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Eindelijk tweede veld voor MHCU!
Uitgeest - Donderdag-
avond 24 september is na 
jarenlang praten, discussië-
ren, voorstellen indienen en 
bespreken de kogel door de 
kerk gegaan: Mixed Hoc-
key Club Uitgeest (MHCU) 
krijgt eindelijk twee nieuwe 
hockeyvelden! 

Onder grote belangstelling 
van veel MHCU-leden (met 
name de jeugd was sterk 
vertegenwoordigd) ging 
de raadsvergadering van 
de Gemeente Uitgeest van 
start. Twee weken eerder 
had de commissievergade-
ring reeds positief gerea-
geerd op het voorstel voor 
twee nieuwe kunstgras-
velden in Uitgeest. MHCU, 
nu spelend met 350 leden 
(waarvan bijna 300 jeugd-
leden) op één verouderd 
kunstgrasveld, heeft drin-
gend een tweede veld no-
dig om gezond te blijven en 
alle leden voldoende speel-
ruimte te kunnen bieden. In 

het voorstel wordt het huidi-
ge veld vervangen door een 
nieuwe toplaag en wordt 
een tweede, nieuw kunst-
grasveld aangelegd. Dit 
tweede veld zullen de hoc-
keyers van MHCU gaan de-
len met korfbalvereniging 
Stormvogels. Dit wordt bin-
nen het huidige complex 
van beide verenigingen ge-
realiseerd.
Voor de bespreking van 
het agendapunt deed MH-
CU-voorzitter Jaap Bos een 
laatste emotionele oproep 
dat na jaren strijd het twee-
de veld er nu echt moet ko-
men om het voortbestaan 
van MHCU te waarborgen. 
Daarna gaven de verschil-
lende politieke partijen hun 
mening over de financiën (7 
ton investering), het maat-
schappelijke belang van 
goede sportvoorzieningen 

en de jarenlange belofte 
aan MHCU die nu eindelijk 
ingelost moet gaan worden. 
Tevens werd de hockeyclub 
uitdrukkelijk bedankt voor 
de bereidheid een eigen bij-
drage van 100.000 euro te 
leveren in het plan. Uitein-
delijk werd tot grote vreug-
de van de aanwezigen het 
voorstel unaniem afgeha-
merd door burgemeester 
Wendy Verkleij.
Mixed Hockey Club Uit-
geest kan weer met ver-
trouwen naar de sportie-
ve toekomst kijken en ver-
der groeien! Samen met de 
Gemeente Uitgeest en korf-
balvereniging Stormvogels 
zullen komende maanden 
de plannen uitgewerkt gaan 
worden om te komen tot re-
alisatie van de twee nieu-
we velden in de zomer van 
2016.  
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Spaar nu voor
Bibiza hangers 
en oorbellen 
van Swarovski

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

HERFST-
WANDELING 
OP WESTERVELD
4 OKTOBER
14.00 UUR

Zie elders in deze krant.
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Tafeltennis
Uitgeester Scholen Cup

Uitgeest - Op zondag 1 no-
vember organiseert Tafelten-
nisvereniging Uitgeest voor al-
weer de 6e keer de Uitgees-
ter Scholen Cup, een toernooi 
voor alle Uitgeester basis-
school leerlingen die in groep 
6, 7 of 8 zitten. Op deze leu-
ke sportdag zullen maximaal 
36 kinderen tegen elkaar strij-
den om de tafeltenniskampi-
oen van Uitgeest te worden. 
Wil je eerst (gratis) oefenen 
en trainen voor het toernooi? 
Dat kan! Op de volgende da-
gen kun je gratis twee uur-
tjes, onder begeleiding van er-
varen spelers, oefenen: don-
derdag 1, 8, 15, 22 en 29 ok-
tober van 19.00 tot 21.00 uur. 
Het US Cup 2015 toernooi zelf 
wordt gehouden op zondag 1 
november. Je moet uiterlijk om 
09:45 aanwezig zijn. Om 10:00 
uur beginnen de eerste wed-
strijden. 
Deelname kost 5 euro per per-
soon. Na inschrijving krijg je 
op het ingevulde e-mailadres 
een bericht met een inschrij-
vingsbevestiging en beta-

lingsinstructies. Ongeveer een 
week voor het toernooi ont-
vang je nog een email met al-
le details; regels, tijden, enzo-
voort. De uiterste inschrijfda-
tum is donderdag 8 oktober en 
de uiterste betalingsdatum is 
donderdag 22 oktober. Schrijf 
je nu dus snel in voordat het 
toernooi vol zit! Ga naar www.
ttvu.nl om je in te schrijven. 
Nog vragen? Stuur dan een 
email naar uscup@ttvu.nl.

Jan Krom 25 jaar EHBO-er
Uitgeest - De Uitgees-
ter EHBO-vereniging heeft 
haar voorzitter Jan Krom in 
de bloemetjes gezet en ver-
wend met de nodige pre-
sentjes vanwege zijn 25-ja-
rig jubileum bij de vereni-

ging. Dit winterseizoen zal 
er weer een nieuwe begin-
nerscursus starten. U kunt 
zich aanmelden via e-mail: 
ehbouitgeest@gmail.com of 
bij Jan Krom, Verzetstraat 7 
tel. 0251-310150.

Uitgeest - De redactie van 
de Uitgeester Courant is op 
zoek naar mensen die hun 
jeugd in Uitgeest hebben 
doorgebracht en de gro-
te stap hebben gewaagd om 
naar het buitenland te ver-
huizen. Onze redacteur Mo-
nique Teeling wil graag con-
tact met hen leggen om hun 
oude plaatsgenoten te laten 
weten hoe het ze is vergaan 
sinds hun emigratie naar het 
buitenland. 
Aanmelden kan door een 
e-mail te sturen met de 
contactgegevens van de 
betrokkene(n) naar kan-
toor@uitgeestercourant.nl.

Gezocht:
Uitgeesters in 
het buitenland

Uitgeest - Vorige week don-
derdag is tijdens de ge-
meenteraadsvergadering het 
agendapunt om een besluit 
te nemen over Park Oudgeest 
van de agenda gehaald. 

Besluit over Park Oudgeest uitgesteld

Grote belangstelling 
voor jeugdschaken
Uitgeest - Na het persbericht van vorige week 
heeft de schoolgaande jeugd van Uitgeest mas-
saal gehoor gegeven aan de oproep om eens een 
proefles bij de plaatselijke schaakclub bij te wo-
nen. Een enorm succes, want om iedereen te la-
ten zitten moest er op enig moment zelfs een tafel 
worden bijgeschoven. Geheel tegen de prognose 
in bleven de meisjes tijdens deze eerste kennis-
makingsavond duidelijk in de meerderheid, maar 
of dit zo zal blijven is echter nog maar de vraag. 
De verwachting is namelijk dat er op korte termijn 
nog jongens zullen zijn die met hun kennis van het 
spel niet achterop willen raken.  
Opgeven kan op vrijdagavond vanaf 19.00 uur in 
Dorpshuis de Zwaan. Een proefles doen? Meld je 
aan via kallisto@planet.nl. (Frans van der Eng)  

Bijeenkomst over 
structuurvisie Uitgeest

Uitgeest - De gemeente Uitgeest gaat een Struc-
tuurvisie voor de jaren 2015-2030 opstellen. De 
bewoners worden betrokken bij de plannen voor 
de inrichting van hun dorp. Hoe kan Uitgeest 
mooier, veiliger en leefbaarder worden? U kunt uw 
mening, wensen en ideeën hierover geven tijdens 
een inspraakbijeenkomst georganiseerd door de 
Stichting Uitgeester Senioren. Gijs Kornmann is de 
projectleider en zal de bijeenkomst leiden. 
Maandag 12 oktober van 13.30 – 15.30 uur in 
Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5 te Uitgeest. 
Toegang en koffie/thee zijn gratis. Graag vooraf 
aanmelden bij de Stichting Uitgeester Senioren, 
telefoonnummer: 0251-319020.

Dit gebeurde op verzoek van  
de fractie van de PU. Een ver-
zoek dat ondersteund werd 
door andere partijen. Men 
vond dat ze momenteel over 
te weinig informatie over dit 

plan beschikten om een ge-
degen standpunt in te ne-
men.. 
De PU vroeg om een maand 
uitstel en dit werd dus geho-
noreerd.

Werkzaamheden aan wegdek Provincialeweg N203 over Assumer 
Vaart in Uitgeest
 
 
Provincie Noord-Holland voert vanaf 
5 oktober tot en met 11 oktober 2015 
onderhoudswerkzaamheden uit aan het 
wegdek  van de Provincialeweg over de 
Assumer Vaart.
 
De weg wordt gedeeltelijk afgesloten. 
Verkeer naar Uitgeest kan gebruik blijven 
maken van de Provincialeweg  richting 
Uitgeest. Verkeer vanuit Uitgeest richting 
de A9 wordt omgeleid met borden. 
Uitgeest uitrijden kan dan alleen via 
de noordkant (richting Akersloot) of de 
zuidkant (richting Heemskerk).

De provincie combineert de 
werkzaamheden aan het wegdek bij 
Uitgeest met de huidige werkzaamheden 
aan de N203 tussen Uitgeest en Castricum. 
Hierdoor wordt de hinder beperkt omdat 
deze omleiding alleen geldt voor verkeer 
vanuit Uitgeest. Verkeer vanuit Limmen en 
Castricum wordt al omgeleid vanwege

 
 
het groot onderhoud aan de Provicialeweg 
N203 tussen Uitgeest en Castricum.

Omleidingen
Verkeer wordt omgeleid via de Jacoba van 
Beierenlaan richting Heemskerk of via de 
Geesterweg richting Akersloot en kan daar 
bij de aansluitingen van de A9 de weg 
vervolgen.

Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden 
kunnen weggebruikers bellen naar 
het provinciale Servicepunt Wegen 
en Vaarwegen, tel: 0800-0200600 
(gratis). Actuele informatie over de 
werkzaamheden en omleidingskaart staan 
op de website: www.infoN203.nl.



Clubkampioenen 2015 
TC Uitgeest bekend

Uitgeest - Mooi nazomerweer en 
een enkele bui tekenden drie we-
ken van spannende clubkampioen-
schappen bij Tennisclub Uitgeest. 
Deze editie kende 10 procent meer 
deelnemers en tenniswedstrijden 
dan 2014. De organisatie had geko-
zen voor een nieuwe opzet, waarbij 
de deelnemers waren ingedeeld op 
basis van actuele ranking. Dat lever-
de andere, uitdagende wedstrijden 
op, op ieder niveau. Op de slotdag 
was het een en al spektakel op alle 
banen. De 54 uiteindelijke winnaars 
hebben hun prijs verdiend: eeuwige 
roem en hun foto een jaar lang op 
de Wall of Fame in het clubhuis.

Overzicht finalisten:
GD 40+ A: 1 Jan Mostert/Ingrid Ko-
nijn, 2 John Putter/Ester Huijg; GD 
40+ C: 1 René Welboren/Bernadet-
te Betjes-Visser, 2 Jac Knol/Mari-
an Visser; GD 40+ B: 1 Jan Stegink/
Anja Bakker, 2 Hans Koek/Lian-
ne Koek-Stengs; DD 40+ C: 1 Mar-
jon Twijnstra/Renee de Wit-Blan-
ken, 2 Sylvia Krom/Sabine Tuin-
De Vries; DD 40+ D: 1 Ilse van der 
Ham/Lucienna Hellenaar, 2 Marlies 
Crok/Anneke Guit-Hof; DD 40+ A: 
1 Nicolette Derks-Kaandorp/Marja 
Nauta, 2 Inge Heijne-Mulder/Mie-
ke Walsmit-Buur; DD 40+ B: 1 An-
ja de Jong/Yvonne van der Kommer; 
2 Anja Bakker/Leonie van Leeuwen; 
HD 40+ C: 1 Jaap Jan Nauta/Roe-
lof Postma, 2 Gert-Jan Betjes/Pe-
ter Groen; HD 40+ E: 1 Jan Her-
le/Luc Smit, 2 Erwin Bakkum/Mar-
co Koning; HD 40+ A: 1 Enrico Bak-
ker/Jan Mostert, 2 Ron Lommers/
Hans Ruiter; HD 40+ B: 1 Marko 
Brands/Marco Wollrabe, 2 Tjerk Bal-
tjes/Tom van Leeuwen; HD 40+ D: 
1 Dick Groen/Jacques Martens, 2 
Cor Muhren/John de Vries; HE 40+ 
C: 1 John de Vries, 2 Jan Herle; HE 
40+ A: 1 Dick Groen, 2 Erik Sondorp; 
HE 40+ B: 1 Gert Zwitser, 2 Den-
nis Tonin; GD 18+ A: 1 Timo Huis-
man/Maaike Groen, 2 Stephan Bak-
ker/Rosanne Weijers, GD 18+ B: 1 
Mike Schröder/Linda Pletting; 2 Ja-
cob Groenink/Monique van Baste-
laar; GD 18+ C: 1 Bart Mul+Bodil 
Mul, 2 Ernst Tiemeijer/Denise Tie-
meijer; DD 18+ A: 1 Catlin Lubbers/
Rosanne Weijers, 2 Moniek Boot/

Mirjam Brouwer-Van Der Pol; DD 
18+ C: 1 Wendy Goeman/Corinne 
Stam, 2 Anneloes Brinkman/Anne-
ke Mijnen-Van Kampen; DD 18+ B: 
1 Annelies Jonker/Emilie Putter-Sin-
tenie, 2 Bodil Mul/Denise Tiemeijer; 
HD 18+ D: 1 Jasper Brouwer/Frenk 
van Rijn, 2 Maarten Admiraal/Paul 
Vosse; HD 18+ A: 1 Perry Meijer/Tim 
van Osch, 2 Stephan Bakker/Isidoor 
Stuifbergen; HD 18+ B: 1 Ward Ren-
tenaar/Luuk Stoops, 2 Marcel Nie-
len/Thijs Nielen; HD 18+ C:  1 Cas 
Lommers+Ron Lommers, 2 Tristan 
Brinkhuis/Martijn Jonkers;  DE 18+ 
B: 1 Esmee Lommers, 2 Marlies 
Crok, DE 18+ A: 1 Jolanda Roden-
burg-Pepping, 2 Esther Krom; HE 
18+ C: 1 Art van Son, 2 Jeroen Cas-
tricum; HE 18+ A: 1 Sebastiaan Ad-
miraal, 2 Henk Brouwer; HE 18+ B: 
1 Marko Brands, 2 Martijn Jonkers; 
DE - Clubkampioen 1 Mariëlle Stam, 
2 Aruna Brouwer; HE - Clubkampi-
oen: 1 Stephan Bakker, 2 Sebastiaan 
Admiraal.

De clubkampioenen Stephan Bakker 
en Mariëlle Stam

Uitgeester Courant 

 
 
 
 

PC of Laptop Repareren? 
Hulp nodig bij Windows 10? 

 

Computer Center Uitgeest 
Molenwerf 21-A Tel. 0251 312 312 

 
- nakijken, opschonen, repareren v.a. €49 
- herinstalleren Windows en data v.a. €79 
- verkoop nieuwe & gebruikte pcÕ s & laptops 
- printers, toetsenbord/muis, boxensets 
- wifi routers, back-up schijven, kabels 

 
www.computercenteruitgeest.nl 
info@computercenteruitgeest.nl 

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d

1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Walnoot Karamel Amandelspijs 
Boterkoek  € 7,50
Roomboter Amandelspeculaas 
pakje  € 3,95
Aardbeien-stoofperen Sloffen € 8,95 
Advertentie geldig tot en met 15 oktober 2015

Lekker bij...
   De Frites!

FRIT ESSAUS

HiEPERHiEPER
PiEP(ER)PiEP(ER)

 Fr i e t j e s  e t e n  b i j  F a m i l y  i s  e e n  f e e s t !

DEDE

Actieprijs geldig in oktober 2015. Op=op!

GRATIS bij besteding 
vanaf 10 euro 

Losse verkoopprijs e1.95

Maak kans op 
een jaar lang 

GRATIS frites!
Volg de stappen en verbouw je 

eigen Family frietjes. Kleur de

figuurtjes in, knip ze uit en geef ze 

een plekje.

Wat je moet doen 

om te winnen:

Like Family en deel een foto

van jouw knutselplaat op onze

 Facebook met #HieperdePieper

FAMILY UITGEEST
Middelweg 50  1911 EH Uitgeest

Tel. 0251 - 31 24 34
Openingstijden: ma: 12.00 - 20.00 uur, 

di - zo: 12.00 - 23.00 uur
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Bakkum - De Wico’s, Le-
gend, Jukebox, the Barnbees 
en La Stampa; deze bands 
zijn erbij op de kermis in Bak-
kum in hotel Borst. De groot-
ste reünie van Castricum en 
omstreken vindt plaats op 
9, 10 en 11 oktober. Willem 
Borst en zijn  zoon Fabian 
hebben er weer zin in. Op het 
plein is de kermis aangekleed 
met nostalgische kraampjes 
met oliebollen, suikerspin-
nen en meer en er staat on-
der andere een zweefmolen.

Vrijdag 9 oktober vanaf 21.00 
uur speelt Shoreline de zaal. 
Shoreline staat al jaren ga-
rant voor gezelligheid. De 
band kan putten uit een 
enorm repertoire dat staat als 
een huis. 

Zaterdag 10 oktober om 21.00 
uur gaat het feest verder met 
in het café De Wico’s met een 
feestrepertoire. In de zaal kan 

iedereen genieten van de co-
verband Jukebox. Het reper-
toire, bestaande uit meer dan 
200 nummers en medleys in 
alle stijlen, is voorzien van vi-
deobeelden die synchroon 
met de muziek meelopen. 
Dit maakt het meezingen en 
meedansen voor de feeste-
lingen nog leuker. 
Zondag 11 oktober om 17.00  
uur gaat Duo de Wico¹s weer 
verder met waar ze gebleven 
waren. In de zaal wordt het 
feest met La Stampa (foto) en 
de The Barnbees. La Stam-
pa verstaat de kunst van het 
feestvieren als geen ander. 
The Barnbees spelen rocka-
billy en country. Net zoals vo-
rig jaar wordt het kermisfeest 
uitgebreid met tenten en er 
komt een overkapping over 
de weg, zodat bij slecht ie-
dereen warm en droog bui-
ten kan staan. Toegang is 
achttien jaar en ouder, legiti-
matie verplicht.

Gratis naar Poetry Slam
Castricum - Op vrijdag-
avond 9 oktober vindt in de 
nieuwe zaal van cultuurpo-
dium De Bakkerij de North 
Sea Poetry Slam plaats. Dit 
is een voordrachtswedstrijd 
waarbij poëzieperformers de 
strijd met elkaar aangaan en 
het publiek een belangrij-
ke stem heeft in het bepalen 
van de winnaar. Poetry Slams 
zijn momenteel populair in 
Nederland, omdat het zul-
ke bruisende poëzieavonden 
zijn. Dat geldt zeker voor de-
ze avond, die De Bakkerij en 

North Sea Poetry gezamenlijk 
hebben opgezet. In de line-
up zitten dichters die eerder 
in de finale van het NK Poe-
try Slam stonden, de stads-
dichter van Tilburg, de voor-
malig stadsdichter van As-
sen en anderen met een ste-
vige reputatie in poëzievoor-
dracht. Muziek is door sin-
ger-songwriter Hebe Vrijhof. 
Presentatie: muzikant-schrij-
ver Jaap Boots. Entree: gratis. 
Aanvang: 20.30 uur. Op za-
terdagavond 10 oktober is er 
nóg een poëzieavond in Cas-

tricum: de North Sea Poe-
try Show, met o.a. Bart Cha-
bot. Meer info en reserveren: 
www.northseapoetry.nl. Op 
de foto dichter Fred de Vries.

Inloopspreekuur Happy Homework
Castricum - Vanaf oktober 
houdt Happy Homework  in-
loopspreekuren in de biblio-
theek. Tijdens deze inloopu-
ren kunnen ouders, leerlin-
gen en studenten de meest 
uiteenlopende onderwijsvra-
gen stellen. 
Een bezoek aan de inloop-
spreekuren en een advies 
zijn geheel kosteloos. Het 
eerste inloopspreekuur is op 

12 oktober. Happy Home-
work biedt vanaf dit school-
jaar professionele educatie-
ve begeleiding aan in de bi-
bliotheek Kennemerwaard. 
Vanuit de bibliotheek onder-
steunt Happy Homework kin-
deren uit zowel het basison-
derwijs als voortgezet on-
derwijs met diverse begelei-
dingsprogramma’s. Happy 
Homework is een professio-

neel scholingsinstituut. Het 
instituut verzorgt voor leerlin-
gen uit het basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs huis-
werkbegeleiding, bijles, ci-
to/nio-training, rekentrainin-
gen en meer. De inloop is van 
19.00 tot 19.30 uur. 

De volgende inloopspreek-
uren vinden plaats op 26 ok-
tober en 7 december.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 10.00 uur
Romeo And Juliet - Royal Opera House

woensdag 20.00 uur
Ja, ik wil! - Ladies Night

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 11.00 & 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 & 20.00 uur

Holland Natuur in de Delta
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
woensdag 20.15 uur

45 Years
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 21.15 uur  zondag 16.00 uur
The Maze Runner: Scorch Trials - 3D

vrijdag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Mia Madre

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

  Schone Handen
vrijdag 21.15 uur  zaterdag 16.00 uur

Amy
woensdag 15.00 uur   
Pan - 3D (NL)
zaterdag 13.00 uur   

zondag 13.30 uur   woensdag 13.30 uur   
Keet & Koen

zaterdag 13.00 uur   
zondag 13.30 uur   

Hotel Transsylvania 2 - 3D (NL)
zaterdag 16.00 uur   

woensdag 15.15 uur   
Hotel Transsylvania 2 - 2D (NL)

Programma 1 okt t/m 7 okt 2015

Romeo and Juliet
De beroemde versie van Ken-
neth MacMillan van Shake-
speare’s romantische tra-
gedie op Prokofievs mag-
nifieke muziek keert te-
rug als opening van het sei-
zoen 2015/2016 van het Roy-
al Opera House Live Cinema. 
Deze Romeo and Juliet is rijk 
aan het zwierige straatleven 

van Verona en aan zwaard-
gevechten en feesten, maar 
MacMillans focus is altijd ge-
richt op de complexe emo-
ties van de jonge geliefden - 
vooral op die van Juliet, van 
het uitzinnige geluk van haar 
eerste liefde tot de schok-
kende, volwassen gewaar-
wording van haar noodlot. 

Dracula en zijn vrienden zijn 
weer terug voor een mon-
sterlijk grappig avontuur in 
Hotel Transsylvanië 2. Alles 
lijkt op rolletjes te lopen in 
Hotel Transsylvanië. Achter 
gesloten kisten maakt Dra-
cula zich echter zorgen dat 
zijn schattige kleinzoon Den-
nis, een half-mens/half-vam-

Hotel Transsylvanie 2
pier, nog geen tekenen laat 
zien dat hij een vampier is. 
Terwijl Mavis samen met Jo-
nathan voor het eerst op be-
zoek gaat bij haar menselij-
ke schoonouders, schakelt 
Vampa Dracula zijn vrienden 
in om Dennis een ‘monster-
in-opleiding’ training te ge-
ven. 

Topartiesten in A9Studios
Uitgeest - Zaterdag 26 sep-
tember is het concertpro-
gramma van dit seizoen in de 
A9Studios geopend met een 
uitverkochte show van de 
Edwin Evers band. Het vol-
gende concert is van René 
Froger, Jeroen van der Boom 
en Gerard Joling op zaterdag 
10 oktober. Deze drie heren 
worden vergezeld door de 
muziekformatie Gents. 
Zondagmiddag 18 oktober 
komen ruim veertig Neder-
landstalige topartiesten in 
de A9 Studios. Tussen tus-
sen 14.00 en 18.00 uur ver-
schijnen zij voor de camera’s 
verschijnen van het intussen 
populaire tv-programma Top-
pers van Oranje met weke-
lijks ruim 700.000 kijkers, in 
de A9 Studios in Uitgeest.
Vinzzent, Helemaal Hol-
lands, Tino Martin, Sieneke, 
Peter Beense, Jaman, Alex, 
John de Bever, Mick Har-
ren, Billy Dans, Wesly Bronk-
horst, Hans Steiger, Ronnie 
Ruysdael, Gino Graus, Jef-
frey Heesen  en vele ande-
ren zijn van de partij. Langer 
genieten voor de fans van 
Tino Martin (foto) en Wesly 
Bronkhorst wordt het omdat 
met deze beide toppers een 

mini-special zal worden op-
genomen.
Iedereen die vooraf één of 
meerdere tickets online be-
steld maakt kans op één van 
de bungalowvakanties met 
de hele familie of vrienden-
groep in één van de Euro-
parcs-parken in Nederland. 
Surf hiervoor naar de web-
site van Toppers van Oranje, 
www.toppersvanoranje.tv.

Later dit seizoen komen 
Van Dik Hout, Waylon, Miss 
Montreal of Trijntje Ooster-
huis naar Uitgeest. Kaarten 
hiervoor zijn al in de verkoop 
op www.a9studios.nl en bij 
de vestigingen van Primera.
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Doe-middagen 
Technisch College Velsen
IJmuiden - Op woensdag 
7 oktober, woensdag 11 no-
vember en woensdag 9 de-
cember organiseert het Tech-
nisch College Velsen weer 
doe-middagen voor leerlin-
gen van de groepen acht van 
de basisscholen in de regio. 

Achtstegroepers kunnen 
kennis maken met de school. 
Niet door stil te zitten en te 
luisteren, maar door te doen! 
Uiteraard wordt er op de-
ze middag een techniek-
werkstuk gemaakt. Maar ook 
technisch tekenen komt aan 
bod, en de verzorging van de 
inwendige mens.
Het Technisch College Vel-
sen wordt steeds meer een 
begrip in de IJmond, maar 
ook in de wijde omgeving. 
Diverse tv-actualiteitenpro-
gramma’s hebben aandacht 
aan de school besteed, om-
dat de laatste jaren het besef 
is doorgebroken dat er in de 
toekomst een enorm tekort 

aan vaklieden gaat ontstaan. 
Het Technisch College Velsen 
is één van de weinige VM-
BO-scholen in Nederland, 
die nog helemaal in techniek 
gespecialiseerd is. Het stelt 
zich ten doel om haar leerlin-
gen af te laten studeren als 
‘junior-vakman’. Een vervolg-
opleiding aan het MBO zorgt 
daarna voor een prima start-
positie op de arbeidsmarkt.

De komende maanden zullen 
alle leerlingen van de groe-
pen acht van de basisschool 
een keuze moeten maken 
voor een vervolgopleiding. 
Voor leerlingen die van die 
typische ‘doe’-kinderen zijn, 
is het Technisch College Vel-
sen een prima plek. Via 0255-
514006 kan men een plaats-
je reserveren. De doe-mid-
dag begint om 13.30 uur en 
duurt tot 16.00 uur. Het aan-
tal plaatsen is beperkt. Zie 
ook www.technischcollege-
velsen.nl.

New York Pizza is geopend!
De smaak van Manhattan in Limmen

Limmen – De bakken met 
gesneden groenten zijn ge-
vuld en zorgvuldig afgedekt, 
de ovens staan aan en de in-
richting is brandschoon en 
compleet; eigenaar Virun 
Dauwan (32) staat te pope-
len om te beginnen. Vorige 
week is New York Pizza ge-
opend achter Firezone, het 
tankstation op de Rijksweg 2. 
,,Het draait hier allemaal het 
afhalen en bezorgen van een 
breed assortiment pizza’s van 
topkwaliteit, diverse pasta’s, 
verse salades, lekkere bijge-
rechten, goed ijs en een as-
sortiment frisdrank”, vertelt 
ondernemer Dauwan. ,,Er is 

een ruime keuze voor vege-
tariërs en een grappig kin-
dermenu.”
De grote inspiratie van New 
York Pizza kwam uit New 
York. ,,Het hoge servicege-
halte, de vernieuwende crea-
tiviteit en trendy stijl, het be-
lang van kwaliteit en hygië-
ne; New York Pizza laat zich 
hierdoor leiden. Maar het be-
langrijkste is natuurlijk lek-
ker eten. En dat bezorgen 
wij gewoon thuis in Limmen, 
Akersloot, Uitgeest en Cas-
tricum. Er wordt al gratis be-
zorgd vanaf 7,99 euro.” Het 
team dat onder leiding van 
Virun staat, helpt mee in de 

keuken en bezorgt de maal-
tijden. 
Zelf vindt Virun de pizza met 
vijf soorten kaas erg lekker: 
naast tomatensaus liggen 
er raclette, mozzarella, rode 
Cheddar, Goudse kaas, verse 
peterselie en gesmolten Par-
mezaanse op de pizza. ,,Het 
is ook mogelijk zelf een pizza 
samen te stellen”, vervolgt hij. 
,,Er is een keuze tussen een 
luchtige bodem met krokan-
te rand of een Italiaanse dun-
ne, krokante bodem. Er zijn 
verder mooie pastagerechten 
zoals lasagne en pasta met 
pesto, gegrilde kip, Parme-
zaanse kaas en rucola. Bij de 
salades kan gekozen worden 
tussen een ceasar- of balsa-
micodressing.” En er is meer. 
Krakend vers knoflookbrood 
bijvoorbeeld, Buffalo wings, 
nuggets of gebakken wed-
ges. Er is tot slot ijs van Ben 
& Jerry’s, Cornetto’s en muf-
fins, brownies, cakejes ge-
vuld met gesmolten choco-
lade en koek. Dat wordt lek-
ker eten! 
Tot 18 oktober is de twee-
de pizza met een doorsne-
de van 25cm gratis. Elke dag 
geopend van 16.00 tot 22.30 
uur. Bestellen en betalen kan 
eenvoudig via www.newyork-
pizza.nl.

Castricum - Zin om een 
klassiek Chinees spel te le-
ren spelen? Vrijwilliger Coo-
tje (77) doet het in zes maan-

Mahjong leren? dagmiddagen. Zij heeft 
plaats voor twee personen. 
Mahjong heeft 144 mooie 
stenen, met bijvoorbeeld dra-
ken en seizoenen. Van de-
ze stenen moet een vierkan-
te Chinese muur worden ge-

bouwd. Ieder krijgt dertien 
stenen en om de beurt en 
met veel geduld wordt een 
van de vele mogelijke com-
binaties gebouwd. Opgeven 
bij Cootje Koomen, tel.: 0251-
651669.

Castricum - Op maandag 
5 oktober wordt in stilte ge-
wandeld tussen de herfst-
kleuren in de duinen. De 
wandeling duurt ongeveer 
anderhalf uur en is circa vijf 
tot zes km lang. Verzamelen 
rond 9.30 uur op de parkeer-
plaats bij het informatiecen-
trum De Hoep aan de Zee-
weg in Bakkum. Deelname is 
gratis. Voor verdere informa-
tie: 0251 654064.

Stiltewandeling

Castricum - Parnassia 
Groep organiseert daarom 
workshops Stoppen met pie-
keren. Op donderdag 29 ok-
tober van 19.30 tot 22.00 uur 
in Geesterhage Geesterduin-
weg 3. Aanmelden via 088-
3582260 of via de mail pre-
ventie@brijder.nl.

Stop piekeren

Open dag bij jubilerende 
Dierenambulance

Regio - Dierenambulan-
ce Kennemerland bestaat 
40 jaar en houdt op dieren-
dag een open huis. Iedereen 
is op zondag 4 oktober wel-
kom om het onderkomen van 
de organisatie aan de Kleine 
Houtweg 35 in Heemskerk te 
komen bekijken. 

Ook is huis aan huis een 
krant verspreid met veel in-
formatie over de geschie-
denis van Dierenambulance 
Kennemerland. 
Tijdens de open dag kun-
nen kinderen paard rijden en 
schapen aaien. Verder zijn er 

spinnen, reptielen, uilen en 
fretten te bewonderen. Ver-
schillende bedrijven en or-
ganisaties zullen zich tijdens 
de open dag presenteren en 
voor de kinderen zijn er di-
verse activiteiten. 

Natuurlijk is iedereen in de 
gelegenheid om het pand 
en de dierenambulances zelf 
van binnen te bekijken. Vrij-
willigers van de organisatie 
zullen klaar staan om daar-
bij uitleg te geven. Ook wordt 
er een loterij georganiseerd. 
De open dag vindt plaats van 
12.00 tot 16.00 uur.
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Onthullingen rond de 
Slag om Castricum

Castricum - Op dinsdag 
6 oktober, de dag dat de 
Slag om Castricum herdacht 
wordt, is er een presentatie 
van Cor Prins rond dit onder-
werp. Cor is verbonden aan 
de Stichting Historisch Eg-
mond en heeft veel onder-
zoek verricht naar sporen 
rond de vergeten oorlog. Cor 
is al eens uitgenodigd als ex-

pert in het museum. Hij ont-
hult nieuwe feiten naar aan-
leiding van door hem zelf 
uitgevoerd onderzoek en er 
wordt aanvullende informa-
tie bekendgemaakt rond de 
in 2013 in de duinen ont-
dekte resten van een Russi-
sche soldaat uit 1799. De le-
zing begint om 20.00 uur en 
de toegang is vijf euro.

Nieuwe workshops bij 
De Oude Proeftuyn

Heemskerk - In de Oude 
Proeftuyn op de Zuiderwent-
weg 1 worden meerdere ke-
ren per week workshops 
groendecoraties aangebo-
den en er is weer een geheel 
nieuw programma. 
Maak bijvoorbeeld een her-
tenkop voor aan de muur. 
Het gewei bestaat uit salim, 

Het leven van 
een koster

Castricum - De verhalen-
groep Oud-Castricummers 
heeft Piet Kloes uitgeno-
digd om te vertellen over zijn 
hoofdkosterschap in de Pan-
cratiuskerk. Piet is al zestien 
jaar hoofdkoster en kan hier-
over een verhaal vertellen 
met ernst en humor. 
Geïnteresseerden kunnen op 
dinsdag 6 oktober van 10.00 
tot 12.00 uur bij de groep 
aanschuiven in het muse-
um van de werkgroep Oud 
Castricum, de Duynkant, 
hoek Geversweg/Duinen-
boschweg. Entree 2,50 euro. 
Opgeven bij  Welzijn Castri-
cum, tel.: 0251656562, e-mail 
info@welzijncastricum.nl.

Castricum - De serie oe-
cumenische vespers onder 
verantwoordelijkheid van de 
Raad van Kerken Castricum 
heeft dit jaar de psalmen als 
onderwerp. Zaterdag 3 okto-
ber wordt de vesper gehou-
den in de Dorpskerk vanaf 
17.00 uur. 
Jarek Kubacki zal een kor-
te overdenking houden. Er 
wordt gesproken over psalm 
23. Voorafgaand wordt er ge-
zongen, iedereen mag mee-
doen. Het is de bedoeling dat 
de deelnemers aan de liede-
renmiddag tijdens de vesper 
meezingen in het koor. Mee-
doen kost vijf euro, bestemd 
voor de bladmuziek. 

Het zingen begint om 13.30 
uur. Aanmelden bij jellejan@
jjklinkert.nl.

Psalm 23

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Akersloot - 20-09-2015: Thijs 
Min, zoon van Leonardus R. 
Min en Judith Kamphuijs. 
Castricum - 16-09-2015: Mi-
chel ter Maten, zoon van Ga-
briëlle ter Maten. 16-09-
2015, Savannah ter Maten, 
dochter van Gabriëlle ter Ma-
ten. 16-09-2015: Eva Wewer, 
dochter van Marc C. Wewer 
en Kim E. Meijer. 17-09-2015: 
Maud Isa Kruijswijk, dochter 
van Jacob W. Kruijswijk en 
Celine Heeren. 18-09-2015: 
Noura Ramaya Makken, 
dochter van Ramon F. Mak-
ken en Choumicha Boukhris-
sa. 19-09-2015: Isabel Fen-
na Guit, dochter van Jeroen 
W.G. Guit en Susanne Ove-
res. 19-09-2015: Dion Beem-
ster, zoon van Arthur Beem-
ster en Mirte Buré. 20-09-
2015: Gwen Joanna Scheffer  

dochter van Ragnar Scheffer 
en Beatrix C.C.M. Oudejans.

Huwelijk/geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 02-09-2015: 
Edwin Schouwstra en Inge 
J.C. Huisman. 23-09-2015: 
Rick van der Meijden en Judy 
Eskes. 23-09-2015: Adrianus 
L. de Graaf en Eva Drenth. 
Elders woonachtig - 18-09-
2015: Martijn Boer en Anja 
Burger. 19-09-2015: Soroush 
Aazami en Myrthe van Erp. 
19-09-2015: Benny Bax en 
Tricia A. Garman.
 
Overleden
Castricum - 19-09-2015: 
Adriana G.M. Jonkers, wedu-
we van Pieter M. Portegies. 
Limmen - 16-09-2015: Jo-
hanna C.M. Bakker, weduwe 
van Petrus J. Kaandorp.

Zonnige editie Amakloop
Akersloot - Ook dit jaar is 
weer op de laatste zondag 
van september de Amakloop 
gehouden; de 31e editie was 
zonovergoten. Bij de jeugd 
was het goud bij de hele mijl 
jongens voor Martijn Balde, 
Rick Thomasse werd twee-
de en Rowan Dekker derde. 
Bij de hele mijl meisjes wa-
ren dat Lise Lemsom, Amy 
Groot en Esmée Burgmeijer. 
Bij de halve mijl jongens was 
de hoofdprijs voor Thiemen 
Dekker, Jayden Talman werd 
tweede, gevolgd door Quin-
ten Burgmeijer, bij de halve 
mijl meisjes waren dat res-
pectievelijk Lisa v.d. Lee, Ka-
itlyn Groot en Caylée Talman. 
Daarna was het vervolgens 
de beurt aan de volwassen 
om te starten op de 5, 10 of 

15 kilometer. Bij de heren op 
de 15 km gingen de prijzen 
naar Joost van Galen (53:10), 
Siem Meijne (56:54) en Jas-
per Commandeur (59:02), bij 
de dames Dames 15km naar 
Eline Lute (1:05:57), Marlen-
ne de Groot (1:10:33) en Mar-
jan Seignette (1:12:58). Bij de 
heren 10km Gerard van der 
Berg (35:20), Jeroen Lute 
(38:49) en Jan Bot (39:33). Bij 
de dames 10km: Judith Pe-
terink (42:52), Judith Tamis 
(44:20) en Marjolijn Bijwaard 
(47:50). Bi de heren 5km: 
Bart Geersma (19:14), Jeffrey 
Stuyt (20:50) en Tristan de 
Jong (20:58) en bij de dames 
5km: Esmée Bakker (21:03), 
Moniek van Linden (21:47) 
en Judith Krom-Van Hesse-
lingen (23:02).

Castricum - Op 17 oktober 
geef Marleen Bos haar laat-
ste fotografi eworkshop van 
dit jaar en dit is dan ook de 
meest creatieve. Er wordt ge-
experimenteerd  met nieuwe 
technieken en kleuren. 
Onderwerpen zijn onder an-
dere: beweging, onscherp-
te, creatieve mogelijkhe-
den en dubbele belichting 
en de mooie herfst. Inschrij-
ven via:  info@marleenbos.nl. 
De workshop vindt plaats in 
het bos. 

Workshop 
fotografi e  

www. .nl

www. .nl

Liefhebbersdagen 
bij Kwekerij Loef

Velserbroek - De Liefheb-
bersdagen van Kwekerij Loef 
gemist? 
De komende twee weken is 
het mogelijk op vrijdag en 
zaterdag nog te genieten van 
het prachtige assortiment Ja-
panse esdoorns, heesters 
met schitterende herfstkleu-
ren, smaakvol fruit en kleur-
rijke vaste planten in com-

binatie met siergrassen. Tij-
dens de actiedagen krijgen 
klanten bij aankoop vanaf 
vijftien euro een grote zonne-
hoed cadeau. De extra Lief-
hebbersdagen zijn op 2 en 3 
oktober en 9 en 10 oktober. 
Kwekerij Loef is gevestigd 
aan de Rijksweg 255 in Vel-
serbroek. Zie ook www.kwe-
kerijloef.nl.

Liefhebbersdagen Liefhebbersdagen 

opgebonden op een frame. 
De kop zelf is van mos. Voor 
aan de buitenmuur, maar 
binnen is het ook een blik-
vanger. Er zijn ook verrassen-
de arrangementen waarbij de 
workshop wordt gecombi-
neerd met een lunch in res-
taurant Blond in Heemskerk 
of Sonnevanck in Wijk aan 
Zee. Het is bovendien moge-
lijk een workshop te reser-
veren voor een eigen groep-
je, waarbij men zelf hapjes en 
drankjes meeneemt. 

En er is meer, nog veel meer. 
Wie het gehele aanbod wil 
zien, doet er goed aan op de 
website te kijken: www.dou-
deproeftuyn.nl. Telefonisch 
reserveren kan via 0251-
241036 of mail naar info@
doudeproeftuyn.nl.
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Uitgeest - De TTV Uitgeest 
heeft weer een mooie wed-
strijdweek achter de rug. 
Team 2 heeft heel goed ge-
presteerd tegen VDO Uit-
hoorn. Patrick Rasch had het 
zwaar maar behaalde toch de 
volle winst. Ook voor teamle-
den Rene van Buren en Jelle 
van Werkhoven hadden het 
niet gemakkelijk, Jelle moest 
twee partijen zijn meerdere 
erkennen in zijn tegenstan-
der. Einduitslag: 8-2 voor TT-
VU.
Team 4 kwam er slecht van-
af. 7 van de 10 sets tegen De 

Volewijckers uit Amsterdam 
werden in 5 games gespeeld 
en maar twee keer kwam Uit-
geest als de sterkste van de 
tafel. Roger Schuddeboom 
pakte in één van de vijf-ga-
mers een punt en het twee-
de punt werd door Erik van 
Breukelen in de laatste set 
van de avond op het wed-
strijdformulier gezet. Eind-
uitslag 8-2 voor De Volewij-
ckers.
Team 3 speelde in Wormer-
veer bij Tazano 96. Billy Fa-
tels stapte als eerste naar de 
tafel en haalde in 4 games 

     Tafeltennisnieuws

Uitgeest - Zondag trad 
Stormvogels aan tegen kop-
loper Zaandam Zuid, die tot 
op dat moment een onge-
slagen status had. Niets te 
verliezen dus voor de ploeg, 
maar trainer/coach Van Duijn 
voelde de hele week al aan 
dat er een verrassing in de 
lucht zat. Zijn ploeg toont 
op de trainingen wekelijks 
aan zeer schotvaardig te zijn 
en de tegenstander staat dit 
speltype openlijk toe. Als de 
ploeg ook vandaag trefze-
ker zou zijn zouden de pun-
ten wel eens in Uitgeest kun-
nen belanden.

Stormvogels had geduren-
de de eerste helft continu het 
betere van het spel maar kon 
dit nog niet omzetten naar 
doelpunten. Het gevolg was 
dat beide ploegen elkaar in 
evenwicht hielden tot aan 
3-3 maar dat Zaandam Zuid 
vervolgens kon leunen op in-
dividuele kwaliteiten om uit-
eindelijk bij rust toch te kun-
nen rusten met een 6-4 voor-
sprong.  Van Duijn bena-
drukte tijdens de rust dat zijn 
ploeg veerkracht moest to-
nen. Niet alleen het spel do-
mineren, de tegenstander lag 
al min of meer op de knieen 
qua veldspel, maar ook aan-
vallend de vertaalslag naar 
doelpunten maken. Con-
ditioneel had de opponent 

het erg zwaar en de gebo-
den ruimtes werden groter. 
Eveline Nootebos paste de-
ze instructie bij aanvang van 
de tweede helft onmiddel-
lijk toe door twee treffers op 
rij te noteren. Nu erop en er-
over luidde het credo; Ge-
rard Valkering en Sebastiaan 
van den Bosch lieten er geen 
gras over groeien en de Uit-
geesters kwamen zowaar op 
voorsprong.  Gesterkt door 
vier opeenvolgende treffers 
bloeide de ploeg op. Welis-
waar moest er nog een te-
gentreffer geincasseerd wor-
den maar de ploeg van Van 
Duijn liet zich niet gek maken 
en hield de voorsprong vast 
door solide te blijven verde-
digen en aanvallend druk te 
blijven zetten. Bij een stand 
van 8-13 in het voordeel van 
onze dorpsgenoten was de 
wedstrijd gespeeld en blaak-
te de ploeg van zelfvertrou-
wen. Jeroen Kuijk scoorde op 
illustratieve wijze in de slot-
fase en Jord Betjes  bepaal-
de de eindstand op 9-15 door 
het benutten van een straft-
worp. De poule ligt nog hele-
maal open volgens Van Duijn, 
iedereen kan van iedereen 
winnen. Volgende week de 
thuiswedstrijd tegen WWSV 
en dan nog de kraker in de 
derby tegen HBC om de eer-
ste helft van het veldseizoen 
af te sluiten.  

     Korfbalflits
       Stormvogels

het eerste puntje binnen. Hij 
was in topvorm en won ook 
zijn andere twee enkelspel-
len. Ook Dennis Janssen won 
zijn eerste partij, ook al wilde 
hij vlak voor het eind zijn te-
genstander al feliciteren met 
de winst..... hij was een beetje 
de weg kwijt. Ook z’n twee-
de partij won hij. Nico Bal-
tus verloor zijn eerste twee 
enkels en de derde beloof-
de ook niet beter te wor-
den, maar hij won uiteinde-
lijk toch. Eindstant 7-3 in het 
voordeel van de mannen uit 
Uitgeest.
Team 1 speelde in Haar-
lem tegen TTV Spaarne. Het 
bleek een lastige avond voor 
het Team uit Uitgeest, niet al-
leen kwam de thuisspelende 
ploeg uit de 1e klasse, maar 
er zijn ook twee mooie da-
mes in het Team. Sommi-
ge mannelijke spelers heb-
ben daar extra moeite mee. 
Henk Spoelstra had daar 
echter geen last van. Hij won 
tegen de jonge dames, toch 
verloor hij tegen de haan uit 
het team. Patrick Schudde-
boom en Henk Spoelstra ze-
gevierden ook in de dub-
bel tegen de meiden. Patrick 
zorgde wel voor nagelbijten-
de games, maar de sets gin-
gen uiteindeijk verloren. Vic-
tor Tchernov kon het langst 
van de dames genieten. Te-
gen beide verloor hij zijn en-
kels in 5 games. Het resultaat 
was 7-3 voor de thuisspelen-
de ploeg uit Haarlem. (Billy 
Fatels)

Uitgeest - In de week van 
13 tot 19 september werd 
in Uitgeest door 35 collec-
tanten gelopen voor het 
Prinses Beatrix Spierfonds. 
Daarbij is 2.134 euro aan 
donaties opgehaald. Aan 
alle vrijwilligers en gulle ge-
vers: bedankt!
Voor 2016 is men op zoek 
naar een paar nieuwe col-
lectanten, vooral in de Lan-
gebuurt en de Meldijk in 
het dorp, in de Kleis de An-
na van Renesselaan en de 
Kleis zelf, en in de Koog de 
Bonkelaar en de Benesser-
laan. Heeft u nog twee uur 
over komend jaar? Neem 
dan contact op met Aagje 
Gosliga, tel. 0251-321175 of 
via e-mail: angosliga@ya-
hoo.com.

Opbrengst 
collecte 

Spierfonds

Presentatie Bank Beentjes
Uitgeest - Op woensdag 7 
oktober zal Bank Beentjes 
in Dorpshuis De Zwaan een 
fotopresentatie geven over 
‘Verdwenen bedrijfjes en ne-
ringdoenden’ (aanvang 19.30 
uur, eindtijd uiterlijk 22.00 
uur). 
Deze activiteit vindt plaats 
van in het kader van het vijf-
endertigjarig jubileum van 
de Vereniging Oud Uitgeest 
en is daarom alleen bestemd 
voor leden van de vereniging. 

De toegang is gratis. 
Aangezien maximaal 120 
personen de presentatie mo-
gen bijwonen, worden be-
langstellende leden vriende-
lijk verzocht om zich uiter-
lijk maandag 5 oktober per e-
mail aan te melden bij de se-
cretaris (secretaris@ouduit-
geest.nl) of via een briefje op 
het adres van Bank (Hoge-
weg 2, Uitgeest) onder ver-
melding van naam, adres en 
telefoonnnummer. 

Lezing over donorhart 
door Joke Limmen
Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert 
een lezing. Vijf jaar geleden 
redde het hart van een donor 
het leven van Joke Limmen 
uit Uitgeest. Met hernieuw-
de energie zet ze zich nu in 
voor meer bewustwording en 
donorregistratie. ‘Ik realiseer-
de me heel goed dat ik was 
gered doordat iemand an-
ders was overleden. Nu voel 
ik vooral intense dankbaar-
heid dat ik door mag leven’. 
Joke Limmen geeft een inter-
actieve lezing over haar ‘her-
nieuwde’ leven met een do-
norhart. 
Donderdag 8 oktober van 

09.30 – 11.00 uur in Dorps-
huis de Zwaan, Middelweg 
5 te Uitgeest. Kosten 2 euro 
inclusief koffie/thee. U kunt 
vooraf of aan de zaal een 
kaartje kopen bij de Stich-
ting Uitgeester Senioren, te-
lefoonnummer: 0251-319020. 

Lezing in Fort Veldhuis
Regio - Op zondag 4 oktober 
is er in het luchtoorlogmuse-
um Fort Veldhuis een presen-
tatie over Art Starrat, de bom-
menrichter van de Ameri-
kaanse B-17 bommenwerper 
met de nickname “No balls at 
all”. Dit vliegtuig maakte op 
24 februari 1944 bij Vijfhui-
zen een noodlanding. Dit is 

een unieke presentatie waar-
in Art Starratt zelf zijn ver-
haal over zijn oorlogservarin-
gen doet, in een door Frits en 
Janny Herfst bewerkte video. 
Dit is een zeer uniek human 
interest verhaal. De presen-
tatie begint om 14.00 uur. Het 
Fort bij Veldhuis ligt aan de 
Genieweg 1 in Heemskerk.
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Uitgeest - Afgelopen week-
end was het feestelijke slot-
feest van Zwembad De Zien 
maar dat betekent zeker niet 
dat er niets meer gebeurt 
achter de hekken. Vol trots 
blikken Jan Ros en Corry 
Mijnster in de gezellige kan-
tine terug op het eerste sei-
zoen dat zwembad De Zien 
op vrijwilligers draaide.
Jan: “Toen wij begonnen, wis-
ten we niks. Duidelijk was dat 
het niet alleen om een zwem-
bad ging maar dat wij in een 
netwerk zouden functione-
ren samen met organisaties 
die met ons een bijdrage wil-
den leveren voor het dorp. 
Op Koningsdag was de ope-
ning waar direct zevenhon-
derd mensen op af kwamen. 
Maar ook de avondvierdaag-
se werd over het zwembad-
terrein geleid. Hierdoor zag 
iedereen hoe het was op-
geknapt. Alles is in vrolijke 
kleuren geschilderd, er kwam 
een pannaveldje en de kanti-
ne met terras werd gemoder-
niseerd. Al vrij snel hadden 
wij honderdtwintig vrijwilli-
gers waaronder veel mensen 
die zeer professioneel zijn. 
In Els Veenis hebben wij een 
zwemjuffrouw gevonden, zij 
is technisch goed, de ouders 
zijn enthousiast en de kinde-
ren zijn dol op haar. Mensen 
hebben zich spontaan aan-
gemeld om toezicht te komen 
houden. Het is echt uniek dat 
ondanks tijdgebrek, vanwege 
carriëre en opvoeding, ou-
ders vrijwilliger bij het zwem-
bad willen zijn. Deze vrijwil-
ligers zijn van alle leeftijden 
en gaan leuk met elkaar om. 
Een veel gehoorde uitroep 
is ‘het zwembad is weer van 
ons, de sfeer als vanouds net 
als vroeger toen het zwem-
bad de spil van het dorp was’. 
Een mooier compliment kun 
je toch niet krijgen.”
Corry en Jan zijn het met el-
kaar eens, het was een maf 

jaar, een roalercoaster waar-
in zij iedere dag weer het wiel 
moesten uitvinden maar het 
eindigde altijd positief.
Corry: “In een whats app zie 
je regelmatig staan ‘we heb-
ben een probleem, maar ook 
al een oplossing’. Er is veel 
werk verzet en nu het zwem-
seizoen is afgelopen, gaat de 
technische ploeg aan de slag. 
Op 3 oktober staat de koffi e 
klaar voor de vrijwilligers die 

daarna op hun gebied gaan 
klussen. De bestrating wordt 
nagekeken, er komt een op-
slag, de heggen moeten ge-
snoeid en er komt extra ver-
lichting. Maar we krijgen ook 
een WinterZienprogram-
ma met een evenementach-
tig karakter. Er zijn ontwikke-
lingen en wij staan open voor 
initiatieven. Wij beginnen na-
tuurlijk met het Haakcafe ie-
dere woensdag van 10.00 tot 
12.00 uur. Een tipje van de 
sluier: in samenwerking met 
Scouting Uitgeest gaan we 
iets spannends organiseren 
rond Halloween wat wij af-
sluiten met een griezelfi lm op 
een bioscoopscherm van tien 
bij tien. Ook zit er een Kerst-
markt in de pen maar men 
kan het beste de site in de 
gaten houden.”
Dan, alsof het afgesproken 
is, zeggen beiden vrijwel te-
gelijk: “We hebben er zo’n zin 
in!” Zie voor meer informa-
tie www.zwembad-dezien.nl 
of www.facebook.com/open-
luchtzwembaddezien. (Moni-
que Teeling)

De foto’s op deze pagina tonen enkele hoogtepunten van dit 
jaar
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Uitgeest - Deze maand foto 
nummer 08931 uit de beeld-
bank van de Vereniging Oud 
Uitgeest. 
Een foto uit omstreeks 1960 
van de speeltuinvereniging 
die met een grote groep kin-
deren als uitje naar Schip-
hol ging. Let op de verplich-
te opgespelde labels op de 

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit haar databank in 

deze rubriek

kleding waarop de naam van 
het kind en de vereniging 
vermeld stond. Veel namen 
zijn al bekend maar de groep 
is groot dus daarom toch nog 
weer de nodige vraagtekens.
We beginnen links bovenin: 
1. ….?, 2. Hennie Liefting, 
3. Marjan Groen, 4. Clasien 
Berkhout, 5. Annie Krom, 6. 

…. Groen, 7. Truus van Duin, 
8. …..?, 9. …..?, 10. Bertha 
Berkhout, 11. Peter Wijte, 12. 
Gré de Wildt?, 13. …..?, 14. 
…..?, 15. …. Acquoy, 16. …. 
Krom?, 17. Ton Pleijster, 18. 
…..?, 19. Barend Metselaar, 
20. Dhr. Herman Houben, 21. 
Mevr. Oudejans, 22. Simon 
of Fridus Kroon, 23. Mevr. 

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Ik heb mooie reacties ontvangen over de foto van de pompoen in een volkstuin.Ik 
dacht, dit zou nog eenmalig voor herhaling vatbaar zijn, maar dan niet in een echte volkstuin 
maar bij mensen thuis in hun privé-“volkstuin”. Na een fietstocht door Uitgeest kreeg ik wat ik 
zocht onder ogen. Prachtig gesitueerd tussen bloemen en vruchten. Foto en tekst: Ger Bus

Excelsior weet weer 
eens te winnen

Uitgeest - Het is bekend, dat 
er sinds vele vele jaren een 
jaarlijkse uitwisseling bestaat 
tussen de biljarters van on-
ze plaatselijke 75-jarige bil-
jartvereniging Excelsior en 
die van “De Soos”. Op don-
derdag 24 september ging 
een veertiental soosleden in 
op de uitnodiging van Excel-
sior. Al gauw kon men daar 
in de mooie biljartzaal in 
Dorpshuis  “De Zwaan” mer-
ken, dat biljarten een serieu-
ze sport is. Tijdens de partij-
en is het stil rond de biljarts. 
Aan alle matadors is te zien, 
dat ze hun uiterste best doen 
hun partijen in winst om te 
zetten, door zo zorgvuldig 
mogelijk te spelen. De sfeer 
is uitstekend. 
De moyennes van de man-
nen zijn voor de eerste ron-
de teruggerekend naar vijf-
entwintig beurten en voor de 
tweede ronde naar twintig 
beurten, vanwege tijdgebrek.  
Vorig jaar trok “de Soos” aan 
het langste eind. Dat wilden 
de Excelsiorleden niet op 
zich laten zitten. Wedstrijdlei-
ders Kees Krom en Dick Zon-

neveld , die zelf meespeel-
den, maakten bekend, dat na 
ronde één de Soos een lichte 
voorsprong had. De tweede 
ronde gaf een heel gewijzigd 
beeld. Excelsior tapte uit een  
ander vaatje en wist meer 
partijen in winst om te zetten. 
Enkele van hun tegenstan-
ders waren echte pechvo-
gels, want bij hun ging  wer-
kelijk van alles mis. Óf ze kre-
gen heel slechte aanvangs-
stoten, óf hun poging een 
mooie carambole te maken 
ging voortdurend maar nét 
mis. Uiteindelijk werd bekend 
gemaakt, dat Excelsior  met 
32 tegen 24 punten zegevier-
de. Liefst vijf matches wer-
den in slechts twaalf beurten 
uitgemaakt. De beste par-
tij kwam op naam van Arie 
Berkhout, met een moyenne 
van 6.08, gevolgd door Piet 
de Wildt ( 5.00) en Kees Krom 
( 4.67). Hoogste series wa-
ren er van Frans Zwanikken 
(25) , Kees Krom (22) en Piet 
de Wildt (21). Er was natuur-
lijk ook een grootste pechvo-
gel. Wie dat was? Dat zal al-
tijd een raadsel blijven. (F.Z.)

Heijne, 24. …..?, 25. …..? 26. 
….. Deijle, 27. Mevr. Deijle, 
28. …..?, 29. Wim? Krom, 30. 
…..?, 31. Jan of Kees Brand-
jes?, 32. …..?, 33. …..?, 34. 
Peter Laan, 35. Dick Stam, 
36. …..? 37. Jaap Zonneveld, 
38. …..?, 39. …. Acquoy, 40. 
…..?, 41. …..?, 42. Dhr. Louis 
Roekens, 43. …..?,  44. …..?, 
45. …..?, 46. Rob Scholten, 
47. Dhr. Laan, 48. Mevr. Laan, 
49. Klaas Metselaar, 50. …..?, 
51. Ferm of Noor Acquoy, 52. 
Gerard Bakkum, 53. Ferm of 

Noor Acquoy, 54. Cor? Krom, 
55. Jan Metselaar, 56. Anton 
Freyee, 57. …..?, 58. ……?, 59. 
…. Satoer, 60. …. Heijne, 61. 
…. Satoer, 62. Peter Twaalf-
hoven, 63. Gré? Willemse, 64. 
…. Groen en 65. …..?
Wie kan nog iets meer vertel-
len over deze foto? Wie staan 
er verder nog op?  Uw reac-
tie kunt u kwijt op onze web-
site: www.ouduitgeest.nl  bij 
Wie is wie. Hier kunt u de foto 
ook nog op uw scherm ver-
der bekijken.  
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FC Uitgeest verliest van sterk Velsen

Uitgeest - Groot en sterk 
waren ze. Imposant in hun 
zwarte tenues ook, als wa-
re het rugbyers van de “All 
Blacks” uit Nieuw Zeeland. 
Het enige wat er nog aan 
ontbrak was het traditione-
le ritueel voorafgaand aan al-
le wedstrijden van dat team 
namelijk de “Haka”. Daarbij 
staan de spelers in een drie-
hoek  opgesteld, de knieën 
gebogen en onder het uit-
slaan van kreten uit de ou-
de Maoricultuur, ondertus-
sen heel hard op hun boven-
benen slaand, zwepen ze zich 
zelf op tot een prestatie.
Velsen, koploper ook, kwam 
naar Uitgeest en gaf aan de 
knapen in groengeel een col-
lege in  “mannelijk” voetbal 
en vooral effectiviteit. Want 
wat kwamen zij uit Velsen nu 
eigenlijk over de middenlijn? 
Niet veel, maar na negentig 
minuten stond er wel gewoon 
0-4 op het scorebord.
FC Uitgeest moest het van-
daag doen zonder Sander 
van den Helder en de nog 
steeds geblesseerde spits 
Lester Half. Hun vervangers 
waren vandaag Mats Ide-
ma en de debuterende Bon-
no Tonin. 
Al in de 9e minuut gaf spits 
Castricum van Velsen zijn vi-
sitekaartje af, maar tot op-
luchting van keeper Dave 
Davidson ging de bal over. 
Bijna was het FC Uitgeest dat 
op voorsprong kwam door 
een verassende actie van no-
ta bene verdediger Mats Ide-
ma die in het strafschopge-
bied op Michiel Kramer ach-
tige wijze de bal controleer-
de, zich omdraaide en in-
schoot. Helaas ging de bal 
net over het doel.
Het was Velsen dat op voor-
sprong kwam. Een ogen-

schijnlijk ongevaarlijke situ-
atie in de 17e minuut mond-
de uit in kolderiek geklungel 
in de verdediging van FC Uit-
geest. Spits Castricum was 
alert, veroverde de bal en 
kon simpel scoren. 0-1. De 
thuisploeg deed er vervol-
gens alles aan om terug te 
keren in de wedstrijd maar 
het slaagde er maar niet in 
om de zwarthemden pijn te 
doen. De tweede helft bood 
veel van het zelfde. Optisch 
leek er een overwicht voor 
FC Uitgeest maar echte kan-
sen leverde dat niet op. Fy-
siek hadden zij van FC Uit-
geest niets in te brengen en 
steeds scherper werden de 
counters van Velsen. In de 
70e minuut was het weder-
om spits Castricum die het 
effectieve eindstation was 
van een messcherpe uit-
braak. 0-2. Met een driedub-
bele wissel probeerde trainer 
Bouman nog het tij te keren 
maar het was te laat. Velsen 
was inmiddels heer en mees-
ter. Een snelle aanval in de 
83e minuut bracht de bal bij 
Cuvelier die beheerst scoor-
de. 0-3. Het beste bewaar-
de Velsen voor het laatst. Een 
aanval uit het “boekje” over 
verschillende schijven zette 
Stoianov in de 88e minuut al-
leen voor keeper Dave David-
son. Hij faalde niet. 0-4.
Een domper natuurlijk maar 
ook een les. De spelers in het 
veld moeten scherper zijn, 
feller in de duels en effectie-
ver omgaan met de kansen 
die er komen in een wed-
strijd. Om dat te bereiken stel 
ik voor dat de spelers voor-
afgaand aan de aftrap el-
kaar omarmen en een eigen 
“Haka” uit roepen: 
“Groengeel, groengeel, 
groengeel, we komen van 

Uitgeest en pakken ze bij de 
keel. Groengeel, groengeel, 
groengeel, we laten niks van 
ze heel” om dan te eindigen 
met een diepe oerkreet uit de 
strot van elf adrenaline ge-
stookte spelers. Doen, zeg ik. 
(De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Davidson, Uit 
den Boogaard, Idema (73e 
van Rossum), Vrouwe, de 
Jong, de Wit, Brouwer (73e 
Koedijk), Olgers, Duijn, 
Sinnige, Tonin (73e Post).

Hij is net 18 geworden, 
meet om en nabij 1,70 me-
ter en had het als knaapje 
lastig tegen de heren van 
twee bij twee meter. Toch 
won Mike Olgers duels en 
heeft hij het al geschopt tot 
een van de vaste corner- 
en vrije trappennemers. 
Mike wist zondag als een 
van de weinigen een stevi-
ge voldoende te scoren. Hij 
kreeg daarom van de jury 
de Bakkum en Krook prijs 
voor de beste FCU speler 
van de wedstrijd.

Bakkum en 
Krookspeler

Danielle Kortekaas schiet 
vrouwen FCU 1 langs Limmen

Donderdag  01 Oktober
Meisjes:
FC Uitgeest MC2-De Foresters MC1 19:30

Zaterdag 03 Oktober 
Junioren:
FC Uitgeest B1-Kolping Boys B1 12:30
Assendelft B1-FC Uitgeest B2 12:30
FC Uitgeest B3-SVA B2 14:30
FC Uitgeest B4-ADO ‘20 B4 10:30
ADO ‘20 B5-FC Uitgeest B5 14:45
FC Uitgeest C1-Overbos C1 13:00
FC Uitgeest C2-ADO ‘20 C2 14:30
Jong Holland C2-FC Uitgeest C3 10:30
FC Uitgeest C4-SVA C3 14:30
ODIN 59 C5-FC Uitgeest C5 10:30
SVA C6-FC Uitgeest C6 11:00
Zaanlandia C4-FC Uitgeest C7 13:30
Meisjes:
FC Uitgeest MB1-SCW MB1 14:30
FC Uitgeest MB2-Zeevogels MB1 10:30
EVC MB1-FC Uitgeest MB3 13:15
WSV 30 MC1-FC Uitgeest MC1 17:00
FC Uitgeest MC2-Castricum MC2 12:30
FC Uitgeest MD1-Castricum MD1 09:00
FC Uitgeest ME1-
Wherevogels De ME1 10:15
FC Uitgeest ME2-Saenden ME1 09:00
Pupillen:
Kennemers D1-FC Uitgeest D1 12:00
FC Uitgeest D2-SVA D2 12:30
SVA D3-FC Uitgeest D3 08:30
FC Uitgeest D4-Bloemendaal D3 11:00
FC Uitgeest D5-Reiger Boys D6 09:00
Rijp (de) D3-FC Uitgeest D6 12:00
ADO ‘20 D6-FC Uitgeest D7 11:30
FC Uitgeest E1-Castricum E1 13:00
Bergen E1-FC Uitgeest E2 10:30
Volendam (rkav) E5-FC Uitgeest E3 09:00
FC Uitgeest E4-Onze Gezellen E2 11:15
WSV 30 E3-FC Uitgeest E5 09:45

ADO ‘20 E4-FC Uitgeest E6 10:15
FC Uitgeest E7-Castricum E4 11:30
Limmen E5-FC Uitgeest E8 09:00
FC Uitgeest E9-Waterloo E1 11:15
Overbos E8-FC Uitgeest E10 09:45
FC Uitgeest E11-DSS E13M 09:00
IJmuiden E5-FC Uitgeest E12 10:15
FC Uitgeest F1-Velsen F1 09:00
FC Uitgeest F2-Vitesse 22 F2 10:15
Velsenoord F1-FC Uitgeest F3 10:15
FC Uitgeest F4-DEM F6 10:15
Bloemendaal F7-FC Uitgeest F5 09:30
SVA F8-FC Uitgeest F6 08:30
FC Uitgeest F7-KFC F6 10:15
FC Uitgeest F8-VSV F2 09:00
Zeeburgia MP1-FC Uitgeest MP1 08:30
Purmerland MP1-FC Uitgeest MP2 08:30
AFC 34 MP1-FC Uitgeest MP3 10:30
G-team:
FC Uitgeest G1-Schagen G1 11:30

Zondag 04 Oktober
Senioren:
FC Uitgeest 1-Zaanlandia 14:00
Zouaven De 2-FC Uitgeest 2 11:00
Vitesse 22 3-FC Uitgeest 3 11:00
SVA 4-FC Uitgeest 4 10:00
FC Uitgeest 5-Foresters de 5  13:00
Duinrand S 3-FC Uitgeest 6  11:00
FC Uitgeest 7-ADO ‘20 6 10:30
DSK 3-FC Uitgeest 8 11:30
FC Uitgeest 10-Koedijk 15 13:00
FC Uitgeest 11-Kennemers 7 10:30
Purmerland 5-FC Uitgeest 12 10:00
FC Uitgeest 13 -KFC 5 13:00
Junioren:
Swift A1-FC Uitgeest A1 13:00
FC Uitgeest A2-WV-HEDW A2  13:00
Dames: 
FC Uitgeest VR1-OFC VR1  11:00

Uitgeest - Ondanks drie 
goals heeft buurvereniging 
Limmen niets in te brengen 
gehad in de derde competi-
tieronde. Trainer Thijs Brand-
jes van Limmen was na de 
wedstrijd kort en bondig in 
zijn commentaar “FC Uit-
geest was vanaf minuut 1 de 
bovenliggende partij. Wij kre-
gen geen vat op het spel van 
FC Uitgeest. Iedere 2e bal 
was voor Uitgeest waardoor 
wij constant het duel om de 
bal moesten aangaan”.
 
Waar het na de eerste 15 mi-
nuten al 3-0 voor FC Uitgeest 
had moeten staan duurde het 
tot de 18e minuut voordat de 
1-0 een feit was. Goed door-
jagen van Lotte Smit werd be-
loond met balbezit voor Da-
nielle Kortekaas die Anouk 

de Goede in staat stelde om 
te scoren. Niet ingrijpen in de 
laatste linie zorgde ervoor dat 
Limmen de 1-1 kon aanteke-
nen. Lotte Smit, dochter van 
oud USVU spits Tom Smit, 
toonde aan dat zij goed naar 
haar vader heeft geluisterd. 
Op snelheid met de bal aan 
de voet zette zij een rush in 
waardoor zij zichzelf vrij voor 
de keeper zette en de 2-1 
was een feit. Uitgeest ging 
door met het creëren van 
kansen, Anouk de Goede re-
ageerde bij de 3-1 zeer attent 
op een losse bal in de 16m.
De 2e helft had Limmen trai-
ner Thijs Brandjes besloten 
af te stappen van het 4:4:2 
systeem en ging met 3 spit-
sen spelen om Tanja Langen-
dijk, die in de 1e helft con-
stant kon inschuiven, ach-

terin te houden. FC Uitgeest 
kon goed omgaan met de-
ze omzetting, Anouk de Goe-
de kreeg als centrale mid-
denvelder meer ruimte om 
de Uitgeester spitsen te be-
dienen. 
Danielle Kortekaas sneed 
achter de defensie van Lim-
men langs, kapte de bal af 
en schoot hard en laag in de 
korte hoek, 4-1. Onnodige 
onrust in de defensie zorg-
de ervoor dat Limmen 2 keer 
kon scoren, 4-2 en na een 
prachtige aanval waarbij Da-
nielle Kortekaas als 3e man 
bijsloot werd het 5-2 en heel 
snel dus ook weer 5-3.
Net als vorige week was FC 
Uitgeest niet in staat het 
veldoverwicht en aantal kan-

sen om te zetten naar goals. 
De 6-3 in de 89e min werd 
ingeleid door Sophie Wals-
mit, zij nam de bal vanaf 20m 
in een keer uit de lucht op 
haar schoen waarbij de kat-
achtige reflex van de Limmen 
keeper niet voldoende was, 
Danielle Kortekaas schoof 
de bal beheerst binnen, 6-3 
eindstand.

Volgende week wederom een 
thuiswedstrijd tegen OFC, 
wanneer er gespeeld wordt 
met dezelfde beleving en in-
zet als voorgaande wedstrij-
den moet dit tot de 4e over-
winning op rij leiden.

Woman of the match Daniel-
le Kortekaas



Uitgeest helpt Calais!
Uitgeest - Vorige week ver-
trokken Kim de Witte, Daniël-
le Kaandorp en Miriam Riks-
man met een volle vrachtwa-
gen richting Calais om daar 
ingezamelde spullen uit te 
delen aan de vele vluchtelin-
gen die daar in een tenten-
kamp verblijven. 
Kim: “Wij hadden een hotel 
uitgezocht met een beveilig-
de parkeerplaats waar on-
ze vrachtwagen kon staan. 
Na de avondmaaltijd zijn wij 
in het donker naar de tunnel 
gelopen circa 500 meter ver-
derop. Daar hebben wij met 
eigen ogen de twee meter 
hoge prikkeldraadmuren ge-
zien, doorstoken met stokken 
via welke de vluchtelingen 
richting spoor proberen te 
komen. Wij schrokken enorm 
van de snelheid waarmee de 
trein de tunnel inrijdt, het is 
haast onmogelijk om op die 
trein te komen. Toen we be-
sloten terug te gaan, zagen 
wij hoe de politie hun zoek-
licht op twintig vluchtelingen 
richtte en hen richting snel-
weg dreven.”
Een hachelijke onderneming, 
er zijn dan ook veel gewon-
den waarvan sommigen in 
het gips zitten. Daniëlle: “De 
volgende ochtend reden we 
richting ‘jungle’ zoals het ten-
tenkamp genoemd wordt en 
zagen veel vluchtelingen ge-
desillusioneerd de twee uur 
durende voettocht van tun-
nel naar kamp aangaan. Een-
maal aangekomen bij het 
kamp bleek al snel dat de 
ter plaatse zijnde politie niet 
van plan was ons de weg te 
wijzen. Zij waren zojuist be-
gonnen met het terugdrijven 
van mensen die vanwege het 
overvolle kamp, naast de weg 
hun tentjes hadden opgesla-
gen.”
Kim, Daniëlle en Miriam kwa-
men in aanraking met een Is-
lamitische organisatie uit Pa-
rijs die voedsel uitdeelde. Er 
werd afgesproken elkaar te 
helpen want de rij werd lan-
ger en langer. Kim: “Maar de 

situatie veranderde, men-
sen waren door het opjagen 
boos, sloegen op potten en 
pannen en plotseling hoor-
den we schoten. We braken 
snel op hoewel we nog niet 
klaar waren maar toen we 
weg wilden, mocht dat niet 
van de politie. Wij wilden er 
toch zo nodig zijn? Uitein-
delijk zijn we in konvooi het 
kamp opgereden en hebben 
alsnog de spullen uit kunnen 
delen met behulp van die or-
ganisatie uit Parijs. En dan 
heb je twaalf tenten en tach-
tig paar vragende ogen, dat is 
heel erg.”
Daniëlle: “Opvallend was 
dat vrouwen zonder meer 
voor werden gelaten door de 
mannen, dat ging helemaal 
vanzelf en er viel geen over-
togen woord. Het was dood-
stil. Eten is er naar ons idee 
genoeg, het wordt onder an-
deren gebracht door mensen 
in personenauto’s, veel En-
gelsen komen helpen maar 
ook Marokkaanse jongeren 
uit Nederland.”
Hoewel het natuurlijk diep-
tragisch is wat daar gebeurt, 
hebben de Uitgeester dames 
ook lol gehad. Kim: “Als je 
een volwassen man stomver-
baasd naar een potje spina-
zie ziet kijken dan kun je een 
lach niet onderdrukken en 
gelukkig hebben deze men-
sen zelf ook nog humor. Wij 
zagen vooral mensen die blij 
zijn met de hulp.”
Tijdens hun verblijf is er uren 
keihard gewerkt maar een-
maal op de terugweg kon-
den zij niet stoppen met pra-
ten over wat ze daar alle-
maal zagen. Zelf hebben zij 
geen angst gevoeld maar het 
thuisfront was dolblij toen 
het vrachtwagentje Uitgeest 
weer binnenreed.
Kim: “We zien nu op fi lm-
pjes dat ‘onze’ tenten opge-
zet worden en dat is mooi. 
Alle spullen zijn goed terecht 
gekomen en ook het gedo-

neerde geld is afgegeven 
aan betrouwbare mensen die 
daar voor aankomende week 
nog eten voor zullen inslaan. 
Wij willen iedereen in Uit-
geest bedanken voor de lieve 
woorden, steun en spullen. 
En vooral ook de Vrijburg-
school en de Kringloopwin-
kel voor hun inzet. Het is een 
hele onderneming geweest, 
je moet sterk in je schoenen 
staan maar we hebben het 
gered en…. wij gaan weer! 
Inmiddels is het aantal vluch-
telingen daar van 4000 naar 
6500 opgelopen en weten wij 
nu nog beter wat de precie-
ze behoefte is. Rond novem-
ber gaan wij gerichter inza-
melen en dan waarschijnlijk 
gedurende drie hele dagen 
maar wij laten het Uitgeest 
nog weten via onder andere 
de Uitgeester Courant.’’ (Mo-
nique Teeling)

Openingsavond KVB
Uitgeest - Op dinsdag 6 ok-
tober is de openingsavond 
van de Katholieke Vrouwen 
Beweging. Zoals gebruikelijk 
opent men het seizoen met 
een H. Eucharistieviering in 
de R.K. Kerk. De Viering be-
gint om 19.00 uur.
De avond wordt om 20.00 uur 
in de Zwaan voortgezet met 
de cabaretvoorstelling Vrou-
wen van A tot Z. De dames 

Leni Brinkman en Ina Terp-
stra verzorgen een cabaret-
voorstelling met sketches en 
liedjes. Zij laten herkenba-
re momenten uit het leven 
zien en horen, soms vrolijk en 
soms ontroerend.
De tweede bijeenkomst van 
de KVB  is 27 oktober. Dit is 
de altijd gezellige spelletjes-
avond. Deze avond begint om 
19.30 uur in de Zwaan.

Uitgeest - Ja, ja, er is wat 
aan de hand tegenwoordig, 
bij al die hoge sporters. De 
een maakt de plannen van de 
ander belachelijk, als zijnde 
een grote komedie, als een 
verhaal uit de fabeltjeskrant. 
De ander geeft een vriend-
je 1,8 miljoen zodat die hem 
steunt bij zijn wens om voor-
zitter te blijven. Zo gaat dat 
bij het voetbal. Maar ook het 
bridge blijft niet verschoond 
van dat soort praktijken. De 
beste bridgers van de wereld 
(die gasten verdienen een dik 
belegde boterham met kaar-
ten) blijken de beste van de 
wereld te zijn omdat ze door 
hun kaarten op een bepaal-
de manier neer te leggen el-
kaar informatie gaven over 
het wel of niet aanseinen van 
een kleur. Ja, zo kan ik het 
ook. Gegarandeerd, bij ons 
op de bridgeclub heb je niets 
van dat soort fratsen. Het 
gaat om de lol en de eer (we-
reldkampioen van Uitgeest) 
en de volgende dag moet er 
gewoon weer gewerkt wor-
den (in het zweet des aan-
schijns), althans voor de en-
kelen die nog werken! Hier-
onder ziet u de mooie resul-
taten van bridgers die dat, 
100% zeker, zonder vals spel, 
doping of geheime afspra-
ken voor elkaar hebben ge-
kregen. Neem nou Marian de 
Vries met partner Truus Jan-
sen. Het is hun eerste jaar als 
nieuw gevormd koppel, en 
dat gaat lang niet onaardig. 
De dames winnen de afge-
lopen competitie-avond in de 

A-lijn met  mooie dikke 62%, 
en nestelen zich nadrukkelijk 
in de top van de competitie. 
In de C-lijn zien we de hoog-
ste score van de avond. Ton 
Brakenhoff heeft een sabba-
tical-bridgejaar achter de rug 
en dat heeft zijn hernieuwd 
partnership met Guurtje (we 
hebben het over bridge) veel 
goed gedaan. Zie de score: 
een onwijze 70%, en daar-
mee ook een eerste plek in 
de competitie. En in de B-lijn 
zien we goed werk van Cas 
van Andel-Tineke Ligthart. 
De A-lijn zij gewaarschuwd: 
ze komen er weer aan.
Hieronder de eerste drie van 
iedere lijn. 

A-lijn: 1 Marian de Vries-
Truus Jansen 62,50% 2 Hans 
Wijte-Paul Wijte 59,17% 3 
Klaas de Groot-Peter Kossen 
55,00%; 
B-lijn: 1 Cas van Andel-Ti-
neke Ligthart 61,46% 2 Nel-
lie Modderman-Ans Stephan 
54,86% 3 Marléne Heijne-
Henk Jonker 54,51%; 
C-lijn: 1 Guurtje Brakenhoff-
Ton Brakenhoff 70,83% 2 Gré 
Appelman-Tineke van Sam-
beek 63,02% 3 Evelien Hui-
sing-Ria Weel 56,77%; 
D-lijn: 1/2 Toos Schalk-Jaap 
Schalk 56,25% 1/2 Marian-
ne de Groot-Hans Kollerie 
56,25% 3 André Hermans-
Bert van der Pol 55,21%; 
E-lijn: 1 Riet Jaape-Pe-
tra de Ruyter 64,91% 2 Ri-
ny van Wijk-Anton van Wijk 
61,67% 3 Gré Krom-Ank Ka-
ger 55,83%. (Paul Wijte)
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Cadeaubon beschikbaar voor 
mantelzorgers
Iedere inwoner van Uitgeest die wordt geholpen of verzorgd door een man-
telzorger, kan voor hem of haar een ‘mantelzorgwaardering’ aanvragen. De 
gemeente Uitgeest heeft daarover vorige week een brief gestuurd naar alle 
inwoners die mogelijk mantelzorg krijgen.   
Veel mensen die ernstig of langdurig ziek zijn, worden geholpen door man-
telzorgers. Met al hun belangeloze inzet zorgen de mantelzorgers ervoor dat 
mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ze zijn on-
misbaar in de samenleving. Daarom wil Uitgeest hun een blijk van waarde-
ring geven: de mantelzorgwaardering. Dat gebeurt dit jaar in de vorm van 
een cadeaubon. Die is niet bedoeld als vergoeding van onkosten, maar een 
waardering voor de ondersteuning en zorg die is geboden in 2015.

Wie kan aanvragen?
De waardering is bedoeld voor mantelzorgers die in 2015 minstens drie 
maanden intensieve zorg hebben verleend. De aanvrager moet in Uitgeest 
wonen; voor de mantelzorger geldt dat niet. Het kan voorkomen dat inwo-
ners geen brief hebben ontvangen terwijl zij wel mantelzorg ontvangen. Bij-
voorbeeld omdat dit bij de gemeente niet bekend is. Ook zij kunnen via een 
formulier iemand voordragen voor de waardering. 

Wie krijgt geen mantelzorgwaardering?
De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent toe-
zicht en zorg dichtbij nodig hebben. Wie een indicatie heeft op grond van de-
ze wet, valt onder de verantwoordelijkheid van intramurale zorg en niet on-
der die van de gemeente. Hij of zij kan helaas geen mantelzorgwaardering 
aanvragen.

Hoe aanmelden?
Degene die de mantelzorg krijgt, kan op het formulier een of meer mantel-
zorgers aanmelden. Het formulier moet uiterlijk 30 oktober 2015 zijn opge-
stuurd naar de gemeente.  

Wat krijgt de mantelzorger?
De gemeente toetst de aanvraag. Is de aanvraag terecht, dan ontvangt de 
mantelzorger rond 10 november (Dag van de Mantelzorg) een cadeaubon als 
blijk van waardering voor zijn of haar goede zorgen. De hoogte van het be-
drag van de cadeaubon wordt in oktober bepaald. 

Aanvraagformulier
Aanvraagformulieren voor de mantelzorgwaardering liggen bij de publiekba-
lie in het gemeentehuis van Uitgeest en zijn te downloaden van de gemeen-
telijke website www.uitgeest.nl
De gemeente registreert elke mantelzorger die via het aanvraagformulier 
wordt opgegeven voor de mantelzorgwaardering 2015. Zo wil de gemeen-
te een beter beeld krijgen van het aantal mantelzorgers, van de zwaarte van 
hun taak en van mogelijkheden om hen verder te ondersteunen. 

Ophaaldata gft-afval

In week 41 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 5 oktober. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 7 oktober.
De Koog: donderdag 8 oktober.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 9 oktober.

Van A8 naar A9! Wat moeten 
we dan afwegen?
Het project Verbinding A8-A9 is erop gericht om de bereikbaarheids- en 
leefbaarheidsproblemen op te lossen, die ontstaan door het gebrek aan een 
goede verbinding tussen deze twee snelwegen. In de planstudie worden ze-
ven alternatieven onderzocht voor het verbeteren van de verbinding. Maar 
wat de één een prima oplossing vindt, is voor de ander helemaal niet wen-
selijk. In deze artikelenserie vertellen voor- en tegenstanders per alterna-
tief waarom dit wel/niet een goed idee is. Zo wordt duidelijk gemaakt wel-
ke verschillende, en soms tegengestelde, belangen er spelen.

Alternatief 2: Nul-plus
Dit alternatief probeert zonder extra asfalt de problemen op te lossen. Kun-
nen bestaande wegen dusdanig aangepast en aangepakt worden dat dit een 
goede verbinding oplevert? Tijdens de planstudie is de invulling van het 
Nul-plusalternatief een keer gewijzigd. De Vereniging Open Polders Assen-
delft wil geen nieuwe bouwwerken in de polder en is voorstander. Onder-
nemersvereniging EVO is tegen, omdat zij denkt dat het Nul-plusalternatief 
er niet voor zal zorgen dat vertragingen bij levering en bevoorrading wor-
den opgelost. Op de website www.verbindinga8-a9.nl kunt u hun argumen-
ten lezen en bekijken via een korte animatie. 

Milieuwethouder Jan Schouten spreekt de ondernemers toe bij de aftrap 
van de bijeenkomst over duurzaam ondernemen in de raadzaal van het 

gemeentehuis (foto: gemeente Uitgeest).

Bedrijventerrein aangesloten 
bij GreenBiz IJmond
Tijdens een presentatie op 23 september 2015 in de raadzaal van het ge-
meentehuis van Uitgeest ontdekte een tiental ondernemers wat GreenBiz 
voor hun bedrijf kan betekenen. De bijeenkomst werd ingeleid door Jan 
Schouten, wethouder Milieu van de gemeente Uitgeest.
Bedrijventerrein Uitgeest  is sinds enkele maanden, net als zes andere bedrij-
venterreinen in de IJmond aangesloten bij GreenBiz IJmond. Onder het mot-
to samen sterk, samen duurzaam gaan ondernemers aan de slag om bedrij-
venterreinen te verduurzamen op het gebied van energie, mobiliteit en afval.
Wilt u ook weten hoe u (meer) geld kunt besparen op uw energiekosten? Of 
hoe u uw werknemers voordeel kunt bieden bij groene vervoerskeuzes, zon-
der investering of administratieve lasten? Informeer dan bij de Omgevings-
dienst IJmond naar GreenBiz Uitgeest (e-mail: ehilbers@odijmond.nl).  
Hans Weeren, kwartiermaker GreenBiz voor Uitgeest, heeft zijn bedrijfspand 
energieneutraal gemaakt en heeft daar veel plezier in: ‘Er is nog zoveel on-
wetendheid over energiebesparing en er valt nog zoveel mee te verdienen.’
Wist u bijvoorbeeld dat u soms al veel kunt besparen door installaties beter 
af te stellen? Er is dus niet altijd een investering nodig om een voordeel te 
behalen.
Tijdens de bijeenkomst in Uitgeest werd ook informatie gegeven over de 
voordelen van het project IJmond Bereikbaar. De campagne ‘Goed op Weg’ is 
inmiddels door meer dan tien bedrijven in de regio omarmd. De campagne 
biedt onder andere een kilometervergoeding voor fietsers en bij voldoende 
deelname kan de IJmond Shuttle ingezet worden naar een bedrijventerrein. 
Deelname aan de campagne is gratis. 

Burgerlijke stand
GEBOREN
Jari Molenaar, zoon van S.C.M. Hage-
man en C.H.W. Molenaar
Job Ernest Wouda, zoon van A.D. 
Wouda en S.M. Castricum

GETROUWD
A.P.J. Cornelisse en 
A.C. Tiebie

UITSCHRIJVING
J. Cassarino per 06-
08-2015
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