IJmuiden JO15:1-FC Uitgeest JO15:2 09:00
Foresters de JO15:3-FC Uitgeest JO15:3 10:00
ADO ‘20 JO15:3-FC Uitgeest JO15:4 11:15
FC Uitgeest JO14:1-WSV 30 JO14:1 14:00
FC Uitgeest JO14:2-Always Forward JO14:4 14:30
FC Uitgeest JO13:1-VSV JO13:1 10:15
KFC JO13:2-FC Uitgeest JO13:2 11:15
FC Uitgeest JO13:3-Haarlem-Kennemerland 
JO13:2 13:00
Rijp (de) JO13:2-C Uitgeest JO13:5 12:00
Sporting Krommenie JO12:2-FC Uitgeest JO12:1 10:00
FC Uitgeest JO12:2-Always Forward JO12:3 09:00
FC Uitgeest JO11:1-JVC JO11:1 13:00
FC Uitgeest JO11:2-Stormvogels JO11:1 11:30
FC Uitgeest JO11:3-V.V. Bergen JO11:3 11:30
FC Uitgeest JO11:4-Purmerend JO11:4 11:30
Petten JO11:1-FC Uitgeest JO11:5 09:30
FC Uitgeest JO11:6-Velsenoord JO11:1 11:30
IJmuiden JO11:6-FC Uitgeest JO11:7 10:00

FC Uitgeest JO10:1-Purmersteijn JO10:1 10:15
SDZ JO10:2-FC Uitgeest JO10:2 09:00
FC Uitgeest JO10:3-Wherevogels De JO10:4 10:15
DEM JO10:3-FC Uitgeest JO10:4 10:00
KSV JO9:1-FC Uitgeest JO9:1 10:00
V.V. Bergen JO9:2-FC Uitgeest JO9:2 09:30
FC Uitgeest JO9:3-IJmuiden JO9:1 10:15
FC Uitgeest JO9:4-Limmen JO9:3 09:00
KFC JO9:5-FC Uitgeest JO9:5 09:45
FC Uitgeest JO9:6-IJmuiden JO9:4 09:00
FC Uitgeest JO8:1-Kolping Boys JO8:1 09:00
FC Uitgeest JO8:2-ODIN 59 JO8:1 10:15
Purmersteijn JO8:2-FC Uitgeest JO8:3 08:30
FC Uitgeest JO7:1 08:45
FC Uitgeest Trainingsgroep 09:00
G-team:
Kon. HFC G1-FC Uitgeest G1 13:00

Zondag 02 oktober dames:
Kolping Boys VR2-FC Uitgeest VR1  12:00

Senioren:
FC Uitgeest 1- Blokkers De 1  14:00
FC Uitgeest 2-SDO 2  11:00
FC Uitgeest 3 -Vitesse 22 3  10:30
FC Uitgeest 4 -DSK 2  10:30
Meervogels 31 4 -FC Uitgeest 5  11:00
Limmen 4- FC Uitgeest 6  11:00
FC Uitgeest 7 -Kwadijk 3  10:30
FC Uitgeest 8 -Alkmaarsche Boys 6  13:00
Victoria O 6 -FC Uitgeest 9  10:30
Rijp (de) 4-FC Uitgeest 10  14:30
FC Uitgeest 11-Kolping Boys 9  10:30
GSV 2-FC Uitgeest 12  11:30
FC Uitgeest 13-SVA 6  13:00
Jongens:
EVC JO19:1-FC Uitgeest JO19:2 11:00
FC Uitgeest JO19:3-SVA JO19:2  13:00
Vitesse 22 JO19:3-FC Uitgeest JO19:4 14:00
WV-HEDW JO19:1-FC Uitgeest JO19:1  11:00

Negatief zwemadvies 
Dorregeest ingetrokken
Uitgeest - Het negatieve 
zwemadvies voor Dorregeest 
te Uitgeest is ingetrokken. 
Een controlebemonstering 
van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
wees uit dat de waterkwa-
liteit is verbeterd. Daarom 
heeft de Regionale Uitvoe-
ringsdienst Noord-Holland 
Noord (RUD NHN) beslo-
ten het ingestelde negatieve 
zwemadvies in te trekken.

Let op het bord
De RUD NHN adviseert om 
bij elk bezoek goed te letten 
op de blauwe borden die bij 
alle officiële zwemlocaties in 
Noord-Holland staan. Op de 
borden staat naast algeme-
ne informatie over de loca-

tie ook vermeld of op dat mo-
ment een waarschuwing, ne-
gatief zwemadvies of zwem-
verbod geldt. 

Actuele informatie
De RUD NHN geeft dage-
lijks actuele informatie over 
de kwaliteit en veiligheid van 
zwemlocaties in Noord-Hol-
land op www.zwemwater.
nl en via de zwemwatertele-
foon (088-1021300). De RUD 
NHN geeft actuele informa-
tie over negatieve zwemad-
viezen en zwemverboden ook 
door via twitter: @Zwemwa-
terRUDNHN 

Via www.zwemwater.nl en in 
de appstore kan ook een app 
gedownload worden. 

Lycurgus neemt nieuw 
complex in gebruik

Regio - Op 1 oktober neemt 
AV Lycurgus feestelijk haar 
nieuwe complex in gebruik 
aan het Jaap Bootpad 4 in 
Assendelft. Tijdens deze in-
gebruikneming is er de gele-
genheid ons nieuwe complex 
te bekijken en kennis te ma-
ken met verschillende onder-
delen van de atletieksport. 
Vanaf 12.00 uur kam men op 
het complex terecht.
Dan komen de estafettelo-
pers binnen die de vlag van 
AV Lycurgus van het ou-
de complex aan de Mars-
laan gebracht hebben naar 
het nieuwe complex. Deze 
zal door de laatste lopers sa-

men met de voorzitter gehe-
sen worden.
Aansluitend zal een kunst-
werk onthuld worden en 
voorzitter Armand Ellsworth 
zal terugblikken op het gehe-
le nieuwbouwproject en pro-
beren vooruit te blikken naar 
de toekomst.

Om 13.00 uur start de Speed-
date. Op een bijzondere ma-
nier zullen binnen een half 
uur vele atletiekonderdelen 
gepresenteerd worden door 
Lycurgianen uit alle groepen 
binnen de vereniging. Dit al-
les wordt aan elkaar gepraat 
door Ton de Kort, een zeer er-

varen speaker die onder an-
dere actief was als speaker 
bij het EK Atletiek in Amster-
dam.
Van 13.30 uur tot 16.00 uur 
kan een ieder zelf eens het 
verspringen, sprint of een 
werpnummer uitproberen 
onder begeleiding van er-
varen atleten. Ook is er mo-
gelijkheid voor een proefles 
Nordic Walking of deel te ne-
men aan een loop over één 
Engelse mijl.

Maar er is niet alleen atletiek 
wat de klok slaat. Er staan 
voor de kinderen ook ver-
schillende springkussens.
U kunt verder rondkijken op 
het complex en een hapje of 
drankje kopen in de kantine 
of bij de foodtruck van ons 
bijzondere project ‘Koken, 
eten, daten en bewegen’.
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Diamanten bruiloft echtpaar 
Lasschuijt-Sont 
Zestig jaar geleden, op 30 augustus 1956, gaven L. Lasschuijt (destijds 
22) en T.P. Sont (destijds 20) elkaar in de marinestad Den Helder het ja-
woord. Door omstandigheden ontving het diamanten echtpaar burge-
meester Wendy Verkleij niet op de trouwdag zelf, maar drie weken later. 
De burgemeester verraste de kersverse Uitgeesters met een feestboeket 
en een kopie van hun oorspronkelijke trouwakte.

Geboren in Leiden, toog de diamanten bruidegom als vierjarige naar Den 
Helder. Daar ging hij naar dezelfde lagere school als zijn aanstaande en 
woonde jaren bij haar in de straat voordat zij elkaar via de vriendinnen-
club van haar nichtje beter leerden kennen en de vonk eindelijk over-
sloeg. Na de bewapeningswerkplaats van de marine en de bedrijfsoplei-
ding kwam de heer Lasschuijt op de wapentechnische school waar hij 
achttien jaar als leraar zou werken, met een voorliefde voor het vak wis-
kunde. Zijn echtgenote werkte vele jaren als psychologisch assistente in 
de Jeugdzorg (RIAGG).

Na hun werkende leven zijn er tal van hobby’s: lezen en het schrijven van 
artikelen voor de Helderse Historische Vereniging is zijn afdeling, kunst-
schilderen en spelletjes op de tablet doen de hare. Wandelen en reizen 
doen ze samen.

Pas sinds april dit jaar wonen de heer en mevrouw Lasschuijt in Uitgeest. 
Ze kwamen hierheen om dichterbij de middelste van hun drie zonen en 
zijn gezin te zijn. Daar gingen heel wat verhuizingen aan vooraf: onder 
meer naar Wieringen, Hippolytushoef en Juliandorp. Uitgeest kenden ze 
al wel van kampeervakanties aan de Lagendijk en van het Uitgeestermeer 
waar ze met volle teugen genoten. Zoals ze nu ook van het duingebied ge-
nieten in de nabije omgeving en van hun twee kleinzoons en twee klein-
dochters. ‘En niet te vergeten van de hulpvaardigheid en vriendelijkheid 
van de Uitgeesters,’ benadrukt het echtpaar.

Ophaaldata gft-afval
In week 40 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 3 oktober
De Kleis en Waldijk: woensdag 5 oktober
De Koog: donderdag 6 oktober
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 7 oktober

BUrgerLIjKe StanD
natUraLISatIe
Sinds 19 september is de heer 
j. Kennedy, afkomstig uit 
groot-Brittannië, officieel nederlan-
der. Burgemeester Wendy Verkleij 
verraste hem na ondertekening van 
de Verklaring van Verbondenheid 
met een boeket bloemen en een 
kookboek met nederlandse 
recepten (foto: gemeente Uitgeest).

getrOUWD
r.C. rodenburg en S.W.M. Meijs

Subsidiemarkt op 3 oktober
In plaats van de reguliere vergadering van de Commissie Samenlevings-
zaken vindt op maandagavond 3 oktober een subsidiemarkt plaats in 
het gemeentehuis. Vanaf 20.00 uur presenteren zich de subsidiepartners 
van de gemeente: Maatje Z (Centrum voor Mantelzorg), Socius (Stichting 
maatschappelijke dienstverlening), Inova (Vluchtelingenwerk), MEE (On-
dersteunt mensen met een beperking). 

Zij zullen in een korte presentatie de volgende vragen beantwoorden:
- Wat doet uw organisatie?
- Voor wie in Uitgeest?
- Met welk resultaat?
- Wat zijn de ambities?

Verder is er een markt waar de organisaties hun aanbod kunnen presen-
teren en aanvullende informatie geven.

Het programma ziet er als volgt uit:
20.00 uur: Start subsidiemarkt met welkomstwoord wethouder 
 (raadzaal)
20.05 uur: Presentaties subsidierelaties (raadzaal)
20.45 uur: Informatiemarkt raadsleden, commissieleden en burgers (hal)
21.30 uur: Sluiting met een hapje en een drankje (hal)

Commissie grondgebiedzaken
De raadscommissie Grondgebiedzaken van dinsdagavond  4 oktober gaat 
niet door.

Wat kan er beter aan het 
stationsgebied?
Op 2 november 2016 vindt er een schouw plaats van het stationsgebied 
van de gemeente Uitgeest. Tijdens deze schouw wordt gekeken naar de 
sterke en minder sterke punten van het gebied en wordt geïnventariseerd 
welke verbeteringen er mogelijk in de toekomst kunnen worden aange-
bracht.

De gemeente betrekt graag omwonenden en bedrijven rondom het stati-
onsgebied en gebruikers van het openbaar vervoer bij deze schouw. Wie 
hiervoor belangstelling heeft kan zich tot 10 oktober 2016 opgeven via 
het e-mailadres b.visser@uitgeest.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Visser, tel. 
0251-361170.

Zes bladkorven op proef 
Op verzoek van verschillende inwoners start de gemeente dit najaar 
met een proef. Er komen zes bladkorven op de volgende locaties:

- Kooglaan ter hoogte van de Melis Stokelaan
- Kooglaan ter hoogte van huisnummer 102
- Anna van Renesselaan ter hoogte van huisnummer 39
- Benesserlaan ter hoogte van huisnummer 41
- Prins Bernhardstraat ter hoogte van huisnummer 36
- De Loet tegenover huisnummer 23

De bladkorven zijn alleen bedoeld voor het deponeren van bladafval. 
Andere materialen zoals takken en (pot)grond horen er beslist niet in 
thuis. De gemeentelijke buitendienst zal de bladkorven regelmatig ko-
men legen.

Vragen over de bladkorven kunt u mailen naar wijkbeheerder John 
Blokker: j.blokker@uitgeest.nl.

nieuwe gemeentegids
De nieuwe gemeentegids is uit! Wie geen exemplaar op de deurmat ziet val-
len kan er een komen afhalen van de leestafel in het gemeentehuis. Online 
doorbladeren kan natuurlijk ook: http://lokaaltotaal.nl/uitgeest

Burgemeester Wendy Verkleij met het diamanten echtpaar 
Lasschuijt-Sont (foto: gemeente Uitgeest).
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