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Uitgeest - Woensdag 20 
september hebben de teams 
van de Vrijburg, Molenhoek 
en Binnenmeer wederom 
een gezamenlijke studiedag 
gehad. In de aanloop naar de 
fusie en de ontwikkeling van 
een Integraal Kind Centrum 
in het Centrumplan wordt de 
samenwerking steeds inten-
siever. Na de eerste studie-
dag in februari is een pro-
jectgroep, bestaande uit col-

lega’s van de drie scholen èn 
een externe begeleider, aan 
de slag gegaan met de te 
vormen missie en visie van 
de toekomstige fusieschool 
en het IKC.
De leden van deze project-
groep stonden afgelopen 
woensdag bij Tabijn te trap-
pelen om de andere collega’s 
te ‘updaten’ over de stand 
van zaken en verder mee te 
nemen in dit proces. 

De hele ochtend hebben zij 
met elkaar verder ‘gebouwd’ 
aan het nieuwe IKC- en on-
derwijsconcept.

De middag stond ‘Bouwen 
aan…’ ook centraal, maar 
dan bij een teambuildingsac-
tiviteit in sporthal ‘de Meet’. 
De teams werden bij Tabijn 
opgehaald met een oude 
schoolbus. Getooid met ‘vei-
ligheidshelm’ en veiligheids-
vest werden zij vervoerd naar 
sporthal ‘de Meet’. Daarbin-
nen gekomen bleek de hal te 
zijn omgetoverd tot een gi-
gantische bouwplaats…wat 
zag dat er fantastisch uit! Op 
deze bouwplaats werden in 
13 groepen onderdelen gefa-

briceerd voor één gigantische vlieger. Iedere groep bestond 
uit collega’s van de drie verschillende scholen. Het was nog 
‘aanpoten’ geblazen en er moest goed worden samenge-
werkt. 
Na ongeveer anderhalf uur werden de onderdelen naar het 
ernaast gelegen ijsbaanterrein gebracht, waar de onderdelen 

met elkaar wer-
den verbonden 
tot één prachti-
ge vlieger. Geluk-
kig stak er ’s mid-
dags een lichtje 
briesje op, waar-
door het opla-
ten van de vlieger 
ook voorspoedig 
verliep…het was 
een spectaculair 
gezicht. 
Tijdens de show 
met de vlie-
ger waren ook 
Wethouder A.A. 
Tromp van de ge-
meente Uitgeest 
en Carla Smits 
,voorzitter van 
College van Be-
stuur aanwezig.
Alle leerlingen 
waren deze dag 
vrij i.v.m. een stu-
diedag. (foto’s: 
Ger Bus)

Deze week in De krant!
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Het HELE JAAR
in de aanbieding

Ariel 
wasmiddelen
Alle soorten 
3 verpakkingen              /                        /14,25 - 39,57
Nu 9,50 - 26,38

Knorr Wereldgerechten 
of Wereldspecials
Alle soorten 
4 pakken             /                    /8,16 - 11,56 
Nu 6,12 - 8,67

Lay’s chips
Alle soorten 
2 zakken à 300 gram              /           3,36

Unox  
soepen
Alle soorten 
3 blikken à 800 ml              /                  /4,59 - 5,49 

 *  Alle combinaties mogelijk:  
• 2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten.  
• 3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten.
Geldig t/m 31 december 2016. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com 
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(Zie advertentie elders in deze krant)
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Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@uitgeestercourant.nl
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
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

Geslaagde schoolreis Molenhoek
Uitgeest - Voor de kinderen 
van de Molenhoek was het 
vorige week tijd voor het eer-
ste uitje van het schooljaar; 
het schoolreisje! Op de eerste 
droge dag sinds weken reden 
de groepen 4 t/m 7 over een 

bomvolle A9 naar Drievliet en 
vertrokken de groepen 1 t/m 
3 naar de Holle Bolle Boom in 
Tuitjehorn.
In Drievliet bleek het veel 
drukker dan verwacht maar 
dat mocht de pret niet druk-

ken. Een tijdje in de wacht-
rij hadden de meeste kinde-
ren best over voor een rondje 
in de achtbaan. Dat de juffen 
en meester de attracties niet 
schuwden, maakte het voor 
de kinderen extra leuk.

In de Holle Bolle Boom had 
iedereen ook de grootste lol. 
Voor veel kinderen was het 
de eerste keer dat ze met een 
bus op schoolreisje gingen 
dus dat was best spannend.
Om 16.00 uur werden al-
le kinderen uitgeput weer 
bij school afgeleverd. Geluk-
kig kon iedereen de volgen-
de dag bijkomen, de school 
was gesloten vanwege een 
studiedag.

‘Geef het spel terug aan de kinderen’
Geslaagde appel-actie bij FC Uitgeest
Uitgeest - Onder het mot-
to: ‘Ouders appel in de mond: 
beter voor het spel én ook 
nog gezond’, heeft FC Uit-
geest zaterdag tijdens de 
eerste competitiedag appels 
uitgedeeld aan alle ouders. 
Waarom? De bal is rond. Het 
spel is veel complexer dan je 
kunt zien. Natuurlijk moeten 
kinderen uitgedaagd worden 
en aangemoedigd. Maar tij-
dens het spel, moet het spel 
van de kinderen zijn. Een 
coach mag coachen, maar 
ouders moeten zich realise-
ren dat hun invloed vaak be-
perkt is en – als ze niet oplet-
ten op wat ze zeggen – ook 
nog negatief kan zijn.
Ouders van zowel de thuis- 
als de bezoekende clubs re-
ageerden positief op de ac-
tie. Kinderen, leiders en be-
stuursleden deelden de ap-
pels uit en vertelden erbij wat 
voor kinderen het prettigst 
is: positieve reacties aan al-

le kinderen, maar geen ne-
gatieve opmerkingen en ook 
geen aanwijzingen. Ook al is 
dat goed bedoeld, kinderen 
kunnen vaak niet uitvoeren 
wat er wordt geroepen. Dat 
stelt ouders teleur en maakt 
kinderen onzeker en onge-
rust. De ouder die de neiging 
krijgt om te gaan schreeu-
wen… neemt een hap van de 
appel! 
Topscheidsrechter Kevin 
Blom deelde mede de ap-
pels uit en fl oot een wed-
strijdje. Hij onderschrijft het 
belang van het tegengaan 
van agressie. “Als mijn vader 
liep te blèren op het veld, had 
ik daar ook een hekel aan. 
Ik ging daar niet beter van 
voetballen. Soms vraag je je 
af wie de scheidsrechter is 
en wie de coach is. Prachtig 
om te zien dat iedereen hier 
met een smile naar de wed-
strijd gaat. Je kunt niet ieder-
een aan blijven spreken. Dit 

werkt veel beter.”
Samen met voorzitter Frans 
van Zijl initieerde pedagoog 
Marcel van Herpen de ‘ap-
pelactie’. Marcel schreef het 
boek ‘Ik, de coach’. Naar aan-
leiding daarvan begeleidt hij 
de trainer/coaches en ouders 
om greep te krijgen op het 
gedoe. (foto’s: Ger Bus)

Marcel van Herpen (links) en 
Kevin Blom

Uitgeest - Vorige week 
woensdagmiddag om kwart 
voor vier deed een vrouw 
aangifte van de diefstal van 
400 euro. Zij had gereageerd 
op een advertentie op Markt-
plaats, waarin een jas werd 
aangeboden. Zij had con-
tact gelegd en een afspraak 
gemaakt bij het station Uit-
geest. Op de afgesproken tijd 
verscheen daar een dame in 
een auto. Vervolgens kreeg 
zij de betreffende jas over-
handigd om deze te passen.
Tijdens het passen gaf zij 
haar tas aan de vrouw. De jas 
bleek te klein en de deal ging 
niet door. Nadat zij haar tas 
weer had terug gekregen liep 
zij naar de trein. In de trein 
bleek, dat er 400 euro uit 
haar tas was ontvreemd.

Vrouw bestolen

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen de komende dagen 
gepland:
Woensdag 27 september: 
19.00 uur H. Eucharistievie-
ring in de kapel. Vrijdag 29 
september: 19.00 uur Eucha-
ristieviering in Geesterheem 
en koffi edrinken. Zaterdag 
30 september geen viering. 
Zondag 1 oktober: 10.00 uur 
H. Eucharistieviering m.m.v. 
Laus Deo.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert 
woensdag 4 oktober een bin-
gomiddag in de Zwaan. Zaal 
open om 13.30 uur, aanvang 
14.00 uur. Kosten 4,50 voor 
een bingokaart. Er worden 3 
ronden gespeeld. Vooraf op-
geven is niet nodig.

Bingo

Uitgeest - Op de parkeer-
plaats van Penningkruid 
werd vorige week maandag 
tussen 12.15 en 12.50 uur 
een personenauto bekrast 
met een scherp voorwerp. 
Schade: diepe kras over het 
spatbord en een portier. Bij 
navraag bleek dat de auto de 
afgelopen maanden al meer-
dere keren was bekrast. Ook 
een ander voertuig van de ei-
genaar werd eerder bekrast.
Er wordt een onderzoek in-
gesteld.

Auto bekrast
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Uitgeest - Voor Stormvogels 
stond zondag een thuiswed-
strijd op het programma te-
gen het Amsterdamse DKV 
Victoria.  Een welbekende te-
genstander, waar de Uitgees-
ters regelmatig moeite mee 
hebben gehad. Maar op de-
ze zonnige najaarsdag wa-
ren de rollen omgedraaid en 
sloot de formatie van trainer/
coach Ton van Duijn de par-
tij af met een dikverdiende 
overwinning.

Stormvogels kwam fel uit de 
startblokken en had duide-
lijk het initiatief in handen. 
Na een kwartier spelen leid-
de de ploeg onder aanvoe-

ring van Sebastiaan van den 
Bosch met 6-1. Een riante 
voorsprong, waarna de fo-
cus een klein beetje leek te 
verdwijnen. De opponent kon 
enigszins terugkomen in de 
wedstrijd , maar was niet in 
staat om op gelijke hoogte te 
komen.  De Uitgeesters wis-
ten een voorsprong vast te 
houden tot aan de rust (8-6) 
waarna de puntjes weer even 
op de I konden worden ge-
zet.  Van Duijn was tevreden, 
maar benadrukte dat zijn 
ploeg wel moest blijven so-
cren, om DKV niet de illussie 
te geven dat er wat te halen 
viel. Met het momentum bij 
de opponent loert altijd het 

     Korfbalflits
       Stormvogels

De overwinning wordt geviers

gevaar dat een ploeg alnsog 
overlopen kon worden. Zo-
ver kwam het gelukkig niet. 
Sjoerd Noorda en Danny 
Haije vergrootten de mar-
ge weer naar 4 bij aanvang 
van de tweede helft, waar-
door Stormvogels op rozen 
kwam te zitten. DKV was niet 
in staat om nog iets terug te 
doen, de Uitgeesters waren 
oppermachtig en speelde de 
partij gedecideerd uit (15-11)  

Van Duijn keek met tevre-
denheid terug. Wie vooraf 
gezegd zou hebben dat zijn 
ploeg 6 punten uit vier wed-
strijden zou halen, zou door 
hem voor gek verklaard zijn. 
Een ongemeen spannen-
de competitie, waarin ieder-
een van iedereen kan winnen  
zou zomaar eens een verras-
sende wending kunnen ne-
men. Tegelijkertijd zullen er 
twee ploegen degraderen en 
de nummer 6 zal ook om lijfs-
behoud moeten strijden om 
in derde klasse te blijven.  De 
focus ligt nu op Purmer, de 
eerstvolgende tegenstander.

Doelpunten:
Ward Betjes(4), Sebastiaan 
van den Bosch(4), Danny Ha-
ije(2), Sjoerd Noorda(2), Lisa 
Haije(1), Eveline Nootebos(1) 
en Gerard Valkering(1)

Verkeerscontrole
Uitgeest - De politie hield 
vrijdag een verkeerscontro-
le op de Provincialeweg. Vier 
bekeuringen werden uitge-
deeld wegens niet hands-

free bellen. Drie overtredin-
gen van de maximum snel-
heid werden geconstateerd. 
Eén automobilist reed 143 
waar 80 is toegestaan. 

Voor groep 3 in Lees Lokaal
Schrijver, illustrator en 
uitgever Harald Timmer
Uitgeest - Op vrijdag 29 sep-
tember en dinsdagmiddag 3 
oktober komt schrijver Ha-
rald Timmer, bekend van de 
kinderboekenserie Het wie-
belmannetje, naar het Lees 
Lokaal.
In het kader van de Kinder-
boekenweek zal hij voor al-
le groepen 3 van de basis-
scholen in Uitgeest een les 
verzorgen. Alle leerlingen die 
een boek meebrengen om te 
ruilen ontvangen een pasje  
en worden gratis ‘vriend’ van 
het Lees Lokaal.
Harald Timmer is schrijver, 
illustrator en uitgever van 
heerlijke voorleesboeken 
voor jonge kinderen. Tijdens 
de lessen in Lees Lokaal zal 
hij uitgebreid vertellen over 
wat er allemaal komt kijken 

bij het tot stand komen van 
een kinderboek. Natuurlijk 
laat hij enkele originele teke-
ningen zien en de kinderen 
mogen hem alles vragen!!

Op zijn website www.wiebel-
mannetje.nl is alles te lezen 
over Harald, zijn boeken en 
activiteiten.

www.wonen-uitgeest.nl

Aan de toekomstige Smallekamplaan in 
woonwĳ k Waldĳ k te Uitgeest wordt het 
kleinschalige project ‘Waterman’ met luxe 
appartementen gerealiseerd. De ligging is 
uniek door de waterrĳ ke omgeving. 

Alle appartementen zĳ n comfortabel en 
beschikken over een zonnige buiten-
ruimte. Ze worden standaard voorzien 
van vloerverwarming, luxe keuken en 
compleet afgewerkte badkamer.

28 luxe appartementen ‘Waterman’ in Uitgeest

Verkoopmanifestatie

Tĳ dens de verkoopmanifestatie is de 
verkoopdocumentatie beschikbaar. Er staan 

medewerkers voor u klaar om uitleg te 
geven over de verschillende 

appartementen.

donderdag 19 oktober 2017
18.00 - 20.00 uur
Kantoor Scholtens

Geert Scholtenslaan 10, Wognum
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Ondersteuning S.U.S. voortgezet
Uitgeest - Burgemees-
ter en wethouders van Uit-
geest hebben op 19 septem-
ber besloten om de professi-
onele ondersteuning van de 
Stichting Uitgeester Senio-
ren (S.U.S.) door een ambte-
lijk medewerker tot nader or-
der voor te zetten. Het colle-
ge en het S.U.S.-bestuur ver-
wachten dat hiermee de rust 
onder de vrijwilligers en de 
bezoekers van activiteiten 
van de S.U.S. in Dorpshuis de 
Zwaan terugkeert en dat de 
uitvoering van het program-
ma voor het komende sei-
zoen gewaarborgd is.

Op 4 april van dit jaar besloot 
het college de ambtelijke on-

dersteuning van de S.U.S. per 
1 december 2017 af te bou-
wen. In gesprekken met het 
college op 24 augustus en 11 
september liet het bestuur 
van de S.U.S. weten sterk af-
hankelijk te zijn van profes-
sionele ondersteuning voor 
het uitvoeren van het pro-
gramma. Ook verzocht de 
commissie Samenlevings-
zaken het college op 4 sep-
tember om de ondersteuning 
van de S.U.S. te continueren. 
Mede gezien de onzekerheid 
en onrust die waren ontstaan 
heeft het college geconclu-
deerd het besluit van afgelo-
pen 4 april op te schorten.
Een gevolg van dit college-
besluit is dat de professio-

nele ondersteuning door een 
ambtelijk medewerker tot na-
der order van kracht blijft. Het 
college gaat vanaf nu met 
het S.U.S.-bestuur in gesprek 
over de invulling van deze 
professionele ondersteuning 
door een derde partij (bij 
voorkeur een welzijnsorga-
nisatie). Voor het college en 
het S.U.S.-bestuur is het van 
groot belang dat het betref-
fende programma van wel-
zijnsactiviteiten uitgevoerd 
kan blijven worden met de 
inzet van de vele vrijwilligers 
van de S.U.S. Gemeente en 
S.U.S.-bestuur gaan nu ver-
der in gesprek over de toe-
komst van het welzijnswerk 
voor ouderen in Uitgeest.

Te koop! 
Luxe appartementen project Waterman
Uitgeest - Waterman, hier 
komt het beste van twee we-
relden samen; de gemoe-
delijke rust van het dorp en 
de gezellige drukte van de 
stad binnen handbereik. 
Het kleinschalige Waterman 
biedt 12 en 16 koopapparte-
menten, ieder met een fan-
tastisch uitzicht.

Waterman 
Dit kleinschalige project ligt 
op een schiereiland. De drie 
appartementengebouwen 
zijn in een waaiervorm op-
gesteld. Door deze open-
heid sluiten de appartemen-
ten volledig aan bij het land-
schappelijke en waterrij-
ke karakter van de omge-
ving. Een kleine haven, riet-
kragen en subtiele hoogte-
verschillen, afgewisseld met 
gazons, zorgen voor een op-
timale waterbeleving vanuit 
de appartementen. Het uit-
zicht van deze appartemen-
ten aan de rand van Uitgeest, 
is weids, groen en waterrijk. 
GeO Architecten uit Schagen 
heeft dit ontwerp exclusief 
voor deze locatie getekend. 
Waterman komt aan de toe-

komstige Smallekamplaan, in 
plan Waldijk in Uitgeest en is 
een ontwikkeling van Schol-
tens Projecten B.V. uit Wog-
num. 

Verkoopmanifestatie
Man nodigt u van harte uit 
om naar de verkoopmanifes-
tatie te komen op donderdag 
19 oktober van 18.00 tot 20.00 
uur in het Scholtens Gebouw, 
Geert Scholtenslaan 10, 1687 
CL in Wognum. 

Waterman bestaat uit drie 
kleinschalige gebouwen die 
verschillend zijn van grootte. 
Appartementencomplex A, 
bevat 4 driekamerappar-
tementen van 93 m2, en 8 
vierkamerappartementen 
van 128 m2 verdeeld over 4 
woonlagen. De appartemen-
ten op de verdieping heb-
ben een balkon en de ap-
partementen op de begane 
grond beschikken over een 
riante tuin aan het water. Alle 
appartementen beschikken 
over een berging en parkeer-
plaats in de parkeerkelder.
Appartementencomplex B 
heeft 12 driekamerapparte-

menten en 4 tweekamerap-
partementen van ruim 77 m2 
verdeeld over 3 woonlagen. 
Deze appartementen be-
schikken over een berging op 
de begane grond en kunnen 
parkeren op eigen terrein.
Deze levensloopbestendige 
woningen van zowel blok A 
als B worden standaard voor-
zien van vloerverwarming, 
luxe keuken en een compleet 
afgewerkte badkamer.
Bij complex B komt een klei-
ne sloepenhaven en een aan-
tal appartementen hebben 
een eigen aanlegsteiger waar 
bewoners een bootje kunnen 
aanleggen. Een boottochtje 
is snel gemaakt door de wijk 
Waldijk, het dorp of de omlig-
gende natuur. Daarnaast kan 
men direct varen naar het 
Uitgeestermeer of Alkmaar-
dermeer. 
Appartementencomplex C 
bevat 24 appartementen. De-
ze huurappartementen zul-
len door een belegger op de 
markt worden gebracht.

Op www.wonen-uitgeest.nl 
vindt u meer informatie over 
het project.

Uitgeest - In het kader 
van de Dag van de Oude-
ren wordt donderdag 5 okto-
ber in De Zwaan een maal-
tijd (soep en lekkere brood-
jes) geserveerd en is het be-
geleidingsorkest van de Zin-
gende Zwanen aanwezig 
voor een muzikale bijdrage. 
Het doel van deze jaarlijks te-
rugkerende dag is om u extra 
aandacht te geven en u in het 

zonnetje te zetten.
Donderdag 5 oktober van 
10.00 tot 12.30 uur. Er is geen 
zaalverkoop. Kosten 5 euro. 
Opgeven tot 4 oktober op het 
kantoor van de Stichting Uit-
geester Senioren, op de eer-
ste etage van Dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5, 1911 
EA Uitgeest, telefonisch: 
0251 – 31 90 20 of via s.u.s@
inter.nl.net.

Nieuwe afwatering voor 
Hertenpark Uitgeest
Uitgeest - Het hertenpark in 
Uitgeest heeft actie onderno-
men om het vele hemelwa-
ter af te wateren van de wei. 
De buis die er al jaren lag 
was stuk en liep iedere keer 
vol met zand, zodat die om 
de zoveel tijd doorgestoken 
moest worden.
men heeft de geit bij de ho-
rens gepakt (ze hebben geen 
koeien) en een paar lengtes 
nieuwe afwaterbuis gekocht. 
Gelukkig was een van de vrij-
willigers in het bezit van een 
kleine gleuvengraver zodat 
het werk een stuk makkelij-
ker werd. Een flink gedeel-
te van de wei is zelfs na één 
dag al droger. Een ander stuk 

van de wei, waar de ezels lo-
pen, zal ook nog onder han-
den genomen worden. Het 
bestuur is nu al blij met het 
resultaat.
Waar men ook blij mee is, is 
de ANBI status die ze sinds 
deze zomer opnieuw heb-
ben verworven. Zo wordt het 
makkelijker voor mensen om 
het hertenpark financieel te 
ondersteunen. Want gelooft 
u maar dat het onderhouden 
van ons hertenpark beslist 
niet gratis is. Met elke gift is 
men wat blij!
Het rekeningnummer is NL12 
RABO 0363 4019 97 ten na-
me van Stichting Hertenpark 
Uitgeest.
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Kees van der Zwaard 
speelt met Luther

Castricum - Op zaterdag 
30 september speelt Kees 
van der Zwaard zijn nieuwe 
theatervoorstelling Hier sta 
ik   dansen en vechten met 
Maarten Luther. Men kan de-
ze muzikale monoloog mee-
maken in de Maranathakerk 
vanaf 20.00 uur. In Hier sta ik 
duikt hoofdpersoon Maarten 
in de spannende, wonderlijke 
en soms grimmige gedachte-
wereld van Luther. Die con-
fronteert hij met de eigentijd-
se cultuur en zijn eigen per-
soonlijke geschiedenis. Zo 
ontstaat een monoloog over 
vriendschap en verraad, God 
en het geweten, de duivel en 
de vrije wil, voortgedreven 
door het verlangen naar wat 
ooit genade werd genoemd. 

Een aparte rol is weggelegd 
voor een computergestuurd 
draaiorgel, dat Bach en blues 
laat horen.

Glasfusion bij Perspectief

Castricum - Op  vrijdag 13 
oktober van 13.30-17.00 uur 
is er een workshop glas-
fusion bij Perspectief in de 
Duinrand in Bakkum. 
Onder leiding van Marie 
Louise Hebly kan men ken-
nismaken met de beginse-

len van het werken met glas. 
De producten worden na de 
workshop in de oven gefu-
sed. 
Opgeven bij Ton Pots, tel.: 06-
51779893, rinytonpots@kpn-
planet.nl. Inlichtingen: Maar-
ten Geerdes, 06-54942799.

Vrolijk griezelen met Anita Boots

Castricum - Onder het motto 
‘Gruwelijk eng’ gaan de kin-
deren van Nederland span-
nende dagen tegemoet in de 
63e Kinderboekenweek, die 
dit jaar van 4 tot 15 oktober 
wordt gehouden. Moeten ou-
ders zich ongerust maken dat 
het voor hun jongsten een 

week gaat worden van slape-
loosheid, monsters, spoken, 
heksen en nachtmerries? 
Volgens de Castricumse kin-
derboekenschrijfster en au-
teur van heksenboeken Ani-
ta Boots zal dat allemaal reu-
ze meevallen. ,,Alle kinderen 
hebben hun angsten, maar 

juist door erover te lezen 
overwinnen ze die en zullen 
ze ervaren dat het goede al-
tijd het kwade overwint.” Ani-
ta Boots schreef twee kinder-
boeken over heksen, die ook 
dit jaar weer prominent aan-
wezig zullen zijn tussen het 
aanbod in de boekwinkel. 
Haar debuut ‘De Gekleurde 
Heks’, gaat bij de onfortuin-
lijke heks Niessela altijd alles 
mis gaat. Anita Boots (1959) 
is leerkracht aan een basis-
school in Castricum. Het idee 
voor haar eerste boek ont-
stond ooit tijdens een fiets-
tochtje op de Veluwe: ,,We re-
den door wat daar het Hek-
senbos heette en ik dacht in-
eens: hier woont tussen al 
deze donkere bomen een on-
gelukkige heks en daar ga 
ik een boek over schrijven.” 
Twee jaar na ‘De Gekleurde 
Heks’ volgde in 2012 ‘Anita 
Boots’ tweede boek ‘De Heks 
van Villa Zeldenrust’. Anita 
houdt in en rond de komen-
de Kinderboekenweek voor-
lees- en vertelbijeenkomsten 
in boekwinkels, bibliotheken 
en op scholen.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 21.15 uur 

zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Tulipani

vrijdag 18.45 uur 
zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 uur

Una Mujer Fantastica
donderdag 20.00 uur

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur 
Victoria and Abdul

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 16.00 uur
dinsdag 20.00 uur
Wind River

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

Dummie de Mummie 3
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 14.00 uur
Dikkertje Dap 

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 16.00 & 18.45 uur

zondag 16.00 uur
woensdag 16.00 uur

Misfit

Programma 28 sept t/m 4 okt 2017

Tragikomedie Tulipani
Tulipan is een sprookjesach-
tige tragikomedie over een 
romantische Zeeuwse boer 
die na de watersnoodramp in 
1953 nooit meer natte voeten 
wil en naar het zuiden van 
Italië fietst. 
Aan de rand van een klein 

dorpje weet hij op miracu-
leuze wijze tulpen te kweken 
en groeit hij uit tot een leven-
de legende. Dertig jaar later 
probeert een Italiaanse po-
litie-inspecteur te achterha-
len wat er daadwerkelijk ge-
beurde.

De transseksuele Marina 
en haar twintig jaar oude-
re vriend Orlando zijn ver-
liefd, gelukkig en bezig een 
gezamenlijke toekomst op 
te bouwen. Maar wanneer 
hij plotseling komt te overlij-
den is het leven zoals Mari-
na dat kende plotseling voor-
bij. Tijd om te rouwen wordt 

Una Mujer 
Fantastica

haar niet gegund. Zowel de 
doctoren als zijn familie zijn 
argwanend over haar exac-
te rol bij zijn dood. Terwijl er 
een onderzoek wordt gestart, 
sluit zijn familie, die de rela-
tie nooit heeft geaccepteerd, 
haar volledig buiten. Ze is niet 
welkom op de begrafenis en 
wordt zijn appartement uit-
gezet. Marina laat zich echter 
niet zomaar buitenspel zetten 
en vecht voor haar recht om 
zichzelf te kunnen zijn.

Dierenambulance Kenne-
merland houdt open dag 
Heemskerk - Ook dit jaar 
organiseert Dierenambulan-
ce Kennemerland een open 
dag. Dit jaar op zondag 1 ok-
tober. Van 12.00 tot 16.00 is 
iedereen welkom om de lo-
catie te bekijken, inclusief de 
dierenverblijven en de die-
renambulance. 
Er is alle gelegenheid om 
vragen te stellen aan de ve-
le aanwezige vrijwilligers 
over de werkzaamheden van 
de rijders, de centralisten en 
de dierverzorgers. Maar er 
is nog veel meer. Er zijn vele 
stands met onder meer rep-
tielen en spinnen, schapen, 
een ezel, uilen, een imker 
met bijen, fretten en nog an-

dere dieren. Verder zijn er in-
formatieve stands met onder 
meer een dierenarts, dieren-
winkel, zeehondencentrum 
Pieterburen en Stichting Ge-
zelschapsdier. 
Speciaal voor de kinderen 
staat er een springkussen, 
een emmerbalspel en kun-
nen ze zich laten schmin-
ken. Ook krijgen ze een gra-
tis ijsje en limonade en wat 
te denken van een ritje op 
een paard, of een mooie fo-
to? En net als vorig jaar loopt 
varken Spekkie op zijn ge-
mak over het terrein tussen 
de bezoekers door. Het adres 
is de Kleine Houtweg 35 te 
Heemskerk.
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Stem op foto Molendijk-
Noord en Albert’s Hoeve
Castricum - Er is nog steeds 
veel belangstelling voor het 
buurtenproject van Oud-Cas-
tricum in het kader van het 
vijftigjarig jubileum van de 
werkgroep. Ook op de ver-
telbijeenkomst over de wijk 
Molendijk-Noord en Albert¹s 
Hoeve op 19 september kwa-
men veel mensen af, ondanks 
het feit dat deze buurten er in 
1967 nog niet waren.
Welke foto van Molen-
dijk-Noord of Albert’s Hoe-
ve gaat winnen,  kan men 
zelf bepalen. Ga  op don-
derdag 28 september tussen 

14.30 en 15.30 uur stemmen 
op de foto van deze buur-
ten op de Montessorischool 
aan de Koekoeksbloem 55 of 
op vrijdag 29 september tus-
sen 11.30 en 12.30 uur op De 
Klimop aan de Rooseveltlaan 
1. Foto’s kunnen tot donder-
dag 28 september nog wor-
den langsgebracht op deze 
scholen of worden gemaild 
naar:  foto1967@oudcastri-
cum.com.  De winnende foto 
zal eind oktober groot in een 
van de buurten te zien zijn. 
Foto: De winnende foto van 
het centrum.

Gemeenteraad buigt 
zich over afslag A9

Castricum - De gemeente-
raad van Heiloo is akkoord 
gegaan met het bestem-
mingsplan voor infrastruc-
tuur die de aansluiting van de 
A9 bij Heiloo/Limmen moge-
lijk maakt. Castricum neemt 
donderdag een beslissing. 
Een klein deel van de aan-
sluiting wordt gerealiseerd 
op Castricums grondgebied. 
Tegenstanders zijn vooral be-
zorgd over de fi nanciën rond 
het project. Voordeel zou zijn 
dat de drukte op de Kenne-
merstraatweg en Rijksweg 
afneemt.
Deze verwachting wordt ver-
sterkt door woningbouw-
plannen die de komen-
de jaren in Heiloo en Lim-
men worden gerealiseerd. In 
de nieuwe wijken Zuiderloo 
en Zandzoom zijn dat in to-
taal circa 2.400 woningen en 
daarnaast worden op aller-
lei andere locaties woningen 
gebouwd waardoor het aan-
tal woningen nog met enkele 
honderden zal toenemen. De 
nieuwe aansluiting op de A9 
zal er toe leiden dat automo-
bilisten uit het zuidelijk deel 
van Heiloo en Limmen via de 
nieuwe aansluiting naar de 
A9 rijden waardoor het ver-
keersaanbod op het noorde-

lijk deel van de Kennemer-
straatweg en op de Rijksweg 
door Limmen en Uitgeest fors 
afneemt, zo luidt de verwach-
ting. Behalve dat deze nieuwe 
weg Limmen en Heiloo een 
directe aansluiting geeft op 
de A9, zullen ook de bedrij-
venterreinen Boekelermeer 
en Oude Werf via de ooste-
lijke parallelweg een directe 
aansluiting op de A9 krijgen. 
De provincie Noord-Holland 
en de gemeenten Alkmaar, 
Heiloo en Castricum zijn be-
reid om gezamenlijk het be-
nodigde geld beschikbaar te 
stellen. Over de verdeling van 
de kosten, zo’n 36 miljoen, 
hebben deze vier partijen af-
spraken gemaakt. Ondertus-
sen wordt het verlies aan op-
pervlakte van een weidevo-
gelleefgebied betreurd. Op 
dit moment wordt met een 
aantal grondeigenaren en 
-gebruikers gesproken over 
het afsluiten van weidevogel-
beheercontracten. Daarnaast 
wordt gekeken of een deel 
van het bedrag voor weide-
vogelcompensatie kan wor-
den besteed aan inrichtings-
maatregelen en/of incidente-
le vergoedingen om de kwa-
liteit van het weidevogelleef-
gebied te verbeteren.

Lezing op Vrijeschool
Castricum - Op maandag2 
oktober geeft dr. Edmond 
Schoorel, kinderarts bij het 
Kindertherapeuticum in Zeist 
een lezing bij de Vrijeschool 
Castricum. Thema is het be-
lang van grenzen stellen bij 
kinderen.  Van 20.00 tot 22.00 
uur op de Dr. van Nieveltweg 
20.

Kunst en proza 

Petities rond buslijn 164
Castricum - Na CDA Bergen 
is SP Castricum gestart met 
een petitie om bus 164 tus-
sen Castricum en Egmond 
aan Zee te behouden. De 
partij had al eerder een motie 
ingediend om de verschra-
ling van de dienstverlening 
van het openbaar vervoer te-
gen te gaan en die werd des-
tijds door een ruime meer-
derheid aangenomen. Nu dat 
toch dreigt te gebeuren komt 
de SP met een nieuwe motie. 
Ook de VVD heeft een motie 
voorbereid.
Wethouder Marcel Stee-
man reageert: ,,De Provincie 
Noord-Holland is bezig met 
de invulling van de conces-
sie die aan Connexxion is ge-
daan. Daar wordt op dit mo-

ment over gesproken, be-
gin oktober ambtelijk en ook 
met de gemeenten, later nog 
bestuurlijk. Eén van de on-
derdelen is de invulling van 
de on- en minder rendabe-
le buslijnen. De vraag is of 
dat ook anders kan. Het idee 
is om de bus in op afroep te 
doen, zodat het vervoer wél 
gegarandeerd is, maar dat 
er niet de hele dag een bus 
heen en weer rijdt. Ik heb al 
aan de gemeenteraad aan-
gegeven mijn uiterste best te 
doen de kwaliteit en het be-
dieningsniveau van de open-
baar vervoerder zo optimaal 
mogelijk te houden. De pre-
cieze invulling daarvan, zo-
als gezegd, is nog onderwerp 
van overleg.”

Castricum - Woensdag een 
week geleden werd om 7.20 
uur om hulp gevraagd van 
de brandweer om een me-
ting te verrichten bij een wo-
ning aan de Goudenregen-
laan. Het ging om een defec-
te co2-melder. De brandweer 
van Limmen is woensdag om 
8.00 uur uitgerukt voor wa-
teroverlast aan de Bleumer-
weg in Bakkum. 
Zaterdagochtend is de 
brandweer uitgerukt met de 
jeep om assistentie te verle-
nen aan de ambulancedienst. 
Een mountainbiker was ten 
val gekomen nadat hij in het 
duin langs de Beverwijker-
straatweg tegen een omge-
waaide boom terecht was 
gekomen.  Hij is door de am-
bulance meegenomen naar 
het ziekenhuis met lichte ver-
wondingen. De spuitgasten 
hebben de boom in stukken 
gezaagd en deze aan de kant 
gelegd zodat het pad weer 
vrij was. 

Zondagmiddag zijn alle hulp-
diensten uitgerukt voor een 
ongeval op de Zeeweg ter 
hoogte van het spoorwegvia-
duct. Hier was een bestuur-
ster op haar voorligger ge-
botst omdat ze te laat de fi -
le opmerkte. 
De brandweer heeft absorp-
tiemiddelen gestrooid over 
de uitstromende vloeistof-
fen. Ook hebben ze de au-
to’s op het fi etspad geduwd 
zodat het overige verkeer er 
weer langs kon. De politie 
heeft het verkeer tijdelijk om-
geleid. De ambulancedienst 
heeft alle inzittenden van de 
twee voertuigen gecontro-
leerd, maar niemand hoefde 
mee naar het ziekenhuis. 
De twee jonge kinderen in 
het voorste voertuig heb-
ben allebei een troostbeer 
gekregen voor de schrik. En 
een bergingsbedrijf heeft het 
achterste voertuig uiteinde-
lijk afgevoerd.

Drukte bij 
brandweer 

Praten met VVD
Castricum - Vrijdag, 29 sep-
tember is de VVD Castricum 
voor haar maandelijkse in-
loopbijeenkomst vanaf 16.00 
uur te vinden in club Mariz 
aan de Dorpsstraat. 

De partij is nog druk doen-
de met het samenstellen van 
haar verkiezingsprogram-
ma en is van mening dat al-
le burgers uit de gemeente 
de kans moeten hebben om 
daar aan bij te dragen. Mai-
len kan ook: tinoklein@hot-
mail.com. 

Castricum - Tijdens de 
druk bezochte opening 
van  de  expositie Tussen-
tijd, afgelopen zaterdag  
bij Galerie Sopit stak bur-
gemeester  Toon Mans de 
kunst en cultuur in Cas-
tricum een hart onder de 
riem. 

Hij was gevraagd de ten-
toonstelling te openen. De 
onverwachte combina-
ties die de drie kunstenaars 
Frieda Verbree, Teska Selig-
mann en Fennanda Eleveld 
in deze presentatie  tonen 
zijn een verassing voor het 
oog. De tetoonstelling is ko-

mend weekend  te zien tus-
sen 12.00 en 17.00 uur. Op 
zaterdag 30 september leest 
schrijfster en theatermaak-
ster Pamela Koevoets om 
15.00 uur  voor over Tussen-
tijd. Men kan in herfstsfeer 
aanschuiven rond de vuur-
korf buiten bij de galerie op 
de Anna Paulownastraat 22. 

Op zondag 1 oktober maakt 
een van de kunstenaars van 
het kollektief, Fennanda Ele-
veld, inktschilderingen tus-
sen 15.00 en 16.00 uur. Op 
de foto burgemeester Mans 
en kunstenares Frieda Ver-
bree.
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28 SEPTEMBER

Concert. Nederlands Kamer-
koor sluit jubileum af met Ves-
pers van Rachmaninov in Gro-
te Kerk Alkmaar onder leiding 
van Peter Dijkstra. Kaarten via 
De Vest. Foto: Foppe Schut.

Lezing over familiebedrijf Dil-
vis in de bibliotheek Akersloot 
vanaf 20.00 uur.

Voorstelling. Brief aan mijn 
dochter, try-out van Abdelka-
der Benali en Lavinia Meijer in 
Kennemertheater Beverwijk, 
aanvang 20.15 uur. Literatuur 
en muziek komen samen in 
een ontroerend verhaal over 
afkomst en identiteit. 

29 SEPTEMBER

Pubquiz in Mezza Luna in 
Castricum. Aanvang 20.30 uur, 
aanmelden op www.grandca-
femezzaluna.nl.

Orgelconcert. In de St. Pan-
cratiuskerk in Castricum vindt 
een bijzonder orgelconcert 
plaats. Niet alleen spelen er 
vier handen tegelijk op het or-
gel, maar zijn er in totaal liefst 
zes organisten en één zange-
res, die samen een concert 
geven. Aanvang 20.00 uur. Fo-
to: Pim Leonards.

Try out. Herman in een bak-
je Geitenkwark, Verplicht Spe-
len. Eigenzinnige humor, ijzer-
sterke samenzang en absurde 
verzinsels in Kennemertheater 
Beverwijk vanaf 20.15 uur.

Stadswandeling met gids 
door Alkmaar van anderhalf 
uur, start om 13.00 uur. Kaar-
ten via VVV.

Kaasmarkt in Alkmaar van 
10.00 tot 13.00 uur.

Tineke Schouten met T-
Splitsing in De Vest in Alk-
maar vanaf 20.15 uur.

Techno-dj Karotte draait bij 
Podium Victorie in Alkmaar 
vanaf 23.30 uur.

Bach2Ways in de Cultuur-
koepel in Heiloo met aria’s 
voor sopraan en hobo door 
Johannette Zomer en Bart 
Schneemann. Er is een foto-
tentoonstelling te zien waar-
in de emotie van Bach’s mu-
ziek gevangen wordt. Aan-
vang 20.15 uur.

Voorstelling van Het Groot 
Niet Te Vermijden bij Vrien-
den van de Beun in Heiloo. Vijf 
muzikaal zeer getalenteerde 
heren slaan geen enkel gen-
re over. Om 20.15 uur.

30 SEPTEMBER
Rommelmarkt in De Meent 
in Alkmaar van 10.00 tot 16.00 
uur.

Rob de Nijs, 75 jaar, jubile-
umconcert in Kennemerthea-
ter Beverwijk vanaf 20.15 uur.         

Huifkartocht door de duinen 
om 10.30 en 12.45 uur van-
af parkeerterrein De Hoep 
in Castricum. Aanmelden via 
pwn.nl.

Fris, Glow in the Dark Editi-
on vanaf 19.30 bij Podium Vic-
torie in Alkmaar. Kaarten via 
wijzijnfris.nl.

Expositie. Kunstenaars Kolle-
ktief Getij exposeert zaterdag 
en zondag bij Galerie Sopit in 
Castricum van 12.00 tot 17.00 
uur.

Kermis in Egmond-Binnen 
vanaf 14.00 uur, ook zondag.

Optreden Slavestate en Pro-
ject Transcedent in De Bak-
kerij in Castricum vanaf 21.00 
uur.

André Hoogeboom, schrijver 
van het boek Max, het onge-
autoriseerde verhaal over Max 
Verstappen is te gast bij Bru-
na Heiloo, 14.00 uur.

Victoriefeest. Tussen 30 sep-
tember en 8 oktober viert Alk-
maar voor de tweede keer de 
Victoriefeesten, met meerdere 
festivals, concerten, bijzonde-
re acts en nog veel meer. De 
feesten zijn grotendeels vrij 
toegankelijk. Meer op www.
victoriefeesten.nl.

Vogels tellen. Vogelwerk-
groep Midden-Kennemer-
land neemt deel aan de inter-
nationale vogelteldag, de Eu-
ro Birdwatch. Vanaf 7.30 uur 

▲

bij de telpost in de duinen aan 
het eind van de Grote Veld-
weg bij de strandopgang Cas-
tricum Noord. Afhankelijk van 
het weer tot het middaguur.

Musical Sweeny Todd met 
o.a. René van Kooten en Vera 
Mann, 20.15 uur in De Vest 
Alkmaar. In de kleine zaal De 
Partizanen om 20.30 uur.

1 OKTOBER

Concert Ensemble für kenner 
und liebhaber van Valentina 
Villasenor, Fanni Székely, Evan 
Buttar in De Cirkel Heemskerk 
om 11.30 uur.

Spirituele beurs van 11.00 
tot 17.30 uur in De Kern in 
Castricum.

Concert met optreden Mar-
co Bakker om 12.30 uur in de 
Dorpskerk in Wijk aan Zee. 
In het voorprogramma Jong 
Operatalent met een perfor-
mance van Het meisje van 
de Spar & Friends. Aanslui-
tend is er een rondwandeling 
met een gids van Rondje Wijk 
aan Zee, start vanaf de Dorps-
kerk om 14.00 uur. Deelname 
is gratis.

Concert contrabassist James 
Oesi. Samen met zijn vaste 
duo partner, pianiste Andrea 
Vasi, brengt hij een program-
ma op uiterst integere wijze, 
met bravoure en meesterlij-
ke perfectie. In De Zwaan Uit-
geest vanaf 11.30 uur.

Bunkermuseum is open van 
11.00 tot 16.00 uur aan de 
Badweg in IJmuiden, entree 
tegenover Camping de Duin-
doorn. Het is de laatste open-
stelling van dit seizoen.

Herfstwandeling in de Wim-
menummerduinen met IVN. 
Vertrekpunt: het PWN-infor-
matiebord aan het Nachte-
galenpad aan de noordkant 
van Egmond aan den Hoef om 
11.00 uur. Foto: Paul ten Have.

Wandelen met gids vanaf 
10.00 uur, start bij De Hoep in 
Bakkum. Gratis deelname.

Concert om 16.00 uur van de 
Stichting Bachcantate Bergen 
met als motto Bach en Luther 
in de Kapelkerk in Alkmaar.

Kindervoorstelling Hoge 
Fronten van Lieke Benders 
in De Vest Alkmaar voor kin-
deren van zes tot tien jaar. 
Om14.30 uur.  

Gitaarfestival IJmond om 
13.00 uur In Kennemertheater 
en Grote Kerk in Beverwijk. 

4 OKTOBER

Hoggs Bison geeft een mas-
terclass in De Bakkerij in Cas-
tricum vanaf 20.00 uur. Gratis 
entree, de pet gaat rond.

Unicorn, Ierse swing-folk 
band in het Vredeskerkje Ber-
gen aan Zee om 20.00 uur.

Kindervoorstelling in Thea-
ter De Vest Alkmaar: Woezel 
& Pip – op zoek naar de Slod-
dervos (2+), 14.00 uur. foto: 
Joost Milde. 

5 november 20170
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Vieruurs estafette op 
terrein Dijk en Duin

Bakkum - Zondag hield 
MTB de Zeeleeuw voor de 
zevende keer een mountain-
bikeestafette van vier uur. 
Evenals vorig jaar vond dit 
plaats op het terrein van Dijk 
en Duin. Om 12.00 uur klonk 
het startschot en streden de 
teams, bestaande uit twee 
personen, en individuele rij-
ders in verschillende cate-
gorieën om de eer. Per team 
was één rijder op het par-
cours. Het wisselen van rij-
der gebeurde in principe na 

iedere ronde. Teams mochten 
echter ook beslissen om twee 
of meer rondes achter elkaar 
per rijder te rijden. In de wis-
selzone werd met een ‘esta-
fette-stokje’ de tijdsregistra-
tiechip doorgegeven. 

Voor de Dijk en Duin 4-uurs 
estafette kan de organisatie 
gebruik maken van grote de-
len van het Dijk en Duinter-
rein met daarin interessante 
passages. Dat werd gewaar-
deerd door de deelnemers. 

Topper van 
de avond

Castricum - In de partij 
tussen Piet Zonneveld en 
Gert Lute bij biljartvereni-
ging Wik, startte Piet moei-
zaam met drie poedels. 
Maar met een productie-
ve opleving van acht en tien 
caramboles in de vierde en 
zesde beurt had Piet al de 
helft van zijn aantal te ma-
ken caramboles te pakken. 
Zijn tegenstander Gert had 
na tien beurten hetzelfde 
aantal bij elkaar gesprok-
keld, wat voor hem te weinig 
was. Piet maakte de partij af 
met een stijgingspercenta-
ge van 50%. De grote win-
naars van vorige week, Pe-
ter Vos tegen Peter Groe-
nendal en Rien Emmerik te-
gen Ferry van Gennip, de-
den weer goede zaken door 
deze partijen winnend af te 
sluiten met hoge stijgings-
percentages. Driebanden-
liefhebber Hein Kitsz klop-
te een matig spelende Jan 
Kamp. Van de overige ge-
speelde wedstrijden kwa-
men alleen Jaap de Boer te-
gen Cor Stroet en Jan van 
der Zon tegen Kees Baars, 
boven het gestelde moy-
enne uit. De hoogste serie 
van de avond was voor Kees 
Baars met veertien caram-
boles in deze partij. 

Vitesse afgetroefd: 3-1

Castricum - Het is alweer 
een paar seizoenen geleden 
dat Vitesse en ZAP tegen-
over elkaar stonden. Dat was 
telkens in de tweede klasse. 
Maar omdat ZAP vorig sei-
zoen kansloos onderaan ein-
digde, betrof het weerzien dit 
keer een openingsduel in de 
derde klasse A. De ploeg be-
zorgde Vitesse een lastige 
middag. De beslissing viel al 
in de slotfase van de eerste 
helft want daarin werden alle 

doelpunten gescoord.
ZAP opende het duel ener-
giek. Dat leidde tot een licht 
veldoverwicht dat ook al wat 
mogelijkheden opleverde. 
Keeper Tom Laan wist Vites-
se tot ruim vijf minuten voor 
rust op de been te houden 
met enkele prima reddingen. 
Maar toen Jild Wardenaar in 
geheel vrije positie aan de 
linkerkant kon worden aan-
gespeeld was hij kansloos op 
diens inzet. Het antwoord van 

Vitesse volgde heel snel. De 
mee opgekomen rechtsach-
ter Job Glorie was de verde-
digers te snel af en zijn voor-
zet kwam terecht bij Robin 
Bakker die genadeloos hard 
uithaalde: 1-1. In de resteren-
de  slotminuten wist ZAP nog 
tweemaal te scoren. Meteen 
na rust zette Vitesse aan.. Bij 
een scrimmage voor het doel 
leek de aansluitingstreffer al 
snel te vallen, maar  werd een 
doelpunt voorkomen. Daar-
na liet ZAP zich weer gelden 
en creëerde diverse kansen 
op een grotere voorsprong. 
Halverwege de tweede helft 
werd Robin Bakker de diepte 
ingestuurd. Die was de laat-
ste verdediger te snel af maar 
werd door hem met een tac-
kle van achteren op zijn en-
kel gevloerd. Natuurlijk een 
penalty maar in plaats van 
de even logische rode kaart 
hield de scheids het bij geel! 
Jort Kaandorp plaatste zich 
achter de bal voor de penalty 
en kon Vitesse dichterbij ZAP 
schieten. Maar zijn inzet ging 
hard naast en over het doel. 
Uiteindelijk hield ZAP redelijk 
eenvoudig stand.

Grote Clubactie gestart
Castricum - Vorige week is 
de landelijke Grote Clubactie 
van start gegaan. Leden van 
verenigingen uit Castricum 
gaan langs de deuren om 
loten te verkopen. Ze doen 
mee aan deze jaarlijkse actie 
om de clubkas te vullen. Rij-
school De Barones uit Cas-
tricum kocht een Superlot 
via Atletiek Vereniging Cas-
tricum. Het Superlot verte-
genwoordigt vijftig reguliere 
Grote Clubactieloten. Caspar 
Boeschoten, van Rijschool 
De Barones vertelt: “Atletiek 
Vereniging Castricum is een 
fijne vereniging, waar mijn 
twee kinderen het heel erg 
naar hun zin hebben. Door 

de aanschaf van het Superlot 
steun ik de vereniging. Ik zie 
het als een soort mini-spon-
soring.”

Wat gaat Rijschool De Ba-
rones doen met deze loten? 
Caspar legt uit: ,,Alle leer-
lingen die op dit moment bij 
mij rijlessen volgen krijgen 
van mij een lot. En de nieu-
we leerlingen natuurlijk ook.” 
Naast Atletiek Vereniging 
Castricum doen CSV Hand-
bal, TV Castricum, FC Cas-
tricum, Castricumse Rugby 
Club, MHC Castricum, Gym-
nastiekvereniging DOS en 
Kinderkoor Musicstar met 
met de actie.

balsponsor:  KEURSLAGERIJ SNEL LIMMEN

pupil v.d. week:  BOY PEEMEN (speler JO13-1)

Zondag 1 oktober 14.00 uur:

Limmen  -  FC Den Helder





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 2, 9, 16, 23, 30:
10.00-13.15: KoffiePlus. 
10.00-12.00: Biljartles da-
mes
09.00-10.00: Pilatus, ook 
van 10.15-11.15 uur
14.30-16.30 uur: Rode 
Kruis, sociale activiteiten 
Geesterheem
13.30-16.45 uur:  Biljarten 
en bridge
Maandag 2, 16, 30:
09.30-10.30 en 10.30-
12.00: Computercursus
Maandag 16:
10.00-12.00 uur: schrij-
verskring
Maandag 23:
09.30-11.30 uur: Work-
shop Digisterker

Dinsdag 3, 10, 17, 24, 31:
09.15-10.15 uur: Yoga 
(niet op 17)
10.45-11.45 uur: Tai Chi
09.30-10.30 en 10.30-
12.00: Computercursus
13.30-16.45 uur: Biljarten 
en klaverjassen (competi-
tie) en bridgen
Dinsdag 3, 17, 31:
13.30-15.00 en 15.00-
16.30: Computercursus
Dinsdag 10, 31:
09.30-12.00: Fotocursus
Dinsdag 17:
Historische stadswande-
ling
Dinsdag 24:
Vertrek 09.05 uur: Excur-
sie Schiphol behind the 
scenes

Woensdag 4, 11, 18, 25:
10.00-12.00 uur: Koersbal
Vertrek 09.30 uur: Fietsen 
op E-bike
09.00-10.30, 10.30-12.00 
en 15.00-16.30: Compu-
tercursus
09.00-10.15 en 10.45-
11.30: Bewegen 60+ in de 
Klop
13.30-16.45 uur: Biljarten 
en klaverjassen
19.45-21.30 uur: Die Gees-
tersangers (Geesterheem)
Woensdag 4, 18: 

10.00-12.00 uur: Biljarten 
dames
09.30-11.30: Handwerken
14.00-15.30 uur: Engelse 
conversatie
Woensdag 11, 25:
13.30-15.30 uur: Kaarten 
maken
14.00-16.30 uur: Tekenen 
en schilderen
10.00-12.00 uur: Muziek 
maken
Woensdag 20, 27:
15.00-16.30 uur: Compu-
tercursus
Woensdag 4:
14.00-16.30 uur: Bingo
Woensdag 18:
14.00-16.00: Filmmiddag

Donderdag 5, 12, 19, 26:
Vertrek: 09.30: Wandelen 
09.30-11.30 uur:  Beeld-
houwen 
09.30-12.00 uur:  Biljarten 
heren (beginners)
13.30-16.45 uur:  Biljarten
13.30-15.00 uur:  Fifty-fit 
14.00-16.00 uur:  Scrabble, 
Rummicub en schaken
15.15-16.15 uur: Dansen 
zonder partner
Donderdag 5:
10.00-12.30 uur: Maaltijd 
met muziek
Donderdag 5, 19:
09.30-11.30 uur: Quilten
Donderdag 12, 26:
09.30-11.30 uur: 3-Dimen-
tionaal
09.30-11.30 uur: Work-
shop Cloud
Donderdag 12:
09.30-11.30 uur: Theezak-
jes verwerken
09.30-11.30 uur: Lezing 
Amsterdam-Dakar-Chal-
lenge
Donderdag 19:
09.30-11.30: Repair Café
Donderdag 26:
09.30-11.30 uur: Lezing 
Yvonne Blokker, zwerfster

Vrijdag  6, 13, 20, 27:
09.15-10.15 uur: Yoga, ook 
van 10.30-11.30 uur (niet 
op 13)
13.30-16.45 uur:  Biljarten
13.30-15.30 uur: De Zin-
gende Zwanen
13.30-16.30 uur: Bridgeles

De S.U.S. is geopend voor 
publiek van maandag  tot 
en met donderdag  van 
9.00-12.30 uur ( vrijdag 
gesloten) in Dorpshuis 
de Zwaan.  Voor informa-
tie betreffende activitei-
ten van de S.U.S.:  tel.: 31 
90 20, e-mail: s.u.s@inter.
nl.net of kijk op de web-
site: www.uitgeesterseni-
oren.nl. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Oktober: maand lang 
gratis tafeltennissen
Uitgeest - De (toekomsti-
ge) sportievelingen van Uit-
geest worden opgeroepen 
om deel te nemen aan de ta-
feltennismaand in oktober. 
De Tafeltennisvereniging Uit-
geest nodigt iedereen (jong 
en oud) uit om kennis te ma-
ken met de sport. De jeugd 
(groep 5 t/m 8) mag op el-
ke donderdag in oktober van 
19:00 tot 20:00 uur gratis in 
de gymzaal van OBS De Wis-
sel in De Hoop 3 komen trai-

nen voor de jaarlijks terugke-
rende Uitgeester Scholencup 
(US Cup). De US Cup vindt 
plaats op zondag 5 novem-
ber in De Wissel. Je kunt je 
voor 5 euro voor het toernooi 
inschrijven, er zijn maar een 
beperkt aantal plekken, dus 
wees er snel bij. De ouders 
en ook niet-ouders mogen 
donderdags vanaf 20:00 uur 
een balletje komen slaan..
Voor meer informatie raad-
pleeg www.ttvu.nl.

Welkom in Megapolis
Uitgeest - In 2008 verscheen het boek “Welkom in Megapolis” (denken over wonen, stad en 
toekomst) van de hand van Jan Hendrik Bakker. Deze schrijver belicht hierin het fenomeen 
van grootschalige verstedelijking van vele kanten en waarschuwde destijds al voor een situatie 
waar nu - bijna 10 jaar later - onze samenleving volop mee te maken krijgt.
Ook voor Uitgeest en de recent gevormde BUCH regio lijkt er geen ontkomen aan: hoewel 
bewust de blik naar het Noorden werd gericht om daar samen te werken en meer bestuurs-
kracht te ontwikkelen, lijkt dit uiteindelijk niet meer dan een slimme truc. Een omweg waar-
bij de dorpen van hun autonoom bestuur worden ontdaan en na bundeling onmiddellijk daar-
na aan de Megapolis - in de vorm van de Metropool Regio Amsterdam - uit worden geleverd. 
De Raad van Uitgeest is inmiddels volledig ingekapseld door “samenwerkingspartners” en hun 
effectieve netwerken, die er in feite met de macht van door zijn gegaan en in een soort “kar-
tels” veel te grootschalige projecten over het dorp willen uitstorten.
Tijdens een bijeenkomst bij Hoofddorp dezer dagen, waar de maximale exploitatie van Natuur 
& Landschap door deze MRA aan de orde werd gesteld, kwam het ware perspectief van de 
nagestreefde Megapolis in beeld: men ontkent alle bestaande grenzen en kijkt daarbij verlek-
kerd naar de zich over de gehele BENELUX en delen van Duitsland uitstrekkende “Deltame-
tropool” en zelfs verder.
Of dit de juiste weg is om te bewandelen mag worden betwijfeld. Het grootste gevaar ligt wel-
licht hierin dat we onderweg democratische waarden verliezen aan een langzaam oprukkende 
“metro-dictatuur”. In de praktijk is dit al voelbaar geworden bij de wijze waarop met het recht 
op burgerparticipatie wordt omgesprongen. Rest de vraag of de burger - die thans direct met 
de gevolgen van de “Megapolis in wording” wordt geconfronteerd- dit de hierbij betrokken 
politieke partijen volgend jaar in dank zal afnemen.
J. de Jong (a.t.p.)
UItgeest  

Gratis proefles ‘Dansen 
zonder partner’ bij S.U.S.
Uitgeest - Belangstellenden 
kunnen donderdag 5 okto-
ber bij de Stichting Uitgees-
ter Senioren in de Zwaan een 
gratis proefles ‘dansen zon-
der partner’ volgen. Het dan-
sen zonder partner is geba-
seerd op verschillende dans-

stijlen en voor iedereen toe-
gankelijk, ongeacht niveau, 
leeftijd of danservaring. Ge-
schikt voor zowel mannen 
als vrouwen. Aan bod komen 
ballroom en Latin dansen, 
zoals de quickstep, cha cha, 
jive, samba, merengue, sal-

sa, paso doble en disco. De 
choreografie begint eenvou-
dig en wordt aangepast aan 
het niveau van de deelne-
mers. Het belangrijkste is het 
plezier hebben in het dansen. 
De lessen worden gegeven 
door een ervaren en gediplo-
meerde dansdocente
Gratis proefles op donderdag 
5 oktober van 15.15 tot 16.15 
uur, daarna wekelijks bij vol-
doende aanmeldingen. Kos-
ten 70 euro voor 25 lessen.

Uitgeest - Fabo Hobbyver-
eniging Uitgeest houdt za-
terdag 14 oktober open huis 
van 11.00 tot 16.00 uur. Voor 
kinderen van 7 tot 16 jaar om 
kennis te maken met de di-

verse hobbyclubs. Kinderen 
mogen zelf projectjes maken 
zoals: Dieren maken van gla-
zen potjes - Knutselclub; Een 
zenuwspiraal - Elektroclub; 
Boter kaas en eierenspel - 

Timmerclub. Tevens is er een 
demonstratie quadkopters 
vliegen door de modelbouw-
club. Locatie: het Zienhouse, 
Zienlaan 10 in Uitgeest. Zie 
ook: www.fabouitgeest.nl.

Open dag Fabo Hobbyclub
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De jaarlijkse periode van mist met opkomende zon breekt weer aan. Een van de 
vele mooie plekjes in Uitgeest is dan de jachthaven, het beeld heeft iets mystieks. Foto en 
tekst: Ger Bus

145-jarig Vondel speelt ‘De Vrek’
Uitgeest - “De Vrek” van Mo-
lière is een oud stuk en daar-
door vaak veronachtzaamd. 
Ten onrechte.  Molière  be-
lichtte de zwakheden van de 
gewone mens en vergrootte 
deze karaktertrekken op bij-
na cabareteske wijze. Hij was 
er een meester in de mensen 
een spiegel voor te houden. 
De mooiste voorbeelden hier-
van zijn “De Ingebeelde Zie-
ke “en “De Vrek”. 
Met name die cabareteske 
uitvergroting was voor “Von-
del” de reden “De Vrek” op 
de planken te zetten. Hierbij 
heeft “Vondel” zich niets ge-
legen laten liggen aan de tijd 
waarin dit zou moeten spe-
len. Gierigheid en de daar-
mee gepaard gaande hebbe-
righeid zijn van alle tijden. De 
spelers kun je vergelijken met 
een rondtrekkend toneelge-
zelschap, dat op markten en 
kermissen, het publiek ver-
gast op een vlotte komedie 
met een plot, dat de schrij-
vers van hedendaagse soaps 
zou doen watertanden. 

Al met al voldoende reden 
om enthousiast met dit stuk 
aan de slag te gaan onder de 
inspirerende leiding van Iwan 
Dam, onze nieuwe zomer-
regisseur. Hij gaf de spelers 
de vrijheid om met die caba-
reteske uitvergroting aan de 
slag te gaan. Niet zo gemak-
kelijk als het lijkt, omdat de 

spelers van “Vondel” vaak te 
horen hebben gekregen, dat 
“kleiner” spelen mooier is. 
Toch zijn ze er in geslaagd er 
een fi jne voorstelling van te 
maken.

Het resultaat kunt u op 12, 
13, 14 en 15 oktober in De 
Zwaan in Uitgeest bewonde-
ren. 

Aanvangstijden donderdag, 
vrijdag en zaterdag 20.15 uur 
en zondagmiddag 14.15 uur. 

Kaarten à 10 euro zijn ver-
krijgbaar bij de boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139, Uit-
geest en te bestellen op on-
ze reserveerlijn 06-53513750, 
alle werkdagen van 16.00 tot 
19.00 uur.

Er gaat wel heel veel 
teloor in ons oude dorp

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.

Noord-Hollanders vragen om meer natuur, schone lucht 
en een mooi landschap.                          Citaat uit Land-
schap triënnale 20 sept.2017
Ik begin met deze koptekst en met een stevige frustratie ver-
trokken we uit deze goed bedoelde landschapstriënnale. Me-
de georganiseerd door bijna alle groen organisaties in Noord –
Holland in de aanwezigheid van de gedeputeerde met natuur, 
milieu en Schiphol in zijn portefeuille.
Als vertegenwoordiger van de stichting Burgerbelang Omge-
vingskwaliteit BUCH regio moet ik eigenlijk een gat in de lucht 
springen van vreugde. Helaas ik zie het tegendeel gebeuren in 
ons dorp. We hebben als burgers vele registers open getrokken 
om onze volksvertegenwoordiging duidelijk te maken: er gaat 
wel heel veel teloor in ons oude dorp.
Hebben we deze mensen gekozen ca. 4 jaar geleden om dit 
alles door onze strotten te moeten laten duwen. Ik, nee. Mis-
schien u ook niet en anders een klein gedeelte van het electo-
raat. Toch dreigen we groen te moeten inleveren en notabene 
in het centrum gebied. Daarnaast is de discussie over het mo-
lengebied nog niet van de baan. Archeologische waarde, wind-
recht en de molenbiotoop worden genegeerd en de IJsclub op-
geofferd.
De grote school moet er komen op een in onze ogen meest 
ongeschikte locatie. Al eerder heb ik over de onveiligheid ge-
sproken en dat het kind centraal moet staan. Nu wil ik u allen 
wijzen op de gezondheid van uw kinderen, de daar werkzame 
onderwijsgevenden en hulpverleners. De staat heeft onlangs 
een proces verloren dat aangespannen werd door de milieu fe-
deratie. Vervuiling (fi jnstof en koolmonoxide) veroorzaakt door 
verkeer en industrie hebben een negatieve invloed op onze ge-
zondheid. Frappant is hierbij dat de grootste vervuilers niet mee 
gerekend zijn namelijk het toenemende luchtverkeer. Hier rust 
een veto op. Nederland moet het beleid op schone lucht bij-
stellen naar de door Brussel geëiste normering.
Uitgeest moet daar ook rekening mee houden is onze conclu-
sie. Dat gold ook in de discussie van de A8-A9 over de variant 
keuzen die te dicht bij komen van een al bestaande school. Dat 
gaat op ca. 200 m afstand van de verkeerslus komen.
M.a.w. onzes inziens kan en mag het IKC niet gebouwd wor-
den op deze locatie bijna naast de verkeersader de Geester-
weg ook hiervoor gelden dezelfde eisen.

Frank du Long
voorzitter st. B.O.B.

Cursus Word/Excel
Uitgeest - Bij de Stichting 
Uitgeester Senioren kunt u 
een cursus Word/Excel vol-
gen. U leert hoe u een Word 
document kunt verfraai-
en. Aandacht wordt besteed 
aan regelafstand en letterty-
pen. U leert tekst in kolom-
men zetten, een katern ma-
ken, een plaatje bij een tekst 
zetten, tekst knippen en plak-
ken, werken met tekstvakken. 
Verder leert u werken met 
tabs, een document bevei-
ligen met een wachtwoord, 
een eigen sjabloon maken. 
In Excel leert u een werkblad 
opstellen, werken met een-

voudige formules, een adres-
senbestand maken en etiket-
ten printen,  grafi eken maken 
en opmaken.
Eenmaal per 2 weken op 
woensdag van 09.00 – 11.30 
uur, start zo spoedig mogelijk 
bij voldoende deelnemers. 
Kosten 41,60 voor 16 lessen. 
Dit is inclusief koffi e/thee en 
exclusief materiaalkosten. 
Opgeven op het kantoor van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren, op de eerste etage van 
Dorpshuis De Zwaan, Mid-
delweg 5, 1911 EA Uitgeest, 
telefonisch: 0251 – 31 90 20 
of via s.u.s@inter.nl.net.
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Pauselijke onderscheiding 
voor Cees Rozemeijer

Uitgeest - Je krijgt ‘m niet 
zomaar de Pro Ecclesia et 
Pontifi ce ofwel Pauselijke on-
derscheiding.  Op 17-07-1888 
werd dit eerbewijs ingesteld 
door Paus Leo XIII ter gele-
genheid van zijn 50-jarig ju-
bileum als priester. Het is de 
hoogste kerkelijke onder-
scheiding die men kan krij-
gen als men zich zeer ver-
dienstelijk heeft gemaakt 
voor kerk en samenleving.
Zondag 1 oktober wordt de-
ze tijdens de Mis uitgereikt 
aan de bijna drieëntachtigja-
rige Cees Rozemeijer. In 1940 
werd hij opgeleid tot misdie-
naar door Dolf  van Tol, broer 
van zijn huidige vrouw. Het 
staat hem nog helder voor de 
geest hoe hij werd klaarge-
stoomd en thuis raakte in de 
vele Latijnse woorden. Cees: 
“Je moest de zogenaamde 
voetgebeden, de eerste ge-
beden aan de voet van het al-
taar in de Latijnse Mis, uit het 
hoofd kennen.” Dan lachend: 
“Die waren lang maar ik vond 

het prachtig.” Dat blijkt uit het 
feit dat Cees tot zijn tweeën-
twintigste acoliet was in de 
Rooms Katholieke kerk van 
Uitgeest. Hij woonde een 
tijdje in Medemblik waar hij 
in het koor van de Martinu-
skerk zong en toen hij terug-
keerde naar Uitgeest in 1963 
en zijn broer vroeg of hij bij 
Laus Deo wilde zingen, hoef-
de hij niet lang na te denken.
Wel moest hij eerst het Ave 
Maria komen voorzingen 
maar daarna kon de twee-
de tenor meteen die zondag 
erop aan de slag. Tot op de 
dag van vandaag sloeg hij 
geen repetitie over. Cees: 
“Als je ouder wordt en in win-
tertijd ’s avonds de deur uit 
moet dan is dat wel eens las-
tig maar als je er staat dan is 
het weer leuk!” Tot twee keer 
toe kreeg Cees het voor el-
kaar om met Laus Deo voor 
de radio een optreden te ver-
zorgen. Het zingen heeft hij 
van huis uit meegekregen 
van zijn moeder. Enthousiast 

vertelt hij over zijn favoriet, 
een Motet, een op muziek 
gezette bijbeltekst uitgevoerd 
door een vierstemmig man-
nenkoor. Vanuit het koorwerk 
werd hem gevraagd om te 
stencillen en door zijn beroep 
als drukker, draaide hij daar 
zijn hand niet voor om. In-
middels wist men hem te vin-
den en vroeg men hem graf-
delver te worden. Cees: “Dat 
wilde ik eerst eens bekijken 
en terwijl ik erbij stond, riep 
men ‘hier staat een schep-
pie, doe maar mee’! Samen 
met kennissen heb ik acht-
tien jaar gegraven, het was 
zwaar werk en je moest wel 
altijd kunnen.” Ook heeft hij 
het gangbare kerkhofwerk 
verricht op de dinsdagoch-
tend zoals schoffelen, har-
ken, wieden en ophogen. De 
lijst van verdiensten is lan-
ger want van 1966 tot 1988 
was Cees ook archivaris van 
het koor waarbij hij stukken 
aanreikte en op de geweldige 
medewerking van de drukke-
rij, waar hij werkte, kon reke-
nen. 
Tegenwoordig is hij alleen 
nog koorlid en ziet dat tijden 
veranderen. Cees: “Vroeger 
kon je in ieder land de Mis 
volgen omdat het allemaal 
Latijn was, dat is niet meer 
zo maar het went hoor.’’ Zijn 
vrouw Rietje: “Als kind kre-
gen we het spelenderwijs in-
gestampt, dat is nu heel an-
ders.” 
Cees laat het aanstaande 
zondag over zich heen ko-
men, de Mis, de uitreiking, 
de receptie en de lunch. Zijn 
vrouw zal met gepaste trots 
naast hem plaatsnemen in de 
kerk. (Monique Teeling)

De fi lm Lion in Filmhuis De Zwaan
Uitgeest - De fi lm Lion draait 
vrijdag 6 oktober in Film-
huis De Zwaan. Het verhaal 
is gebaseerd op Saroo Brier-
leys memoires ‘A Long Way 
Home’ (2013).
Saroo woont met zijn moe-
der, een oudere broer en zus-

je in een krottenwijk in India. 
Zijn moeder is analfabeet en 
zij voorziet in haar levenson-
derhoud door het sjouwen 
van stenen. Op vijfjarige leef-
tijd raakt Saroo verdwaald in 
de straten van Calcutta,  dui-
zenden kilometers van huis. 

Hij blijft in leven door op een 
vuilnisbelt zijn kostje bij el-
kaar te  sprokkelen en slaapt 
op straat. Saroo overleeft vele 
uitdagingen waarna hij door 
een stel in Australie wordt 
geadopteerd. Het wordt een 
ware obsessie voor hem als 
hij 25 jaar later besluit op 
zoek te gaan naar zijn verlo-
ren familie.
De zaal is open vanaf 19:45 
en de fi lm begint om 20:15. 
Toegang 6 euro (‘Vrienden 
v/d Zwaan’ 5 euro) inclusief 
thee of koffi e vooraf. Kaar-
ten zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij Boekhandel 
Schuyt aan de Middelweg 
139 in Uitgeest, of aan de 
zaal, indien nog beschikbaar.

Uitgeest - Iedere woens-
dag- en vrijdagavond wordt 
er enthousiast getraind door 
jong en oud bij Aikido Ken-
nemerland in Uitgeest. De 
lessen worden verzorgd door 
Hans Boersma, 3e dan Aikido 
in gymzaal de Meet. Aikido 
Kennemerland leraar Hans 
Boersma over Aikido: 
“Aikido is een Japanse vecht-
sport waarbij je de kracht van 
de tegenstander gebruikt. Bij 
Aikido hebben we een open 
houding en proberen we een 
mogelijk confl ict altijd te ver-
mijden. Indien een aanval 
onvermijdbaar is proberen 
we de niet agressieve ‘mind-
set’ vast te houden om de te-
genstander te overmeesteren 
met een worp en/of klem. ‘Ai’ 
in het woord Aikido is Japans 

voor harmonie en dit staat 
centraal in iedere les. 
Door de harmonieuze basis 
van Aikido kent Aikido geen 
competitie-element. Op de-
ze manier kan iedereen op 
zijn eigen niveau aan een les 
deelnemen, zowel mannen 
als vrouwen. Bij Aikido ben je 
naast lekker aan het trainen 
ook veel mentaal bezig, wat 
een extra dimensie geeft aan 
de training.  “
Er bestaat altijd de mogelijk-
heid tot een gratis proefl es 
om Aikido vrijblijvend uit te 
proberen. 

Meer informatie? www.aiki-
dokennemerland.nl. Of bena-
der Hans Boersma: info@ai-
kidokennemerland.nl of 06-
57558361.

Vrouwen voor Vrede 
maken fi etsroute

Uitgeest - Een jubileum 
moet je vieren en dat deden 
de vrouwen van de groep 
“Vrouwen voor Vrede Ijmond”.
Zij stelden een Vredesfi ets-
tocht samen, 40 km lang,  
langs diverse memorabe-
le ‘symbolen van vrede’ in de 
IJmond, onder andere in Uit-
geest. Vrijdag werd de tocht 
door de vrouwen afgelegd en 
werd het boekje met de rou-

te onder andere overhandigd 
aan wethouder Kloosterman 
en aan molenaar Van Diepen 
bij de Dorregeester molen 
waar een vredespaal staat. 

Onder de vredesboom in Uit-
geest , een walnotenboom, 
zijn de eerste vruchten te vin-
den… een hoopvol signaal ?
Het routeboekje is te bestel-
len via nesham@casema.nl.
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FC Uitgeest heeft pruttelende 
startmotor

Uitgeest - Eén van mijn eer-
ste auto’s, ergens midden ja-
ren ’70, was een 2cv6. Een 
witte. Gekocht voor 125 gul-
den. Veilig? Nee, maar wel 
hip. Vrouwen wilden er maar 
wat graag in rijden. Star-
ten van de “Lelijk Eend”, zo-
als dit type auto in de volks-
mond ook wel bekend stond, 
ging niet altijd even makke-
lijk. Geen nood, als de start-
motor haperde dan was er 
altijd nog de “slinger”. Voor-
aan bij de motor zat een soort 
vliegwiel. De slinger kon er 
op bevestigd worden. Draai-
en maar en hupsakee, daar 
hoorde je weer het vertrouw-
de geluid van de Citroën mo-
tor. 
In de eerste wedstrijd van 
het seizoen, terug in de Eer-
ste Klasse, tegen Legmeervo-
gels kwam het motortje van 
FC Uitgeest moeizaam op 
gang. Pas diep in de twee-
de helft toen de thuisploeg 
al een royale 0-3 achterstand 
had, konden de supporters 
een heel klein beetje van het 
vertrouwde motorgeluid van 
het vorige seizoen horen. Met 
1-3 op het scorebord moest 
FC Uitgeest echter erkennen 
dat zij van Legmeervogels 
vandaag duidelijk de betere 
ploeg waren geweest.
Het was puzzelen voor trai-
ner Florian Wolf. Vooral ach-
terin waren er problemen. 
Stan Vrouwe net op tijd wed-
strijdfit, Paul Groen weer juist 
net niet en op de backplaat-

Bakkum en 
Krookspeler

sen nieuwe spelers namelijk 
Mike Beentjes (eigen jeugd) 
aan de rechterkant en de te-
ruggekeerde Jelle Hopman 
op links met daar tussen in 
een tot verdediger “omge-
bouwde” spits namelijk Jor-
dy Duijn. Voorin mocht Mar-
gel Muzo zijn debuut maken. 
De onwennigheid straalde er 
in de eerste helft van af. Ver-
dedigen tegen lepe aanval-
lers terwijl je ook bezig bent 
te kijken naar de positie van 
je medeverdedigers is vra-
gen om problemen. Wel-
nu die dienden zich dan ook 
in ruime mate aan. Na twee 
waarschuwingen overleefd te 
hebben als gevolg van matig 
uitverdedigen, was het in de 
23e minuut Verschut die Leg-
meervogels op een verdien-
de voorsprong zette. 0-1. In 
de 37e minuut was het weer 
raak. Niet gehinderd door 
welk groengeel shirt dan ook 
kon Legmeervogels onge-
hinderd combineren waar-
na Verwey het karwei keurig 
afmaakte. 0-2.  Fraai was de 
derde treffer van de ploeg uit 
Uithoorn. Poyraz krulde in de 
43e minuut op subtiele wijze 
de bal in de kruising en leg-
de FC Uitgeest daarmee nog 
meer op de pijnbank.0-3
De tweede helft gaf enige 
verbetering te zien aan de 
kant van de thuisploeg maar 
meer dan een tegentreffer in 
de 63e minuut van de goed 
ingevallen Mike Adrichem le-
verde dat niet op. 1-3 eind-

stand.
Parijs is nog ver om even 
in wielertermen te spreken 
maar dat trainer Florian Wolf 
op zoek moet naar de slin-
ger is na één wedstrijd al wel 
duidelijk. Aanduwen gaat na-
melijk niet weet ik nog van 
die Lelijk Eend. Het zal met 
de slinger moeten. Het gaat 
hem vast lukken. (De Afval-
lende Bal)

FC Uitgeest: Koning, Hop-
man, Vrouwe, Duijn (81e 
Groen), Beentjes, Smit, Ol-
gers, E.Sinnige, Brouwer, 
Augustin (60e Adrichem), 
Murzo (66e Bilal).

Woensdag 27 september 
DSS MO17-2-FC Uitgeest MO17-2 ZA 19:00

Zaterdag 30 september 
G-team
Jongens:
FC Uitgeest JO17-1-Stormvogels ijvv JO17-1 13:00
Castricum FC JO17-2-FC Uitgeest JO17-2 14:30
FC Uitgeest JO17-3-WSV 1930 JO17-3 14:45
FC Uitgeest JO17-4-Reiger Boys JO17-3 12:45
FC Uitgeest JO17-5-VVH/Velserbroek JO17-1 10:45
Rijp (de) JO15-1-FC Uitgeest JO15-1 12:00
Sporting Krommenie JO15-1-FC Uitgeest JO15-2 11:30
FC Uitgeest JO15-3-Stormvogels ijvv JO15-1 09:00
RCZ JO15-2-FC Uitgeest JO15-4 12:00
FC Uitgeest JO15-5-Koedijk JO15-3 13:00
FC Uitgeest JO15-6-VVH/Velserbroek JO15-2 14:45
FC Uitgeest JO13-1-DSS JO13-1 10:15
FC Uitgeest JO13-2-Foresters (de) JO13-3 11:30
FC Uitgeest JO13-3-Alcmaria Victrix JO13-2 11:45
SVA JO13-5-FC Uitgeest JO13-4 11:15
FC Uitgeest JO13-5-Castricum FC JO13-4 13:00
FC Uitgeest JO12-1-Kolping Boys JO12-3 09:00
V.V. Bergen JO12-3-FC Uitgeest JO12-2 11:00
DSK JO11-1-FC Uitgeest JO11-1 09:00
FC Uitgeest JO11-2-Limmen JO11-1 10:30
FC Uitgeest JO11-3-Onze Gezellen JO11-4 11:30
FC Uitgeest JO11-4-Assendelft JO11-2 09:00
Stormvogels ijvv JO11-3-FC Uitgeest JO11-5 10:45
FC Uitgeest JO10-2-Fortuna Wormerveer sv JO10-3 10:15
DEM (RKVV) JO10-3-FC Uitgeest JO10-1 08:30
FC Uitgeest JO10-3-Onze Gezellen JO10-2 10:30
KFC JO10-2-FC Uitgeest JO10-4 08:30
DEM (RKVV) JO10-5-FC Uitgeest JO10-5 08:30
FC Uitgeest JO9-1-Castricum FC JO9-1 09:00
FC Uitgeest JO9-2-UNO vv JO9-2 09:00
FC Uitgeest JO9-3-Assendelft JO9-1 10:15
Vitesse 22 JO9-3-FC Uitgeest JO9-4 09:30
Kennemers (de) JO9-4-FC Uitgeest JO9-5 09:00
FC Uitgeest JO8-1-Zeevogels JO8-1 09:00

FC Uitgeest JO8-2-SVA JO8-3 10:15
IJmuiden  vv. JO8-1-FC Uitgeest JO8-3 09:00
FC Uitgeest JO7 WK Minipupupillen 08:45
FC Uitgeest JO6 Trainingsgroep 09:00

Meisjes:
FC Uitgeest MO19-1-TOS-Actief MO19-1 14:30
VVC fc MO17-1-FC Uitgeest MO17-1 12:30
FC Uitgeest MO17-2-Castricum FC MO17-2 14:45
Vitesse 22 MO15-2-FC Uitgeest MO15-1 12:00
FC Uitgeest MO15-2 Vitesse 22 MO15-1 13:15
DEM (RKVV) MO13-1-FC Uitgeest MO13-1 08:30
FC Uitgeest MO13-2-KFC MO13-2 09:00
Jong Holland MO11-2-FC Uitgeest MO11-1 10:15
G-team:
FC Uitgeest G1-Only Friends G2G 11:30
FC Uitgeest G Jeugd 10:30

Zondag 1 oktober 
Senioren:
Hoofddorp s.v. 1-FC Uitgeest 1 ZO 14:00
Hoogland 2-FC Uitgeest 2 ZO 11:00
Assendelft 2-FC Uitgeest 3 ZO 11:00
VVH/Velserbroek 2-FC Uitgeest 4 ZO 11:30
FC Uitgeest 5 ZO-Waterloo 2 12:00
FC Uitgeest 6 ZO-Alkmaarsche Boys 4 10:00
FC Uitgeest 7 ZO-Kennemers (de) 5 10:00
Assendelft 3-FC Uitgeest 8 ZO 12:00
Hollandia T 5-FC Uitgeest 9 ZO 10:00
Alkmaarsche Boys 7-FC Uitgeest 10 ZO 10:00
HSV 8-FC Uitgeest 11 ZO 10:00
FC Uitgeest 13 ZO-SVA 7 14:00
Dames:
Vitesse 22 VR1-FC Uitgeest VR1 11:00
Jongens:
FC Uitgeest JO19-1-Purmerend JO19-1 12:00
FC Uitgeest JO19-2 Valken de JO19-1 14:00
ST SSV/Sporting S JO19-1-FC Uitgeest JO19-3 11:30
Vitesse 22 JO19-2-FC Uitgeest JO19-4 14:00

Vliegende start voor 
FC Uitgeest Vrouwen 1
Uitgeest - Uitgeest mocht 
dit weekeinde thuis de com-
petitie starten tegen een voor 
deze vrouwen nog onbe-
kende tegenstander, Allian-
ce’22 sv. VR2. De tegenstan-
der zal Uitgeest echter niet 
snel meer vergeten. Uitgeest 
liet vanaf minuut één duide-
lijk merken dat zij deze wed-
strijd wilde winnen. Na dertig 
seconden lag de bal al achter 
de keeper van Alliance. Van-
af de aftrap werd Lotte Smit 
weggestuurd, die meteen al-
leen op de keeper afkon, 1-0. 
Nog geen tien minuten la-
ter was het diezelfde Lotte, 
die weer alleen op de keeper 
afging en haar tweede goal 
maakte, 2-0. Anouk de Goe-
de nam de derde goal voor 
haar rekening, 3-0. Ondanks 

dat het redelijk eenrichtings-
verkeer was geworden, wist 
Alliance vanuit de corner 
toch te scoren, 3-1. Gelukkig 
bracht Daniëlle Kortekaas de 
voorsprong weer terug op 3 
goals vlak voor rust, 4-1.
Uitgeest kwam te nonchalant 
de kleedkamer uit waardoor 
Alliance al snel de 2-4 kon 
maken. Gelukkig was dit voor 
Uitgeest het sein om de mou-
wen weer op te stropen. Bo 
Smit maakte 5-2. Anouk de 
Goede bracht de stand met 
nog twee goals tot de eind-
uitslag 7-2. 
Een fijne start van de compe-
titie, maar ook een leerzame 
wedstrijd met betrekking tot 
instelling. Daarnaast erg fijn 
om Roxanne Kortekaas weer 
binnen de lijnen te hebben. 

Woman of the match: Bo 
Smit. Zeer nadrukkelijk aan-
wezig en spelend met de 
juiste instelling. Nam geen 
genoegen met een overwin-
ning, maar wilde werken aan 
het doelsaldo en wist daar-
voor andere mensen in juis-
te stelling te brengen. (Kelly 
Selvius)

Uitgeest - Team 1 had een 
thuiswedstrijd tegen ASSV 
2 uit Duivendrecht. Henk 
Spoelstra begon goed, speel-
de een zwakke tweede wed-
strijd en won net nog met 
rand en netballetjes zijn laat-
ste van de avond. Billy Fa-
tels won maar één partij en 
Patrick Rasch haalde geen 
punten binnen. Helaas een 
3-7 verlies.
Team 2 speelde in en tegen 
Castricum 2. Youri Rasch, het 
veelbelovende nieuwe talent 
uit Uitgeest had het zwaar 
en kreeg het zeker niet ca-
deau. Er zaten nooit meer 
dan 3 punten verschil tus-
sen hem en zijn tegenstrijder 
voor de winst en zijn zwoe-
gen en zweten werd beloond. 
Hij haalde 3 punten met zijn 
enkels en samen met Renee 
van Buren won hij de dub-
bel voor nog een punt. Re-

nee wist er ook een punt toe 
te voegen en Jelle was ook 
goed voor 2 punten, de eind-
stand werd 3-7 voor Uitgeest.
Team 3 speelde ook thuis te-
gen Tazano 96 4 uit Wor-
mer. Rob de Boer, Marijn van 
Kampen en Roger Schudde-
boom wonnen met 6-4.
Team 4 hadden hun wedstrijd 
in Amsterdam tegen Tempo-
Team 16. Peter Middel en Eu-
genie Rasch waren meedo-
genloos. Huib van Leeuwen 
was ook mee en gaf de op-
positie een erepuntje. Een 
fantastische 1-9 overwinning 
voor Uitgeest.

Team 1 van de DUO Compe-
titie begon heel sterk. Mar-
cel Couwenberg en Rob de 
Boer kwamen met 0-3 voor 
te staan, maar konden op het 
eind de score niet verhogen. 
Alsnog 2-3 voor Uitgeest.

     Tafeltennisnieuws

Bakkum en Krookspe-
ler van de wedstrijd is Jel-
le Hopman. Ondanks dat 
de verdediging van FC Uit-
geest het moeilijk had zon-
dag was er toch een rui-
me voldoende voor Jelle. 
Hij woont in Uitgeest maar 
heeft een verleden als spe-
ler bij o.a. AZ en ADO’20. 
Nu dus als linksback in het 
groengeel en als de teke-
nen niet bedriegen kon FC 
Uitgeest wel eens veel ple-
zier beleven aan deze veel-
zijdige voetballer. Jelle ge-
feliciteerd.



Deelnemer vertelt over 
Amsterdam-Dakar Challenge

Uitgeest - De Amsterdam-
Dakar Challenge is even sim-
pel als uitdagend: probeer 
de eindstreep te halen met 
een tweedehands auto in de 
laagste prijsklasse, daarna 

wordt de auto gedoneerd aan 
een lokaal goed doel.
Door haar bizarre karakter 
kan de Amsterdam Dakar 
Challenge ieder jaar rekenen 
op een grote groep Challen-

gers die in is voor dit avon-
tuur en het goede doel. De 
aanschafwaarde van de au-
to mag de 500 euro niet over-
schrijden en de deelnemers 
mogen maximaal 250 eu-
ro besteden aan het prepa-
reren van de auto. Er is geen 
vangnet qua begeleiding en 
de teams zijn dan ook volle-
dig op elkaar aangewezen. 
Een belangrijke regel is dat 
als jouw auto het heeft ge-
haald, deze wordt ingebracht 
in een veiling voor een lokaal 
goed doel dat jij een warm 
hart toedraagt.
Jan Kramer uit Beverwijk 
deed samen met Bart van 
Mourik mee en vertelt een 
boeiend verhaal over dit 
spannende avontuur op don-
derdag 12 oktober van 09.30 
-11.30 uur in De Zwaan. Kos-
ten 2 euro inclusief koffie/
thee in de pauze. Kaarten zijn 
te verkrijgen op het kantoor 
van de S.U.S. in De Zwaan 
of aan de zaal (indien voor-
radig).

Beverwijk - Beursvloer 
IJmond-Noord editie 2017 
wordt op 31 oktober om 
16.00 uur gehouden in het 
Stadhuis van Beverwijk. De 
Beursvloer roept (sport)ver-
enigingen, stichtingen én 
ondernemers op zich aan 
te melden. Onder het mot-
to ‘Zonder beurs de vloer op’ 
is de werkgroep Beursvloer 
IJmond Noord 2017 al gerui-
me tijd bezig om er weer een 
spetterende editie van te ma-
ken waar zowel de non-pro-

fitorganisaties in de regio als 
ondernemers voordeel uit 
kunnen halen. 

De Beursvloer is een jaarlijks 
terugkerend event waar be-
drijven en non-profit organi-
saties elkaar ontmoeten. In 
een tijdsbestek van ander-
half uur worden vragen van-
uit verenigingen en non-pro-
fit organisaties ingevuld door 
aanbiedingen vanuit het be-
drijfsleven. Bij deze ‘matches’ 
worden mankracht, materi-

31 oktober:
Beursvloer IJmond-Noord

Tijdens de editie van 2016 reikte ambassadeur Rafael van der 
Vaart één van zijn shirts uit aan Michel Vermeulen van Swat 
vanwege zijn recordaantal gemaakte matches

alen en kennis verhandeld. 
De vragende partij zet hier 
een interessante tegenpres-
tatie tegenover. Zo ontstaat 
er voor beide partijen een 
win-win situatie. Een voor-
beeld van een match: een 
bouwbedrijf verzorgt divers 
onderhoud aan het clubhuis 
van een tennisvereniging in 
ruil voor een tennisclinic met 
bbq voor het personeel van 
het bouwbedrijf. De kunst is 
dat beide partijen het gevoel 
hebben beter te worden van 
de match.

Om non-profitorganisa-
ties, verenigingen en stich-
tingen goed op weg te hel-
pen om alles uit hun deelna-
me aan de Beursvloer te ha-
len wordt de workshop ‘Hoe 
maak ik de beste deal’ ge-
geven. Nadruk zal komen te 
liggen op het formuleren van 
een aantrekkelijke tegen-
prestatie zodat de deal geen 
eenrichtingsverkeer richting 
de non-profitorganisaties is. 
Datum, tijdstip en locatie van 
de workshop worden zo snel 
mogelijk gecommuniceerd. 
Hou hiervoor de Beursvloer 
op Facebook, Twitter en Lin-
kedIn in de gaten.

Alle informatie over de 
Beursvloer is ook terug te 
vinden op de website www.
beursvloerijmondnoord.nl 

Daar kan men zich ook aan-
melden en wekelijks de ver-
nieuwde lijst met aanmeldin-
gen checken.

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé

Jasper van Kuijk bij 
De Zwaan Cultureel

Uitgeest -Zaterdag 7 okto-
ber speelt Jasper van Kuijk 
de try-out van zijn nieuwe 
cabaretprogramma Janus.
In 2010 won Van Kuijk de ju-
ry- en publieksprijs bij het 
cabaretfestival. In 2014 ont-
ving Van Kuijk het Stijgend 
Applaus Stipendium  Ook 
schreef Van Kuijk mee aan 
het 15e seizoen van het sa-
tirische televisieprogramma 
Koefnoen.
Nu alles en iedereen steeds 
extremer wordt, verlangt Jas-
per van Kuijk terug naar het 
midden. Maar zijn uitgespro-
ken meningen passen niet 
tussen gemiddeld en modaal. 
Daarom bekijkt hij in Janus 
de zaken eens radicaal van 
twee kanten. Van Kuijk zet 
zijn tanden in het nu. Hij ana-
lyseert, fileert en serveert met 
een lach. Cabaret om bij naar 
voren te leunen, dat én er-
gens over gaat én vermaakt.

Aanvang 20.15 uur. De toe-
gangsprijs is 13,50, Vrienden 
van de Zwaan Cultureel krij-
gen 2,50 korting. Kaartver-
koop via boekhandel Schuyt 
of aan de zaal (mits nog be-
schikbaar), of via de online 
kaartverkoop.
Voor meer informatie en an-
dere voorstellingen zie de 
website van De Zwaan Cul-
tureel (www.dezwaancultu-
reel.nl).

Workshop S.U.S. 
Werken met de ‘Cloud’
Uitgeest - De S.U.S. organi-
seert een workshop van twee 
bijeenkomsten over werken 
met de Cloud. De Cloud (Ne-
derlands: wolk) staat voor 
een netwerk dat met al de 
computers die erop aange-
sloten zijn een soort ‘wolk 
van computers’ vormt. De 
gebruiker hoeft op deze ma-
nier geen eigenaar meer te 
zijn van de gebruikte hard- 
en software en is dus ook 
niet verantwoordelijk voor 
het onderhoud. Het lijkt wel 
of tegenwoordig zich steeds 
meer ‘in de Cloud’ afspeelt. 
Maar wat houdt dit nou ei-
genlijk in? Wat is de Cloud of 
Cloudcomputing? De Cloud 

bevindt zich aan de ande-
re kant van je internetverbin-
ding, een plaats waar je apps 
en diensten kunt openen en 
waar je gegevens veilig kun-
nen worden opgeslagen. Je 
hebt in de Cloud je “eigen” 
opslag-kastje.

Donderdag 12 en 26 oktober 
van 09.30 tot 11.30 uur. Kos-
ten 8 euro voor 2 bijeenkom-
sten, inclusief koffie/thee. 
Opgeven op het kantoor van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren, op de eerste etage van 
Dorpshuis De Zwaan, Mid-
delweg 5, 1911 EA Uitgeest, 
telefonisch: 0251 – 31 90 20 
of via s.u.s@inter.nl.net.

Uitgeest - Door een getuige 
werd in de nacht van zater-
dag op zondag rond twee uur 
een harde klap gehoord op 
de parkeerplaats op het Sta-
tionsplein. Vervolgens zag hij 
dat een ruit van een gepar-
keerde personenauto was in-
geslagen. Het was niet duide-
lijk of er iets was ontvreemd. 
De eigenaar is benaderd.

Autoruit 
ingeslagen

Uitgeest - De politie hield 
donderdag snelheidscontro-
les op de Provincialeweg en 
de Geesterweg. Bij eerstge-
noemde controle overtraden 
zes van de 500 passanten de 
maximaal toegestane snel-
heid. Op de Geesterweg werd 
de snelheid van 694 passan-
ten gecontroleerd. 49 auto-
mobilisten reden te hard.

Snelheids-
controle
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Ophaaldata restafval
In week 40 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als 
volgt:
wijk 1, maandag 2 oktober; wijk 2, dinsdag 3 oktober; wijk 3, 
woensdag 4 oktober; wijk 4, donderdag 5 oktober; wijk 5, 
vrijdag 6 oktober.

BURGERLIJKE STAND
GEBOREN 
Vigo Maria Wilhelmus Bekkers, zoon van A. Bekkers en A.J.M. Sombroek

Met inspraak vraagt de overheid u om mee te denken om zo tot bete-
re besluiten te komen. Uw mening telt als het gaat over het verbete-
ren van de verbinding van de A8 met de A9. Door een inspraakreactie, 
ook wel een zienswijze genoemd, in te dienen op de resultaten van de 
planstudie geeft u aan met welke punten u het wel of niet eens bent 
en waarom. De inspraakperiode loopt tot en met zondag 1 oktober.

Hoe kunt u inspreken? 
U kunt uw zienswijze op de resultaten van de planstudie Verbinding 
A8-A9 bij voorkeur indienen via het speciale webformulier op de web-
site www.verbindingA8-A9.nl. In uw zienswijze geeft u in uw eigen 
woorden aan waar u het wel of niet mee eens bent. U moet uw ziens-
wijze voorzien van uw naam, adres en woonplaats. Ook kunt u uw 
zienswijze mailen naar A8-A9@noord-holland.nl of per post opsturen 
naar:
Provincie Noord-Holland, t.a.v. de heer T. van Eijk 
o.v.v. zienswijze planstudie Verbinding A8-A9/referentienummer: 
969948. Postbus 3007, 2001 DA Haarlem

Wat gebeurt er met uw inspraakreactie? 
Als u uw reactie digitaal heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbe-
vestiging. Op alle zienswijzen wordt ingegaan in de Nota van Beant-
woording. In deze nota wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen 
aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen. Rond de jaarwisseling 
besluit Gedeputeerde Staten over een definitief voorkeursalternatief. 
Daarna wordt het in februari 2018 voorgelegd aan Provinciale Staten.

Tot 1 oktober inspraakreacties 
voor Verbinding A8-A9

Wethouder Antoine Tromp kreeg afgelopen vrijdag door het bestuur 
van de Stichting Uitgeester Senioren de petitie ‘de SUS moet blijven’ 
overhandigd, die getekend werd door ruim 500 sympathisanten van de 
S.U.S. Elders in deze krant meer nieuws over het tot nader order voort-
zetten van de professionele ondersteuning van de S.U.S. door de ge-
meente Uitgeest.

Petitie voor wethouder Tromp

Het gemeentehuis (Middelweg 28) is geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Op woensdagmiddag bovendien van 
13.30 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.
De gemeentewerf (Molenwerf 27) is open van maandag tot en met vrij-
dag van 08.30 tot 15.45 uur en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur.
 

Openingstijden

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

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

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

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

Staat u straks aan het roer in Uitgeest?

De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op 
donderdag 28 september. De bijeenkomst in de raadzaal begint om 
20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende onderwer-
pen:
- Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied 
- Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding Jumbo supermarkt 
- Zienswijze voorkeursvariant A8-A9 
- Ontwikkelkaders herontwikkeling Erfgoedpark De Hoop 
- Garantstelling lening MHCU
Voor meer informatie: raadpleeg het Raadsinformatiesysteem, via de 
homepage van www.uitgeest.nl

Vergadering gemeenteraad 

Deze week vergaderen twee van de drie raadscommissies. De verga-
deringen zijn openbaar, worden gehouden in de raadzaal van het ge-
meentehuis en beginnen telkens om 20.00 uur. Het overleg van de 
commissie Samenlevingszaken (was gepland voor maandag 2 oktober) 
gaat deze maand niet door. 
De agenda van de commissie Grondgebiedzaken (dinsdag 3 oktober) 
vermeldt onder meer:
- Financiering onderwijshuisvesting IKC 
- Ontwerp Omgevingsvisie 
- Voorbereidingskrediet herinrichting Meldijk, Sluisbuurt en Langebuurt 
Bij de commissie Algemene Zaken en Financiën (donderdag 5 oktober) 
gaat het onder andere over:
- Beheerverordening begraafplaatsen 

Raadscommissies vergaderen
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