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Bij acht sterkste tennissters van de wereld

Anneke Jelsma-de Jong 
nog steeds aan de top

Uitgeest - De Uitgeestse 
Anneke Jelsma de Jong heeft 
weer een zilveren medail-
le aan haar toch al zo impo-
sante prijzenkast toe kunnen 
voegen. Geen zilveren me-
daille op een plaatselijk ten-
nistoernooi, maar ze behaal-
de in Kroatië met het Neder-
lands team in de categorie 
70plus een prachtige tweede 
plaats op het wereldkampi-
oenschap tennis, evenals vo-
rig jaar..
,,Maar dit jaar was het een 
nog grotere prestatie’’, al-
dus de sportieve Uitgeest-
se. ,,Het niveau van de deel-
nemende landen was duide-
lijk hoger dan vorig jaar.  Ne-
derland werd geplaatst door-
dat wij vorig jaar als tweede 

geëindigd waren.  In de pou-
le wonnen we van Oostenrijk 
en Finland.  Daardoor kwa-
men wij in de halve fi nale te-
gen Duitsland, dat nummer 
1 geplaatst was. Wij wisten 
die wedstrijden (2 enkelspe-
len en 1 dubbel) te winnen, 
zodat wij de fi nale speelden 
tegen Engeland.  Wij heb-
ben heel hard gestreden, alle 
wedstrijden werden beslist in 
3 sets, na ruim 8 uur. Helaas 
was Engeland in de laatste 
dubbel te sterk. Onze captain 
Ellie Krocke zei: volgend jaar 
goud, 3 maal scheepsrecht.‘’

Tijdens het individuele we-
reldkampioenschap is Jelsma 
bij de beste 8 van de wereld 
gekomen. In een veld van 64 

deelnemers. In de derde ron-
de versloeg ze de nummer 5 
van de wereld, Carol Cam-
pling uit Australië.  In de 
kwartfi nale verloor zij helaas 
van de latere winnares/we-
reldkampioene Gail Benedet-
ti uit Frankrijk. 

De kampioenschappen wer-
den gespeeld in het Go-
ran Ivanisovic ATP stadion 
in Umag. Een prachtige ac-
commodatie, volgens Anne-
ke Jelsma. ,,In totaal waren 
er ruim 1200 topfi tte vetera-
nen, uit 5 werelddelen.  Het 
was wederom een geweldi-
ge ervaring die naar meer 
proeft. In 2017 wordt het we-
reldkampioenschap in Flori-
da gehouden.’’

Beste korte fi lm
Merijn Scholte Albers 

wint Gouden Kalf
Uitgeest - Uitgeester Me-
rijn Scholte Albers heeft vrij-
dagavond op het Nederlands 
Film Festival een Gouden 
Kalf gewonnen in de catego-
rie Beste Korte Film. Hij won 
de prijs samen met mede-re-
gisseur Tobias Smeets voor 
de tien minuten durende fi lm 
met de titel ‘Gratis’, een pijn-
lijke relatiekomedie in een 
supermarkt.
Merijn Scholte Albers (1989) 
volgde de Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht. Hij is 
werkzaam als editor, scena-
rioschrijver en regisseur. 
Merijn Scholte Albers en To-
bias Smeets studeerden met 
Schoolfeest af aan de HKU. 
Eerder maakten ze samen 
de videoclip ‘Klokkijken’ en 
wonnen in het eerste jaar 
van hun studie het Neder-
lands Online Filmfestival met 

de korte fi lm ‘Het Meisje van 
het Tankstation’. Verder heb-
ben ze verschillende items 
geregisseerd voor MTV Ga-
mekings en richtte Merijn de 
website Mastermovies.nl op. 
Over ‘Gratis’: hoewel Ruud 
en Els al jaren vastgeroest 
zitten in bepaalde patronen, 
hebben ze aan één minuut 
genoeg om elkaar met ge-
heel andere ogen te bekij-
ken. Ruud mag namelijk gra-
tis boodschappen doen en 
gratis is iets waar de door-
gaans wat chagrijnige Els dol 
op is. Net als altijd deelt zij de 
bevelen uit en moet Ruud het 
vuile werk opknappen. Maar 
op het moment suprème, 
met een cameraploeg op zijn 
neus en een fanfareband in 
zijn oor, verloopt alles anders 
en is Els aan zet. En dat valt 
nog niet mee.

Wonen

DEZE WEEK IN 
DE KRANT
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com

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

op de achter-
pagina van deze 

krant het 
gemeentenieuws
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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

Snuffelen voor goed doel
Uitgeest - De snuffelmarkt 
voor Prijedor in Bosnië vond 
zaterdag plaats in samen-
werking met de Rooms-ka-
tholieke Kerk. Van 9 tot 15 
uur kon het publiek in paro-
chiecentrum De Klop, naast 
de Rk-kerk aan de Lange-
buurt, binnenlopen. Welis-
waar staat momenteel alles 
in het teken van de vluchte-
lingen die in ons land bin-
nenkomen... maar in Bos-
nië blijft onze hulp nodig. De 
mensen daar zijn in de oor-
log in hun eigen land geble-
ven, maar hun huizen en fa-
brieken zijn verwoest en er 
is veel te weinig werk, waar-
door heel veel mensen nog 
steeds in grote armoede le-

ven. Vaak in een kapot huis, 
geen ziekteverzekering, geen 
geld voor de dagelijkse din-
gen. Zaterdag was het een 
gezellige drukte met vele be-
kenden en de spulletjes von-
den duidelijk aftrek.
Voor een nieuw aanbod voor 
de volgende markt is uw hulp 
weer nodig. Boeken, speel-
goed en kerstartikelen die 
nog goed verkoopbaar zijn, 
zijn van harte welkom.
 
Contactadressen: Co Heine, 
Kruiskamplaan 110 (311982); 
Fetze Pijlman, Vrijburglaan 61 
(313632); Han Scheerman, 
Hogeweg 76 (311019); Siem 
van Zutphen, Westergeest 
75(310193). (Ger Bus)

Lezing over uitvinding 
houtzaagmolen

Uitgeest - In 1594 ontwik-
kelt Uitgeester Cornelis Cor-
neliszoon, ook wel Krelis 
Lootsje genoemd, een mo-
len die op mechanische wij-
ze hout zaagt. Deze uitvin-
ding maakt het mogelijk om 
in korte tijd grote hoeveel-
heden boomstammen te ver-
werken tot balken en plan-
ken. Het zagen met behulp 
van windkracht is niet alleen 
goedkoper, maar ook dertig 
keer sneller dan het tijdro-
vende en vermoeiende hand-
zagen. Zonder de uitvinding 
van de Uitgeester zou het 
haast ondoenlijk zijn geweest 
het land van al het hout te 
voorzien, dat voor de toene-
mende behoefte aan sche-
pen, voor met name de Ver-
enigde Oost-Indische Com-
pagnie (VOC), nodig was.

Wladimir Dobber heeft, sa-
men met tien andere schrij-
vers, een boek geschre-
ven over de uitvinding van 
de houtzaagmolen en vertelt 
hierover donderdag 13 okto-
ber in De Zwaan tijdens een 
interessante lezing met po-
werpointpresentatie.
Donderdag 13 oktober van 
09.30 – 11.30 uur. Kosten 2 
euro inclusief koffie/thee in 
de pauze. U kunt vooraf of 
aan de zaal een kaartje ko-
pen. Het boek kunt u deze 
ochtend aanschaffen voor 10 
euro. Informatie en opgave 
op het kantoor van de Stich-
ting Uitgeester Senioren, op 
de eerste etage van dorps-
huis De Zwaan, Middelweg 
5, 1911 EA Uitgeest, telefo-
nisch: 0251 – 31 90 20 of via 
de mail: s.u.s@inter.nl.net. 

 
Uitgeest - Woensdag 28 
september heeft een dele-
gatie van het CDA vanuit de 
BUCH en IJmond het Euro-
parlement bezocht in Brus-
sel. Vanuit Uitgeest waren 
dat Wethouder Jack Zwart-
hoed, fractievoorzitter Anne-
miek van de Vliet,  raadslid 
Wim Rodenburg (zie foto) en 
Ad Corten.
Het was een interessant be-
zoek, waarbij de CDA-ers een 
uitleg kregen van Wim van de 
Camp, die als lid van het CDA 
werkzaam is binnen de EVP 
fractie in het Europees Parle-

ment. Wim houdt zich onder 
andere bezig met vervoer per 
spoor, over de weg, over bin-
nenwateren, over zee en door 
de lucht.
Voor Jack Zwarthoed een ge-
legenheid om hem vragen te 
stellen over het vliegverkeer 
boven Uitgeest, dit in verge-
lijking met andere Europese 
luchthavens. 

Vanuit het CDA Uitgeest is 
onze oud burgemeester Jaap 
Kroon afgevaardigde voor de 
Schiphol problematiek. (Wim 
Rodenburg)

Geen toegang tot de duinen

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

Uitgeest - Als kersverse inwoners van Uitgeest hebben wij ons 
direct na onze verhuizing voorzien van een jaarkaart van het 
Noordhollands duinreservaat om daar te kunnen genieten van 
de natuur. Het één en ander is echter uitgemond in een bitte-
re teleurstelling. Vanwege een knieoperatie kunnen wij geen 
gebruik meer maken van een normale fiets, al dan niet met 
electrische trapondersteuning. Om onze mobiliteit te vergro-
ten en toch in het duinreservaat te kunnen rijden hebben wij 
ons een zogenaamde electrische step aangeschaft. Deze elec-
trische step is op te vatten als een electrische fiets echter zon-
der pedalen en is door de RDW goedgekeurd en toegelaten tot 
de openbare weg. De maximale  snelheid bedraagt 25km/h. Op 
ons verzoek om in het duinreservaat te mogen rijden werd door 
PWN echter afwijzend beschikt.
Waar electrische fietsen, racefietsen, mountainbikes en scoot-
mobielen wel worden toegelaten en 
er zelfs mogelijkheden zijn om in het 
duinreservaat te paardrijden werd aan 
ons de toegang ontzegd. Een groep 
ouderen en mindervaliden die (nog) 
niet toe zijn aan een scootmobiel is 
hierdoor gedupeerd.
Blijkbaar wordt bij het PWN geen re-
kening gehouden met nieuwe techni-
sche en maatschappelijke ontwikke-
lingen.

L. Lasschuijt



Coverband MDY in 
Cafe Bonte Vivant
Uitgeest - Zaterdag 8 ok-
tober treedt de coverband 
MDY op in het gezelligste 
café van Nederland, de Bon-
te Vivant in Uitgeest. Het op-
treden start om 21.00 uur en 
de entree is gratis. 
Met circa 25 optredens in de 
regio IJmond en Haarlem, 
heeft MDY Band zich afge-
lopen vijf jaar genesteld tus-

sen de regionale coverbands. 
MDY staat voor Muziek, 
Dans & IJzersterke nummers 
uit de top 100, met verras-
sende uitstapjes naar funk, 
soul en rock & roll. Hits van 
onder meer David Bowie, De 
Dijk, Eric Clapton, Joe Jack-
son, Queen, R.E.M., Rolling 
Stones en The Scène worden 
achter elkaar de zaal in ge-

slingerd en staan garant voor 
een feest van herkenning.
Nieuwe nummers in de 
Bonte Vivant

MDY Band bestaat uit Bert 
Pannekeet (zang & key-
board), Eddy Satoer (gitaar), 
Bart van de Bovenkamp 
(basgitaar) en Egon van Zon 
(drums). Zaterdag komt de 
band komt met nieuwe num-
mers van onder meer The 
Beatles en Jimi Hendrix. 

MDY begon in september 
2010 als gelegenheidsforma-
tie voor een éénmalig optre-
den. Maar het enthousiasme 
binnen de band en bij het pu-
bliek tsmaakten naar meer. 
Dus volgden er al snel optre-
dens in de IJmond en vervol-
gens ook daarbuiten zoals in 
Haarlem en Heemstede. Kijk 
voor meer info op http://mdy-
band.wordpress.com. 

Bij Fysiotherapie Broertjes

Beter Bewegen en 
ontspanningslessen

Uitgeest - In september is 
op donderdagochtend van 
9.00 uur tot 9.45 uur gestart 
met een les Beter Bewegen 
en Ontspanning. Dat is ont-
staan naar een idee van  fy-
siotherapeut Gerritjan Broer-
tjes aan de Zienlaan 2 in Uit-
geest. Hij heeft daar een cur-

sus in gedaan en vond dit 
een ware aanvulling voor zijn 
praktijk. Hij stelt daarvoor 
ook zijn praktijkruimte ter be-
schikking. 
In deze ruimte is plaats voor 
4 tot 5 deelnemers in één les. 
Daarom is de begeleiding 
ook heel persoonlijk en kun-

nen oefeningen snel aange-
past worden. De trainingen 
zijn, in overleg, ook op an-
dere tijden mogelijk (bij vol-
doende deelnemers en be-
schikbaarheid van de prak-
tijkruimte )
De training duurt 45 minu-
ten en begint met een klei-
ne warming up. Het grootste 
gedeelte van de les worden 
de oefeningen op een matje 
uitgevoerd.  Deze matjes zijn 
aanwezig. 
Je traint met name je rug, je 
benen, je buikspieren en tail-
le op het tempo van je adem-
haling. Verder ligt de nadruk 
op het ontspannen van al je 
spieren. En een goede adem-
halingstechniek. De training  
eindigt  met een paar heerlij-
ke ontspanningsoefeningen. 
Op de achtergrond worden 
de oefeningen begeleid door 
rustige muziek. 
Heb je belangstelling voor 
een gratis proefles of wil je 
meer informatie? Bel dan 
naar Erna Oostra, 0251 
315965/0640307104 of mail 
naar erna.oostra@gmail.com.

Milieuvriendelijke tuin 
zoekt nieuwe leden
Uitgeest - De milieuvrien-
delijke tuin aan de Tolweg in 
Uitgeest heeft er recent een 
stuk grond bij gekregen, en 
daardoor is er weer plaats 
voor enkele nieuwe leden. 
Zoals bekend is de tuin een 
gezamenlijke onderneming 
waarbij niet iedereen zijn ei-
gen stukje heeft, maar de le-
den de tuin als één geheel 
bewerken. Het gaat daar-
bij niet alleen om het kwe-
ken van onbespoten groen-
ten maar ook om het plezier 
van het samenwerken en er-
varingen uitwisselen. Boven-
dien is de tuin een plek waar 
je heerlijk kunt genieten van 
de natuur, en dat op een paar 
minuten fietsen van het dorp. 
Een gezamenlijke tuin heeft 
het voordeel dat de hele zaak 
niet verwilderd is wanneer je 
na drie weken terugkomt van 
vakantie. Anderzijds is een 
gezamenlijke tuin ook niet 
bedoeld voor mensen die er 
alleen maar komen voor de 
gezelligheid. Van de leden 
wordt wel verwacht dat ze 
er minstens evenveel tijd en 
energie insteken als in een 
gewone volkstuin. Dat be-
tekent minimaal 5-8 uur per 
week in het voorjaar en de 
zomer.
Mensen die belangstelling 

hebben om volgend jaar lid 
te worden, kunnen nu alvast 
een kijkje komen nemen op 
de tuin, en wel elke zaterdag 
van 10.00  - 12.00 uur. De tuin 
is gelegen aan de Tolweg, ko-
mende vanuit Uitgeest aan 
de rechterkant na de kruising 
met Assum/De Weeg. Verde-
re informatie is te krijgen bij 
Ad Corten, tel 0625539238,  
adcorten@gmail.com.

Uitgeest - Heeft u een ge-
zin? Bent u lid van een sport-
club of helpt u als vrijwilliger 
bij bijvoorbeeld ons mooie 
zwembad of ouderen-activi-
teiten? Wat doet u als u daar 
getuige bent van een onge-
lukkig voorval? Dat kan een 
omgevallen kop hete thee 
over ’n hand zijn, ’n verstuik-
te enkel op het sportveld, 
maar ook een hartprobleem. 
EHBO-vereniging Uitgeest 
wil zo spoedig mogelijk star-
ten met een nieuwe cursus. 
Meld u nu aan, zodat u over 3 
maanden gediplomeerd eer-
ste hulp kunt verlenen. Bel 
voorzitter Jan Krom (0251-
310150) of mail het secre-
tariaat ehbouitgeest@gmail.
com.

EHBO-cursus

Cafe Bonte Vivant  Middelweg 180  Uitgeest   cafedebontevivantCafe Bonte Vivant  Middelweg 180  Uitgeest   cafedebontevivant

ZATERDAG 8 OKTOBER

MDY Band
ROCK, FUNK EN SOUL
AANVANG 21.00 UUR

GRATIS ENTREE

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

Like en volg ons op FACEBOOK

        Hazelnoot of Wienercafe taart € 8,95
Tegen inlevering van deze advertentie:  € 7,50

Roomboter Amandel Speculaas pakje   € 3,95
Roomboter Amandel Staaf € 4,50
Vrijdag en Zaterdag Brownie Koeken  € 1,25

Elke dag vers brood en cadetten: PIET’S POLDER, 
VIKORN, WALDKORN en GILDEKORN…..enz
Uw brood bestelling leggen wij graag voor u apart.
Advertentie geldig tot 20 Oktober 2016
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Zondag lezing bij Laan 

Illustrator Hamelinck 
werkt vanuit zijn hart
Castricum - Zondag 9 ok-
tober vanaf 14.00 uur ver-
telt Coen Hamelink in het ka-
der van de Kinderboeken-
week over zijn werk als kin-
derboekenillustrator bij Kan-
toorboekhandel Laan. Coen 
woont in Castricum, maar hij 
werkt onder andere voor in-
ternationale opdrachtgevers. 
De Kinderboekenweek duurt 
tot en met zondag 15 okto-
ber.

Coen Hamelink groeide op 
in Zeeland. Als klein kind te-
kende hij al allerlei soorten 
theatrale karakters en speel-
de hij de trompet. Hij maakt 
altijd nieuwe ideeën en con-
cepten, door het associë-
ren en verbinden van teken-
strepen en gedachten. Vaak 

werpt hij zichzelf in de diep-
te waar hij nieuwe inspiratie 
opdoet om weer een nieu-
we uitdaging aan te kunnen 
gaan. Wat hij ook creëert, hij 
wil dat het vanuit zijn hart 
komt. Coen is nu fulltime il-
lustrator. 

Cabareske kleinkunst in 
Franks Huiskamertheater

Castricum - In Franks Huis-
kamertheater bruist het al 
weer een tijdje van het la-
chende leven. Ook voor 14 
oktober staat er een vrolij-
ke voorstelling geprogram-
meerd. Dit keer een mengel-
moes van cabaret en klein-
kunst. Twee voor velen be-
kende cabaretières en een 
begenadigd muzikant delen 
de avond in drie stukken. 

Merel Moistra (foto) brengt 
geheel in haar eigen stijl 
nieuw materiaal. Na zeven 
keer haar avondvullende 
voorstelling hier te hebben 
gespeeld weet zij zich verze-

kerd van een goeie vijfhon-
derd Castricumse fans. Merel 
vindt zichzelf een omgekeer-
de apocalyptische onheils-
profeet, is bezig met het red-
den van de wereld en ze heeft 
er zichtbaar lol in. Dan neemt 
Barbara Breedijk een deel 
van de avond voor haar re-
kening. Barbara introduceert 
haar liedjes op een aansteke-
lijke manier aan het publiek. 
Ludieke teksten kletst ze al 
even grappig aan elkaar. in 
de Kleine Komedie is ze bin-
nenkort te zien en te horen in 
de voorstelling; ‘Fiere vrou-
wen’ met  Matilda Santing en 
Louise Korthals!  John Spij-
ker completeert het trio van 
deze avond. John is muzi-
kant pur sang en begeleidt 
zichzelf op gitaar. Met  blije 
liedjes soleert hij met plezier 
naast het spelen in de cover-
band The Peachkings. Daar-
mee stond hij onder meer 
in het voorprogramma van 
Grammy Award winnaar Fla-
co Jimenez, Venice, De Dijk, 
Bløf, Normaal, Guus Meeuw-
is en Direct. Een avond all-in-
out is te reserveren via info@
dorpsstraat23.nl. 

Mysterie veldnamen Over Die opgelost

Akersloot/Limmen - De 
polder Over Die, voorheen 
van de banne Limmen nu in 
Akerslootse handen, heeft 
prachtige maar voor velen 
onverklaarbare veldnamen. 
Sommigen herkennen bij-
voorbeeld de naam Zode-
hoop, maar dan de naam Alt-

geringeland, destijds eigen-
dom van de Egmondse Abdij. 
Met een klein beetje verbeel-
dingskracht is daar de bete-
kenis: al te gering ofwel een 
klein stukje land aan geven. 
De naam die men ooit aan 
een stuk grond gaf was niet 
zomaar uit de lucht gegre-

pen. Was het aanzicht hoog, 
laag of droog? Dan zou in de 
namen ven, vijf morgen, he-
mel of hoop verschijnen.

Kees Druijven heeft onder-
zoek gedaan en vertelt op 
dinsdag 22 november vanaf 
20.00 uur in Ons Huis hier-
over. Tijdens de lezing staat 
hij stil bij de gebruiksge-
schiedenis van het gebied, 
de wateringen rondom en 
vooral de namen die de per-
celen dragen. Die namen wa-
ren belangrijk voor boeren 
bij zoal de koop en verkoop 
van land totdat het kadaster 
in 1832 de namen overbodig 
maakte door de percelen van 
een sectienummer en num-
mer te voorzien. 
Aanmelden kan via 072-
5052708 of mail naar 
c.n.druijven@hetnet.nl.

Lekker eten met de handen
Castricum - De werkgroep 
Castricum-Ethiopië organi-
seert op vrijdag 21 oktober 
weer een Ethiopische maal-

tijd.  Het belangrijkste be-
standdeel van zo’n maaltijd 
is een pannenkoek van teff-
meel met daarop allerlei klei-

ne gerechtjes. Dit gerecht 
wordt met de handen gege-
ten. De maaltijd wordt ge-
houden op vrijdag 21 okto-
ber vanaf 18.00 uur in het pa-
rochiecentrum naast de Pan-
cratiuskerk, Dorpsstraat 113 

in Castricum. De opbrengst 
komt geheel ten goede van 
projecten in Ethiopië. Opga-
ve tevoren is noodzakelijk, 
dat kan tot 15 oktober via lia-
hoogeland@zonnet.nl of te-
lefonisch 0251-656100.

Scooter gestolen
Castricum - Op 26 septem-
ber tussen 15.20 en 17.40 uur 
is een scooter ontvreemd bij 
sporthal De Bloemen. Het 
gaat om een Piaggio C25.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 18.45 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag & woensdag 21.00 uur 
The Girl on the Train
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

De Held
vrijdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 19.00 uur 
Florence Foster Jenkins

donderdag 21.00 uur
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

Riphagen
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Bridget Jones’s Baby

woensdag 13.30 uur 
Trolls (NL) 3D
zaterdag 16.00 uur 

zondag 11.00 uur  woensdag 16.00 uur 
Uilenbal

zaterdag 13.00 uur
zondag 13.30 uur  woensdag 16.00 uur 
Peter en de Draak (NL) 3D

zaterdag 12.30 uur 
zondag 13.30 uur  woensdag 13.30 uur 

Storks (NL) 2D

Programma 06 okt  t/m 12 okt 2016

The Girl on the Train
Tijdens haar reis ziet ze elke 
dag een in haar ogen perfect 
stel; Megan en Scott Hipwell. 
Dit krijgt snel een keerzijde, 
Rachel ontdekt iets gruwe-
lijks en de nachtmerrie waar 
ze in verzeilt raakt blijkt de 

waarheid, Rachel wordt on-
verklaarbaar gewond wakker 
en Megan is vermist. 

Rachel raakt verstrikt in de 
vermissingszaak, gaat ze zelf 
op onderzoek uit? 

Junior, de topbezorger on-
der de ooievaars, staat op het 
punt promotie te maken juist 
op het moment dat hij per on-
geluk de Baby Maak Machi-
ne activeert. Een superschat-
tig, maar volstrekt onwettig 
klein meisje is het gevolg. Om 

Storks te voorkomen dat zijn baas 
hierachter komt, haast Juni-
or zich om dit probleempak-
ketje, zijn eerste bezorgbaby, 
af te leveren. Een onthullend 
avontuur waarin meer dan 
één familie het ware geluk 
vindt en het bestaansrecht 
van de ooievaar weer tot le-
ven wordt geroepen.
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Gemeenten sluiten convenant

Aanbod bedrijventerreinen 
omlaag, kwaliteit omhoog

Regio - Zeven gemeenten 
in de Regio Alkmaar slaan 
de handen ineen om even-
wicht te brengen in vraag 
en aanbod van bedrijven-
terreinen. Ze hebben hier-
toe een convenant geslo-
ten. Inzet is het overaan-
bod terug te dringen en de 
kwaliteit te verbeteren zo-
dat deze bedrijventerrei-
nen weer aantrekkelijker 
worden voor bestaande en 
nieuwe ondernemingen.
 
Enkele jaren geleden bleek 
uit een behoefteraming dat 
zonder ingrijpen een fors 
overschot aan bedrijventer-
reinen dreigt. Niettemin zijn 
er nog steeds bedrijventerrei-
nen in ontwikkeling of in de 
planning. De levensvatbaar-
heid daarvan is onderzocht. 
Het blijkt noodzakelijk om de 

eerder gemaakte afspraken 
aan te scherpen.
Overaanbod van bedrijven-
terreinen is zeer ongewenst, 
omdat dit kan leiden tot half 
gevulde terreinen, leegstand 
op bestaande terreinen, la-
gere vastgoedwaarden, on-
eigenlijke concurrentie tus-
sen gemeenten, hoge onren-
dabele investeringen en een 
onnodige aanslag op gron-
den en de landschappelij-

ke kwaliteit. Zonder ingrij-
pen zou er in 2030 meer dan 
200 ha aan bedrijventerrei-
nen zijn bij een behoefte van 
circa 80 ha.
Dit gegeven is aanleiding ge-
weest om goede regionale 
afspraken te maken. Daar-
om is er het convenant tus-
sen de gemeenten Alkmaar, 
Bergen, Castricum, Heerhu-
gowaard, Heiloo, Langedijk 
en Uitgeest.

Castricum - Stichting Sa-
men Spelen houdt voor de 
vijfde keer een griezeltocht, 
dit jaar in samenwerking 
met Camping Geversduin. 
De camping wordt omge-
toverd tot een duister land-
schap, waar bijzondere fi gu-
ren wonen. Het thema van dit 
jaar is: ‘The Walk of The Ring’. 
Dus denk aan ork in het bos, 
een zwarte geest of wellicht 
een lief maar niet zo onschul-
dig hobbitje. Niets is wat het 
lijkt. De opbrengst komt ten 

goede komen aan zieke en/
of gehandicapte kinderen of 
ouderen met een beperking. 
De tocht wordt gehouden 
op vrijdag 11 en zaterdag 
12 november. Toegankelijk 
voor volwassenen en kinde-
ren vanaf twaalf jaar. Kinde-
ren tussen de twaalf en zes-
tien alleen samen met een 
volwassene. 
Aanmelden via www.stich-
tingsamenspelen.nl, daar is 
ook aanvullende informatie 
te vinden.

Bij De Ochtenden:
‘Geheim van mijn moeder’

Castricum - In de serie De 
Ochtenden kunnen belang-
stellenden op donderdag 6 
oktober in de bibliotheek luis-
teren naar de lezing Het ge-
heim van mijn moeder.  Jour-
naliste Annemarie Gerbran-
dy vertelt tijdens deze bij-
eenkomst over haar obsessie: 
het geheim van haar moeder, 
een Joods meisje in de Twee-
de Wereldoorlog, en de im-
pact hiervan op haar eigen le-
ven.  De lezing is van 10.00 tot 
12.00 uur.
Annemarie komt er rond haar 
tiende achter dat er iets niet 
klopt aan het levensverhaal 
van haar moeder. Die blijkt 
als jong meisje in de oorlog 
aan een razzia in een Joods 
kindertehuis te zijn ontsnapt. 
Haar biologische ouders ko-
men tijdens de Holocaust om 
het leven en het Joodse meis-
je wordt grootgebracht door 
Friese pleegouders. Haar 
moeder stopt haar Joodse 
verleden diep weg, ze wil er 
niets van weten. Zelfs haar 
kinderen kennen haar ver-
haal in eerste instantie niet. 
Daar wordt niet over gepraat.
Als de jonge Annemarie haar 
‘ontdekking’ doet, is ze vast-

besloten de familiegeschie-
denis uit te pluizen. Zijn er 
nog ooms en tantes? Heeft zij 
nog neefjes en nichtjes? Pas 
als haar vader in 2013 over-
lijdt, wil haar moeder praten. 
Maar dan is journalist Anne-
marie niet zo happig meer. 
Moet zij graven in een ver-
leden dat altijd is stilgehou-
den? Toch besluit ze het te 
doen: voor haar moeder, haar 
broer en zus én zichzelf. En 
voor hun kinderen.
Annemarie Gerbrandy uit Eg-
mond aan den Hoef is één 
van de 25 auteurs van de ver-
halenbundel 25 Obsessies 
van Godijn Publishing. Zij 
vertelt tijdens De Ochtenden 
over haar verhaal en waar-
om zij aan het project heeft 
meegedaan. Over de mooie 
en moeilijke aspecten van het 
schrijfproces, wat het schrij-
ven van dit verhaal met haar 
heeft gedaan, de reacties 
vanuit haar familie en natuur-
lijk over de bundel zelf. Na af-
loop is het boek verkrijgbaar, 
met de mogelijkheid om het 
te laten signeren. Aanmelden 
kan via de website www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl 
of in de bibliotheek.

Waterdag met weervrouw 
Helga van Leur in De Hoep

Castricum - Heftigere re-
genbuien, langere periodes 
van droogte; dat is het weer-
bericht voor de komende ja-
ren als gevolg van de kli-
maatverandering. Tijdens de 
Waterdag op woensdag 19 
oktober in De Hoep kunnen 
jong en oud leren en ervaren 
hoe we ons tegen waterover-
last beschermen. Daarnaast 
tekenen overheden een in-
tentieovereenkomst over hoe 
om te gaan met klimaatver-
andering. RTL-weervrouw 
Helga van Leur neemt het 

weerbericht 2050 door tij-
dens een speciaal Klimaat-
programma met diverse 
presentaties. De Waterdag 
wordt georganiseerd door 
de gemeenten Bergen, Uit-
geest, Castricum en Heiloo, 
het hoogheemraadschap en 
PWN. Het thema is ‘Water-
veiligheid’. 

Jong en oud kunnen tussen 
10.00 en 16.00 uur terecht in 
De Hoep voor demonstra-
ties en presentaties, exposi-
ties en excursies. Zo is er een 

zolder nagebouwd rondom 
de vraag: wat neem je mee 
naar zolder bij een overstro-
ming? Op een 3D-program-
ma is te zien waar het water 
blijft in de gemeenten als het 
hard en lang blijft regenen 
en ook wat er gebeurt met 
plekken die lijden onder ‘hit-
testress’.
Het Klimaatprogramma be-
gint om 14.00 uur met de 
uitslag van de fotowedstrijd 
‘Water, vriend of vijand?’ 
Daarna spreekt Helga van 
Leur over de verwachte ver-
schuiving van het weer. Ver-
volgens komt Jan Wijn van 
Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier (HH-
NK) aan het woord over de 
impact van klimaatveran-
deringen in bewoond ge-
bied. Yvonne van der Laan, 
spreekt namens het ministe-
rie van Infrastructuur en Mi-
lieu over het Deltaprogram-
ma, waarin het Rijk de aan-
pak presenteert rond be-
scherming tegen overstro-
mingen en zoetwatertekort. 
Opgeven voor een huifkar-
tocht en fi etsexcursie moet 
vooraf bij De Hoep. Het vol-
ledige programma, meer in-
formatie over Waterdag en 
de fotowedstrijd is te vinden 
op castricum.nl/waterdag. 
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Maria wint Jeugdmasters
Castricum - Maria Weda (9) 
uit Castricum en spelend bij 
T.V. Castricum heeft afgelo-
pen weekend de eerste prijs 
gewonnen bij de Jeugdmas-
ters Tennis NHN in de ca-
tegorie Meisjes Enkel 10-
12 jaar. De voor haar leef-
tijd technischvaardige en be-
weeglijke speelster versloeg 
zondag uiteindelijk in een 
prachtige fi nale, die in Hoorn 
werd gespeeld, Nikki Schram 
(Dem) met 6-4/6-2. Het trai-

nen individueel doet Maria 
bij T.V. Castricum onder lei-
ding van trainers Bert Hof en 
Roy Boontje. 
Voor groepstraining met leef-
tijdgenoten gaat ze naar 
Hoofddorp en traint daar 
komend winterseizoen bij 
de nieuw opgestarte ten-
nisschool van Dennis van 
Scheppingen.
Ze heeft nog een lange weg 
te gaan, maar haar toekomst 
ziet er veelbelovend uit.

Strand- en duinloop-
seizoen van start bij AVC

Castricum - De Strand- en 
Duinlopen gaan weer van 
start; kleinschalig met maxi-
maal zo’n 400 lopers aan de 
start, geheel georganiseerd 
door vrijwilligers, en gerin-
ge kosten zonder winstoog-
merk. De eerste loop staat 
voor zondag 30 oktober op de 
hardloopkalender. Op zondag 
4 december volgt de tweede. 
Het jaar wordt afgesloten met 
een speciale Oudjaarsloop op 
31 december. En  op 5 febru-
ari 2017 vindt de laatste loop 
van dit 52e seizoen plaats.
Iedereen kan meedoen, en 
men hoeft geen lid te zijn 
van een atletiekvereniging. 
Beginnende lopers kunnen 
meedoen aan de loop over 4 
kilometer, en deze route voert 
door het duingebied. De ge-
vorderde lopers kunnen op 
30 oktober en 4 februari kie-
zen voor 8,8 km of  12,4 km. 
De afstanden op  4 december 
en 31 december zijn wat lan-

ger, namelijk 10,5 km en  15 
km. De jeugd van vijf tot en 
met twaalf jaar kan meedoen 
aan de speciale jeugdloop 
over 2,3 km. Het parcours van 
deze route maakt vanaf de 
atletiekbaan een ronde nabij 
Johanna’s Hof. Het leuke hier 
is dat ouders gewoon met de 
kinderen mee mogen lopen. 
Jeugd vanaf twaalf jaar kan 

kiezen tussen de  vier km of 
de langere afstanden. Van te 
voren inschrijven voor de loop 
is aan te raden via www.av-
castricum.nl. Alle routes star-
ten vanaf de atletiekbaan aan 
de Zeeweg in Castricum. De 
korte afstanden (2,3 km en 4 
km) starten om 10.15 uur. De 
langere afstanden om 10.45 
uur. 

Castricum - In de herfstva-
kantie  op dinsdag 18 okto-
ber om 16.00 uur in Castri-
cum wordt er fl ink gelachen. 
Kinderen en volwassenen 
zijn welkom op het parkeer-
terrein in de duinen tegen-
over Geversweg 9. Opgave en 
informatie: heeman@humor-
coach.nl, tel.: 0251674450 
of 0640718732. Kijk ook op 
www.humorcoach.nl. 

Samen lachen

Littekenvrije 
toekomst 

Regio - In de week van 9 tot 
en met 15 oktober houdt de 
Nederlandse Brandwonden 
Stichting de nationale col-
lecteweek. 
,,Om ons ideaal te kunnen 
verwezenlijken, brandwon-
den littekenloos genezen, 
zijn we afhankelijk van al-
le collectanten die zich voor 
de brandwondenslachtoffers 
inzetten”, aldus een woord-
voerder. ,,Vandaar onze op-
roep ‘Geef om een litteken-
vrije toekomst’. Want mensen 
met brandwondenlittekens 
zijn vaak doelwit van verve-
lende opmerkingen en leven 
in een samenleving waarin je 
met een geschonden uiterlijk 
jezelf driedubbel moet bewij-
zen.”  

Yvonne van Ophuizen Uitvaartverzorging

‘Een persoonlijke uitvaart  
met stijl en respect’

Regio - ,,Vanuit mijn hart, 
met warme betrokkenheid en 
vele kennis van zaken, regel 
ik samen met de nabestaan-
de een passende uitvaart.  
Het beroep van uitvaartver-
zorger is mooi en dankbaar, 
maar ook intensief.”  Aan het 
woord is Yvonne van Ophui-
zen.
In 2012 startte Yvonne haar 
eigen uitvaartonderneming 
in de omgeving Limmen, Hei-
loo, Alkmaar, Akersloot en 
Castricum. Samen met colle-
ga’s, die nauw met haar sa-
menwerken, helpt zij ieder-
een om een mooie uitvaart 
van een dierbare te regelen. 
Yvonne: ,,De uitgangspun-
ten hierbij zijn, dat vrijwel al-
les mogelijk is. Op elk te be-
spreken onderdeel is het mo-
gelijk eigen ideeën waar te 
maken. Er zijn vele mogelijk-
heden, thuisopbaring op bed 
of in de kist in het uitvaart-
centrum. Veel uitvaartcen-
trums hebben 24 uurs-ka-
mers zodat de nabestaanden 
wanneer ze ook maar willen 
bij hun dierbare kan zijn. Er 
zijn vele gevarieerde uitvaart-
kisten en diverse mogelijkhe-
den bij de keuze voor rouw-
kaarten.” 
Het vak uitvaartverzorging 
heeft Yvonne altijd zeer aan-
getrokken. ,,Inmiddels zit ik al 
meer dan tien jaar in het vak,  
heb vele uitvaarten begeleid 
en de mensen aan de hand 
meegenomen om met elkaar 
tot een mooi afscheid te ko-
men. Er echt zijn voor de na-
bestaande die net hun dier-
bare hebben verloren, dat is 

mooi. Je moet in dit vak een 
luisterend oor zijn voor de 
nabestaanden, luisteren naar 
de verhalen die over hun 
dierbare gaan die zij net heb-
ben verloren.” 

Elke uitvaart kent emoties. 
Soms is een uitvaart klein 
met muziek en een gedicht. 
Dan weer is het groots, waar-
in een overledene uitgebreid 
wordt herdacht. Een reactie 
gericht aan Yvonne: ‘Het was 
ontzettend fi jn dat jij ons bij 
de hand nam en ons door de 
dagen heen geleid hebt. Je 
was er voor ons en luisterde 
echt.’ 
,,Bij een uitvaartplechtigheid 
kunnen er foto’s van de dier-
bare worden geprojecteerd. 
Er kunnen ook beeld- en ge-
luidsopnames gemaakt wor-
den. Er zijn vele mogelijkhe-
den. En voor wie dat al voor 
een nabestaande vast wil 
leggen, kan geheel vrijblij-
vend een gesprek aanvragen 
waarbij het mogelijk is om 
aan de hand van een map al-
le uitvaartwensen in te vul-
len. Gedachten en gevoelens 
kunnen dan vorm krijgen, die 
anders misschien niet naar 
boven waren gekomen. De 
reden waarom mensen een 
voorgesprek willen hebben 
is heel divers. Ik citeer: ‘Hart-
stikke goed dat wij dit voor-
bereid hebben. Nu alles be-
sproken is, voel ik mij een 
stuk rustiger.’ Belangstellen-
den kunnen mij bellen, onge-
acht waar zij verzekerd zijn.  
Tel.: 06-23582577, info@uit-
vaartverzorgingyvonne.nl. 
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De column van Monique.....

Er is de afgelopen week veel over te doen geweest in de media. The Green Happiness was 
een hot item. Weet u niet wat dit is? Kijk even op de website. Merel en Tessa vertellen van-
uit overtuiging en beroep welke voeding goed is en wat je beter laat liggen. Nou kunnen de 
meeste mensen met gezond verstand dat heel best zelf uitvogelen maar soms is hulp van 
een professional gewenst.
Mijn vriendin is diëtiste en van haar weet ik dat het voor velen voor de duvel niet meevalt om 
wegwijs te worden in een woud van diëten. 
Daarbij verandert er op dit gebied nogal eens iets. Er komen regelmatig nieuwe inzichten en 
nadat we dan zijn bijgekomen van de schok, proberen we te wennen aan een omgekeer-
de volgorde of dienen we producten rigoureus van ons boodschappenlijstje te verwijderen. Ik 
sta open voor vernieuwing en oordeel niet snel maar toen Tessa of Merel, ik weet niet precies 
wie wie is, bij RTL Late Night met vastberaden hoofd beweerde dat een ei niet goed is omdat 
het de-menstruatie-van-een-kip zou zijn, moest ik haast gereanimeerd worden. Je mag van 
een afgestudeerd diëtist toch wel enige biologische kennis verwachten. Ook zou zo’n ei voor 
fi levorming zorgen als een kiwi even later dezelfde weg door de darmen probeert te vinden. 
Door deze uitspraken krijgt hun hele optreden iets van een dolkomische cabaretvoorstelling 
waarvan de kaartjes binnen no time uitverkocht zijn. Ik word een beetje moe van al die hup-
peltjes die na hun opleiding in ene weten hoe het moet en dat met een stelligheid beweren 
waar je eng van wordt. Op hun website staan kleurige foto’s van heel veel eten met daarach-
ter een dansend duo dat overduidelijk happy de peppie staat te wezen. Ook op fi lmpjes gaan 
zij swingend door het eetbare leven. Ik hoop maar dat ze kunnen blijven dansen en niet bin-
nenkort uit elkaar vallen door botontkalking want zuivel is uit den boze. Tot nu toe is het nog 
één ongelofelijk groot salsafeest. Dat woordje ongelofelijk is een soort stopwoordje want het 
komt ongelofelijk vaak voor in hun teksten. Net als super, happy en yum! De site heeft veel 
weg van een mode look-book en over boek gesproken, ik denk dat de prijs hiervan het over-
grote deel van de mensen dusdanig doet schrikken dat zij spontaan een paar kilo kwijtraken. 
Door alle ophef in de media zijn Tessa en Merel van de reutel geraakt en hebben zij nu een 
dagtaak aan het beantwoorden van vragen.
Ze hebben het zelfs zo ‘druk’ dat ze een geplande afspraak met de Nederlandse Vereniging 
voor Diëtisten, die had ook wat vraagjes, vorige week niet door lieten gaan.
Zo, en nu ga ik een gekookt kippenembryo oppeuzelen.

Monique Teeling

Ongelofelijk

Stedenwandeling
Met de S.U.S. naar Deventer
Uitgeest - Woensdag 12 ok-
tober organiseert de Stich-
ting Uitgeester Senioren een 
stedenwandeling in Deven-
ter, is één van de oudste ste-
den van Nederland en daar-
naast ook nog een belang-
rijke Hanzestad. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat 
het oudste stenen woon-
huis in Deventer te vinden is 
(zie foto). In de middeleeu-
wen kwamen er kooplieden 
uit heel Europa naar Deven-
ter om deel te nemen aan de 
jaarmarkten. De wandeling 

loopt voornamelijk door het 
oude centrum, waardoor  u 
een beeld krijgt van die oude 
welvarende periode.

Woensdag 12 oktober, ver-
trek vanaf station Uitgeest 
om 09.12 uur. Terugreis voor 
16.00 uur vanaf station De-
venter. Kosten 2 euro. Reis-
kosten zijn voor eigen reke-
ning. Eigen lunch meene-
men. Gids: Wim de Wit. Op-
geven stedentrip bij Ada 
Molenaar, telefoonnummer 
0251-310172.

Vierde editie van de Leeuw 
van Uitgeest voor TCU

Uitgeest - Zaterdag ging de 
vierde editie van de Leeuw 
van Uitgeest van start op het 
tennispark van TV de Dog.  
Het tennistoernooi  voor en 
door de leden van TV de Dog 
en TCU. Na de ietwat teleur-
stellende inschrijving van vo-
rig jaar hadden dit jaar ruim 
100 mensen zich ingeschre-
ven, waar de organisatie heel 
blij mee was. De trofee werd 
al twee keer door TV de Dog 
gewonnen en vorig jaar lukte 
het TCU om de trofee mee te 
nemen naar hun park. 
Marcel Veldhuis en Anouk 
van Duin hadden de deelne-
mers ingedeeld en nadat de 
groep op de foto werd geno-
men gingen de eerste wed-
strijden van start onder een 
stralende zon.  Een ieder 
deed zijn/haar best om de 
punten binnen te slepen voor 
de club.  Het weer zat mee, 

aardig wat publieke belang-
stelling, leuke potjes tennis, 
veel gezelligheid en  tijdens 
de pauze werden de deelne-
mers getrakteerd op heerlij-
ke soep  en belegde brood-
jes, salades en stokbrood en 
kruidenboter. 
De einduitslag  eindigde in 
een gelijke stand, zodat er 
een beslissing moest komen, 
wie uiteindelijk met de eer 
en trofee ging strijken. De-
ze keer werden de deelne-
mers uitgenodigd om mee te 
doen door hun service te me-
ten via de snelheidsmeter. De 
uitslag van de beste heer en 
dame van beide clubs wer-
den  bepalend voor de eind-
uitslag. Deze werd uiteinde-
lijk gewonnen door TCU, dus 
mogen zij zich wederom  een 
jaar lang de Leeuw van Uit-
geest noemen.  Een mooi re-
sultaat , zodat TCU in de on-

derlinge stand gelijk komt 
met TV de Dog.   
Na de prijsuitreiking was het 
nog lang gezellig op de club, 
waarbij  werd nagepraat 
over deze editie en de TCU-
ers zijn er maar wat trots op 
om de Leeuw voor de tweede 
keer  in huis te hebben.  Een 
compliment voor de organi-
satie  die er weer voor ge-
zorgd heeft, dat het allemaal 
vlekkeloos is verlopen. Jan, 
Anouk, Marcel, Peter, Ro-
bert en Truus het was in één 
woord fantastisch wat jul-
lie hebben gedaan voor de-
ze twee clubs. Gezelligheid, 
saamhorigheid, sportiviteit, 
het was dit weekend allemaal 
te vinden tijdens de vier-
de editie van de Leeuw. De 
vijfde editie van dit toernooi 
zal worden gehouden in het 
eerste weekend van oktober 
2017 bij TCU op de Waldijk .  

Uitgeest - Op zondag 9 ok-
tober vindt de Evean Herfst-
wandeltocht van DLL plaats 
vanuit  het startadres: Eve-
an Oostergouw, Koningin Ju-
lianaweg 10 1502 DZ  Zaan-
dam. Deze jaarlijkse wandel-
tocht wordt door Evean in sa-
menwerking met wandel-
sportvereniging De Laatste 
Loodjes voor de 13e keer ge-
organiseerd en heeft door de 
landelijke bekendheid veel 
deelnemers. Met afstanden 
van 5, 10, 15 en 25 kilometer 
is er voor iedereen een pas-
sende wandelafstand.
Iedereen loopt de geko-
zen route in z’n eigen tem-
po met behulp van een rou-
tebeschrijving. Startbureau is 
om 08.00 uur open. Starttij-
den: Wandeltocht 5,10 en 15 
kilometer 09.30  - 12.00 uur 
en 25 kilometer 08.30 – 10.30 
uur.  Voor de wandelaars zijn 
de pauzeplaatsen langs de 
wandelroute  geregeld in di-
verse verzorgings- en/of ver-

pleeghuizen.
Trek uw wandel- of sport-
schoenen aan en doe mee 
met de Evean Herfstwandel-
tocht 2016!
Kosten: Leden van een wan-
delsportbond betalen 3 euro,  
Leden van De Laatste Lood-
jes en Evean ledenvereniging 
betalen 2 euro en niet leden 
betalen 4 euro.
Alle informatie over alle wan-
deltochten is te vinden op 
www.wsvdelaatsteloodjes.nl.
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Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit haar databank in 

deze rubriek

Uitgeest - Foto 00845 uit de 
beeldbank van de Vereniging 
Oud Uitgeest van omstreeks 
1950. Het is een groep 
welpen met hun leidsters, die 
onderdeel was van de Katho-
lieke Jeugdbeweging, tegen-
woordig Scouting genaamd. 
1e rij vlnr. ......???, Ber Heijne, 
Klaas Scheerman, Cor Nij-
man,  
2e rij Raksha Ans de Vries, 
Jaap Heine, Peter Baltus, Sjon 
van Goethem, Bert van Goet-
hem, Bagheera Gré Meijne,
3e rij Adriaan van Berkhout, 
Piet Stam, Wim Groen, Arie 
van der Eng,
4e rij Kees Kuyt, Wim Willem-
se, Wim Bakkum.
De welpen en verkenners 
waren onder andere onder-
gebracht in het Baefgenhuis 
dat stond tussen de RK kerk 
en de Jozefschool. Het pand 
is in de jaren zestig afgebro-
ken.  

De foto van het Baefjeshuis 
(21698) waarbij op de ach-
tergrond de voormalige Jo-
zefschool zichtbaar is, staat 
hiernaast afgedrukt. 
Zoals u ziet ontbreekt nog 
één naam van de welp op de 
eerste rij links vooraan. Uw 
reactie kunt u kwijt op onze 
website www.ouduitgeest.nl   

� ‘Wie is wie’. Hier kunt u de 
foto op uw scherm verder be-
kijken en reageren. 

Heeft u ook foto’s waarvan u 
denkt dat ze voor onze ver-
eniging interessant zijn, dan 
houden wij ons graag aan-
bevolen. Neem in dat geval 
contact met ons op. 

Koersbal in de
 Zwaan vooral gezellig

Uitgeest - Ooit in het ou-
de Dienstencentrum opge-
zet maar nog steeds druk 
bezocht is het Koersbal in 
de Zwaan aan de Middel-
weg. Iedere woensdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur 
komen zo’n 31 Uitgeesters 
het spel spelen op de daar-
voor uitgerolde groene mat-
ten. De bedoeling van het 
spel is de koersbal zo dicht 
mogelijk bij de jack te rollen. 
De bal is niet helemaal rond 
waardoor deze bij het afrem-
men een bocht maakt. Wat 
op het eerste gezicht makke-
lijk lijkt, blijkt bij navraag ab-
soluut niet mee te vallen. Be-
kentenissen als ‘ik ben al blij 
als de bal op de mat blijft’ en  
‘het is moeilijk hoor’ worden 
veelvuldig gehoord. Opval-
lend is de gemoedelijke sfeer 
die in de zaal heerst. Leidster 
Margreet Fatels: “Het is iede-
re woensdagochtend weer 
leuk om iedereen zo enthou-
siast te zien. We hebben hier 
mensen van alle leeftijden, 
zowel mannen als vrouwen 
en als mensen nieuwsgierig 
zijn dan mogen ze altijd eerst 
binnenwandelen, kijken en 

meedoen. Het zou leuk zijn 
wat jonge aanwas te kunnen 
begroeten.” Terwijl Margreet 
vertelt, wordt ze alweer ge-
roepen want de stand moet 
bijgehouden worden. Koer-
ser Gré Bleeker doet het niet 
voor het eerst, heeft al twee 
bekers thuis staan en gaat 
na haar werpbeurt smakelijk 
lachend zitten: “Het wil voor 
geen meter vandaag maar 
dat maakt niets uit, als je 
maar schik hebt!” Mevrouw 
De Boer koerst nu drie jaar 
en merkt dat zij er ondanks 
haar respectabele leeftijd le-
nig bij blijft. Lien geeft voor 
het gooien de koersbal een 
kus en dat helpt want met 
een prachtige boogje aan het 
eind, koerst de bal op de jack 
af wat Omar de uitroep ont-
lokt: “Dát was een echte kil-
ler!” 

Deelname aan het koers-
ballen op woensdagoch-
tend kost slechts 10 euro, 
van september tot en met 
april. Voor informatie: www.
uitgeestersenioren.nl of bel 
0251-319020. (Monique Tee-
ling)

Uitgeest - Ook dit jaar or-
ganiseert de parochie On-
ze Lieve Vrouwe Geboorte 
een informatieavond over het 
Vormsel.
Als uw kind dit jaar in groep 
8 van de basischool zit, kan 
uw kind dit schooljaar deel-
nemen aan de vormselvoor-
bereiding van de parochie.
Men heeft een boeiend pro-
gramma voor de kinderen 
ontwikkeld en in juni worden 
de kinderen gevormd.
Op donderdagavond 6 okto-
ber, in de pastorie van Uit-
geest, Langebuurt 37, is er 
een informatiebijeenkomst 

voor de kinderen van groep 8 
en hun ouders. De avond be-
gint om 19.30 uur en duurt 
een uurtje. Op deze avond 
krijgt u alle informatie over 
de voorbereiding op het 
vormsel. Ook ontvangt u een 
inschrijfformulier.
 
Men stelt het op prijs als u 
zich van tevoren aanmeldt 
voor deze avond. Dit kan per 
mail. Wilt u in deze mail uw 
naam, de naam van uw kind,
de school en uw telefoon-
nummer vermelden? Dit is 
het e-mailadres: mariojragi-
us@gmail.com.

Fabo Hobbyseizoen weer begonnen
Uitgeest - De Fabo hobby-
clubs zijn weer gestart. Op 
de knutselclub en de mo-
delbouwclub zijn nog enke-
le plaatsen over. Lijkt het jou 
leuk om te knutselen of om 
een modelbouwboot te ma-
ken en te varen meld je dan 
aan bij de Fabo (info@fa-
bouitgeest.nl) of kom een 
keer kijken. Wel eerst even 
een afspraak maken (info@
fabouitgeest.nl). Ook zoekt 
men nog handige vaders en 
moeders ter versterking van 
de vrijwillige clubleiding op 
de modelbouwclub (maan-

dag 19:00 – 20:30), de mei-
denclub (vrijdag 19:00 – 
20:30) en de timmerclub (vrij-

dag 19:00 – 20:30). Neem ge-
rust  contact op of kom een 
keer langs op de club. 



Kinderboekenweek in het Lees Lokaal
Uitgeest - Het is kinder-
boekenweek in het Lees Lo-
kaal! Het thema is “Voor altijd 
jong!”; Oma’s en opa’s in de 
21e eeuw.

Zaterdag 8 oktober komt 
Guyllaume Wibowo, een 
jeugdige goochelaar die ook 
regelmatig op 
de TV te be-
wonderen is, 
zijn kunsten 
vertonen en 
neemt hij de 
kinderen mee 
in  een aan-
tal eenvoudi-
ge trucs, die zij 
dan weer op hun beurt aan 
opa en oma kunnen laten 
zien. Alle opa’s en oma’s van 
Uitgeest en hun kleinkinde-
ren worden daarbij uitgeno-
digd (maar natuurlijk zijn ook 
papa’s en mama’s van harte 
welkom!).
Zaterdag 8 oktober vanaf 
13.45 u. in Lees Lokaal, dr. 
Brugmanstraat 11. Opgeven 
bij: info@leeslokaal-uitgeest.

nl  onder vermelding van, 
naam, leeftijd, school, klas 
en zie verder de poster die in 
school is opgehangen

Kinderboekenweek aan-
bod: Voorlezen, de eerste 
stap naar taal!
Lees Lokaal wil niet alleen 

een ruilbibliotheek zijn maar 
zet zich in om op allerlei 
manieren taalontwikkeling 
en leesplezier te bevorde-
ren. Daarom biedt men u op 
woensdag 12 oktober een in-
teressante lezing aan, die de 
ontwikkeling van taal bij jon-
ge kinderen tot onderwerp 
heeft. 
Antoinette Govaers, logope-
diste van de GGD Zaanstreek 

en deskundige op het gebied 
van vroege taalontwikkeling, 
zal aan de hand van een in-
spirerende powerpointpre-
sentatie en actuele kinder-
boeken laten zien hoe vaders 
en moeders, opa’s, oma’s en 
andere mensen die graag 
aan kinderen voorlezen, de-

ze taalont-
w i k k e l i n g 
een extra sti-
mulans kun-
nen geven. 
Taalontwik-
keling begint 
bij voorlezen 
en ouders die 
daar al heel 

vroeg mee beginnen, geven 
hun kinderen al meteen iets 
extra’s mee.

U kunt zich aanmelden voor 
deze lezing aan de balie 
van Lees Lokaal, dr. Brug-
manstraat 11 of via info@
leeslokaal-uitgeest.nl. De le-
zing begint om 19.30 uur en 
deelname kost 2 euro per 
persoon.

Brothers-4-Tune 
bij de KVB in de Zwaan

Uitgeest - Op dinsdagavond 
11 oktober treden de Bro-
thers-4-Tune op bij de Ka-
tholieke Vrouwen Beweging 
Uitgeest. Het is niet de eer-
ste keer dat de Brothers op-
treden voor een vrouwenver-
eniging. Al eerder werd er 
opgetreden voor de Vrouwen 
van Nu, de Plattelands vrou-
wen en nu dus het KVB. Bro-
thers-4-Tune is een vijfkoppi-
ge mannengroep die meer-
stemminge A Capella mu-
ziek ten gehore brengt. Hun 
motto is al jaren “A Capella is 
fun!!!”.
De Brothers-4-Tune bestaan 
al 25 jaar en dat is voor zo’n 
kleine groep best bijzonder. 
Op 20 december 1990 kwa-
men de Brothers voor het 

eerst bij elkaar. De groep 
draait zeker niet op routine; 
externe coaches zorgen er 
voor dat de groep nog steeds 
een beetje groeit qua niveau. 
Bij iedere coach wordt weer 
wat anders geleerd en dat 
heeft ertoe geleid dat de Bro-
thers in 2009 het landelijke A 
Capella Top festival wonnen. 
Momenteel zijn de Brothers 
regerend Belgisch kampi-
oen. Uit alle jury-rapporten 
blijkt dat de uitstraling en het 
repertoire van de groep het 
motto “A Capella is fun” vol-
ledig dekt. Via hun website 
www.brothers4tune.com en 
Facebook zijn de verrichtin-
gen van de Brothers te vol-
gen. 
Aanvang 20.00 uur.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Er is een heel ‘mooi’ stukje oud Uitgeest, gelegen bij de Tolweg en parallel aan de 
Tolvaart. Het bouwval op de foto werd vroeger gebruikt als omkleed-gebouw/kantine van de 
voormalige voetbal vereniging VVU. VoetbalVereniging Uitgeest was de oudste van de twee 
voetbalverenigingen in Uitgeest en was opgericht op 31 maart 1919. V.v. Uitgeest speelde 
haar wedstrijden in het oprichtingsjaar op het terrein De Zeven Morgen aan de Weeg. In het 
jaar 1927 verhuisde de vereniging naar een terrein gelegen tegen Assum en de tolvaart met 
zijn ingang aan de Tolvaart/Tolweg. In 1974 verhuisde de vereniging uiteindelijk naar sport-
park de Koog. De twee voetbalverenigingen uit Uitgeest, VVU en USVU zijn vanaf dat mo-
ment samen verder gegaan als voetbalvereniging FC Uitgeest.
De laatste jaren voor de fusie kwam de club uit in de 4e klasse. Het tenue van de v.v. Uitgeest 
bestond uit een rood shirt, zwarte broek en zwart/rode kousen. De grond van het voormali-
ge voetbalterrein VVU aan de Tolvaart staat nu te koop inclusief de overgebleven schuur. Fo-
to en tekst: Ger Bus

Interessante excursie 
naar Hoogovensmuseum
Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren heeft op 
dinsdag 27 september een 
excursie naar het Hoog-
ovensmuseum georgani-
seerd. Een leuke groep ge-
interesseerde senioren nam 
deel. Wim de Wit gaf als gids 
een rondleiding buiten en 
binnen in het museum. Be-
gonnen werd met een kop 
koffi e of thee en een korte 
introductiefi lm over de ge-
schiedenis van de Hoog-
ovens. De Hoogovens is in 
1918 opgericht door Wenc-
kebach. Vervolgens werd de 

groep rondgeleid en voorzien 
van interessante informatie 
via foto’s, objecten, histori-
sche documenten en natuur-
lijk via de uitgebreide kennis 
van gids Wim over het ont-
staan en de werkzaamheden 
van de Hoogovens, de walse-
rijen en hoe staal wordt ver-
vaardigd. In de loop der tijd 
wordt er met steeds meer 
moderne middelen en steeds 
minder mankracht gewerkt. 
Ook was er gelegenheid vra-
gen te stellen. 
Het was een geslaagde ex-
cursie.
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Jeckes van Baar herdacht 
bij Huiskamerconcerten

Akersloot - Het begon in 
2012 op initiatief van Jeckes 
van Baar en Gerard Struijf; 
met een aantal muzikanten 
gewoon in de eigen huiska-
mer optreden op een herfst-
achtige zondagmiddag. En 
nu, na vier succesvolle edi-
ties, staat Akersloot op zon-
dagmiddag 20 november op-
nieuw in het teken van de 
muziek. Er zijn dan weer zo`n 
tien tot vijftien acts te zien en 
te horen. Naast de bekende 
muzikanten van vorige jaar-
gangen, hebben zich ook al-
weer nieuwe groepen aan-
gemeld. Helaas zal JJAG, de 
band van de oprichters niet 
meer van de partij zijn, omdat 
sologitarist Jeckes zijn strijd 
tegen kanker afgelopen zo-
mer niet heeft kunnen win-

nen. Als eerbetoon zullen al-
le muziekvrienden iedere set 
een speciaal nummer aan 
hem opdragen.
Op privé-locaties, verspreid 
over het dorp, kan ieder-
een luisteren naar muziek 
op huiskamerniveau. De op-
tredens beginnen stipt op 
elk half uur en ook nu geldt 
weer: als de huiskamer vol is 
kan er niemand meer bij. De 
muziekmiddag wordt tradi-
tiegetrouw afgesloten in de 
Storey Club waar de muzi-
kanten en hun aanhang zich 
na afl oop verzamelen voor 
nog meer muziek en gezellig 
napraten.
Foto: Het laatste optreden 
van JJAG in 2015 met Walk-
In oprichters Jeckes van Baar 
(links) en Gerard Struijf.

Kunst in het ziekenhuis
Castricum - Cor Spil uit Castricum exposeert in het Medisch 
Centrum Alkmaar. Er hangen tot eind november negentien 
werken van zijn hand en die zijn de moeite waard te bekijken. 
Ze zijn tentoongesteld in de eerste gang links, voorbij de ba-
lie van de hoofdingang.

Muziek Johnny Cash door Def Americans 
Akersloot - Op zaterdag 8 
oktober treedt de Def Ame-
ricans op in de zaal van De 
Vriendschap. Meer dan een 
halve eeuw na de eerste hits 
van Johnny Cash weten deze 
muzikanten de swing, sfeer 
en rebellie van een optre-
den van deze legendarische 
Amerikaanse outlaw ver-
bluffend goed te raken. De 
songs die Cash zelf met zo-
veel liefde en bevlogenheid 
wist te brengen worden op-
nieuw leven ingeblazen door 
Def Americans Johnny Cash 
Tribute. In 2013 werd de band 
benaderd om Johnny’s jon-
gere broer Tommy Cash te 
begeleiden tijdens zijn con-
certen in Nederland. Het mo-
ment dat de grote liefde in 

Johnny¹s leven, June Car-
ter Cash, zich op het podium 
voegde was altijd heel bijzon-
der. En zo is het ook bij een 
Def Americans show; wan-
neer Kim �Carter¹ Wolterink 
zich bij het gezelschap voegt, 
gaat het broeien voor en op 
het podium. De zaal van De 
Vriendschap, Kerklaan 18 in 
Akersloot opent de deuren 

om 20.00 uur. De Akerslootse 
formatie De Bikkels nemen 
het voorprogramma voor hun 
rekening. Ook zullen zij na 
de show van de Def Ameri-
cans optreden. Aanvang mu-
ziek 21.00 uur. Kaarten onli-
ne te reserveren via https://
shop.ikbenaanwezig.nl/tic-
kets/event/def-americans-
johnny-cash-tribute.

Provinciale molenprijs 
voor Ella ter Heide

Castricum - Aan Ella ter 
Heide uit Castricum, vrij-
willig molenaar op De Ou-
de Knegt in Akersloot, is een 
van de Molenprijzen 2016 
toegekend. Ze kreeg de bij-
behorende oorkonde zater-
dag 1 oktober uitgereikt door 
gedeputeerde Jack van der 
Hoek. Dat gebeurde tijdens 
de Noord-Hollandse Molen-
contactdag in het stadhuis 
van Haarlem. Personen die 
een bijzondere bijdrage le-
veren aan de promotie en in-
standhouding van molens 
komen voor de onderschei-

ding in aanmerking. Gedepu-
teerde Van der Hoek noem-
de Ella ter Heide een inspire-
rend voorbeeld voor een be-
trokken vrijwilliger. Het jury-
rapport roemde haar initi-
atieven als de kinderfeest-
jes ‘pannenkoeken eten met 
de molenaar’ en de ‘taarten-
bakwedstrijd met meel van 
de molen’. Die leverden veel 
positieve publiciteit en extra 
aanloop op voor de koren-
molen. Met name het edu-
catieve karakter van de acti-
viteiten voor scholieren werd 
geprezen.

Castricum - Op vrijdag 7 ok-
tober is er weer een TT Ca-
fé waarbij het thema zorg 
gekoppeld wordt aan die-
ren. Met de slogan ‘Huisdie-
ren zijn zo gezond, ze zouden 
in de basisverzekering moe-
ten zitten’, geeft Arie Meij-
boom aan waar het om gaat 
bij de Stichting Gezelschaps-
dier. Er komt een dierenarts 
en er wordt gesproken over 
zorg in Castricum en de die-
renoppas of uitlaatservice 
van Letsa. Van 19.00 tot 21.00 
uur in ClubMariz, Dorpsstraat 
72 Castricum. Gratis toegang.

Zorg en dieren

Castricum - Op maandag 
26 september kreeg de poli-
tie een melding dat er geen 
contact mogelijk was met 
een bewoonster op de Zout-
manlaan. De politie is op on-
derzoek uitgegaan en heb-
ben binnen in de woning ge-
keken. Hierbij is een deur op 
de bovenverdieping uit het 
slot getrokken. De bewoon-
ster bleek niet thuis te zijn en 
in de agenda die in de wo-
ning lag stond dat ze naar de 
opera was. Door de politie is 
een briefje achtergelaten. 

Vals alarm

Castricum - Op dinsdag 27 
september omstreeks 19.15 
uur is een fi ets afgesloten 
neergezet op het Westerplein 
aan de achterzijde van het 
station. Toen zij op woens-
dag 28 september omstreeks 
20.30 uur weer bij het Wes-
terplein kwam, zag ze dat 
haar fi ets gestolen was. Het 
betreft een witte Giant da-
mesfi ets.

Fiets gestolen

Limmen - Op maandag 26 
september rond 16.00 uur 
fi etste een man op het fi ets-

Aanrijding
op fi etspad 

pad van de Rijksweg van 
Limmen naar Uitgeest. Van 
de andere zijde van het fi ets-
pad kwamen scholieren aan-
fi etsen met drie/vier naast el-
kaar, waarvoor hij moest uit-
wijken. Naast hen reed een 
scooter die toen hij in ging 

inhalen de stoep nam en 
in botsing kwam met man. 
Melder kon zich net staan-
de houden maar heeft nu wel 
een slinger in zijn voorwiel. 
Wat de man nog het meest 
steekt is dat de bestuurder 
van scooter riep: ,,Sukkel wat 

doe je nou!” terwijl hijzelf fout 
zat. De bestuurder is doorge-
reden. Hij had blond haar en 
was ongeveer zestien jaar 
oud. Verder geen signale-
ment. Melder had kenteken 
even snel opgenomen maar 
dat blijkt niet goed te zijn.























Metal en rock in Bakkerij
Castricum - Vrijdag 7 okto-
ber In De Bakkerij BakHerrie 
met Harvest Of Kairos, Thro-
ne Of Time en Yaotzin.
Harvest Of Kairos opent de 
avond en maakt black me-
tal zoals het hoort. Throne Of 
Time vervolgt de avond met 
black metal. Yaotzin sluit de 
avond af. De band is bruut 
en extreem. Zaal open: 21:00 
uur. 

Op zaterdag is het tijd om te-
rug te gaan naar de swin-
gende tijd van de rock & roll 
met de Ghostriders en  Boom 
Boom Barber. De Vandervens 
zullen het tempo nog eens 
opschroeven om de avond 
een swingend eind te geven.
De hele avond zijn er ook 
demostraties van Lindyhop 
dansen. Zaal open om 21.00 
uur.  

Uitstekende prestaties bij Wik 
Castricum - Tijdens de vijf-
de speelronde van de winter-
competitie libre bij biljartver-
eniging Wik werden er door 
diverse spelers uitstekende 
prestaties behaald. 
Toppers van de avond wa-
ren Jaap de Boer, Peter Vos, 
Cor Stroet, Jörgen Bolten en 
Gert Lute. Jaap kwam als 
een speer uit de startblok-
ken in zijn partij tegen Gerard 
de Zeeuw door in de eerste 
beurt een serie van acht ca-
ramboles op het groene la-
ken bij elkaar te tikken. Pe-
ter Vos verraste Frans Lu-

te. Cor Stroet en Peter Groe-
nendal stuwden elkaar naar 
een hoog niveau in een par-
tij die een grillig verloop ken-
de. De partij tussen Jörgen 
Bolten en Kees Baars kwam 
pas na veertien beurten goed 
op gang. De scores van Kees 
waren niet voldoende om de 
goede eindsprint van Jörgen 
te beantwoorden. De laatste 
partij van de avond tussen 
Gert Lute en Peter Groenen-
dal werd overtuigend door 
Gert gewonnen door onder 
andere drie series van boven 
de tien caramboles. 

Heiloo - Heilooër Maar-
ten Schols schreef en regis-
seert ‘En dat is 3’, een vrolijk 
stuk vóór en mét kinderen. 
Op vertoon van de toegangs-
kaart krijgen kinderen in het 
weekend van de voorstelling 
bij ijssalon Di Fiorentina in 
Heiloo het tweede bolletje ijs 
gratis. De voorstellingen zijn 
op zaterdag 8 oktober om 
15.00 uur en zondag 9 okto-
ber om 13.00 en 16.00 uur in 
Theater De Beun in Heiloo. 
Reserveringen en informatie: 
www.falklandtoneel.nl of bij 
Irene Schols (072 - 5332163). 
Foto: Peter Bijkerk. 

Falkland speelt 
‘En dat is 3’

Castricum - Op zaterdag 15 
oktober vindt er weer een Re-
pair Café plaats in De Bak-
kerij. Een mooi moment om 

langs te gaan met kapotte 
spullen en deze samen met 
vrijwilligers te repareren. Met 
kleding of ander textiel, klei-

Repair Café in De Bakkerij ne elektrische en huishou-
delijke apparaten, computer-
problemen. 

Voor reparaties aan fietsver-
lichting staat de Fietsersbond 
op het Bakkerspleintje klaar.  

Dit   Repair Café wordt vier 
keer per jaar georganiseerd 
door Transition Town Castri-
cum en De Groene Bak en 
is toegankelijk voor jong en 
oud. 
De openingstijden van het 

Repair Café zijn 13.00 tot 
16.00 uur. De  entree is gra-
tis, giften zijn welkom, even-
tuele materialen voor eigen 
rekening. Repareren en laten 
repareren is uiteraard op ei-
gen risico.

Bewust van onderbewuste 
Castricum - Inside Informa-
tion heeft als doel om men-
sen weer in beweging te 
brengen. Dit jaar is gestart 
met lezingen met als thema 
‘Kijk op jezelf’. De laatste le-
zing is op donderdagavond 

13 oktober en heeft als on-
derwerp ‘Bewust van je on-
derbewuste’. 

Voor meer informatie en aan-
melden, kijk op www.inside-
information.nl

Verkeerde bandenkeuze
Akersloot - Jaimie van Sik-
kelerus is in de BSB Supers-
port Race in Assen op een 
22e plaats geëindigd. Hij 
koos voor de verkeerde ban-
den en kon daardoor niet zijn 
gewenste tempo rijden. Na 
verschillende keren van po-
sitie te hebben gewisseld, 
kwam van Sikkelerus na een 
zwaar bevochten wedstrijd 
als 22e over de finish.
Het niveau in deze klasse lag 
erg hoog en er werd dan ook 
voor iedere centimeter ge-
streden. Jaimie liet op vrijdag 
al zien dat hij met de beste 
mee kon en verbeterde zijn 
persoonlijk record. Op zon-
dag begon het vlak voor de 
wedstrijd te regenen waar-
door de start niet doorging. 
Veel rijders wisselden naar 
regenbanden maar Jaimie 
bleef op slicks staan. Tijdens 
de warm up lap regende het 
weer, waarna de organisatie 

besloot om de wedstrijd uit te 
stellen. Omdat Jaimie begon 
te twijfelen gaf hij zijn mon-
teurs de opdracht om er re-
genbanden op te leggen. Dit 
bleek achteraf niet de juiste 
beslissing te zijn geweest. De 
baan begon al na twee ron-
den op te drogen en dit had 
tot gevolg dat Jaimie zijn 
banden al snel kapot reed. 
Binnenkort zal Jaimie aan 
zijn knie worden geopereerd 
en daarna zal hij aan de voor-
bereiding beginnen op het 
nieuwe seizoen.

Castricum - Op donderdag 
13 okktober geeft Yvonne 
Kroon een lezing over krach-
tige vrouwen in de geschie-
denis. Dat doet zij bij Vrou-
wen Contact Castricum. Een 
aantal interessante vrouwen 
uit de Nederlandse geschie-
denis passeren de revue. Al-
lemaal hebben ze een link 

Lezing over krachtige 
vrouwen in de geschiedenis

Rugbyclub opnieuw 
leverancier voor Oranje
Castricum - Afgelopen 
week kreeg Linde van der 
Velden, speelster in het vrou-
wenteam van de Castricumse 
Rugby Club het bericht dat zij 
is geselecteerd voor het Ne-
derlands Vrouwenrugby XV 
team dat speelt op het Rug-
by Europe Women Champi-
onship 2016 begin oktober in 
Madrid. 
De selectie speelt daar meer-
dere wedstrijden. Op 15 ok-
tober wordt de finale ge-
speeld en de winnaar mag 
later tegen het vrouwenteam 
van Schotland strijden om 
een kwalificatieplaats voor 
het WK vrouwenrugby, wat 
in 2017 in Ierland wordt ge-
houden.
Linde speelt zelf sinds vier 
jaar rugby in Castricum en 
twee maanden geleden werd 
zij gescout door bonds-
coach Werlich in Castricum. 
Zij speelde met een invita-
tieteam een wedstrijd tegen 
het nationale vrouwenteam, 

voorafgaand aan de mannen-
wedstrijd Nederland - Nieuw 
Zeeland Ambassadors. Vanaf 
dat moment mocht zij mee-
trainen met het Nederlands 
vrouwenteam met deze eer-
volle selectie tot gevolg.

Op 3 september kon zij haar 
kwaliteiten als ‘eerste center’ 
al tonen in de vriendschap-
pelijke wedstrijd van het Ne-
derlands vrouwenteam te-
gen British Army Ladies XV. 
Haar sterke fysieke inzet, ge-
combineerd met een zeer 
snel loopvermogen, staat ga-
rant voor spectaculaire door-
braken op het veld. Afgelo-
pen zondag speelde zij thuis 
in Castricum nog weergaloos 
tegen Obelix uit Nijmegen 
in de eerste klasse. Zij werd 
daarin weer de absolute top-
scorer met tien tries, goed 
voor vijftig punten voor haar 
eigen team.
Het huidige vrouwenteam 
van Castricum is net dit jaar 

gepromoveerd naar de eerste 
klasse en na drie wedstrijden 
staan ze nog ongeslagen bo-
venaan in hun poule. Castri-
cum kan nog heel goed een 
paar extra vrouwen gebrui-
ken. Er wordt op dinsdag- en 
vrijdagavond getraind. Foto: 
Theo Beentjes.

met Amsterdam en hebben 
ze op geheel eigen wijze hun 
handtekening achter gelaten. 

Van 14.00 tot 16.00 uur in De
Kern aan de Overtoom in 
Castricum. Ook niet-leden 
zijn welkom. Meer informatie 
is te vinden op www.vccastri-
cum.nl.
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Publiek mondjesmaat aanwezig:

Oogstmarkt valt flink in het water
Heemskerk - Niet alleen 
een oogst kan door slecht 
weer mislukken, een oogst-
markt is hetzelfde lot bescho-
ren wanneer de regen met 
bakken tegelijk naar bene-
den valt. Afgelopen zondag 
viel de oogstmarkt in de kas-
teeltuin van Slot Assumburg 
vrijwel letterlijk in het water. 
Toch is voorzitter Piet Joustra 
van de Stichting Vrijwilligers 
Kasteeltuin Assumburg niet 
ontevreden over de opkomst 
van het publiek.

Amper een uur na de offici-
ele start van de oogstmarkt 
begon de wind de deelne-
mers al parten te spelen. Pa-

rasols en een complete par-
tytent gingen de lucht in en 
moesten door de eigenaren 
uit de struikgewassen wor-
den geplukt. Het zou geluk-
kig bij deze incidenten blij-
ven, los van het feit dat er la-
ter nog een fikse hoeveelheid 
regen viel. Al met al was er 
lang niet zoveel publiek op 
de been als vorig jaar, toen 
de oogstmarkt bij fraai weer 
werd gehouden. 
Het publiek dat er wel was, 
liet zich door de omstandig-
heden niet uit het veld slaan 
en vond in de kasteeltuin een 
grote variatie aan bijzondere 
producten. Van versgebak-
ken crêpes tot zelf gebrou-

wen bier, van biologisch ge-
bakken brood tot kaas, ge-
droogd fruit en diverse soor-
ten jam, het was er allemaal 
verkrijgbaar. De standhou-
ders bleven de moed erin 
houden en stonden de aan-
wezige bezoekers met plezier 
te woord. 
,,Als het zonnetje had ge-
schenen, hadden we waar-
schijnlijk over de hoofden 
kunnen lopen’’, aldus Mari-
anne Langeveld, bestuurslid 
van de organisatie. 
Ze hoopt op beter weer voor 
de editie van volgend jaar, 
ook dan weer op de eerste 
zondag van oktober. (Bos 
Media Services)

Natuur- en milieumarkt
Plastic Soup in de 

IJmond op 9 oktober
IJmond - De landelijke Dag 
van de Duurzaamheid krijgt 
ook in Beverwijk volop aan-
dacht. Beverwijk Duurzaam 
houdt op zondagmiddag 9 
oktober van 14.00 tot 17.30 
uur in de Grote Kerk een 
bijeenkomst over de Plas-
tic Soup met een Natuur- en 
milieumarkt met als thema: 
Plastics. Iedereen is van har-
te welkom en er is geen toe-
gangsprijs. In plaats daarvan 
staat er een collectebus voor 
de Plastic Soup Foundation. 

Maria Westerbos oprichtster 
van De Plastic Soup Founda-
tion komt uitleggen wat de-
ze organisatie doet tegen 
het plastic afval in de zee en 
hoe je zelf kunt meewerken. 
Ook zijn er presentaties van 
De Stichting Zeeboerderij 
IJmond die ook een demon-
stratie geeft over hoe je plas-
tic maakt uit afval.
Op de informatiemarkt ont-
dek je voorbeelden om in ac-
tie te komen tegen het teveel 
aan plastics. Er zijn een aan-
tal bedrijven aanwezig die 
hun ecologisch verantwoor-
de producten laten zien. Lo-
kale natuur- en milieugroe-
pen: duurzame doeners to-
nen wat ze doen in Bever-

wijk, maak o.a. kennis met 
het Repair Café, de Fietsers-
bond, de Stichting Gered Ge-
reedschap, Opgewekte wo-
ningclub, Baywatchers Ken-
nemerland en natuurlijk de 
organisator van deze middag 
het platform Beverwijk Duur-
zaam. Voel je meer voor actie, 
ontmoet dan vooral de Stich-
ting Klean. Zij voeren op een 
leuke manier actie, waar je zo 
aan mee kunt doen, ook als 
wandelgroep. Voor de jon-
geren is er een spreekbeur-
thoek, een voorleeshoek en 
een workshop ‘Kleien zonder 
plastic’. In een andere work-
shop kun je leren hoe je van 
plastic afval een handig en 
mooi product kunt maken. 
Neem een lege plastic fles 
mee. En de doppen mogen 
ook mee, want die worden 
ingezameld voor het goe-
de doel. Verder is er nog een 
workshop over hoe op een 
natuurlijke manier een pro-
duct gemaakt wordt dat geen 
microplastics bevat. 
Het uitgebreide programma 
is te vinden op www.bever-
wijkduurzaam.nl. Heb je zelf 
een leuk idee of wil je mee-
helpen? Neem dan contact 
met op via contact@bever-
wijkduurzaam.nl . 

Alzheimer Café in Heemskerk
Heemskerk - Op woens-
dagmiddag 12 oktober is 
er een Alzheimer Café in 
Heemskerk. Het onderwerp 
deze middag is: ‘Demen-
tie en diagnose’. Hoe kan ik 
dementie herkennen? Hoe 
wordt de diagnose gesteld? 
Het stellen van een goede 
en zorgvuldige diagnose is 
belangrijk. In de afgelopen 
jaren is er gelukkig steeds 
meer kennis vergaard over 
de verschillende vormen 
van dementie, de specifie-

ke kenmerken en bijbeho-
rende verschijnselen en ge-
dragingen. De mogelijkhe-
den voor behandeling en 
begeleiding verschillen per 
aandoening. Gespreksleider 
Elsbeth Holtz gaat hierover 
uitgebreid in gesprek met 
casemanager Trees Berk-
hout. Hierna is er gelegen-
heid tot het stellen van vra-
gen.
Het Alzheimer Café wordt 
gehouden in ontmoetings-
centrum Sint Agnes, Za-

menhof 65 te Heems-
kerk. De ontvangst is van-
af 14.15 uur, het program-
ma start om 14.30 uur en 
eindigt rond 15.45 uur. Ie-
dereen is welkom: mensen 
met geheugenproblemen, 
partners, kinderen, vrien-
den, buren. De toegang én 
het eerste kopje koffie zijn 
gratis. Aanmelding voor-
af is niet nodig. Er is tevens 
een tafel met brochures en 
andere literatuur om thuis 
eens rustig na te lezen. 

Verfijnd middagconcert op 
buitenplaats Akerendam

Beverwijk - De befaamde 
Tini Mathot op tafelpiano en 
sopraan Bettina Pahn bren-
gen een verfijnd programma 
in de sfeervolle 17e eeuw-
se buitenplaats Akerendam 
in Beverwijk met liederen en 
werken voor klavier solo van 
Haydn, Mozart, Rust, Zelter, 
Reichhardt en C.Ph.E. Bach.
Dit is het eerste concert op 
een tafelpiano van Kursch 
(eerste kwart van de 19e 
eeuw, klavieromvang EE - f4) 
na recente restauratie door 
Gijs Wilderom. Buitenplaats 
Akerendam heeft dit instru-

ment uit de Geelvinck Col-
lectie in langdurig bruikleen. 
Met ingang van 2017 zullen 
er regelmatig concerten op 
Akerendam plaatsvinden.
Voorafgaand aan en na af-
loop van het concert kun-
nen bezoekers de prachtige 
2,5 hectare grote tuin bekij-
ken. Het concert op zondag 
15 oktober begint om 14.30 
uur. Het aantal plaatsen (40) 
is beperkt. Bestel dus tijdig 
kaarten via www.geelvinck.
nl. Buitenplaats Akerendam 
is te vinden aan de Velser-
weg 20 te Beverwijk. 

Tini Mathot en Bettina Pahn

Vrijdag groot feest
Heropening jongeren-
centrum Zienhouse
Uitgeest - Vrijdag vindt de 
feestelijke heropening plaats 
van jongerencentum Zien-
house met een nieuw jonge-

renwerkersteam. Van 16.00 
tot 19.00 uur zijn de kinderen 
van de basisscholen uitge-
nodigd. Zij kunnen meedoen 

aan streetdance, straatvoet-
bal, voor de allerkleinsten is 
er een springkussen en om 
17.00 uur start een kinders-
disco. Om 20.00 uur is de of-
ficiele opening door wethou-
der Antoine Tromp en daarna 
is er tot 23.30 uur een ‘Fris-
feest’ met verschillende dj’s. 
De entree is gratis en ieder-
een krijgt drie consumptie-
bonnen en gratis hapjes!



Goed Contact richt Masterclass op 
ondernemers en professionals

Limmen - Op donderdag 11 
oktober organiseert Goed 
Contact, hét zakelijk netwerk 
voor vrouwen in de BUCH-
gemeente en omstreken, 
deel vijf van de Masterclass 

‘competenties ontwikkelen’ 
met als thema: Vallen, op-
staan en weer doorgaan. De 
Masterclass is voor onderne-
mers en professionals die er-
varen dat zij in het leven keu-
zes moeten maken die voor 
het bedrijf en voor het pro-
fessionele leven de drive ge-
ven om met plezier en volhar-
ding die zaken te doen die 
voor henzelf succes en ge-
luk oplevert. De Masterclass 
wordt verzorgd door de Za-
kenvrouw van het Jaar 2014 
Jacqueline Zuidweg.
Jacqueline Zuidweg (1965) 
is sinds 1994 oprichter en di-
recteur van Zuidweg & Part-
ners (schuldhulpverlening 
voor ondernemend Neder-
land) én Zakenvrouw van het 

Brandweer kan rijden 
en blussen tegelijk

Castricum - Maandagavond 
een week geleden heeft de 
brandweer Castricum mee-
gedaan aan een grootscha-
lige natuurbrandoefening in 
het duingebied bij Schoorl. 
Aan de oefening deden tien 
brandweervoertuigen en zo’n 
zestig mensen mee. Ze wilde 
tijdens de oefening ervaring 
opdoen met de nieuwe com-

bivoertuigen, die al rijdend 
kunnen blussen. Deze  com-
bivoertuigen hebben een wa-
terkanon aan de voorbumper 
die met een joystick te bedie-
nen is. Ook kunnen ze van-
af het dak blussen. De nieu-
we voertuigen zijn gestatio-
neerd in Castricum, Callants-
oog en in Den Burg op Texel. 
Foto: Hans Peter Olivier.

Gratis workshop: ‘En de 
kinderen scheiden mee’
Castricum - Op 16 novem-
ber vindt de gratis work-
shop ‘En de kinderen schei-
den mee’ plaats. Als ouders 
scheiden, scheiden de kin-
deren mee. De workshop be-
steedt hier aandacht aan. Het 
is bedoeld voor kinderen tus-
sen de zes en twaalf jaar en 
vindt plaats in Geesterhage. 
De workshop geeft kinderen 
handvatten om met de (aan-
staande) echtscheiding om 
te gaan. Zij leren onder an-
dere hoe zij gevoelens ten 
aanzien van de scheiding 
bij zichzelf kunnen herken-
nen en deze te uiten. Vooraf-
gaand aan de workshop vindt 
een aparte ouderbijeenkomst 
plaats. Ouders krijgen dan 

informatie over wat een echt-
scheiding betekent voor een 
kind. Daarnaast geeft de trai-
ner tips om op de juiste ma-
nier in gesprek te gaan met 
hun kind over de echtschei-
ding. De ouderbijeenkomst 
is op maandag 14 november 
van 20.00 tot 21.00 uur.
De workshop voor de kinde-
ren op woensdag 16 novem-
ber van 13.30 tot 17.00 uur. 
Ouders kunnen zich aanmel-
den bij GGD Hollands Noor-
den via het inschrijfformu-
lier zie www.ggdhn.nl/cur-
sussen. Bij vragen kan con-
tact opgenomen worden met 
het cursusbureau via cursus-
bureau@ggdhn.nl of 088-
0100557.

Jaar 2012. In 2013 heeft zij 
haar boek, ‘Vallen, opstaan 
en weer doorgaan’ geschre-
ven met Josette Dijkhuizen, 
gepubliceerd. Ook is Jacque-
line mede-initiatiefnemer van 
St. MKB Doorstart: vroegsig-
nalering van (financiële) pro-
blemen in het MKB en hulp 
om een bedrijf te behou-
den, te versterken of te laten 
groeien. 
In deze Masterclass wor-
den drie competenties be-
handeld: assertiviteit, besluit-
vaardigheid en voortgangs-
controle. Van 16.45 tot 21.30 
uur in Vredeburg, Dusseldor-
perweg 64, Limmen. Aanmel-
den via info@goed-contact.
nl of bezoek de website voor 
meer informatie.

Dank van Nierstichting
Castricum - Mede dankzij 
de inzet van 114 collectanten 
en 12 wijkhoofden heeft de 
Nierstichting een succesvol-
le collecte gehouden. Tijdens 

de collecteweek is 7.460,64 
euro opgehaald. De Nier-
stichting wil de inwoners van 
Castricum en Bakkum be-
danken voor hun donatie.

Gratis sporten in vakantie
Regio - Sportservice Ken-
nemerland organiseert in de 
herfstvakantie diverse spor-
tieve activiteiten voor de ba-
sisschoolleerlingen, die in 
de gemeenten Castricum of 
Heemskerk wonen of naar 
school gaan. Alle activiteiten 
zijn gratis. Wie mee wil doen 
moet zich vooraf inschrijven 
via www.sportservicekenne-
merland.nl.  
Op dinsdagochtend 18 okto-
ber is er een sportinstuif in 
sporthal de Waterakkers voor 
kinderen van groep 3 tot en 
met 8. Een zaal vol met klim 
en klauteronderdelen, voet-
bal, slackline en een tweetal 
clinic¹s. De badmintonvereni-
ging uit Heemskerk geeft een 
clinic en er is een basketbal-
clinic door basketbalvereni-
ging Mapleleaves. 
Later op de dag is er in de 
Waterakkers een kleuter-
instuif voor kinderen van 
groep 1 en 2; een uur lang 

zwaaien, springen, klim-
men en rennen. Op woens-
dagochtend 20 oktober kun-
nen kinderen van groep 3 
tot en met 8 deelnemen aan 
de zogenoemde combicli-
nic smashbal/sportinstuif in 
sportcentrum De Bloemen in 
Castricum. 
Smashbal is een uitdagen-
de vorm van volleybal. Deze 
smashbalclinic wordt gege-
ven door volleybalvereniging 
VV Croonenburg. Gelijktijdig 
is er voor de kleuters funvol-
ley.

Geheimzinnige 
paddenstoelen
Castricum - Op zaterdag 
15 oktober houdt IVN Mid-
den-Kennemerland in sa-
menwerking met Duincam-
ping Geversduin een pad-
denstoelenexcursie voor vol-
wassenen en kinderen in en 
om de camping. Samen met 
IVN gids Hermine Smit wordt 
gezocht naar paddenstoelen. 
Zij kan vertellen welke pad-
denstoelen eetbaar zijn en 
waar de namen vandaan ko-
men. Aanmelden bij  de re-
ceptie van Camping Gevers-
duin of via info@camping-
geversduin.nl  onder vermel-
ding van de excursie.  het 
vertrek is om 13.00 uur van-
af de receptie.

Akersloot - Op zondag 9 okto-
ber vanaf 16.00 uur wordt door 
handbalvereniging Meervogels 
¹60 het evenement ‘Waar schijt 
de geit?’ gehouden bij ‘t Bos-
huis. 

Het handbalveld wordt hier 
voor afgezet en in kavels ver-
deeld. Binnen de afzetting 
wordt een geit losgelaten. Het 

is de bedoeling dat de geit 
op een van de kavels een 
grote boodschap doet. De 
kavels zijn gekoppeld aan 
lootjes die voor aanvang van 
het evenement worden ver-
kocht. Het lootje dat gekop-
peld is aan de kavel waar-
op de geit zijn behoefte doet 
wint 250 euro. 
Ook de kavels die direct aan 

‘Waar schijt de geit?’
Regio - Vanaf 10 okto-
ber vinden werkzaamheden 
plaats bij het voormalig wei-
land Waterrijk in Egmond.  
PWN wil de natuur op dit 
perceel van drie hectare her-
stellen en terugbrengen naar 
het oorspronkelijke duin. Met 
groot materieel wordt vanaf 
de westkant een aansluiting 

Waterrijk terug naar de duinen
gemaakt op het duingebied, 
de bovengrond van het wei-
land wordt verwijderd en het 
bestaande duin aangeheeld. 
In totaliteit zal zo’n 4.200m3 
grond worden verplaatst. 

De verwachting is dat deze 
werkzaamheden begin no-
vember zijn afgerond.

de winnende kavel gren-
zen winnen een bedrag. De 
opbrengst van dit evene-
ment komt ten goede aan de 
teams van handbalvereniging 
Meervogels ‘60. 

Er worden hapjes, pasta-
salades, soep, broodjes en 
een toetje, verkocht. Ook de-
ze opbrengst gaat naar de 
teams. Koop kavels door een 
mail te sturen naar waar-
schijtdegeit@gmail.com.
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Open dag Korfbal-
vereniging Stormvogels
Uitgeest - Zaterdag 8 okto-
ber organiseert korfbalver-
eniging KV Stormvogels voor 
de leerlingen van de basis-
scholen in Uitgeest  een open 
dag. Leerlingen uit alle groe-
pen zijn van harte welkom 
om vrijblijvend kennis te ma-
ken met de korfbalsport Voor 
de allerkleinsten worden er 
“kangaroe-activiteiten” ge-
organiseerd. Vanaf 13:30 
tot 16:00 is onze accommo-
datie geopend. Op het veld 

zijn verschillende balspellen 
te doen waarmee leuke prij-
zen te winnen zijn. Tevens is 
er de gelegenheid om deel te 
nemen aan een echte wed-
strijd! Na afloop van de open 
dag trakteert de vereniging 
de deelnemers op pannen-
koeken.
De open dag wordt gehou-
den op het sportcomplex aan 
de Niesvenstraat 14, 1911 
VA in Uitgeest van 14:00 tot 
16:00.

Uitgeest - Op vrijdag 7 ok-
tober organiseert suppor-
tersvereniging Geel/Groen 
weer een klaverjasavond in 
het clubhuis van FC Uitgeest. 
Begonnen wordt om 20.00 
uur, de deuren van het club-
huis gaan een half uur eerder 
open. Er zijn weer mooie prij-
zen te winnen. Neem gerust 
uw buurman/buurvrouw mee 
om een gezellige kaartavond 
te hebben.

Klaverjassen 
bij FC Uitgeest

‘Room’ is te zien in 
filmhuis De Zwaan
Uitgeest - De film ‘Room’ is 
te zien op vrijdag 14 oktober 
in filmhuis de Zwaan.  De zaal 
is open vanaf 19.45 uur en de 
film begint om 20.15 uur
Iedereen kent het verhaal van 
Victoria Kampusch. Over het 
meisje dat jarenlang gevan-
gen werd gehouden in een 
Oostenrijkse kelder. Maar 
wat als het meisje een kind 
krijgt en dat kind nog jaren-
lang moet grootbrengen in 
dezelfde kelder? Dit zijn min 
of meer de uitgangspunten 
die Emma Donoghue in 2010 
inspireerde tot het schrijven 
van haar book ‘Room’.  Na 
enkele jaren vond zij in Len-
ny Abrahamson een regis-
seur die haar boek wilde ver-
filmen.  Zij schreef zelf het 
scenario. De film kwam er 
in 2015 en won in 2016 veel 
prominente filmprijzen. 
De kracht van de film is dat 
hij wordt verteld vanuit het 
perspectief van de vijfjarige 

Jack. Jacks kleine wereld be-
staat uit slechts enkele vier-
kante meters. Maar door 
de zorg van zijn liefdevolle  
moeder is hij er ondanks al-
les toch gelukkig. Jack kent 
de buitenwereld alleen maar 
via de televisie. Wat gebeurt 
er als hij uiteindelijk weet te 
ontsnappen? En hoe weet hij 
zich te redden in het circus 
dat ontstaat als zijn ontsnap-
ping wereldkundig wordt ge-
maakt? En hoe moet hij zich 
leren handhaven in de wereld 
die hij nog nooit in het echt 
heeft gezien.

U kunt het zien op 14 oktober 
in filmhuis de Zwaan in Uit-
geest. Toegang:  6 euro  in-
clusief een kopje koffie voor-
afgaand aan de film (“Vrien-
den” betalen 5 euro).  Kaar-
ten in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij:  Boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139, Uit-
geest.

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 terug-
kerende Uitgeester Scholen-
cup (US Cup). De US Cup 
vindt plaats op zondag 30 
oktober in De Wissel. Je kan 
je voor 5 euro voor het toer-
nooi inschrijven. Er zijn maar 
een beperkt aantal plekken, 
dus wees er snel bij. De ou-

ders en ook niet-ouders mo-
gen donderdags vanaf 20:00 
uur een balletje komen slaan.
Voor meer informatie: www.
ttvu.nl.

In oktober gratis 
tafeltennissen bij TTVU

     Tafeltennisnieuws

Uitgeest - Voor de niet-brid-
gers (die ook niet klaverjas-
sen): aan het begin van de 
avond worden de 52 kaarten 
geschud en gedeeld. Iede-
re bridger krijgt er 13. Soms 
komt het voor dat je van een 
kleur slechts één kaart hebt 
en dat heet dan in bridge-
termen: een singleton. In 
meer volkse termen zeg-
gen we dat die kaart kaal zit. 
Afijn, de tegenpartij speelt 4 
schoppen, en ik heb een ka-
le Heer. Nu worden kale He-
ren nogal eens gemaakt om-
dat de leider een snitje doet  
in die kleur. De bezitter van 
de Heer probeert zo onno-
zel mogelijk te kijken, de lei-
der die die gemaakte onno-
zelheid niet herkent heeft al-
dus geen aanwijzingen. Maar 
mijn kale Heer zat vóór Aas-
vrouw derde in de dummy. 
Kansloos dus: kleine schop-
pen richting dummy en de 
Heer meldt zich. Maar wat 
schetst mijn verbazing? Mijn 
maat heeft tussendoor een 
schoppenbodje losgelaten, 
en de leider annonceert, aan 
slag in de dummy, een klei-
ne schoppen! En tot mijn gro-
te verbazing maak ik zo mijn 
kale Heer, en sindsdien be-
grijp ik dat de uitdrukking 
‘Hoe een koe een haas vangt’ 
niet louter metaforisch hoeft 
te zijn. En als de leider dan 
behoorlijk van slag is (figuur-
lijk, maar bij bridgen ook let-
terlijk) omdat na het spel ook 

de twee anderen aan tafel 
zich, in vriendelijke bewoor-
dingen maar wél verbaasd, 
er mee gaan bemoeien, dan 
gaan ook de volgende drie 
spellen mis, en stromen de 
punten wel heel gemakkelijk 
binnen. In Rotterdam hebben 
ze daar (met dank aan Paul 
vd Meij) een weliswaar volk-
se maar niet minder ware uit-
drukking voor: ‘Als poepen 
zonder douwen!’. Hieronder 
ziet u van iedere lijn de drie 
besten van afgelopen com-
petitieronde. In de E-lijn zijn 
de scores niet hoog en liggen 
dicht bij elkaar. Blijkbaar ging 
het niet ‘zonder douwen’.
A-lijn: 1 Hans Wijte-Paul 
Wijte  63,54, 2 Ed de Ruyter-
Siem Wijte  59,03, 3 Marlene 
Heijne-Cas van Andel  54,86;
B-lijn: 1 Riet Schafgans-Leo 
Tromp  62,08, 2 Lia Hendrik-
se-Corrie Nijsen  58,33, 3  
Milja van den Booren-Jeanne 
Admiraal 57,92;
C-lijn: 1 Tineke de Groot-
Constance Dirks  61,98, 2 Ria 
Beerens-Riet Meyer 60,42, 3  
Annie Bleeker-Wim Weber  
55,73;
D-lijn: 1 Joke Jacobs-Ma-
rianne Cappendijk 56,25, 2  
Auke Hulshof-Gonny Hulshof  
55,73, 3 Marianne de Groot-
Hans Kollerie  55,21;
E-lijn: 1 Anneke Pel-Karel 
Romkes  53,47, 2  Ger van 
Andel-Rob de Neef 52,78, 
3 Hans Eijking-Roland Kiès  
52,08.

        Bridgenieuws

Uitgeest - Op zondag  9  ok-
tober; organiseert de Kenne-
mer Toer Club haar laatste 
vrije toertocht van het sei-
zoen 2016, de “Sluizentocht”. 
Deze aantrekkelijke tocht 
van circa 65 kilometer voert 
je over en langs zeker 9 slui-
zen en sluisjes die je wellicht 
nog niet kent. 
Deze tocht is voor iedereen 
prima te rijden aan de hand 
van een uitstekende route-
beschrijving die je bij de in-
schrijving krijgt uitgereikt. Er 
is ook een mogelijkheid om 
de route op GPS data te krij-
gen. Deelnemers kunnen 
zich tussen 10 en 11 uur in-
schrijven in Sporthal “De 
Zien, Zienlaan te Uitgeest .  
De deelnamekosten zijn voor 
N.T.F.U.-leden 2 euro en voor 
de overige deelnemers 3 eu-
ro. Voor meer informatie kunt 
u zich wenden tot de heer 
J.Wijntjes , telefoon; 0251-
212339 of kijk op onze web-
site  www.kennemertc.nl. 

Sluizentocht

Uitgeest - Bij controle ble-
ken zondag tegen half vijf 
twee jongens zonder geldig 
vervoersbewijs met de trein 
te reizen. Bovendien had-
den zij geen id-bewijs bij 
zich. Toen zij vervolgens de 
conducteur uit begonnen te 
schelden werden zij op stati-
on Uitgeest aangehouden en 
overgedragen aan de politie. 
Op het bureau Beverwijk zijn 
beiden voorzien van een pro-
ces-verbaal.

Jongens 
misdragen zich 

in trein

Uitgeest - In de nacht van 
vorige week dinsdag op 
woensdag werd een op de 
Kruiskamplaan geparkeerde 
personenauto vernield. Met 
een baksteen werden twee 
portieren beschadigd.

Auto vernield



FC Uitgeest: zonnestraal in grauwsluier
Uitgeest - De regen kwam 
met bakken naar beneden, 
het veld raakte doorweekt en 
de zorgvuldig aangebrach-
te gel werd uit de haren van 
de spelers gespoeld. Herfst. 
Maar op de zompige grasmat 
dartelden elf jongens rond 
(minus de keeper dan) in het 
groen en geel als ware het 
een partijtje strandvoetbal op 
het strand van Wijk aan Zee 
op een mooie zomerse dag. 
Zie het plezier, zie de overga-
ve en vooral ook de discipli-
ne om te doen wat de trainer 
zegt. De coach, Florian Wolf,  
is een moderne trainer die 
weet waar er met deze selec-
tie winst geboekt kan worden. 
Maandag 3 oktober stond er 
een buitengewoon interes-
sant interview in de Volks-
krant over de jeugdopleiding 
van Willem II. Daar werken ze 
met de inzichten van de Bel-
gische neurowetenschap-
per professor Bruyninckx die 
stelt dat “het voetbalveld een 
doolhof is dat ontcijferd moet 
worden”. Sleutel van zijn be-
nadering is het kweken van 
automatismen bij spelers. 
Florian Wolf weet dat blijk-
baar en past deze benade-
ring toe in de trainingen. Tot 
zijn vreugde kon hij constate-
ren dat het begint te werken 
bij zijn jongens. Het was af-
gelopen zondag de basis van 
een meer dan verdiende 3-1 

overwinning op De Blokkers.
FC Uitgeest startte, in de ver-
trouwde opstelling van de af-
gelopen weken, overdonde-
rend. Binnen vijf minuten lag 
de bal achter keeper Pool 
van De Blokkers. Een fraaie 
aanval over links bracht de 
bal via Kick Smit bij Lester 
Half die zijn fraai aangesne-
den voorzet zag belanden 
voor de voeten van de aler-
te Jorn Brouwer die niet aar-
zelde.  1-0. In de 10e minuut 
een zelfde opzet maar nu 
met Mike Olgers als eindsta-
tion. Hij had echter de pech 
dat de bal tegen de paal be-
landde. Hetzelfde overkwam 
hem in de 27e minuut toen 
hij wederom kon aanleggen 
voor een schot na een vlot 
lopende aanval. Toch kwam 
nog voor rust de verdiende 
2-0 op het scorebord al was 
daar de hulp van de scheids-
rechter voor nodig. Hij floot 
tot ieders verbazing voor een 
overtreding van een zelden 
toegepaste spelregel name-
lijk de “zes seconden regel” 
: de keeper mag de bal niet 
langer in de handen vasthou-
den dan zes seconden. Het is 
maar dat u het weet! Het ge-
volg was een indirecte vrije 
trap ter hoogte van de penal-
tystip. Lester Half schoot on-
berispelijk binnen. 2-0
Na de rust was er een heel 
ander Blokkers te zien. Fel 

trok men ten aanval maar ook 
zij hadden de hulp nodig van 
scheidsrechter Reingoud. 
Een lichte overtreding van de 
vandaag ook weer uitstekend 
spelende Nayschel Marche-
na werd zwaar bestraft met 
een strafschop. Machielse 
faalde niet. 2-1.  Het was de 
inleiding voor de enige zwak-
ke fase in de wedstrijd van 
de thuisploeg die pas in het 
laatste gedeelte weer uit zijn 
schulp kroop. Kansen voor 
vooral spits Augustine Ye-
boah, Paul Groen en Lester 
Half leidde echter nog niet 
tot de bevrijdende treffer. Die 
volgde pas in de 93e minuut 
met de tweede treffer van de 
altijd op buitenkansjes “loe-
rende Lester” Half die te-
kende voor de 3-1. Alsof het 
zo moest zijn trok de hemel 
open, verdwenen de regen-
buien en “straalden” de ge-
zichten van de thuisploeg na 
het laatste fluitsignaal van 
arbiter Reingoud. Blij en te-
vreden was ook vooral Flo-
rian Wolf die er vooralsnog 
goed in slaagt om “het dool-
hof van het voetbalbalveld 
te ontcijferen”. (De Afvallen-
de Bal)

FC Uitgeest: Koning, de 
Jong, Putter, Vrouwe, Mar-
chena, Smit, Olgers, E. Sin-
nige, Brouwer, Yeboah, 
Half.

Hij is niet groot maar technisch goed onderlegd, slim in 
het veld  en ondanks zijn negentien jaar staat hij wel dege-
lijk zijn mannetje: “Mighty Mike” Olgers. Met voornoemde 
kwaliteiten is hij wederom dit seizoen een vaste basisspe-
ler en ook vandaag weer belangrijk. De jury koos hem, on-
danks dat andere spelers ook goed waren, tot Bakkum en 
Krookspeler van de wedstrijd. Gefeliciteerd Mike.

Bakkum en Krookspeler

Voor wereldduurrecord dubbeltennis

Verzin een slogan 
en win een dinerbon
Uitgeest - Uitgeester Ro-
nald Vlieland, tennisleraar bij 
TV De Dog, gaat op 21, 22 en 
23 juli 2017 proberen het we-
reldduurrecord dubbelten-
nis te verbeteren. Dat staat 
nu op ruim 57 uur, maar Vlie-
land wil het naar 62 uur til-
len. Hij heeft inmiddels een 
aantal clubgenoten bereid 
gevonden mee te doen en is 
is al druk met de voorberei-
dingen. Vlieland doet deze 
poging niet alleen om in het 
Guinness Book of Records te 
komen, hij hoopt ook een be-
hoorlijk bedrag ‘bij elkaar te 
slaan’ voor de stichting Terre 
en het Rett-syndroom fonds. 
Hoofdsponsor Media Me-
adows mag, als onder-
deel van de deal, een span-
doek ophangen van 15 bij 
2,5 meter. Jacob Groen, eige-
naar van MM, nodigt ieder-
een van harte uit om hiervoor 
een pakkende slogan te be-

denken. Hij zou dat zelf mis-
schien ook wel kunnen, maar 
het lijkt hem veel leuker als 
u dat doet. Bij voorkeur geen 
pure reclame voor Media 
Meadows, daar zijn weer an-
dere momenten voor. Het 
mag bijvoorbeeld gaan over 
tennis, over St.Terre en Rett, 
over de vermetele sporthel-
den, over Media Meadows, 
het kan een combinatie zijn, 
kortom, laat uw fantasie en 
creativiteit de vrije loop! 
Inzendingen naar jacob-
groen@mediameadows.nl en 
doe dit uiterlijk 31 oktober. 
Een heuse jury beoordeelt al-
le inzendingen op originaliteit 
en toepasbaarheid en de uit-
slag is bindend. De jury be-
staat uit Bas van der Lan-
den, Ronald Vlieland en Ja-
cob Groen. De winnaar ont-
vangt een diner voor twee bij 
restaurant Klaas en een fijne 
fles Don Jacobo.

De mannen die volgend jaar julie gaan proberen het wereld-
duurrecord dubbeltennis te verbeteren

Uitgeest - De belangen wa-
ren groot afgelopen zondag; 
een heuse streekderby tus-
sen het Castricumse Heli-
os en Stormvogels. Trainer/
coach Ton van Duijn van de 
Uitgeesters heeft sterke ban-
den met beide verenigingen 
en kent de tegenstander door 
en door. In de voorbereidin-
gen op deze match werd dan 
ook een tactisch plan door-
dacht om de eerste punten 
van het seizoen binnen te 
halen. De weersomstandig-
heden waren extreem, he-
vige regenval maakte het 
veld nauwelijks bespeelbaar, 
waardoor de wedstrijd een 
sterk gehalte aan korbal-
vechtlust vergde. Stormvo-
gels trok hierbij aan het lang-
ste eind.

Van runner-up Helios werd 
verwacht dat zij de boven-
liggende partij zouden zijn 
versus de nog puntloze Uit-
geesters.  Ondanks een vroe-

ge voorsprong van de Castri-
cummers, wist Stormvogels 
de partij al snel naar zich toe 
te trekken. De Uitgeesters 
hadden het voordeel dat zij 
een redelijk bespeelbaar stuk 
veld hadden om te kunnen 
aanvallen en speelden orga-
nisatorisch sterk. Helios kon 
geen oplossing vinden voor 
het dominante spel van voor-
namelijk de Uitgeester da-
mes en wist ook minder goed 
om te gaan met het doorg-
lijden van de bal. Technisch 
gezien was het dan ook geen 
hoogstaande partij. Storm-
vogels, dat dit seizoen na de 
promotie in de derde klasse 
uitkomt, heeft jarenlang fy-
siek moeten korfballen in de 
vierde klasse en kon deze er-
varing nu goed toepassen.

Bij rust leidde Stormvogels 
met 8-11. De ploeg moest 
zich beraden op de tweede 
helft. Helios zou zich niet zo-
maar gewonnen geven en de 

     Korfbalflits
       Stormvogels

modderpoel waar de laatste 
35 minuten gespeeld moes-
ten worden zou onzekerheid 
kunnen geven. Verantwoord 
was het niet om door te gaan, 
en Van Duijn zinspeelde om 
het verleggen van het speel-
veld. Helios wilde hier niet in 
meegaan en de scheidsrech-
ter durfde geen beslissing 
te nemen. Na ampel beraad 
werd de partij toch voortge-
zet. 
Met inachtneming van de 
kans op blessures werd er 
ingetogener gespeeld en ook 
beduidend minder gescoord. 
Stormvogels kwam echter 
geen moment meer in gevaar 
en wist de partij solide uit te 
spelen, hetgeen resulteer-
de in een verrassende maar 
welverdiende 11-15 overwin-
ning.  

Een blije Van Duijn prijsde 
zijn team na afloop. Individu-
eel roemde hij het optreden 
van Lisa Haije en Gerard Val-
kering, maar bovenal was de-
ze prestatie het resultaat van 
een bijzonder sterk collectief.

Doelpunten : Jord Betjes(5), 
Gerard Valkering(4), Demi 
Erkelens(3) en Lisa Haije(3)
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Uitgeester echtparen met gouden glans
Bijna dertig echtparen, goed voor bijna vijftienhonderd jaar huwelijk, ga-
ven onlangs gehoor aan een uitnodiging van burgemeester Wendy Verkle-
ij. Zij verzamelden zich in een feestzaal in Akersloot voor een ‘high tea’ 
voor alle Uitgeesters die dit jaar vijftig jaar getrouwd zijn. De sfeer was 
bijzonder feestelijk en nadat de burgemeester een terugblik had gegeven 
op het ‘gouden’ trouwjaar 1966 ging zij zoveel mogelijk tafels af om per-
soonlijk kennis te maken. 

Het idee om alle gouden echtparen tegelijk in het zonnetje te zetten in 
plaats van ze allemaal afzonderlijk op hun trouwdag te bezoeken is af-
komstig van de burgemeester. De bijeenkomst was zo geslaagd dat er nu 
al wordt gedacht aan een bijeenkomst voor de gouden huwelijken van 
2017.

Uitgeesters die zestig, vijfenzestig of zeventig jaar getrouwd zijn kunnen 
– als zij daar prijs op stellen – overigens gewoon blijven rekenen op een 
‘huisbezoek’ van de burgemeester

Ophaaldata restafval
In week 41 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 10 oktober 
De Kleis en Waldijk: woensdag 12 oktober 
De Koog: donderdag 13 oktober 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 14 oktober

Vergadering Welstandscommissie
De Welstandscommissie behandelt op maandag 10 oktober 2016  de 
bouwplannen van de gemeente Uitgeest. Voor meer informatie over de 
te behandelen bouwplannen, het bijwonen van de vergadering en ove-
rige informatie over welstandszaken kunt u contact opnemen met de 
afdeling Inwoners, team Dienstverlening op tel. 0251-361111.

Gaan mijn buren verbouwen?
Steeds meer inwoners en ondernemers kiezen ervoor om berichten van 
overheidsinstanties over ontwikkelingen in hun buurt of wijk digitaal te 
ontvangen. Daarbij gaat het om vergunningen, (bouw)plannen en regel-
geving zoals de verbouwing van een huis of een terrasvergunning. In-
middels hebben al meer dan 110.000 mensen een abonnement op de 
e-mailservice ‘Over uw buurt’ van Overheid.nl. Dit aantal zal toenemen 
door het lanceren van de nieuwe ‘Over uw buurt’ app.
  
Via de gratis service ‘Over uw buurt’ ontvangen inwoners en onderne-
mers informatie over hun buurt via de mail. Vanaf nu kan dat ook via 
de nieuwe app voor smartphone of tablet. Op deze manier bieden over-
heidsorganisaties zoals gemeenten, provincies en waterschappen de-
ze informatie eenvoudig, snel en gebundeld aan. Waardoor buurtbewo-
ners niet meer afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de gemeenteberichten 
in het huis-aan-huisblad. De app is beschikbaar voor Apple (iOS), An-
droid en Windows. Inschrijven voor de service kan via www.overuw-
buurt.overheid.nl. Daar kunnen inwoners en ondernemers zelf instel-
len welk type berichten zij willen ontvangen en binnen welke straal om 
hun huis of bedrijf.   

Het stijgende aantal abonnees van ‘Over uw buurt’ past in een trend 
dat Nederlanders steeds meer zaken online kunnen regelen. Deze ont-
wikkeling is in de huidige samenleving niet meer weg te denken. Ook 
binnen de overheid vindt deze overgang naar online dienstverlening 
volop plaats. Het kabinet wil dat iedereen in 2017 zijn zaken met de 
overheid digitaal kan regelen.

Nieuwe inrichting 
speelplaats De Juffer
In de omgeving van De Juffer in De Kleis worden onderhoudswerk-
zaamheden uitgevoerd aan het groen en de bestrating. Ook wordt de 
speelplaats op De Juffer opnieuw ingericht. Voor deze nieuwe inrichting 
van de speelplaats hebben kinderen uit de buurt uit drie varianten mo-
gen kiezen. De planning is om de speeltoestellen voor het eind van dit 
jaar te plaatsen.

Commissie Algemene Zaken
De Commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare ver-
gadering op donderdagavond 6 oktober in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en op de agenda 
staan onder meer de volgende onderwerpen:

- ICT van de BUCH Werkorganisatie
- Garantie geldlening FC Uitgeest
- Aangepast procesplan herontwikkeling Erfgoedpark De Hoop

Voor de volledige agenda: zie het Raadsinformatiesysteem op de home-
page van www.uitgeest.nl 

Toestemming ouders bij 
paspoort minderjarige
Bij iedere aanvraag van een paspoort of identiteitskaart voor een minder-
jarig kind is (schriftelijke) toestemming nodig van de ouders. Dat is ook 
het geval als het kind al een paspoort of identiteitskaart had en nu een 
nieuwe aanvraagt. Bij een identiteitskaart is toestemming bij de aanvraag 
vereist voor kinderen tot 12 jaar. Bij een paspoort tot 18 jaar.
Ouders kunnen op twee manieren schriftelijk toestemming geven: digi-
taal op de website www.uitgeest.nl  of met een formulier dat samen wordt 
ingevuld bij de balie van de afdeling Publiekszaken in de hal van het ge-
meentehuis. Ook is het mogelijk om thuis een verklaring op te stellen en 
te ondertekenen. Bij de aanvraag op het gemeentehuis moeten ter contro-
le van de handtekening de originele legitimatiebewijzen van beide ouders 
worden getoond.
Soms heeft iemand anders dan de ouder gezag over het kind. Deze per-
soon heet een gezaghouder en zijn of haar toestemming is nodig voor de 
aanvraag van een paspoort of id-kaart. De gezaghouder doet dat schrifte-
lijk of gaat mee bij de aanvraag.

Geen toestemming? 
Soms geeft een ouder die het gezag heeft geen toestemming voor de aan-
vraag van een paspoort of identiteitskaart. In dat geval kan vervangen-
de toestemming worden gevraagd aan de kinderrechter in het arrondisse-
ment van de woonplaats van het kind. Heeft de andere ouder geen gezag, 
dan is diens toestemming niet nodig. 

Gelijkende pasfoto 
Als een pasfoto onvoldoende lijkt op de houder van het reisdocument kan 
het reisdocument worden ingenomen. Grenswachters van de Koninklijke 
Marechaussee zijn zich ervan bewust dat baby’s en kleine kinderen sneller 
van uiterlijk veranderen. 
Twijfelt u over de pasfoto van uw kind in een reisdocument? Dan kunt u 
contact opnemen met de instantie waar u het paspoort of de identiteits-
kaart heeft aangevraagd. U kunt ook contact opnemen met de ambassade 
of het consulaat van het land waar u naartoe reist.
Ten slotte: neem uw kind mee bij de aanvraag in het gemeentehuis én bij 
het ophalen van het document.

Burgemeester Wendy Verkleij te midden van 29 gouden Uitgeester echt-
paren (foto: gemeente Uitgeest). 

BUrGerlIJKe sTAND
OVerleDeN
C.A.T.  Hoogbergen, echtgenote van 
T.P.G.M. ruijs, 84 jaar
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