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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Pauselijke onderscheiding voor Cees Rozemeijer
Uitgeest - vorige week heeft 
in de Uitgeester Courant een 
arikel gestaan over de pau-
selijke onderscheiding voor 
Cees Rozemeijer. Zondag-
ochtend was het zover. De 
druk bezochte mis in de Onze 
Lieve Vrouwe Geboorte aan 
de Langebuurt was geheel 
gewijd aan Cees en na af-
loop van de mis kreeg hij uit 
handen van Pastoor Kaleab 
en Deken Cassee de oorkon-
de overhandigd en de daarbij 
behorende speld. Na de mis 
kon men Cees en zijn vrouw 
persoonlijk feliciteren in Pa-
rochiehuis De Klop. Dit on-
der het genot van een kopje 
koffie/Thee een hapje en een 
drankje. (foto’s: Ger Bus)

Uitgeest - Politiek Uitgeest 
heeft een heftige week ach-
ter de rug. De door velen 
omstreden plannen om het 
ijsbaanterrein op te offeren 
voor de realisatie van een 
Intergraal Kind Centrum zijn 
van de baan. Door de over-
stap van D66-raadslid Na-
tasja Voordewind van co-
alitiepartij D66 naar oppo-
sitiepartij Progressief Uit-
geest kreeg de oppositie 
opeens een meerderheid in 
de gemeenteraad wat leid-
de tot het aannemen van 
een amendement waarin 
gesteld wordt dat een na-
der onderzoek moet plaats-
vinden voor de bouw van 
een IKC op de bestaande 
Paltroklocatie, inclusief ver-
keerstechnische en veilig-
heidsaspecten. 
Meer over alle politie-
ke commotie elders in de-
ze editie van de Uitgeester 
Courant.

Plannen 
IKC op 

ijsbaanterrein 
van de baan

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

3,95

SPECULAASBROKKEN
Winnaar speculaasbrokken 

wedstrijd 2017 - 
beste van Noord-Holland

4,95
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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

CDA-ers aan de wandel
Uitgeest - Uitgeest is een 
groene gemeente met 16 
vierkante kilometer groen 
buitengebied. Zaterdag heb-
ben de leden van het CDA 
samen met boswachter In-
ga van Staatsbosbeheer, een 
wandeling gemaakt door het 
laagveenmoeras bij het fort 
Krommeniedijk.
Vooraf geïnformeerd door In-
ga, hebben de wandelaars 
laarzen aangetrokken en dat 
was wel nodig.
Wat een bijzonder landschap 
binnen de grenzen van ons 
mooie Uitgeest. Het laagveen 
drijft op het water en door 
de vele regenval van de laat-
ste weken was het extra nat. 
Het was dus oppassen waar 
je liep om te voorkomen dat 
je plotseling weg zakte. Dat 
hebben een paar wandelaars 
goed onthouden.
Tijdens de twee uur duren-
de wandeling informeerde de 

boswachter hen over de di-
versiteit aan planten, vogels 
en overige dieren in dit na-
tuurreservaat, gelegen aan 
het water “de Crommenije”.
Na afloop van de wandeling 
heeft men een rondleiding 
gehad op camping “de Swae-
nenbloem” van Lia en Pe-
ter Rodenburg. Peter gaf uit-
leg over de camping en vroeg 
aandacht voor het laag over-
vliegende vliegverkeer van 
Schiphol. Dat is iets wat veel 
campinggasten niet waarde-
ren.

Na een kop koffie met een 
broodje en een terugblik op 
de afgelopen enerverende 
week, gingen de wandelaars 
van het CDA (niet allemaal 
droog ) weer huiswaarts.
Onze volgende wandeling 
wordt “Het nieuwe planken-
pad”, een initiatief van het 
CDA. 

Uitgeest - Het kleine familiecircus Barani zette medio vori-
ge week haar tenten op op het terrein aan de Binnenkuier-
straat.  Ze gaven tot en met zondag diverse voorstellingen 
waarin werd gejongleerd, dieren acts werden opgevoerd met 
pony’s, geiten, duiven en honden die naar zeggen van het cir-
cus op een diervriendelijke manier worden getraind en na-
tuurlijk ontbrak ook de dolkomische clown niet die iedereen 
flink aan het lachen maakte. De show duurde ongeveer een 
uur en drie kwartier en ook de jongsten verveelden zich zeker 
niet. Foto’s binnen maken mocht helaas niet, het circus houdt 
de acts graag voor het publiek in de tent. Zondag werd het 
kamp weer opgepakt en verhuisd naar Purmerend. (Ger Bus)

Uitgeest - We speelden de 
derde avond van de eerste 
set. De avond werd afgetrapt 
door onze nieuwe wedstrijd-
leider, Eric Molenaar, op-
volger van Theo Huising die 
vanwege drukke werkzaam-
heden (het gaat goed met 
de economie!) de verant-
woordelijke functie niet meer 
naar behoren kon waarma-
ken. En dat werd die avond 
keurig geadstrueerd: hij werd 
om 22.30u ‘opgepiept’. Wat bij 
aanvang van het spelen nie-
mand ziet is dat de wedstrijd-
leider dan al een paar druk-
ke uurtjes kan hebben ge-
had. Mensen melden zich af, 
via de site of de telefoon, of 
vragen, als hun eigen partner 
niet kan, of er nog een an-
dere bridger (liefst van een 
beetje niveau) losloopt, en 
dan zo tegen 19.00u moet de 
groepsindeling van die avond 
worden gemaakt, en inge-
voerd in de computer, en dat 
is geen sinecure, want de-
ze avond, met veel afwezi-
gen, moest worden beslo-
ten om de D- en de E-lijn sa-
men te voegen. Afijn, er werd 
ook nog gebridged, en hoe! 
De hoogste score van de 
avond was voor Jaap Mole-
naar-Karin Tushuizen die in 
de C-lijn ruim 67% scoorden. 
Mijn maat deed het voor de 
verandering ook wel aardig 
en scoorde bijna 64% in de 
A-lijn, toch nog royaal voor 
de mooie 60% van Ria Ves-
sies-Aad Visbeen. In de ge-
combineerde D-E-lijn scoor-
den maar liefst drie koppels 
boven de 60%. Joke Jacobs-

Jaap Zonneveld met ruim 
62%, op neuslengte gevolgd 
door Ger van Andel-Rob de 
Neef (vorige week nog onder 
de 30?) en daarna Ria Bee-
rens-Riet Meyer met 61,50%. 
En in de B-lijn? Daar za-
gen wij mooi werk van Wim 
Hoogeboom-Nico Molenaar 
(wéér een Molenaar, maar 
geen familie) met op een 
haar na 60%.
Overigens, dat de scores 
konden worden voorgelezen 
na afloop was te danken aan 
de expertise van Carien Wil-
lemse, oud-wedstrijdleider. 
Hulde!
Nu nog even regelen dat wij, 
zoals gebruikelijk, thuis ter 
lering en vermaak de spel-
verdelingen kunnen inzien 
via onze site, éven dat vink-
je aanzetten.
Hieronder ziet u de beste drie 
van iedere lijn. 

A-lijn: 1 Hans Wijte-Paul 
Wijte 63,75%; 2 Ria Vessies-
Aad Visbeen 60,00%; 3 Ed de 
Ruyter-Siem Wijte 55,42%. 
B-lijn: 1 Wim Hoogeboom-
Nico Molenaar 59,90%; 2 
Theo Huising-Pieter Andrin-
ga 55,73%; 3 Henk Graafsma-
Theo Vijn 53,13%.
C-lijn: 1 Jaap Molenaar-Ka-
rin Tushuizen 67,71%; 2 Mil-
ja van den Booren-Jean-
ne Admiraal 60,42%; 3 Henk 
Groen-Herman van Sambeek 
55,73%.
D-lijn: 1 Joke Jacobs-Jaap 
Zonneveld 62,78%; 2 Ger van 
Andel-Rob de Neef 62,33%; 
3 Ria Beerens-Riet Meyer 
61,46%. (Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Jeugdschaatsen bij 
IJsclub Uitgeest

Uitgeest - Zin om te schaat-
sen deze winter? IJsclub Uit-
geest organiseert al jaren het 
Jeugdschaatsen voor de kin-
deren uit Uitgeest in de leef-
tijd van 7 tot en met 12 jaar.
Kinderen leren op een leuke 
en speelse manier schaatsen, 
waardoor zij na één of meer-
dere seizoenen goed kunnen 
glijden en afzetten. De IJs-
club werkt met een groep en-
thousiaste vrijwilligers waar-
bij plezier voorop staat.
Het is voor alle kinderen uit 
Uitgeest in de leeftijd van 7 
tot 12 jaar. Gestart wordt op 
zaterdagochtend 30 decem-
ber 2017. De kosten bedra-
gen 90 euro voor 12 lessen. 
Voor het vervoer naar Alk-
maar wordt zoals alle andere 
jaren gezorgd: men vertrekt 

met de kinderen en jeugdlei-
ders met een touringcar rich-
ting Alkmaar. Vertrektijd is 
9:15 uur en rond 11:30 zijn de 
kinderen weer terug in Uit-
geest.
Voor meer informatie en op-
geven kunt u terecht op 
www.ijsclubuitgeest.nl. On-
der het kopje jeugdschaat-
sen vindt u ook een inschrijf-
formulier.
Voor inschrijvingen of vragen 
kunt u ook terecht bij Vincent 
Rozemeijer, 06-10920909 of 
jeugdschaatsen@ijsclubuit-
geest.nl. Opgeven kan tot en 
met 26 november met ver-
melding van: naam, adres, te-
lefoonnummer, email adres, 
geboortedatum, geslacht en 
eventueel al behaald diplo-
ma.
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donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur 

zaterdag 21.15 uur
zondag 11.00 uur

maandag & woensdag 20.00 uur 
Walk with me

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur 

Tulipani
vrijdag 18.45 uur 

zaterdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 21.00 uur 

Una Mujer Fantastica
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Victoria and Abdul

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 21.15 uur

Wind River
woensdag 13.30 uur

Kapitein onderbroek - 3D
donderdag 13.30 & 16.00 uur
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 16.00 uur
Dummie de Mummie 3

donderdag 13.30 uur
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 13.30 uur
Dikkertje Dap 

donderdag, vrijdag  zaterdag &
 zondag 16.00 uur

woensdag 16.00 uur
Misfit

Programma 5 okt t/m 11 okt 2017
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Carent regelt echt-
scheiding van A tot Z

Regio - Een beslissing om 
te scheiden is moeilijk. Ze-
ker wanneer er kinderen in 
het spel zijn. Als een beslis-
sing eenmaal genomen is, is 
het van belang dat de zaken 
goed geregeld worden. Ca-
rent kan daarbij van dienst 
zijn.

Judith van den Nieuwenhuij-
sen stopte bijna vier jaar ge-
leden haar werkzaamheden 
als belastingadviseur en richt-
te Carent op. Inmiddels heeft zij 
al vele stellen geholpen bij hun 
scheiding. 
Judith: ,,Ik help mensen in een 
moeilijke periode van hun le-
ven. Er spelen vaak veel emo-
ties en daarbij dienen zij de za-
ken rondom de scheiding te 
regelen. Dit valt niet altijd mee. 
Naast het feit dat ik fiscaal ju-
rist en MfN-Registermedia-
tor ben, ben ik ook Register Fi-
nancieel Echtscheidingsadvi-
seur. Deze combinatie maakt 
dat ik partijen prima kan be-
geleiden bij de scheiding, zo-

meer zaken dan bij een norma-
le scheiding. Zeker een direc-
teur-grootaandeelhouder kan 
verschillende petten hebben. 
Wanneer partijen dan in geza-
menlijk overleg de scheiding 
afwikkelen, kan met maatwerk, 
ook fiscaal gezien, een opti-
maal resultaat worden bereikt.”
Carent begeleidt echtscheidin-
gen van A tot Z: de zorgrege-
ling voor de kinderen, de ver-
deling van het vermogen, de 
alimentatie en de afwikkeling 
van het pensioen. Ook voor 
deelvraagstukken of voor een 
second opinion kan men bij 
Carent terecht via tel.: 0251-
362065 of www.carent.nl.

Regio - Op zaterdag 14 ok-
tober kunnen liefhebbers hun 
hart weer ophalen tijdens de 
elfde editie van het Whisky & 
Rum aan Zee festival. Ruim 
veertig standhouders met in-
ternationale gasten laten het 
publiek kennismaken met 
meer dan vijfhonderd soorten 
rum, bourbon en whisky van 
over de gehele wereld. 
Liefhebbers ontmoeten el-
kaar op dit smaak-event in het 
Apollo Hotel IJmuiden Seaport 
Beach. Alles draait op dit jaar-
lijks terugkerende festival 
om beleving, geur en smaak. 
,,Rum, het veelzijdige vloeiba-
re goud uit de Caribbean, is 
dit jaar nog prominenter ver-
tegenwoordigd dan andere ja-
ren en is duidelijk aan een op-
mars bezig om verder ontdekt 
te worden. Proef de zwoele sfe-
ren van rum uit de Caribbean 
en Zuid-Amerika in tropische 

cocktails of gewoon puur. Of 
waan je na een glas single malt 
in de Schotse Highlands of Is-
lay, zo is te lezen in het pers-
bericht. Ook Japan en Ameri-
ka produceren topkwaliteit aan 
whiskies en natuurlijk zijn de-
ze ook ruim vertegenwoordigd. 
Stevige trek? Er zijn hapjes uit 
de Caribische en Schotse keu-
ken. . Natuurlijk ontbreken de 
Cubaanse sigaren en livemu-
ziek niet. Deze zijn onlosma-
kelijk verbonden met een goed 
glas whisky of rum. Vooraf-
gaand aan de middagsessie 
vinden er een rum en whisky 
masterclasses plaats met een 
beperkt aantal plaatsen.
Bezoekers van Whisky & Rum 
aan Zee kunnen kiezen uit de 
middagsessie (14.00 tot 17.30 
uur) of de avondsessie (19.00 
tot 22.30 uur). Ga voor kaarten 
naar www.whiskyenrumaan-
zee.nl.

Lezing bij Body Switch
’Gezonder darmen, een 

goede gezondheid’ 
Regio - ,,Hart- en vaatziek-
ten, prikkelbare darm (PDS), 
ziekte van Crohn, Colitis Ul-
cerosa, ADD, ADHD, hart- 
en vaatziekten, allergieën, 
astma, eczeem, reuma, Alz-
heimer, dementie, migraine, 
fibromyalgie en chronische 
vermoeidheid. Mensen den-
ken vaak met deze klachten 
te moeten leren leven. Maar  
veel van deze klachten wor-
den (mede) veroorzaakt en 
onderhouden worden door 
darmproblemen en zijn uit-
stekend te behandelen. Zelfs 
hart- en vaatziekten ontstaan 
vaak  vanuit slecht functio-
nerende darmen?” Aan het 
woord is Frank Jonkers van 
praktijk BodySwitch Heems-
kerk, praktijk voor integrale 
geneeskunde. Hij vertelt over 
de relatie tussen de mees-
te westerse ziektes en de 
darm(flora). Hij legt uit waar-
om problemen in de darm zo-
veel invloed hebben op zo-

wel de fysieke als menta-
le gezondheid van volwasse-
nen én kinderen. ,,Het is vaak 
lastig om de oorzaken te vin-
den. Maar door onze speci-
alisatie en ervaring kunnen 
we bijna altijd een passen-
de behandeling bieden die 
ervoor zorgt dat de klach-
ten verdwijnen”, aldus Frank. 
De lezing is bedoeld voor 
mensen met aanhoudende 
klachten om inzicht te ge-
ven over de invloed van wes-
terse leefstijl op de gezond-
heid in het algemeen, de dar-
men in het bijzonder en om 
te laten zien hoe de integrale 
aanpak ook wellicht een uit-
komst kan bieden. Op zter-
dag 14 oktober van 14:00 tot 
16:00 uur.  BodySwitch is te 
vinden op de Rijksstraatweg 
55 in Heemskerk. De toegang 
is gratis.
Aanmelden via heemskerk@
bodyswitch.nl of tel.: 0251-
234000

Walk With Me
Walk With Me is een cinema-
tografische reis in de wereld 
van mindfulness, waarin de 
wereldberoemde boeddhisti-
sche leermeester Thich Nhat 
Hanh centraal staat. Hij komt 
oorspronkelijk uit Vietnam en 
heeft mindfulness naar het 
Westen gebracht. 
Als spiritueel leider woont 
hij nu in Plum Village, een 
leefgemeenschap in rustiek 
Zuid-Frankrijk, waar hij sa-
men met andere zen-boed-

dhistische monniken en 
-nonnen mindfulness tot een 
wereldwijd fenomeen heeft 
doen uitgroeien. Walk With 
Me biedt een nooit eerder 
vertoonde toegang in deze 
gemeenschap. Drie jaar lang 
werden de levens van de be-
woners van Plum Village ge-
volgd en komen existentiële 
vragen waarmee ze gecon-
fronteerd worden aan bod in 
hun zoektocht naar accepta-
tie. 

Klaas ziet die reis helemaal 
niet zitten. Hij vindt vlie-
gen naar Egypte maar eng, 
het kost veel te veel geld 
en Dummie heeft geen pas-
poort. Maar als Dummie’s 
schilderij van juffrouw Friek 
voor een groot bedrag ver-

Dummie the Mummie 3
kocht wordt én hij een pas-
poort weet te regelen, ver-
trekken Klaas, Goos, Dum-
mie en juffrouw Friek naar 
Egypte. Maar de zoektocht 
zit vol gevaren en de beste 
vrienden lopen in een val-
strik.

dat zij niet achteraf voor on-
voorziene, fiscale, problemen 
komen te staan.² Naast parti-
culieren begeleidt Judith ook 
ondernemers en hun echtge-
noten. Waar nodig werkt zij 
samen met specialisten, zoals 
voor de waardering van onder-
nemingen of pensioenvraag-
stukken. ,,Wanneer een onder-
nemer of een directeur-groot-
aandeelhouder partij is bij een 
echtscheiding, spelen er nog 
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Volop feesten tijdens 
kermis bij Fase Fier!

Bakkum - De Bakkummer 
kermis barst vrijdag los 
in Fase Fier eten en drin-
ken! Op 6, 7 en 8 oktober 
openen Willem Borst en 
zijn zoon Fabian weer hun 
deuren voor de gezellig-
ste kermis van Noord-Hol-
land. Voor op het plein is 
de kermis aangekleed met 
nostalgische kraampjes 
zoals oliebollen, suiker-
spinnen en de uiteraard de 
vertrouwde zweefmolen. 

Dit jaar staat er een nieuwe 
tent voor de deur met optre-
dens. Op zaterdag 7 oktober 
vanaf 21.00 uur het dynami-
sche duo Vida dat afgewis-
seld wordt door dj Koen. Op 
zondag 8 oktober vanaf 16.00 
uur de Wico’s met Jan Laan 
en Kees de Ruijter. Zij zullen 
er alles aan doen  om ieder-
een uit hun dak te kunnen la-
ten gaan. 

Vrijdag 6 oktober vanaf 21.00 
uur speelt de band The Fuse.
The Fuse is een zevenkoppi-
ge band die op een levendi-
ge wijze het podium mees-
ter maakt. Deze band bestaat 
uit drummer Jan Muller, bas-
sist Frank Brandes, toetsenist 
Martin Siepelinga, gitarist 
Menno van Raay, zangeres-
sen Paulien Jonker & Saskia 

van der Hout en zanger Pas-
cal Feijen.
Zaterdag 7 oktober om 21.00 
uur gaat de kermis verder 
met een feest-dj die van-
af het begin meteen het dak 
eraf zal blazen. De cover- en 
feestband  Jukebox treedt op 
met leadzanger en bassist 
Koos Slippens Andor, Ferdi-
nand, Rob en zangeres As-
trid. De afgelopen jaren heeft 
deze feestband een spoor 
van overbelaste stembanden, 
losse heupen en de nodige 
lachspierpijn achter zich ge-
laten met een unieke multi-
mediashow. 

Zondag 8  oktober 16.00  uur 
wordt het feest met de band 
La Stampa en de The Barn-
bees. La Stampa is een feest- 
en showband en speelt de al-
lergrootste feestkrakers die 
iedereen kan meezingen. 

The Barnbees is een rocka-
billy-power-countryband die  
de zaal zeker op zijn kop zal 
zetten. Net zoals vorig jaar 
wordt het kermisfeest uitge-
breid met tenten en de weg 
wordt overkapt, zodat bij 
slecht weer iedereen warm 
en droog buiten kan staan. 

Toegang is vanaf 18 jaar. legi-
timatie is verplicht. 

De Roset bakt de allerbeste 
speculaasbrokken van N-H

Castricum - Vorige week 
is bekendgemaakt dat Pa-
tisserie Tearoom De Roset, 
de Heerlijk & Heerlijk Ban-
ketbakker met hun winkels 
in Castricum en Heerhugo-
waard, de eerste prijs heeft 
gewonnen bij de provincia-
le speculaasbrokkenkeuring 
van het Gilde van de Bete-
re Banketbakkers Heerlijk & 
Heerlijk. Martin en Carmen 
Langeveld en hun team zijn 
de beste brokkenmakers.

Tijdens de najaarsvergade-
ring van 20 september kon-
den alle banketbakkers, aan-
gesloten bij het gilde, hun 
beste brokken inleveren voor 
de keuring ‘Beste Brokken-
maker 2017’. In totaal hebben 
zo¹n zestig banketbakkers 
gestreden om de titel. De 
juryleden spraken van een 
hoog niveau van de produc-
ten. Mark van Wijk: ,,De win-
nende brokken van Patisserie 
Tearoom De Roset uit Castri-

cum waren van uitstekende 
kwaliteit. Deze brokken heb-
ben de perfecte verhouding 
tussen een lekkere zoete en 
volle roombotersmaak en tij-
dens het eten komt ook een 
heerlijke speculaasmelange 
naar boven. Daarnaast is de 
brok heerlijk bros, maar ook 
weer niet te kruimelig. Kort-
om een brok die je achter el-
kaar op eet als je eenmaal 
begonnen bent.”
Ook over de kwaliteit was de 
jury goed te spreken: ,,Over 
het algemeen was de kwa-
liteit zelfs weer van een iets 
hoger niveau dan voorgaan-
de jaren. Vooral op het visu-
ele aspect zijn de brokken in 
zijn algemeenheid beter ge-
worden. De top ligt erg dicht 
bij elkaar. De winnende brok-
ken van De Roset scoorden 
op smaak uitstekend. Maar 
ook de brosheid en uitstra-
ling waren van een geweldi-
ge kwaliteit. Een prachtig re-
sultaat voor dit banketpro-
duct.”

Bij Shoes van den Broek 
Kwaliteitsschoenen voor 
een aantrekkelijke prijs

Castricum - De nieuwe 
herfst/wintercollectie van 
Shoes is groter dan ooit 
en biedt een ruim assorti-
ment aan damesmodellen: 
korte laarsjes, veterschoe-
nen, pumps, lange laarzen 
en sneakers. Vele model-
len zijn van de merken Ca-
price,  Marco Tozzi,  Brunot-
ti en ACO. Ze zijn vervaar-
digd van een goede kwali-
teit leer, gecombineerd met 
sierlijke details met draag-
bare elegante hakjes voor 
de dames. Naast de elegan-
te modellen zijn er ook  ge-
makkelijke laarsjes en stoe-
re biker- en lace-up boots. 
De Caprice collectie onder-
scheidt zich door het ‘wal-
king on air’ systeem waarbij 
honderden luchtbolletjes 
in de binnenzool zorgen 
voor luchtcirculatie en een 
beter voetklimaat. Shoes 
is constant op zoek naar 
modieus- en comfortabel 
schoeisel waarin prijs-kwa-
liteitverhouding een grote 
rol speelt. Evelien van den 
Broek: ,,Het assortiment 
wordt met de grootste zorg 
samengesteld. Tevens is het 
voor ons belangrijk dat het 
wordt gemaakt  van ‘eerlijk’ 

leer, dat op een eerlijke en 
duurzame manier is verkre-
gen.” Voor de moderne man 
is er ook genoeg keuze in 
comfortabele leren schoe-
nen, ook voor aantrekke-
lijke prijzen. De stijlvolle 
modellen van het Spaan-
se merk Fluchos zijn bin-
nen. En de halfhoge model-
len van het Italiaanse merk 
Zen Air met hun gepaten-
teerde sterke zool die muffe 
lucht in de schoen verwij-
dert. Vervolgens is er een 
groot assortiment sportieve 
modellen zoals sneakers en 
laarsjes van het Portugese 
merk Brunotti. De winter-
collectie van de wandel- en 
bergschoenen van het merk 
Grisport is vernieuwend 
aangevuld. De meeste mo-
dellen zijn voorzien van 
een gepatenteerde Vibram 
zool en zijn waterdicht. Al-
len met uitneembare bin-
nenzooltjes. . Het grote as-
sortiment veiligheidsschoe-
nen is ook uitgebreid. Loop 
vrijblijvend even binnen op 
de Beverwijkerstraatweg  6, 
net even over de spoorweg-
overgang. Meer informatie: 
www.shoesvandenbroek.
com of tel.: 0251-650190.

Akersloot - Stichting Samen 
Spelen organiseert weer een 
griezeltocht op Camping Ge-
versduin in Castricum. Een 
nachtmerrie wordt levensecht 
op vrijdag 3 en zaterdag 4 
november. Naast het grieze-
len valt er ook veel te lachen. 
Gezien het spannende ka-
rakter is de tocht alleen toe-
gankelijk voor volwassenen 
en kinderen vanaf twaalf jaar. 
Tot en met zestien jaar dienen 
kinderen begeleid te worden 
door een volwassene. Sinds 
maandag is het mogelijk in 
te schrijven via www.stich-
tingsamenspelen.nl. Er wordt 
in groepsverband gelopen en 
de tocht duurt ongeveer een 
uur. De opbrengst gaat naar 
het goede doel. Kijk voor in-
formatie over de Stichting Sa-
men Spelen op de website.

Griezeltocht 
op de camping
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Dokter Freek blijft!
Castricum - In de dorps-
praktijk aan de Korte Cie-
weg is huisarts Freek Weijer 
al lange tijd een bekend ge-
zicht. Als vaste waarnemer 
werkte hij samen met Maaike 
Doeksen en Jeroen Tromp en 
sinds kort is Freek offi cieel lid 
van de maatschap geworden 
die nu dus Doeksen, Tromp & 
Weijer heet. Tijd om eens na-
der kennis te maken.

,,Ik woon al sinds mijn mid-
delbare schooltijd in Castri-
cum en heb het Jac.P. door-
lopen. Ik heb daarnaast een 
diploma uiteindelijk ook mijn 
prachtige vrouw aan over-
gehouden die ik al vanaf de 
brugklas ken. Na het Jac.P. 
ben ik geneeskunde gaan 
studeren. Ik wist toen al dat 
ik huisarts wilde worden. Tij-
dens mijn studie heb ik lang 
in Zuid-Afrika gewoond en 
werkte daar op de eerste hulp 
van een ziekenhuis in Preto-
ria. Een bijzondere periode, 
ik zat daar als eerste man op 
de trauma-auto en in de he-
likopter. Door de urgentie en 
de aard van de verwondingen 
deed ik daar een schat aan 
ervaring op als het gaat om 
acuut en vaak chirurgisch in-
grijpen. Ik leerde daar onder 
druk en toch effi ciënt te wer-
ken en tot de dag van van-
daag heb ik daar veel voor-
deel van. Zo hebben we in 
onze dorpspraktijk nu een ei-
gen behandelkamer en hoeft 
men voor kleine chirurgi-
sche ingrepen dus niet meer 
naar een ziekenhuis. Verder 
doe ik mee aan een onder-
zoek van de Erasmus Univer-
siteit naar huidkanker en dan 
zijn chirurgische vaardighe-
den en een eigen behandel-
kamer erg handig. Huidkan-
ker is namelijk een actueel 
probleem waar we als huis-
arts helaas steeds vaker mee 
te maken krijgen.” Na die pe-
riode kwam Freek terug naa 

Castricum. ,,Maaike en Je-
roen kende ik al vanuit het 
dorp en de sport. Na mijn af-
studeren als arts koos ik voor 
het specialisme huisarts en 
dat houdt in dat je als co-as-
sistent enige tijd mee moet 
draaien in een praktijk en dat 
kon gelukkig bij Maaike en 
Jeroen. Dat beviel van beide 
kanten zo goed dat ik, na het 
afronden van mijn specialis-
me als huisarts, aan de slag 
mocht als waarnemer met nu 
als uiteindelijk resultaat  het 
mede praktijkhouderschap. 
We zijn nu met zijn drieën 
en dat betekent dat er tijd en 
ruimte is gekomen voor an-
dere zaken, zoals het starten 
van een avondspreekuur op 
de woensdag. Afspraken voor 
een consult of reisinjecties 
en rijbewijskeuringen maakt 
men gewoon via een van on-
ze assistentes. Daarnaast kan 
iedereen zonder afspraak ie-
dere ochtend van half acht 
tot half negen terecht op ons 
inloopspreekuur.” Freek is blij 
met zijn vrouw Marieke, de 
twee kinderen van twee en 
vier en dat ze in een prach-
tig dorp wonen. ,,Heel cen-
traal en toch midden in de 
natuur. Een behoorlijk cultu-
reel aanbod, familie en vrien-
den in de buurt, dus wat wil 
een mens nog meer? Hardlo-
pen in de bossen of een partij 
squash vind ik heerlijk, even-
als met de hele familie op de 
fi ets het duingebied in, naar 
het strand of het Uitgees-
termeer. Ook het maken van 
een ritje op mijn motor vind 
ik echt geen straf.” De dorp-
spraktijk Castricum bestaat 
uit de gezamenlijke praktijk 
van de artsen Maaike Doek-
sen, Jeroen Tromp, Freek We-
ijer en hun ondersteunend 
team. In hetzelfde pand is de 
praktijk van dr. Remmelzwaal 
en de gespecialiseerde fysio 
praktijk van Donker, Waal en 
Hilbers gevestigd. 

Exposities 
Streetscape

Castricum - Dick van der 
Meijden (1945) is bekend 
bij het Nederlandse publiek 
door zijn samenwerking met 
Herman Brood. Ze zaten sa-
men in 1964 op de kunst-
academie in Arnhem. Enke-
le platen en cd hoezen van 
Herman maar ook fi lmpos-
ters zoals de poster voor de 
fi lm Spetters van Paul Ver-
hoeven werden door Dick 
ontworpen. Als grote liefheb-
ber van zowel Arabische als 
Bombay muziek leerde Dick 
van der Meijden Hindi, ont-
moette diverse fi lmsterren en 
schilderde fi lmstills uit India-
se fi lms. Deze olieverfschil-
derijen zijn te zien bij gale-
rie Streetscape, Dorpsstraat 
7, samen met zijn pastels van 
wereldberoemde zangers en 
zangeressen uit onder an-
dere. Pakistan en India. Van-
af donderdag 5 oktober is er 
een nieuwe expositie te zien 
van Otto Nuys uit Castricum 
en ‘Kunst van particulieren’.

Castricum - De leden van 
CDA Castricum hebben 27 
september John de Boer 
als nieuwe voorzitter ge-
kozen. De Boer beschikt 
over uitgebreide bestuur-
lijke- en managementerva-
ring, die hij heeft opgedaan 
in verschillende functies in 
het bedrijfsleven en als be-
stuurder binnen de kerk. 
Het bestuur was dan ook 
unaniem in haar voordracht 
en deze is door de leden in 
hun vergadering bekrach-
tigd. De nieuwe voorzitter 
volgt Fred Mosk op. Mosk 
heeft de rol van voorzit-
ter vervuld op het moment 
dat de huidige fractievoor-
zitter van het CDA, Gerrit 
Branderhorst, deze functie 
moest neerleggen wegens 
toetreding tot de gemeen-
teraad.

Nieuwe voor-
zitter CDA

Iskra Jazzclub presenteert:
Benjamin Herman & 
The Robin Nolan Trio

Castricum - Zondag 15 ok-
tober geeft Iskra Jazzclub 
na enige afwezigheid weer 
een concert in Theater Ko-
ningsduyn, de grote zaal van 
Geesterhage. 
Iskra wist Nederlands jazz-
icoon altsaxofonist Benja-
min Herman voor een twee-

Mozart en Faure in de kerk
Castricum - In aanloop 
naar het vijftigjarig jubile-
um volgend jaar geeft de 
Castricumse Oratorium 
Vereniging op vrijdag 13 
oktober een klassiek con-
cert in de Pancratiuskerk. 

Het Requiem van Gabriel 
Faure, volgens de componist 
‘zo zachtmoedig als ikzelf’ 
is een koorwerk pur sang. 
Daarna zal het Begeleidings-
orkest van Noord-Holland 
het Exsultate Jubilate van 
Mozart spelen en na de pau-

ze volgt de dubbelkorige Mis 
in C van Mozart, een klassiek 
sacraal werk. 

Solisten op deze bijzondere 
avond zijn Heleen Koele (so-
praan), Lien Haegeman (alt/
mezzo), Jan van Elsacker (te-
nor), Pieter Hendriks (bas) en 
Wim Voogd (orgel). Dirigent 
van koor en orkest is Pieter-
Jan Olthof. Aanvang van het 
concert is 20.00 uur. Kaarten 
via www.oratoriumcastricum.
nl of m.bakker.desmet@pla-
net.nl.

de maal te boeken voor een 
optreden nu met het Robin 
Nolan Trio. Optreden met het 
Robin Nolan Trio was voor 
Benjamin Herman (1968) een 
langgekoesterde wens: spe-
len in de stijl van de beroem-
de Hot Club de France en de 
legendarisch gitarist Django 
Reinhardt met violist Step-
hane Grappelli. In 2015 stort-
te hij zich met de gerenom-
meerde gypsy meestergita-
rist Robin Nolan (1968) in de 
wereld van de gipsy swing. 
Robin Nolan is een van de 
belangrijkste vertolkers van 
gypsy jazz sinds Djangon 
Reinhardt. Robin Nolan richt-
te zijn trio op met broer Ke-
vin, gitaar en Arnaud van den 
Berg, contrabas. Om 15.15 
uur. Kaarten via www.iskra.nl 
of aan de zaal.

50.000 euro gewonnen
Castricum - Een inwoner 
heeft zondagavond 50.000 
euro gewonnen toen hij mee-
deed aan het tv-program-
ma De Miljoenenjacht. In de-
ze spelshow staat Linda de 

Mol de kandidaten bij in hun 
zoektocht naar het koffertje 
met daarin vijf miljoen. Twee 
keer per jaar strijden deelne-
mers van de Postcode Loterij 
om de plek in de fi nale.

Fjoertoer voor gezinnen
Egmond - Op zaterdag 25 
november vindt de Fjoertoer 
Egmond plaats. Le Champion 
organiseert nu de eerste Fa-
mily Fjoertoer. Het onderdeel 
is voor gezinnen met kinde-
ren die een afstand van 5,5 
kilometer wandelen. 

De start vindt plaats van-
af het parkeerdek van Hotel 
Zuiderduin. De fi nish is op de 
hoofdstrandopgang van Eg-
mond aan Zee, dit is de loca-

tie waar ook de ‘grote’ Fjoer-
toer Egmond ook start en fi -
nisht. De Family Fjoertoer 
start om 19.15 uur na de ‘gro-
te’ Fjoertoer Egmond. 
Onderweg zijn diverse  acts. 
Daarnaast zullen bewoners 
langs de route in samenwer-
king met plaatselijke kunste-
naars er alles aan doen om 
de passage van de wande-
laars onvergetelijk te maken.
De inschrijving verloopt via 
www.fjoertoeregmond.nl.
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€25,-Stel zelf uw 
3-gangen menu 
samen voor maar

3-gangen 
keuze menu
€ 23,50 p.p.

Keuze uit:
15 voorgerechten

18 hoofdgerechten
8 nagerechten

Geldig van dinsdag 
t/m vrijdag

niet in combinatie 
met afhaalservice

G. V. assendelftstraat  2
1961 nk heemskerk

(achter de kerk bij  de vijver)
Tel. (0251) 24 45 80

www.olympiaheemskerk.nl

nu 6 dagen per week geopend
maandag gesloten

3-GANGEN
KEUZE MENU

 25,00
GELDIG DI. T/M VR. 

KEUZE UIT
18 VOORGERECHTEN,
22 HOOFDGERECHTEN

EN 7 DESSERTS

MAANDM ENU
Voorgerecht

gerookte zalmtartaar, avocado crème, 
zoetzure groenten
Hoofdgerecht

kai phad med
Nagerecht

chocolade lavacake, 
krokante caramel, caramelijs

OKTOBER al 10 jaarbijzonder

donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagavond

€32,50

De gezelligste 
restaurants in 

jouw omgeving! B    N APPETIT
De gezelligste 
restaurants in 

jouw omgeving! B    N APPETIT

Kinderen plukken appels
Regio - Appels plukken in de Eilands-
polder voor kinderen van vijf tot en met 
veertien jaar. Dat vindt plaats op zondag 
8 oktober van 12.00-14.00 uur. 

Eerst gaan ze met de boot een tocht-
je maken door de natuur. Na de klus 
wordt appelmoes gemaakt. Kinderen 

mogen alleen mee onder begeleiding 
van een volwassene. Per twee kinderen 
gaat gratis een volwassen begeleider 
mee. Een lege en schone jampot mee-
nemen voor de appelmoes. Reserveren 
kan op www.gaatumee.nl. Vertrekpunt: 
Werkschuur Eilandspolder, Oudelands-
dijk 1a, Driehuizen. 

Ondersteuning na 
verlies van partner

Castricum - Vanuit Welzijn Castricum 
gaat een gespreksgroep van start op 16 
november als ondersteuning van men-
sen die hun partner hebben verloren. Nel 
Groen en Margreet de Jongh gaan de 
groep begeleiden. Beiden zijn gediplo-
meerd en gecertifi ceerd rouwbegeleider. 
Mannen en vrouwen van alle leeftijden 
kunnen zich voor de gespreksgroep aan-
melden. Het advies is echter om niet eer-
der dan minimaal zes maanden na het 
overlijden van de partner aan de groep 
deel te gaan nemen. De ondersteuning 

vanuit de gesprekgroep omvat negen bij-
eenkomsten. De groep komt eens in de 
veertien dagen bij elkaar en staat open 
voor mensen uit de verschillende ker-
nen van de gemeente. Voor aanmelden 
of meer informatie kan contact opge-
nomen worden met Nel Groen, tel.:  06-
23205300, mailadres: phm.coumans@
ziggo.nl. Met Welzijn Castricum kan con-
tact opgenomen worden voor algeme-
ne informatie en eveneens voor aanmel-
den: tel.: 0251 656562, info@welzijncas-
tricum.nl.

Er op uit met 
Vier het Leven

Regio - Dit najaar gaan er opnieuw 
meer ouderen in de regio met Vier het 
Leven op stap naar theater en bioscoop. 
,,Door de vergrijzing zijn er veel alleen-
staande ouderen. Ze willen er dolgraag 
op uit, maar de meesten vinden het niet 
fi jn om alleen op pad te gaan,² vertelt 
Anne Marie Koster van Vier het Leven.  
³Daarnaast is er een groep die zich fy-
siek kwetsbaar voelt en daarom de deur 
liever niet alleen uit gaat. Dankzij de in-
zet van een groot aantal vrijwilligers in 
de regio zijn ouderen, fysiek kwetsbaar 
of niet, weer in de gelegenheid mooie 
voorstellingen en fi lms te bezoeken in 

theater en bioscoop.” 

De vrijwillige gastvrouwen en gasthe-
ren van Vier het Leven halen hun gas-
ten thuis op. Samen gaan ze een avond 
of middag op stap. Soms met zijn twee-
en, maar veel vaker met zijn drieën of 
vieren. Na afl oop wordt iedereen weer 
thuisgebracht.
Dat kan ook als er gebruik wordt ge-
maakt van een rollator of rolstoel. 
Het programma is op te vragen via 
035-5245156 of via info@4hetleven.
nl. Het aanbod is ook te bekijken via 
www.4hetleven.nl.
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Vrouwenfiles
Elke vrouw die zich in een winkelstraat of in de openbare ruim-
te begeeft heeft deze ervaring; in winkelcentra, met hier en 
daar een uitzondering, dien je eerst een consumptie te gebrui-
ken voordat een toiletbezoek wordt toegestaan. 
We leven nu in het jaar 2017 en ook de toneel-, cabaret- en 
concertbezoeker weet; in de pauze is het dringen geblazen. 
Vrouwen staan dan (on)geduldig in de rij en een enkeling 
waagt het om een mannen-wc te gebruiken. Daar is wat be-
treft wc’s vaak een overcapaciteit, maar blijkt de onnozele in-
richting vaak een belemmering te zijn. 
De urinoirs zijn vaak pontificaal bij de ingang geplaatst zodat je 
eerst de plassende mannen moet passeren. Je hoeft toch geen 
Einstein te zijn om te bedenken dat wanneer je eerst de wc¹s 
plaatst en dan pas de urinoirs het in ieder geval enig soelaas 
biedt voor de vrouwen. 
Hoewel ik het gemeentebestuur niet als echt verlicht heb erva-
ren, verdient Castricum hierbij toch een pluim. Castricum heeft 
in ieder geval bij het station een werkende en ruime toiletvoor-
ziening, ook voor vrouwen. Nu ligt er nog dus de uitdaging voor 
het winkelcentrum Geesterduin.   

Gretha Glass-Langenberg
Regio - De energiecoöpe-
raties CALorie uit Castri-
cum, AlkmaarEnergie, Ber-
gen Energie en Heiloo Ener-
gie hebben op 27 september 
aandelen overgenomen in 
windmolen Boekel op indu-
strieterrein de Boekelermeer 
in Alkmaar. De aandelen ne-
men zij over van de Duurza-
me Energie Coöperatie Regio 
Alkmaar (Decra). Via de co-
operaties kunnen inwoners 
van de regio nu deelnemen 
in de windmolen.
De gemeenten Alkmaar, Ber-
gen, Castricum, Heerhugo-
waard, Uitgeest en Heiloo  
en grondstoffen- en ener-
giebedrijf HVC werken sa-
men in Decra om duurzame 
energieprojecten in de regio 
te stimuleren. De energieco-
operaties zijn burgerinitiatie-
ven, zonder winstoogmerk, 
die streven naar een duurza-
me en energieneutrale om-
geving. Uitgangspunt van 
zowel de energiecoöpera-
ties als Decra is dat inwoners 

en bedrijven de gelegenheid 
krijgen om deel te nemen in 
duurzame energieprojecten, 
zoals windmolen Boekel.
Inwoners en bedrijven uit de 
regio kunnen certificaten af-
nemen die een aandeel in de 
windmolen vertegenwoordi-
gen. De kosten van een certi-
ficaat zijn laag zodat deelna-
me voor veel mensen moge-
lijk is. Deelname kan al van-
af een certificaat en is voor 
inwoners van alle Decra-ge-
meenten mogelijk. Informa-
tie over deelnemen in wind-
molen Boekel is te vinden op 
de websites van de energie-
coöperaties. Belangstellen-
den zijn welkom om windmo-
len Boekel aan de Boekeler-
dijk 27 te Heiloo op zaterdag-
middag 7 oktober van 14.00-
16.00 uur te bezichtigen. Hier 
is informatie en uitleg te ver-
krijgen over de windmolen en 
deelname via de coöperaties. 
Op de foto vertegenwoordi-
gers van de energiecoöpera-
ties en Decra.

Dag van de Duurzaamheid
Castricum - Duurzaam-
heid is noodzakelijk, inspi-
rerend en winstgevend. Om 
die boodschap uit te dragen 
doet PWN op dinsdag 10 ok-
tober mee aan de Dag van 
de Duurzaamheid. In Bezoe-
kerscentrum De Hoep leest 
onze boswachter voor uit het 
boek ‘De Wereld van Voedsel’ 
en is de film ‘A Plastic Ocean’ 
te zien. Bovendien werken de 
medewerkers deze dag op 
energie-neutrale manier en 
komen zo ook naar het werk. 
De boswachter leest voor om 
10.45 uur. De film wordt ver-
toond om 10.00 uur, 12.00 
uur, 14.00 uur en 16.00 uur. 
Aanmelden is noodzakelijk 

via www.pwn.nl/eropuit of 
bel De Hoep: 0251-661 066.

Castricum - Ans is kunste-
naar als het gaat om het cre-
eren van jassen, jurken, hes-
jes, sjaals, omslagdoeken, 
tassen, sieraden, hoofddek-
sels. Zij blinkt uit in ecoprin-
ting, een schitterende tech-
niek van bedrukken op zijde 
met plantmateriaal. Ze ont-
werpt, bedrukt, vilt en maakt 
alles zelf. Bovendien werkt ze 
enkel met natuurlijke mate-
rialen. Ook geeft  Ans work-
shops: vilten, zijde schilde-
ren, een bijzonder kleding-
stuk maken of eco-printing. 
Op 14 oktober van 14.00 tot 
18.00 uur opent zij haar ate-
lier. De belangstellenden 
worden ontvangen met een 
hapje en een drankje en zul-
len verschillende kunststuk-
ken van Anskunnen bekijken. 
Moniek van Weleda Salon 
Castricum geeft vrijblijvend 
kleur-, kleding- en make-up 
advies. Het adres is De Loet 
278 in Castricum.

Open atelier
bij Ans Martens

Tegenvaller 
voor BUCH

Regio - Met ingang van 1 ja-
nuari 2018 moeten gemeen-
ten die bestuurlijk samen-
werken, zoals Castricum in 
BUCH-verband, btw beta-
len over de diensten die wor-
den uitgevoerd door hun ei-
gen ambtenaren. BUCH is 
de ambtelijke samenwerking 
tussen Bergen, Uitgeest, Cas-
tricum en Heiloo. De Euro-
pese Unie wil dat er 21 pro-
cent btw wordt betaald en is 
onlangs in het gelijk gesteld 
door het Europese Hof. Voor 
de gehele BUCH betekent 
de uitspraak na compensa-
tie uiteindelijk een tegenval-
ler van 500.000 euro.

Informatie- veiligheid- en 
privacybeleid vernieuwd

Regio - De gemeenten Ber-
gen, Uitgeest, Castricum en 
Heiloo hebben nieuw beleid 
afgesproken voor informa-
tieveiligheid en het waarbor-
gen van privacy. De vier ge-
meenten vinden informatie-
veiligheid en privacy rand-
voorwaardelijk voor een pro-
fessionele werkwijze en dus 
zetten zij zich hier vanaf 2017 
samen voor in. 
Met het besluit van de vier 
colleges is het beleid op dit 
thema nu ook geharmoni-
seerd. Via de websites ma-
ken de gemeenten transpa-
rant hoe en welke persoons-
gegevens worden verzameld. 
Zo kunnen inwoners volgen 
wat er met hun persoonsge-
gevens gebeurt.
Tegelijk bieden de gemeen-
ten de inwoners de mogelijk-
heid om te sturen op de ver-
werking van de persoonsge-
gevens, dit vooruitlopend op 
nieuwe Europese Privacyre-
gelgeving die 25 mei 2018 in 

werking treedt. Een inwoner 
heeft bijvoorbeeld het recht 
op inzage in welke persoons-
gegevens de gemeente ver-
werkt. Bovendien is het ver-
geetrecht in de AVG opgeno-
men. Dit recht biedt mogelijk-
heden om te zorgen dat spe-
cifieke publicaties of foto¹s 
niet meer in zoekresultaten 
van bijvoorbeeld Google ver-
schijnen. Daarnaast starten 
de gemeenten een project 
voor een weerbare IT-omge-
ving tegen de toenemende 
cyberdreigingen. Technisch 
gezien gaat de organisatie de 
digitale omgeving en het ver-
keer daarop monitoren, zodat 
aanvallen en kwetsbare plek-
ken tijdig opgemerkt worden.

Castricum - Theater Ko-
ningsduyn in Geesterhage 
brengt deze week in samen-
werking met  Toonbeeld en de 
bibliotheek een programma-
overzicht voor de komende 
maanden naar buiten. Hier-
in zijn niet alleen de optre-
dens van professionele kun-

Culturele 
samenwerking

stenaars opgenomen, maar 
eveneens die van lokale/re-
gionale amateurgezelschap-
pen op het gebied van mu-
ziek, dans, theater en zang. 
Ook diverse lezingen/vertel-
lingen, jamsessions. Ook ac-
tiviteiten op sociaal-maat-
schappelijk terrein worden 
betrokken bij de toekomsti-
ge programmering, zodat er 
een breed spectrum ontstaat. 
Het programma is te vinden 
op ww.geesterhage .nl.
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Eenvoudig kennismaken
met diverse sporten 

Regio - Ontdekken wel-
ke sport er nu het beste bij 
je past? Of zin om een ou-
de sport weer op te pakken? 
Het is nu mogelijk zich aan te 
melden voor de VSP via Team 
Sportservice Kennemerland.
Met de VolwassenenSportPas 
biedt Team Sportservice Ken-
nemerland volwassenen de 
mogelijkheid kennis te ma-
ken met verschillende spor-
ten. Iedereen van achttien 
jaar en ouder die in de ge-
meente Castricum of Heems-
kerk woont kan voor vijf eu-
ro doorgaans vier keer mee-
trainen bij een vereniging of 
organisatie. Dit is zonder ver-

dere verplichtingen. Ga naar 
www.teamsportservice.nl/
kennemerland en klik op de 
JSP button voor het volledige 
aanbod en meer informatie. 
Inschrijven voor dit blok kan 
tot 16 oktober, uitsluitend via 
de website. De lessen starten 
na de herfstvakantie.

Castricum - Elke woens-
dag wordt voor een diplo-
ma afgezwommen in zwem-
bad De Witte Brug. Afgelo-

Afzwemmers

Koudetraining gaat weer van start
Regio   Veel mensen hebben 
wel eens gehoord van Wim 
Hof, alias ‘The Iceman’; de 
man die zonder problemen 
twee uur in een bak met ijs 
staat, op 5000 meter hoogte 
6,5 kilometer blootvoets door 
de sneeuw op de Mount Eve-
rest loopt en in Fins Lapland 
57 meter onder het ijs zwemt. 
Hof stelt dat koudetraining 
en ademhalingsoefeningen 
een positieve invloed hebben 
op ons autonome zenuwstel-
sel en het daarmee verbon-
den immuunsysteem. Door 
de kou te trotseren en ons 
regelmatig buiten de com-
fortzone te begeven wordt de 
weerstand vergroot, zo stelt 
hij. ,,Wetenschappelijk on-
derzoek, onder andere door 

het Radbout UMC, heeft dit  
inmiddels aangetoond”, ver-
telt André Hof. ,,Door de Wim 
Hof  Methode, ook wel de 
WHM  genoemd, zijn we in 
staat om de controle over ons 
lichaam en onze gezondheid 
deels terug te nemen. De 
methode heeft zich inmid-
dels wereldwijd verbreid en 
Hof geeft overal lezingen en 
workshops.”  Drie jaar terug 
is André Hof, de tweeling-
broer van Wim Hof, gestart 
met een koudetrainings-
groep in deze omgeving. Hij 
begeleidt deze groep die ge-
durende oktober tot en met 
april wekelijks de methode 
van zijn broer in de praktijk 
brengt. Hierbij worden eerst 
gezamenlijk ademhalingsoe-

feningen gedaan, waarna de 
kou wordt opgezocht in het 
Uitgeestermeer. De groep 
bestaat uit vijftien personen 
en start op zondag 8 oktober 
met het vierde seizoen. Er is 
ruimte voor nog eens vijf per-
sonen. Deelname is gratis en 
in principe kan iedereen aan 
de training meedoen, onge-
acht leeftijd. Omdat iedereen 
zelf verantwoordelijk is voor 
deelname kan het in sommi-
ge gevallen raadzaam zijn om 
vooraf de huisarts te raadple-
gen. Wie mee wil doen doen 
of behoefte heeft aan meer 
informatie kan contact op-
nemen met André Hof 06-
24806104 of Henk de Reus 
06-20746655. Foto: Henk de 
Reus. 

Vitesse thuis onderuit
Castricum - De publieke be-
langstelling bij de derby tus-
sen Vitesse en Meervogels 
liet nogal te wensen over. 
De eerste helft had Vitesse 
de wind in de rug, maar van 
dat voordeel was weinig te 
merken. Meervogels speel-
de veel fanatieker, was daar-
door meer aan de bal en was 
ook gevaarlijker. Karakteris-
tiek was dat de grootste kans 
voor de bezoekers voort-
kwam uit een even aparte 
als hoge terugspeelbal die 
niet bij de keeper maar voor 
de voeten van de spits van 
Meervogels terecht kwam. 
Zijn lob over Tom Laan kon 
echter ternauwernood van 
de lijn worden gehaald door 
Bobby Meijer. 
Kort na rust viel het beslis-
sende doelpunt. Na een mis-
lukte aanval van Meervogels 
ging de verdediging van Vi-

tesse ervan uit dat de bal 
over de achterlijn zou lopen. 
Maar een van de aanvallers 
wist toch de punt van zijn 
schoen tegen de bal te krij-
gen die daardoor alsnog in 
het doel rolde. Na die merk-
waardige treffer ging Meer-
vogels rustig achteroverleu-
nen en liet het onmachtige 
Vitesse rustig komen. Toen 
halverwege de tweede helft 
een van de verdedigers zijn 
tweede gele kaart kreeg en 
dus met rood mocht vertrek-
ken, werden de defensie-
ve stellingen nog meer inge-
nomen. Maar het ontbrak de 
thuisploeg aan creativiteit om 
die muur te slechten. Rut-
ger Balm was tot tweemaal 
toe dichtbij de gelijkmaker, 
maar zag zijn schoten bei-
de keren geblokt. En een pe-
gel van Mats Laan ging rake-
lings over. 

FCC troeft OSV af (1-6)

Castricum - FC Castricum 
heeft een goed vervolg aan 
de competitie gegeven. In 
Oostzaan werd OSV versla-
gen. De Castricumse ploeg 
kreeg te maken met een fel 
startend OSV, dat onver-
wacht op achterstand kwam, 
toen Sebastiaan Weber een 
prima FCC-counter afrondde 
met een slim intikkertje, 0-1. 

OSV liet zich niet ontmoe-
digen en een mooie lob van 
Nicky Roele zorgde al snel 
voor de gelijkmaker, 1-1. Ge-
durende de wedstrijd nam FC 
Castricum het initiatief over 
en dat resulteerde in de 27e 
minuut in de 1-2, toen Justo 
van der Werf Elario Zweet in 
staat stelde om te scoren. De 
40e minuut werd goud voor 

de Castricummers, toen OSV 
op 2-2 leek te komen, maar 
een schitterende redding van 
doelman Danny Burger werd 
omgezet in een razendsnel-
le counter van FCC, waaruit 
opnieuw Sebastiaan Weber 
scoorde, 1-3. OSV begon de 
tweede helft uiteraard aan-
vallend, maar Elario Zweet 
kon met zijn tweede doelpunt 
vanaf eigen helft de 1-4 aan-
tekenen. Invaller Youssr Ait 
Ouarg, een speler uit de voet-
balschool van Marcel Lies-
dek, brancht de stand op 1-5 
had gebracht. In de laatste 
minuut zag Sebastiaan We-
ber kans om via een tegen-
stander nog voor 1-6 te zor-
gen, zodat coach Jort van der 
Meulen met een uitsteken-
de uitslag op zak naar zater-
dag toe te leven, als koploper 
HBOK op bezoek komt.

pen maand zijn dertig kandi-
daten geslaagd. 
Op woensdag 20 septem-
ber werd het A-diploma be-
haald door: Omar Alkoti-
fan, Ali Azakeer, Lucy Hurk-

mans, Rikki van Rhijn, Guus 
Rommel, Sana Salame, Ro-
my Schenau, Fenna Uiter-
waal en Esmee van der Veen. 
Een week later ging het B-
diploma naar B. Taisia Alek-

sandrova, Marit van Diemen, 
Anniek Evertze, Gijs de Groot, 
Eva Hegge, Vos Heidstra, Ma-
el Jagersma, Julia van Kam-
pen, Thomas van Kampen, 
Jasmijn van der Meulen, To-

bias Miebies, Pien Montezi-
nos Mul, Lotte Pekel, Meike 
Sloog, Giel Spek, Iris Spil, 
Maud Spil, Julian Swoboda, 
Sil van Unen, Samuel van der 
Werff en Kim Zentveld.
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Op afspraak paspoort 
en meer aanvragen

Castricum - De publieksba-
lies van de gemeente Castri-
cum blijven tot het einde van 
het jaar extra open. Tot en met 
december is dat op woens-
dag van 9.00 tot 16.00 uur en 
op donderdag van 9.00 tot 
20.00 uur. Op maandag, dins-
dag en vrijdag zijn de balies 
van 9.00 tot 12.00 geopend. 
Het is ook mogelijk een af-
spraak te maken. Wethouder 

Wim Swart: ,,We vinden het 
heel vervelend als inwoners 
lang moeten wachten en on-
derzoeken nu of het mogelijk 
is om in de toekomst uitslui-
tend op afspraak te werken.” 
Gemeentesecretaris Ron Su-
anet voegt toe: ,,Dat is niet 
alleen prettiger voor burgers, 
wij kunnen effi ciënter per-
soneel inzetten en dat levert 
weer een besparing op.”

Extra boa’s en beweegplein
Castricum – In de begroting 
voor volgend jaar is ruim-
te om twee extra boa’s aan 
te stellen, buitengewoon op-
sporingsambtenaren, voor de 
handhaving in de gemeente. 
Zij worden fl exibel ingezet, 
onder andere in de avond-
uren in de buurt van de ca-
fés. Verder wordt gedacht 
aan beweegplein waar jong 

en oud oefeningen kan doen, 
er wordt ingezet op meer 
duurzaamheid en armoede-
bestrijding. Wethouder Wim 
Swart: ,,We hebben veel wen-
sen van de raad kunnen ver-
wezenlijken en zetten ons in 
om alle lopende zaken voor 
de gemeenteraadverkiezin-
gen in maart volgend jaar 
netjes af te ronden.

Landschapsfoto’s Peter 
van den Berg bij Sopit

Castricum - Bij galerie Sopit 
is een selectie van de mooi-
ste foto’s van Peter van den 
Berg te zien. De expositie is 
te zien op zaterdag 7 en zon-
dag 8 oktober, en op zaterdag 
14 en zondag 15 oktober van 
12.00 tot 17.00 uur. Bekende 
en onbekende landschap-
pen zijn door de Castricum-
mer op bijzondere momen-
ten vastgelegd. Elke opname 
heeft zijn eigen sfeer die het 
landschap verrassend anders 
maakt. De liefde van Peter 
van den Berg voor noorde-

lijke landschappen komt tot 
uitdrukking in de bijzondere 
foto’s uit Noorwegen en IJs-
land. Op zijn reizen naar de-
ze landen heeft hij de mooi-
ste landschappen bezocht 
en gefotografeerd. Zoals het 
ongelofelijk gekleurde Land-
mannalaugar en het mystieke 
gletschermeer Jokullsarlon. 
Voor wie thuis al een indruk 
wil krijgen, zie de website 
www.petervandenberg-foto-
grafi e.nl. Het adres is Anna 
Paulownastraat 22 in Castri-
cum.

Castricum - Backum Brass 
neemt dit najaar weer deel 
aan de Nederlandse Brass-
band Kampioenschappen. 
In voorbereiding daarop tre-
den zaterdagmiddag 7 okto-
ber vier brassbands op in het 
Clusius College in Castricum. 

Naast Backum Brass zullen 
dat Amsterdam Brass, Feli-
son Brass Velsen Noord en 
Brassband Schoonhoven A 
op. Aangezien de bands in 
verschillende divisies optre-
den, hoort het publiek een 
breed scala aan de verschil-
lende verplichte werken. 
Het concert begint om 16.00 
uur iaan de Oranjelaan in 
Castricum.

Try out vier 
brassbands 

Positief advies 
Castricum105

Castricum - De gemeen-
teraad heeft donderdag-
avond een positief advies 
uitgebracht over de verlen-
ging van de uitzendvergun-
ning van Omroep Castricum. 
Een lokale publieke omroep 
krijgt van het Commissariaat 
voor de Media elke vijf jaar 
een vergunning om uitzen-
dingen te maken in een be-
paalde gemeente. Het advies 
van de gemeenteraad weegt 
zeer zwaar in de toekenning 
van de vergunning.
Een belangrijk aandachts-
punt voor de komende vijf 
jaar is de samenwerking met 
omroepen in de regio. Om-
roep Castricum maakt deel 
uit van een samenwerking 
met de omroepen in Bergen, 
Heerhugowaard, Heiloo, Lan-
gedijk en Uitgeest. De be-
doeling is om die samenwer-
king de komende tijd te in-
tensiveren om een zo profes-
sioneel mogelijk media-aan-
bod te kunnen aanbieden in 
de hele regio, op radio, tele-
visie en internet.

Castricum - Op dinsdag 10 
oktober is het Alzheimer Tref-
punt in Castricum, het onder-
werp is ‘Hoe verder na de di-

‘Hoe verder na 
de diagnose?’

agnose?’. Naast het thema 
wordt aandacht besteed aan 
het tienjarig bestaan van de 
Alzheimer Trefpunten in de 
regio. Het Alzheimer Trefpunt 
is in Servicefl at Sans Sou-
ci, Sans Souci 113. Het pro-
gramma start om 19.30 uur. 
De toegang is gratis. 

Limmer Uitmarkt luidt 
cultureel seizoen in

Limmen   Het culturele sei-
zoen in Limmen wordt inge-
luid met de Limmer Uitmarkt. 
Artiesten uit het dorp geven 
acte de présence in Vrede-
burg op zaterdag 14 okto-
ber vanaf 20.00 uur. De Uit-
markt wordt geopend met 
cabaret van Henk Brands-
ma. Hij wordt muzikaal bege-
leid door Ton Valkering. Het 
cabaret gaat over de fusie 
van het CAL, voorgeschie-
denis, perikelen en de gevol-
gen voor ons dorp. Henk en 
Ton nemen dit met een kri-

tisch blik, vol humor en satire 
onder de loep. Met treffende 
liedjes vol nostalgie, afgewis-
seld met afbeeldingen. Daar-
na is er een optreden van de 
John Mayer Tribute Band. De 
bandleden Ruud, Zjon, Pa-
trick en Bob spelen al ve-
le jaren de muziek van John 
Mayer. Na de pauze is het 
tijd voor de band Poker. Voor 
meer informatie, kaartreser-
veringen, prijzen en de ove-
rige voorstellingen, kijk op 
www.limmencultuur.nl of bel: 
072-5053274.

Nieuw plan voor vijftien 
sociale huurwoningen 

Castricum - Aan de Eerste 
Groenelaan is ruimte voor 
vijftien sociale huurwonin-
gen. Het oorspronkelijke plan 
is in overleg met omwonen-
den en belanghebbenden 
aangepast. ,,Met deze wonin-
gen spelen we in op de vraag 
naar meer betaalbare huur-
woningen in Castricum, waar 
zo’n behoefte aan is”, aldus 
wethouder Marcel Steeman.
De woningen zijn grondge-
bonden woningen, bedoeld 
voor een- en tweepersoons-
huishoudens. Na aanpas-
sing van de plannen, krij-
gen de woningen een klei-
ne tuin op het zuiden en wor-
den de woningen naar ach-
teren geplaatst. De huurprijs 
wordt maximaal � 592,55 per 
maand. De parkeerplaatsen 
komen aan de voorkant van 
de woningen. De woningen 

en parkeerplaatsen zijn be-
reikbaar via een inrit in het 
verlengde van de Charlotte 
de Bourbonstraat. 

Directeur-bestuurder Dick 
Tromp van Kennemer Wonen: 
“We hebben een groot aan-
tal opmerkingen mee kunnen 
nemen in de nieuwe plannen, 
waarbij we nog steeds de be-
oogde kwaliteit van de wo-
ningen kunnen behouden.” 
Ook wethouder Steeman, is 
blij met het plan dat er nu 
ligt. ,,Het is goed om te zien 
dat Kennemer Wonen nog al-
tijd inzet op het vergroten van 
het aanbod sociale huurwo-
ningen en inspeelt op de gro-
te behoefte aan deze wonin-
gen. Door samenspraak met 
de buurt is er een plan ont-
staan waar alle partijen ach-
ter staan.”

Castricum - Dinsdag een 
week geleden rond 18.00 
uur zijn de brandweerlie-
den uitgerukt naar de Ruiter-
weg, omdat een bewoner tij-
dens het verwijderen van de 

Gaslek en overlast wortels van een boom in zijn 
voortuin de gasleiding be-
schadigd had. Vrijdag tijdens 
de heftige onweersbui was 
er wateroverlast ontstaan bij 
twee woningen: aan de Ko-
ningshof in Akersloot en op 
het Pageveld in Limmen.



The Allmen Band in 
De Bonte Vivant

Uitgeest - Dit jaar overle-
den drummer Butch Trucks 
en zanger/toetsenist Greg 
Allman van de Allman Bro-
thers Band. The Allmen Band 
zal zaterdag 7 oktober in De 
Bonte Vivant de herinnering 
aan de muziek van de le-
gendarische Allman Brothers 
Band levend houden. 

The Allman Brothers Band 
was de bekendste blues-ge-
oriënteerde festival-band in 
USA in de jaren 70 met le-
gendarische concerten zoals 
het concert Live at Fillmore 
East dat nog steeds één van 
de beste bluesrock-concer-
ten ooit genoemd mag wor-
den. Na het verongelukken 
van Duane Allman zette zijn 
broer Greg de band voort die 
tot aan 2016 actief bleef.

De Allman Brothers Band is 
bekend geworden door mooi 
gearrangeerde covers van 
blueshelden als Blind Willie 
McTell ( Statesboro Blues), T-
bone Walker ( Stormy Mon-
day ), Willie Cobbs ( You Don’t 
Love Me ), Elmore James ( 
Done Somebody Wrong ), 
Muddy Waters ( Trouble No 
More ), Willie Dixon ( Hoo-
chie Coochie Man )  en Son-
ny Boy Williams ( One Way 
Out ) maar ook prachtige ei-
gen composities van Gregg 
Allman ( Whipping Post )  en 
Dicky Betts ( Jessica ). Ken-
merkend is het tweestemmi-

ge gitaargeluid en de slidegi-
taar van Duane Allman (en in 
de laatste periode van Derek 
Trucks).

Er zijn vele tribute bands in 
Nederland, maar voor the 
Allman Brothers Band is de 
Allmen Band de enige in 
den lande! Zij spelen de in-
genieuze blues en rock met 
meerstemmige gitaarpartij-
en en spannende instrumen-
tals, net als hun voorbeel-
den. Ze spelen alles met veel 
aandacht voor detail, wat de-
ze muziek verdient, maar ook 
met passie en plezier. 

Tijdens het optreden van 
twee maal een uur komen 
alle successen van de All-
man Brothers aan bod. Voor 
de liefhebbers een feest van 
herkenning en een aangena-
me verrassing voor de niet-
kenners met deze bijzondere 
muziek. Komen dus!

De Allmen Band bestaat uit: 
Marcel Koster op drums, Da-
ve Bos basgitaar, Dirk van 
der Meij gitaar en vocalen, 
Jeremy Mook gitaar en voca-
len en Ruud van Zijl toetsen 
en vocalen.

De aanvang is om 21:30 en 
ook dit muziekjaar is de toe-
gang weer gratis. 
De Bonte Vivant is te vinden 
aan de Middelweg 180 in Uit-
geest.

TCU Clubkampioenschappen 2017
Uitgeest - Bij tennisclub TCU hebben van 17 september tot en met 1 oktober de clubkampi-
oenschappen plaatsgevonden. Het waren twee gezellige weken met heerlijk tennisweer, Dj 
Appie de kikker, Dj Ruud en zanger Frank zorgden voor het muzikale vertier
In  en rondom de kantine was het gezellig versierd aangepast aan het thema, van tropisch, pi-
raten naar een Duits Septemberfest met heerlijke bierpullen en Duitse worst.
De organisatie kijkt terug op een geslaagd toernooi. Clubkampioen bij de heren is geworden 
Michael van Ruiten en bij de dames Lenneke Hulshof. Ook was er de Tinie Nooy beker voor 
Rob de Waal, hij is de persoon die als beginner de meeste progressie heeft laten zien het af-
gelopen jaar. Op de foto de finalisten van 2017.

Workshop tekenen 
en aquarel schilderen 

Uitgeest - Zoekt u naar een 
prettige, leerzame invulling 
van uw vrije tijd of heeft u 
iets te vieren, waardoor u met 
een groepje vrienden/vrien-
dinnen een gezellige, leer-
zame dag wilt beleven, dan 
is het kennismaken met het 
kunstschilderen misschien 
iets voor u.  
Op zaterdag 14 oktober ver-
zorgt Joop de Beer, docent 
bij de stichting “de Nieuwe 
Kuil”, van 10.00 uur tot 16.00 
uur, een workshop tekenen 
en aquarelleren. Bij aanvang 
van de workshop wordt u ge-
informeerd over basisprinci-
pes en materiaalgebruik bij 
het tekenen en aquarelleren.
Hierna vervaardigt u, onder 
begeleiding, een aquarel uit 
een keuze van afbeeldingen 
van onderwerpen die in een 

dag zijn te realiseren.
Voor deze workshop is geen 
aanleg benodigd, enkel en-
thousiasme is voldoende.
Indien u niet zelf over teken/
schildersmateriaal beschikt 
krijgt u alle benodigdheden 
verstrekt.

De deelnamekosten voor de-
ze workshop bedragen 30 
euro, dit is inclusief voor het 
benodigde materiaal en kof-
fie/thee gedurende de work-
shop. U dient enkel zelf een 
lunchpakket mee te brengen.
De workshop wordt gegeven 
in het Cultureel Centrum aan 
de Hogeweg 8  in Uitgeest 
Info/aanmelding bij docent  
Joop de Beer, 0251-311348 
of joop_de_beer@hotmail.
com. Zie ook www.joopde-
beer.exto.nl.

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 3 
april plaats in de kerk op 
de Castricummerweg in Uit-
geest, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is ds. P. Verhoeff.

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen de komende dagen 
gepland:
Woensdag 4 oktober: 19.00 
uur H. Eucharistieviering in 
de Kapel.
Vrijdag 6 oktober: 19.00 uur 
Woord en Communieviering 
in Geesterheem.  
Zaterdag 7 oktober: geen vie-
ring.
Zondag 8 oktober: 09.00 uur 
H. Eucharistieviering m.m.v. 
Lau’s Deo, 19.00 uur Rozen-
kransgebed in de Kapel.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte

Uitgeest - Zaterdag 7 ok-
tober kunt u weer oud pa-
pier inleveren bij basisschool 
De Molenhoek van 09.30 tot 
11.30 uur.

Inzameling 
oud papier

4 oktober 2017 15



4 oktober 201716

Tien jaar Stichting Hart 
voor Borstkanker

Castricum - Ter gelegenheid  
van het tienjarig bestaan van 
de stichting Hart voor Borst-
kanker heeft Lia Kooijman de 
gelegenheid gekregen om 
de hele maand oktober haar 
sieraden en bijouterieen te 
verkopen in de voormalige 
winkel van Schotten op de 
Dorpsstraat 63.
Op 14 oktober 2007 werd de 
stichting opgericht met als 
doel om borstkanker onder-
zoeken van KWF Kanker-
bestrijding fi nancieel te on-
dersteunen. Inmiddels is de 
stichting uitgegroeid  tot een 
bekende en bijzondere on-
derneming en herkenbaar 
aan het omgekeerde hart, de 
vorm van twee borsten. Lia 
Kooijman laat zien dat men 
met een hele negatieve er-
varing ook iets heel positiefs 
kan doen. Haar stichting is te 
vinden op veel evenementen 
in het hele land waar ze zelf-
gemaakte sieraden verkoopt, 
en merkte dat een luisterend 
oor van een lotgenoot en het 
bieden van troost, ook een 
hele belangrijke factor is.
Ze besloot een aantal jaren 
geleden om beschermengel-
tjes te maken, met of zonder 

omgekeerd hart. Lia: ,,Deze 
engeltjes geven de gelegen-
heid om iemand iets te ver-
tellen wat vaak zo moeilijk 
onder woorden te brengen 
is; troost bieden en laten zien 
dat je om iemand geeft, mee-
leeft of gewoon omdat je van 
de ander houdt.”
In de winkel van Schotten zijn 
duizenden beschermengel-
tjes te vinden; van klein tot  
groot, als ketting, oorbellen 
of als sleutelhanger. De ma-
terialen koopt Lia zo goed-
koop mogelijk in maar het 
liefst gebruikt ze kralen van 
oude kettingen die dikwijls 
belangeloos ter beschikking 
worden gesteld.
Maar er is ook gelegen-
heid om zelf een engeltje sa-
men te stellen en zelf in el-
kaar te zetten, wat nog fi j-
ner is om te geven. Of ga sa-
men met een groep vriendin-
nen een workshop volgen. 
De opbrengst gaat naar een 
borstkankeronderzoek gaat 
van KWF Kankerbestrijding. 
Geopend van woensdag tot 
en met zaterdag van 12.00-
17.00 uur. Mail voor informa-
tie naar lia@hartvoorborst-
kanker.org  .

Castricum - Een groep van 
acht personnen, waarvan vijf 
brandweerlieden, zijn naar 
Zweden gereisdt naar een  
excollega van de brandweer 
in Castricum. Ruud Hoebe 
is vijf jaar geleden met zijn 
gezin naar Zweden geëmi-
greerd hij woont in Filipstad. 
Donderdagnacht om 24.00 
uur heeft de groep Ruud toe-
gezongen die vijftig jaar oud 
werd. ,,Hij wist echt van niks, 

het was een complete verras-
sing voor hem”, vertelt Tiny 
Theissling die mee was.  

,,Abraham was er ook bij en 
hij deed een woordje zoals 
we gewend zijn bij de brand-
weer. Als extra verrassing 
was ook een nichtje en haar 
gezin gekomen. Zondag wa-
ren we weer terug na drie he-
le gezellig dagen met hen te  
hebben doorgebracht “

Castricum - Heel gericht be-
ter inzicht krijgen in hoe men 
zakelijk succesvoller en per-
soonlijker gelukkiger kan 
worden: dat is het thema van 
de masterclass ‘Wakker wor-
den!’ van Marc-Jan Hollen-
berg die Goed Contact op 
woensdag 18 oktober houdt.
Auteur en leiderschapstrai-
ner Marc-Jan Hollenberg van 
iDDD Company neemt het 
publiek mee in de door hem 
ontwikkelde LifeNavigator-
lens. Marc-Jan Hollenberg 
is ondernemer en de laat-

Masterclass ‘Wakker 
worden’ bij Goed Contact

ste twintig jaar werkzaam als 
coach en trainer in persoon-
lijke en leiderschapsontwik-
keling. Naast netwerkontbij-
ten, smakelijke evenementen 
en bedrijfsbezoeken organi-
seert vrouwennetwerk Goed 
Contact twee keer per jaar 
een masterclass voor onder-
nemende vrouwen uit Cas-
tricum en omgeving. De le-
den van Goed Contact heb-
ben Marc-Jan Hollenberg 
zelf aangedragen voor het 
geven van een masterclass. 
Aanmelden voor deze mas-

terclass kan via de websi-
te: www.goed-contact.nl. De 
masterclass begint om 17.00 
uur en vindt plaats bij strand-
paviljoen Zeezicht. 

Tijdens Waterdag in De Hoep
Laat een schetsontwerp 
maken voor groene tuin

Castricum - Gemeenten be-
reiden zich voor op klimaat-
veranderingen. Maar de inzet 
van particulieren is ook nodig 
om wateroverlast bij extreme 
regen tegen te gaan. Dat kan 
door de tuin te ‘ontharden’: 
meer stenen eruit en meer 
planten erin. Tijdens Water-
dag, op 25 oktober van 10.00-
16.00 uur in PWN bezoekers-
centrum De Hoep in Castri-
cum, kunnen liefhebbers een 
schetsontwerp laten maken 
voor een eigen groen tuin.
Veel tuineigenaren kiezen 
voor een tuin die weinig on-
derhoud vraagt. In de praktijk 
leidt dat vaak tot tuinen met 
veel tegels. Regenwater kan 
zo moeilijk weg en stroomt 
vaak richting het riool, dat al 
het water steeds minder aan-
kan. Daarom is het goed de 
tuin te ‘ontharden’: ervoor te 
zorgen dat regenwater in de 
grond kan weglopen.
Eveline Beukema, een er-

varen ontwerper van groe-
ne tuinen, is aanwezig op de 
Waterdag. Belangstellenden 
kunnen bij haar een schets-
ontwerp laten maken van 
de eigen groene tuin. Neem 
hiervoor een plattegrond en 
foto’s van de huidige (voor)
tuin mee. Bij de gemeenten 
bestaan ook subsidiemoge-
lijkheden voor het aanleggen 
van een groene tuin. Meer in-
formatie hierover op de Wa-
terdag of op www.castricum.
nl/waterdag.

Diefstal twee 
motoren

Castricum - Twee mannen 
zijn vorige week donderdag-
ochtend rond 3.00 uur aan-
gehouden na een inbraak in 
een garagebox aan de Lin-
denlaan. Een getuige ont-
dekte de inbraak en scha-
kelde direct de politie in. De 
verdachten gingen er van-
door op twee gestolen mo-
toren. Agenten achtervolg-
den de verdachten en daar-
bij liep de snelheid hoog op. 
Op de Krommelaan in Heiloo 
ging één van de verdachten 
onderuit. Hierop kon de man, 
die zich fl ink verzet heeft te-
gen zijn aanhouding, wor-
den aangehouden. Het gaat 
om een 26-jarige man zonder 
vaste woon- of verblijfplaats. 
Agenten in een ander politie-
voertuig zaten achter de an-
dere gestolen motor aan. Op 
De Kuilenaar in Heiloo vloog 
de verdachte uit de bocht. De 
verdachte kwam met de mo-
tor tot stilstand in een sloot. 
Daarna wisten agenten de 
verdachte aan te houden. Het 
gaat om een 30-jarige man 
uit Den Helder. Bij de dief-
stal was ook mogelijk een 
derde verdachte betrokken. 
Deze persoon wist te ontko-
men. De politie stelt een on-
derzoek in naar de identiteit 
van deze verdachte. De poli-
tie heeft de inbraak in onder-
zoek.

Castricu - De Kinderboe-
kenweek is weer begonnen 
en daarom houdt basisschool 
Visser ¹t Hooft zijn jaarlijkse 
kinderboekenmarkt dit jaar 
op vrijdag 6 oktober om 11.30 
uur. De leerlingen verkopen 
hun boeken voor niet meer 
dan twee euro. Iedereen is 
welkom op Kemphaan 17.

Boekenmarkt



Prof. mr. Pieter van Vollenhoven 
opent Fort bij Krommeniedijk

Uitgeest - Professor mr. Pie-
ter van Vollenhoven opent 
vandaag, woensdagmiddag 
4 oktober het gerestaureer-
de en herbestemde Fort bij 
Krommeniedijk in de Stel-
ling van Amsterdam (UNES-
CO Werelderfgoed). Profes-
sor mr. Pieter van Vollenho-
ven onthult de gevel van het 
fortgebouw. Nog niet eerder 
werd aan een fort een woon-
zorg-trainingsfunctie gege-
ven, dit maakt het tot een in-
spirerend voorbeeld. Het fort 
is door toepassing van duur-
zame technieken straks 80% 
zelfvoorzienend qua energie.
 
Na een omvangrijke restau-
ratie door Stadsherstel Am-
sterdam biedt het fortge-
bouw vanaf heden woon-
plek aan (jong)volwassenen 

met autisme. De Heeren van 
Zorg begeleidt hun weg naar 
zelfstandigheid (van ‘sa-
menredzaamheid naar zelf-
redzaamheid’). De jongeren 
gaan eerst geleidelijk hun in-
trek nemen en wennen. In 
de toekomst kan er dagbe-
steding plaatsvinden in de 
theeschenkerij bij het bele-
vingscentrum. Natuurorga-
nisatie Landschap Noord-
Holland liet hier door Tinker 
Imagineers een interactieve 
Lichtlijn ontwikkelen die het 
stellinglandschap ontvouwt. 
Leerzaam voor jong en oud!
Ook de fortwachterswoning 
is herrezen maar dit keer ver-
rassend genoeg uit handen 
van Piet Hein Eek.
In Fort K’IJK stromen diver-
se doelen samen. De part-
ners sloegen de handen in-

een om een duurzame zorg-
plek te bieden aan deze 
groep jongeren in de samen-
leving én cultuurhistorisch 
erfgoed open te stellen voor 
publiek. De Stelling van Am-
sterdam is één van de 10 we-
relderfgoederen die Neder-
land rijk is. De restauratie en 
inrichting van het bezoekers-
centrum is grotendeels gefi-
nancierd door de Provincie 
Noord- Holland.
In het belevingscentrum ont-
dek je hoe de Stelling van 
Amsterdam eerst de mens 
en later het landschap be-
schermde. Het is vanaf 11 ok-
tober geopend voor publiek, 
van woensdag t/m zondag 
van 10 tot 14 uur. Zie www.
fortkijk.nl voor meer informa-
tie over de openstellingsda-
gen.

Wethouder Tromp tekent 
manifest Social Brokers
Uitgeest - Op maandag 6 fe-
bruari van dit jaar lanceer-
de wethouder Tromp samen 
met Dennis Vereijken ‘Social 
Brokers Uitgeest’. Social Bro-
kers voorkomen dat kleine 
problemen van jongeren zo-
maar groter worden. Het zijn 
de vertrouwde mensen rond-
om hen (familie, vrienden en 
bekenden) die helpen en ad-
viseren. Het mooie is dat ie-
dereen in feite een Social 
Broker kan zijn. Hoewel het 
fenomeen voor Uitgeest vrij 
nieuw was, hebben dorpelin-
gen dit initiatief vrij snel op-
gepikt en ingevuld. Bij sport-
clubs, het zwembad of in de 
supermarkt zijn de afgelo-
pen tijd mensen aangespro-
ken om hen bewust te maken 
van de steeds groter worden-
de groep die een luisterend 
oor kunnen bieden of mee-
helpen een oplossing te be-
denken voor een probleem. 
Om te bekrachtigen hoe be-
langrijk Social Brokers zijn 
en om dit zichtbaar te ma-
ken, overhandigde Dennis 

Vereijken, Community Ma-
nager Social Brokers, afge-
lopen donderdag een mani-
fest aan Wethouder Tromp. 
Dit manifest is om meer posi-
tiviteit rondom de jeugd te la-
ten zien. Hiermee wil men te-
vens de belangrijke personen 
die nu al klaar staan voor de 
jeugd op een originele wijze 
bedanken en bewust maken.  
In het manifest staan diverse 
handtekeningen, quotes en 
foto’s van de inwoners van 
Uitgeest, verzameld en ge-
bundeld. Wethouder Tromp 
loofde dit geweldig initiatief 
om zichtbaar te maken wat 
voor jongeren wordt gedaan 
en maakte het manifest com-
pleet door zijn handtekening 
te zetten. Hij benadrukte dat 
dit een mooie steun in de rug 
is voor al die vrijwilligers. Het 
manifest ligt ter inzage in het 
gemeentehuis.  Men kan zich 
altijd aanmelden als Social 
Broker, voor meer informa-
tie: www.socialbrokers.nl/uit-
geest of via facebook. (Moni-
que Teeling)

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - In Uitgeest is het ook geen uitzondering meer om halsbandparkieten te bewonde-
ren. Het zijn mooie vogels, maar kunnen ook duidelijk aanwezig zijn. De foto is genomen op 
de Populierenlaan. Foto en tekst: Ger Bus

Twee woninginbraken
Uitgeest - In de nacht van 
vorige week woensdag op 
donderdag werd tussen 03.00 
en 09.00 uur tijdens de afwe-
zigheid van de bewoners in-
gebroken in een woning aan 
de Benesserlaan. 
De sloten van de voor- en 
achterdeur werden gefor-

ceerd. Ook werd een raam 
ingeslagen.
De gehele woning werd door-
zocht. Het is nog niet duide-
lijk wat er wordt vermist.

In de nacht van zaterdag op 
zondag was een woning aan 
de Middelweg doelwit van 

inbrekers. Ze sloegen tusen 
04.00 en 05.00 uur toe, de 
bewoners waren niet aanwe-
zig. Het slot van de voordeur 
werd geforceerd. De gehele 
woning werd doorzocht.
Er werden geld, sierraden en 
computerapparatuur wegge-
nomen.

Workshop DigiD
Uitgeest - De S.U.S. organi-
seert een workshop van twee 
bijeenkomsten over DigiD. 
De website Mijn Overheid 
wordt steeds belangrijker. U 
kunt hier digitale post ont-
vangen van o.a. de gemeen-
te, het waterschap, het CBR, 
het UWV, de pensioenfond-
sen en de belastingdienst.
U kunt deze site alleen ge-
bruiken als u beschikt over 
een DigiD (= Digitale iden-
titeit).
Tijdens deze workshop leert 
u hoe u een DigiD aanvraagt, 
activeert en gebruikt, infor-
matie kunt vinden op websi-
tes van gemeenten en ande-
re overheidsorganisaties, in 

te loggen in persoonlijke om-
gevingen van websites van 
de overheid, zoals Mijn toe-
slagen en werk.nl, online for-
mulieren en toeslagen kunt 
aanvragen en afspraken kunt 
maken met overheidsinstan-
ties.
Maandag 23 oktober en dins-
dag 7 november van 09.30 
tot 11.30 uur. Kosten 8 eu-
ro voor 2 bijeenkomsten, in-
clusief koffie/thee. Opgeven 
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 
s.u.s@inter.nl.net.
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5 OKTOBER

Jan Beuving met Raaklijn in 
De Beun in Heiloo. Hij impo-
neert met intelligente, geesti-
ge observaties en mooie lied-
jes. Aanvang 20.15 uur. Foto: 
Maartje TerHorst.

Klankschalen en meer in 
Slotkapel Egmond aan de 
Hoef om 20.15 uur met Joke 
Welboren en Mariëlle Koe-
man. Reserveren: sakaga-
weea@hotmail.com.

Wandeling met IVN-gids in 
de duinen ten noorden van 
Egmond aan Zee start 10.00 
uur op het parkeerterrein aan 
de Watertorenweg.

Lezing in Huis van Hilde in 
Castricum over de ethiek rond 
het tentoonstellen van men-
selijke resten. Aanvang 20.00 
uur.

Moed, een indrukwekkend 
staaltje acrobatiek tegen de 
Waagtoren in Alkmaar door 
Karavaan als onderdeel van 
de Victoriefeesten. Om 19.30, 
20.45 en om 22.00 uur.

Lezing over de harp in de bi-
bliotheek Castricum vanaf 
10.00 uur als onderdeel van 

de bijeenkomst De Ochtenden 
voor senioren. 

6 OKTOBER

Kermis in Bakkum tot en met 
zondag. Bij Fase Fier de Wi-
co’s in de tent en in de zaal 
The Fuse.

Showhero in Theater De 
Beun in Heiloo. Jaarlijks keert 
Showhero hier terug om de 
dromen van mensen met een 
beperking uit te laten komen. 
De artiesten hebben een li-
chamelijke en/of verstande-
lijke beperking. Om 19.00 uur. 
Kaarten via www.showhero.nl.

Familievoorstelling Dummie 
de Mummie, try-out (6+) om 
19.30 uur in het Kennemer-
theater Beverwijk.

De film Lion draait in Film-
huis De Zwaan in Uitgeest, 
20.15 uur.

Theater. Herman in een bak-
je geitenkwark met Verplicht 
Spelen om 20.30 uur in De 
Cirkel in Heemskerk

Monty Python voor kin-
deren van Theater Artemis/
BonteHond met ‘Voorstelling 
waarin hopelijk niets gebeurt’ 
in De Vest Alkmaar (8-12 jaar) 
vanaf 19.30 uur.

TT-Café bij Club Mariz in 
Castricum vanaf 19.30 uur 
over voor- en nadelen auto en 
alternatieven.

Optreden. De psychedelische 
grooverockband Gulper uit 
Alkmaar presenteert zijn de-

buutalbum in Podium Victorie 
in Alkmaar. Komatsu uit Eind-
hoven verzorgt de support. 
Aanvang 20.30 uur.

Pieter Derks met Spot (repri-
se) vanaf 20.30 uur in De Vest 
Alkmaar. Foto: Merlijn Doo-
mernik, Buro RuSt.

Troubadour en jazzvocalist 
Wouter Hamel in Podium Vic-
torie Alkmaar om 20.00 uur. 

7 OKTOBER

The Allmen Band in De Bon-
te Vivant in Uitgeest. Aanvang 
21.30 uur. De toegang is gra-
tis.

Backum Brass en drie ande-
re brassbands spelen in het 
Clusiuscollege in Castricum 
vanaf 16.00 uur. 

Fresku en MocroManiac 
treden op in Podium Victorie 
Alkmaar om 20.00 uur. Vrien-
den Pietju Bell en Braz zijn er 
ook.

Kermis in Bakkum met in 
de zaal van Fase Fier Vida, dj 
Koen en Jukebox.

Windmolen Boekel aan de 
Boekelerdijk 27 in Heiloo is 
open van 14.00-16.00 uur. Hier 
is informatie en uitleg te ver-
krijgen over de windmolen en 
deelname via de coöperaties.

Try Out cabaretier Jasper van 
Kuijk in De Zwaan in Uitgeest, 
20.15 uur. Foto: Roel van Tour.

▲

Kees van Amstel met De 
man die ik niet wilde worden 
in het Kennemertheater Be-
verwijk, aanvang 20.30 uur.
Expositie bij galerie Sopit in 
Castricum van de mooiste fo-
to’s van Peter van den Berg te 
zien. De expositie is te zien op 
zaterdag 7 en zondag 8 okto-
ber, en op zaterdag 14 en zon-
dag 15 oktober van 12.00 tot 
17.00 uur. 

8 OKTOBER

Open Huis Rode Kruis Zie-
kenhuis van 10.00 uur tot 
15.00 uur met workshops, 
presentaties, demonstraties 
en kinderactiviteiten, waar-
onder een poppendokter. 
Ook verzorgen medewerkers 
weer rondleidingen door het 
ziekenhuis. Gratis parkeren.

Kermis in Bakkum met de 
Wico’s, Barnbees en La Stam-
pa bij Fase Fier.

Biodanza en appeltaart met 
medewerking de Iraanse zan-
geres Farangis Zabihi. Meer 
informatie en aanmelding via 
https://biodanzacastricum.nl 
of 06-47951370. Van 15.00 tot 
17.30 uur.

Trouwbeurs vanaf 11.00 uur 
in Cultuurkoepel Heiloo.

IVN-wandeling in het duin-
gebied voor het hele ge-
zin vanuit de Schaapskooi in 
Bergen. De start is om 10.15 
uur bij de parkeerplaats Ui-
lenvangerweg.

Kinderboekenweekfeest 
Gruwelijk eng! In Kennemer-
theater Beverwijk om 14.00 
uur. Gratis toegang.

Jamsessie en de band Dixie-
fun speelt in Theater Ko-
ningsduyn in Castricum van-
af 15.00 uur.

No Pasa Nada speelt in De 
Oude Keuken in Bakkum 
vanaf 15.00 uur.

Kofferbakmarkt van 8.00 tot 
16.00 uur op Dorpsweide in 
Wijk aan Zee.

Appels plukken en appel-
moes maken van 12.00-14.00 
uur voor kinderen onder be-
geleiding van een volwasse-
ne. Reserveren kan op www.
gaatumee.nl. Vertrekpunt: 
Werkschuur Eilandspolder in  
Driehuizen. Foto: Dré Selling

Optreden van koor De No-
tenbalkers op bij Wierenga 
aan het Bakkerspleintje van-
af 14.30 uur.

10  OKTOBER

Dag van de Duurzaam-
heid in De Hoep in Bakkum. 
De boswachter leest voor om 
10.45 uur. Een film wordt ver-
toond om 10.00 uur, 12.00 
uur, 14.00 uur en 16.00 uur. 
Aanmelden is noodzakelijk 
via www.pwn.nl/eropuit of bel 
De Hoep: 0251-661 066.

11 OKTOBER

Mezzosopraan Tania Kross 
presenteert haar eigen versie 
van haar lievelingsopera Car-
men in De Vest Alkmaar om 
20.15 uur.

5 november 20170
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De auto in het TT Café
Castricum - Op vrijdag 9 
oktober staat de auto cen-
traal in het TT Café. Of, be-
ter gezegd, de autobezitter. 
Want een auto levert snel-
heidswinst op en maakt het 
mogelijk op plekken te ko-
men die soms lastig bereik-
baar zijn. Tegelijk kost een 
auto op andere momen-
ten ook veel tijd. Arie van TT 
Castricum stond daar laatst 
wel langer bij stil; hij is gaan 
rekenen. 
,,Voor die enkele rit van A 
naar B is die berekening 
snel gemaakt. Maar wat ge-
beurt er als je langer gaat re-
kenen? Met een bredere set 
getallen over afstanden, in-

komens, woon-werk verkeer, 
uitgaven en andere gege-
vens blijkt een auto best een 
omslachtig voertuig. Aange-
zien de fi ets niet voor iede-
re rit de beste oplossing is, 
hebben we nog een paar in-
teressante auto-alternatie-
ven. Zoals de verschillen-
de vormen van autodelen. 
We staan ook stil bij de twee 
grootste organisaties die de 
laatste jaren in deze markt 
zijn gestapt, MyWheels en 
Snappcar, en laten je ken-
nismaken met de voordelen 
en nadelen van autodelen.” 
Op vrijdag 6 oktober 19.30 
tot 21.00 uur in ClubMariz, 
Dorpsstraat 72 Castricum.

Last van paardenpoep
Castricum - Bij de verkie-
zing Schoonste Strand van 
Nederland is Castricum op 
een 31e plaats geëindigd. P. 
Bruin noemt dat een lacher-
tje en hij vraagt zich het een 
en ander af. ,,Hoeveel stran-
den zijn er in Nederland, 35? 
Misschien een idee om ‘s zo-
mers voortaan geen paarden 
meer op  het strand toe te la-
ten? Of de eigenaren het nu 
eens een keer echt te laten 
opruimen? En in geval van 

niet, meteen een zeer forse 
boete uitdelen? Ook het dorp 
Castricum zal niet ver ko-
men als schoonste dorp van 
Nederland, want ook daar 
is het probleem even groot. 
Een hele hoop mensen heb-
ben er gigantisch last van, 
zijn er vaak erg boos over, 
maar helaas trekken er maar 
weinig aan de bel. Wordt het 
geen tijd dat er nu eens ein-
delijk echt actie ondernomen 
wordt?”

Castricum 
duurzaam

Castricum - Bloemendaal is 
de duurzaamste gemeente 
van Noord Holland, op twee 
staat Blaricum gevolgd door 
Castricum. Dat blijkt uit de 
Nationale Monitor Duurza-
me Gemeenten 2017 van de 
Universiteit Tilburg die vrij-
dag werd gepresenteerd. In 
de monitor worden alle 388 
gemeenten in Nederland 
met elkaar vergeleken op 
109 verschillende onderwer-
pen gerelateerd aan duur-
zaamheid. Deze onderwer-
pen worden, op basis van 
een wetenschappelijk raam-
werk. De duurzaamheidssco-
re geeft aan in hoeverre het 
doel om 100% duurzaam te 
zijn wordt bereikt. Gemeen-
ten vertalen duurzaamheid in 
het aanpakken van de ener-
gietransitie en de circulai-
re economie, maar de Nati-
onale monitor duurzame ge-
meenten laat zien dat sociale 
thema’s net zo belangrijk zijn.

Dreiging
Castricum - Op de kruising 
Zeeweg Castricum/Rijksweg 
Limmen hebben zaterdag-
nacht twee groepen perso-
nen ruzie met elkaar gekre-
gen. Daarbij heeft een man 
gedreigd met een stroom-
stootwapen. Agenten wis-
ten de verdachte op te pak-
ken. Het gaat om een 18-ja-
rige man uit Stompetoren. Bij 
hem werd ook het stroom-
stootwapen gevonden. Dat is 
in beslag genomen. De man 
is aangehouden en meege-
nomen naar het politiebu-
reau.

Castricum - ‘Ontdek giste-
ren, begrijp vandaag’ is de 
subtitel van de Historische 
Canon van Castricum en 
Bakkum die de Werkgroep 
Oud-Castricum ter gelegen-
heid van haar vijfi tgjarig jubi-
leum heeft uitgegeven. In de 
jaarboeken is al veel en uit-
voerig over de geschiedenis 
van de twee dorpen geschre-
ven. De kracht van de Canon 
is dat de hoofdlijnen van de 
plaatselijke geschiedenis in 
dertig hoofdstukken in één 
boekje zijn bijeen gebracht. 
Bovendien zijn de hoofdstuk-
ken van interessante afbeel-
dingen voorzien. De Noord-
zee en de vroegeOmdat er 
volop wordt gewerkt aan de 
uitbreiding van De Duynkant 
aan de Geversweg, is het 
boek nu alleen nog te koop 

bij Boekhandel Laan. Omdat 
het een jubileumboek is, is de 
prijs laag gehouden. 

Oud-Castricum is op zoek 
naar versterking voor public 
relations en de website. De-
ze groep draagt zorg voor 
de naamsbekendheid van 
de stichting en levert onder 
meer artikelen of persberich-
ten over activiteiten van de 
werkgroep voor publicatie in 
de plaatselijke en regionale 
nieuwsmedia. Tevens houdt 
de taakgroep de website up-
to-date en is zij verantwoor-
delijk voor de nieuwsbrief 
aan de donateurs. 
Belangstellenden worden 
uitgenodigd om zich aan te 
melden bij Hans Boot via tel.: 
06-40001529 of via info@
oudcastricum.com.

Ook toneelspelen bij Forento?

Castricum - Toneelgroep Fo-
rento begint op 1 november 
met een nieuwe serie toneel-
lessen in De Kern voor ieder-

een tussen de zeven en de 
achttien jaar. Nieuw dit sei-
zoen is een reeks improvisa-
tie- en theaterlessen voor vol-

wassen. Er is een toneelklas 
o de woensdag van 15.00 tot 
16.15 uur voor iedereen van 
zeven tot twaalf jaar. Een to-
neelproductieklas op woens-
dag van 16.30 tot 18.00 uur 
voor iedereen die drie jaar of 
langer toneelles heeft gehad. 
De jongerengroep is woens-
dag 18.45 tot 20.15 uur voor 
iedereen van twaalf tot en 
met zeventien jaar. Theater 
volwassenen is op woensdag 
20.30 tot 22.00 uur voor ieder-
een vanaf achttien jaar die wil 
spelen. Informatie en aanmel-
den kan via: info@forento.nl. 
De lessen worden gegeven 
door theatermaker Heleen 
van Wiechen. Zij heeft ge-
studeerd aan de Hogeschool 
voor de Kunsten en werkt 
vanaf 2001 aan verschillende 
theaterproducties. o

Akersloot - Vijf jaar gele-
den hebben Jeckes van Baar 
en Gerard Struijf de Walk-in 
concerten naar Akersloot ge-
haald. Helaas zijn beide man-
nen van het eerste uur over-
leden. 
Omdat hun initiatief voor de-
ze mooie muziekmiddag niet 
verloren mag gaan, is er een 
zesde editie op zondagmid-
dag 26 november. Enthousi-
aste muzikanten die in huis-
kamers, schuren, garages en 
woonkeukens hun muziek 
ten gehore brengen. Er zul-
len zo’n tien tot vijftien acts 
te zien en te horen zijn. Ver-

spreid over het hele dorp 
kunnen bezoekers luisteren 
naar een grote diversiteit aan 
muziek. De optredens begin-
nen stipt op elk half uur. De 
duur van elke set is een half 
uur, zodat iedereen voldoen-
de tijd heeft om naar de vol-
gende locatie te gaan. 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 napra-
ten. Deze editie wordt opge-
dragen aan Jeckes en Ge-
rard.

De Brug viert dubbel feestje
Akersloot - Ook dit jaar is er 
op basisschool De Brug aan-
dacht voor de Kinderboeken-
week. Woensdag is die fees-
telijk geopend. Maar er was 
meer. Ook de samenwer-
king met de Bibliotheek op 

School is offi cieel gemaakt 
in het bijzijn van wethouder 
Kees Rood; er werd een sa-
menwerkingscontract onder-
tekend. Vorig schooljaar is juf 
Rosa de leesconsulent ge-
worden.



Uitgeest - Op de Kleis hoor-
de de eigenaar van een 
Volkswagen Caddy, kleur 
zwart, kenteken 98-TF-LG, in 
zijn slaap om 02.40 uur het 
geluid van een wegrijden-
de auto. Hij vond dit wel heel 
erg op het geluid van zijn au-
to lijken en besloot te gaan 
kijken. Vervolgens bleek in-
derdaad, dat de bij zijn wo-
ning geparkeerde VW was 
ontvreemd.

Auto gestolen

Uitgeest - De bestuurder 
van een personenauto stond 
vorige week donderdag om 
18.40 uur te wachten voor 
de rode verkeerslichten, om 
rechtsaf te slaan. Een ach-
teropkomende personenauto 
wisselde op het laatste mo-
ment van rijstrook en kon niet 
meer tijdig remmen. Een aan-
rijding was het gevolg. Beide 
auto’s raakten zwaar bescha-
digd en werden weggesleept 
door een bergingsbedrijf.

Aanrijding

Uitgeest - Op de Provinci-
aleweg werd vorige week 
woensdag de snelheid van 
1870 passanten gemeten. 
Honderd automobilisten re-
den te hard en kunnen een 
boete tegemoet zien. Op 
de Geesterweg werd vori-
ge week maandag een snel-
heidscontrole gehouden. 
Daar overtraden 27 van de 
463 passanten de maximaal 
toegestane snelheid.

Snelheids-
controles

Goede prestaties 
motorcoureurs Ott

Uitgeest - Tijdens het voor-
laatste raceweekend van 
het OWCup seizoen hebben 
de coureurs van racingteam 
Edwin Ott motoren goede re-
sultaten weten te boeken met 
een elfde plek voor Rob Ju-
wett in de SuperCup 1000 en 
een sterke zevende plaats 

voor Nick Vlaar in de Super-
Cup 600. Op 14 oktober wor-
den op het circuit van Assen 
de laatste twee races van het 
OWCup seizoen verreden. 
Zowel Nick als Rob komen 
dan in actie om voor de laat-
ste keer dit seizoen zichzelf 
te bewijzen. (foto: Kees Siroo)

Uitgeest - De meiden van FC Uitgeest MO15-1 werden vrij-
dagavond tijdens hun training getrakteerd op een ware wolk-
breuk. Het deerde de meiden niet, ze trainden gewoon door 
en omdat ze toch al kletsnat waren werd aan het eind van de 
training een heus waterballet opgevoerd!

Uitgeest - Bij de Stichting 
Uitgeester Senioren kunt u 
een cursus digitale fotobe-
werking volgen. Eenmaal per 
2 weken op woensdag van 
10.30 tot 12.00 uur, start zo 
spoedig mogelijk bij voldoen-
de deelnemers, kosten 20,80 
voor 8 bijeenkomsten. Dit is 
inclusief koffie/thee. Heeft u 
een laptop, neemt u deze dan 
mee naar de cursus. Digitale 
camera meenemen.
Opgeven op het kantoor van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren, op de eerste etage van 
Dorpshuis De Zwaan, Mid-
delweg 5, 1911 EA Uitgeest, 
telefonisch: 0251 – 31 90 20 
of via s.u.s@inter.nl.net.

Cursus digitale 
fotobewerking

Ingezonden brief namens 
de Uitgeester basisscholen

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.

Al meer dan 15 (!) jaar wordt er in Uitgeest gesproken over een 
mogelijke fusie en vooral nieuwbouw van de huidige scholen 
van Tabijn in ons oude dorp en de Koog.
Wat waren de leerkrachten dan ook blij dat in december 2016 
door de gemeenteraad eindelijk een knoop werd doorgehakt. 
Er zou een nieuw Kind Centrum komen binnen de plannen voor 
het nieuwe centrumgebied van Uitgeest.
Met de drie teams zijn wij daarna voorspoedig van start ge-
gaan. De MR-en zijn samen gekomen. De teams hebben al 
twee gezamenlijke studiedagen gehad en er is een project-
groep opgestart, die met het onderwijs- en Kind Centrumcon-
cept aan de slag ging. We hebben ook een aantal IKC’s be-
zocht. Het enthousiasme, de betrokkenheid en het commit-
ment zijn groot...wij zien als teams...als leerkrachten de kracht 
van een Kind Centrum en willen daar voor gaan!
Het is van groot belang dat ook vanuit de Gemeente het pro-
ces door gaat. Het is nu september 2017 en uitstel is geen op-
tie meer! En weer is er sprake van vertraging...de laatste ge-
meenteraadsvergadering was een nieuw hoogtepunt(?)/ diep-
tepunt in de soap rond de plannen voor het Centrumgebied 
van Uitgeest.

De Binnenmeer en ook de Molenhoek zijn sterk verouderd en 
voldoen als gebouw al jaren niet meer aan de norm. Na regen 
staan we te dweilen, de pannen vallen van het dak, de boel ver-
zakt, in de zomer te warm, in de winter te koud, op de gym-
zaal van de Binnenmeer zit al 10 jaar een sloopvergunning en 
ga zo maar door!
Onderwijskundig zijn de gebouwen ingericht uit de tijd van Ot 
& Sien of op zijn best zijn de gebouwen 50 jaar geleden ge-
bouwd. In onze gebouwen past modern onderwijs gewoonweg 
niet meer!

Ook de krimp in leerlingaantallen speelt mee, want met name 
de Vrijburg loopt terug in leerlingenaantal.
Urgentie is voor ons dus geboden op drie gebieden: gebouw-
technisch, onderwijskundig en qua leerlingaantallen. We moe-
ten dit moment gebruiken om het direct goed te doen: Samen 
kan meer en samen is meer!
Een nieuw Kind Centrum biedt een unieke kans voor de kinde-
ren en voor Uitgeest, een kans die we nu moet pakken!
“Waar doen wij het eigenlijk allemaal voor?” Er is maar één 
overduidelijk en goed antwoord mogelijk: “Het kind!” Volgens 
ons zijn sommigen in de gemeenteraad en sommigen die altijd 
op de publieke tribune zitten dit helemaal vergeten en met an-
dere zaken en vooral zichzelf bezig...wat een politiek ‘gekon-
kel’! Wat wij allemaal in de kranten lezen in artikeltjes en de 
stortvloed aan ingezonden brieven (van stééds dezelfde men-
sen) bevestigen dit...wat worden er veel hele en halve waarhe-
den geschreven. Het lijkt wel oud-denken tegen jong-denken...
starheid tegen toekomstgericht.
Nogmaals: We moeten gaan voor het belang van de leerlingen, 
maar op deze manier zijn zij de grote verliezers. Willen we dat?
De projectgroep, bestaande uit leerkrachten van de drie scho-
len, is ondertussen met hulp van externe specialisten al wel 
zeer enthousiast begonnen om het nieuwe Kind Centrum-con-
cept vorm te geven...de visie en missie staan zelfs al in de stei-
gers!
Wij willen dus door en wij moeten door! De leerkrachten van 
de Vrijburg, Molenhoek en Binnenmeer hopen daarom dat de 
gemeenteraadsleden van Uitgeest, zowel vanuit de coalitie als 
oppositie, gaan voor dat gezamenlijke belang...de toekomst van 
onze kinderen in ons oude dorp en de Koog!

De teams van Vrijburg, Molenhoek en Binnenmeer
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Overstap D66-raadslid naar PU zorgt voor meerderheid tegen

Plannen IKC op ijsbaan-
terrein van de baan

Uitgeest - Er komt geen be-
bouwing op het ijsbaanter-
rein. Dat is de conclusie aan 
het eind van een heftige po-
litieke week in Uitgeest. De 
oppositie (Progressief Uit-
geest, PvdA en UVP) was te-
gen het plan om een Inte-
graal Kind Centrum te bou-
wen op dat terrein, een wens 
van de coalitiepartijen CDA, 
VVD, D66 en Uitgeest Lo-
kaal. Maar de coalitie heeft 
acht stemmen in de gemeen-
teraad en de oppositie zeven, 
dus zou het plan wel worden 
aangenomen in de gemeen-
teraadsvergadering van af-
gelopen donderdag.
Maar daar stak Natasja Voor-
dewind, fractielid van D66, 
begin vorige week een stok-
je voor. ‘Ik kan mij niet vinden 
in de nu voorliggende ver-
sie van het beeldkwaliteits-
plan centrumgebied Uitgeest 
en de wijze waarop er rond-
om het plan met de commu-
nicatie en burgerparticipatie 
is omgegaan. Dit is voor mij 
de druppel en daarom heb ik 
besloten om per 26 septem-
ber 2017 uit de fractie van 
D66 te stappen, mijn raads-
zetel te behouden en mij van-
af heden aan te sluiten bij 
Progressief Uitgeest (PU)’, is 
te lezen in een persbericht 
van Progressief Uitgeest.
D66 verliest hiermee een ze-
tel, wat grote gevolgen heeft. 
De reactie van D66: ‘Wij be-
treuren het feit dat Natasja 
haar zetel niet wil afstaan in 
hoge mate. Door haar besluit 

om de zetel mee te nemen 
heeft de coalitie zijn meer-
derheid verloren. Dit kan ge-
volgen hebben voor de be-
stuurbaarheid van de ge-
meente.’
In plaats van 8 stemmen voor 
en 7 tegen werd het donder-
dag 7 stemmen voor en 8 te-
gen, dus moet gezocht wor-
den naar andere mogelijkhe-
den om een IKC te realiseren 
in Uitgeest. 
PU, altijd al fel gekant te-
gen de plannen het ijsbaan-
terrein te bebouwen, rea-
geert op haar site verheugd 
op de nieuwste ontwikkelin-
gen. ‘Nu zal een nader on-
derzoek plaatsvinden voor de 
bouw van een mooie nieuwe 
IKC school op de bestaande 
Paltroklocatie, inclusief ver-
keerstechnische en veilig-
heidsaspecten. Een locatie 

die reeds een schoolbestem-
ming heeft, waardoor de re-
alisatie veel sneller en een-
voudiger kan plaatsvinden 
dan op de eerder geplande 
locatie op het ijsbaanterrein. 
Tegen deze locatie was zeer 
veel weerstand vanuit de be-
volking en het zou tot aller-
lei zeer vertragende proce-
dures (tot de bestuursrech-
ter aan toe) hebben geleid. 
Tevens is besloten om een 
nieuw Geesterheem te bou-
wen op de bestaande locatie, 
omdat de oorspronkelijk ge-
plande locatie tot grote pro-
blemen met grondruil kan 
leiden, met als gevolg grote 
vertragingen. Het bestaande 
Geesterheem is verouderd en 
dient zo spoedig mogelijk te 
worden aangepakt.’
Dat de coalitiepartijen niet 
blij zijn met deze ontwikkelin-
gen is duidelijk. Fractievoor-
zitter Bert Weijers van coali-
tiepartij Uitgeest Lokaal re-
ageert in een e-mail aan PU 
die ook op onze redactie te-
recht kwam onthutst: ‘Dit 
heet volgens mij zetelroof, 
gefeliciteerd fractievoorzit-
ter en raadsleden PU. Wat 
een gefrustreerde partij er 
allemaal voor over heeft om 
niet alleen de raad maar ook 
de inwoners van Uitgeest te 
schofferen.’

Natasja Voordewind vertrok 
bij D66 en nam haar zetel 
mee naar Progressief Uitgeest 
waardoor de oppositie de 
meerderheid kreeg in de raad

R   aadslid 
aan het wooRd

Natasja 
Voordewind
Mijn naam is Natasja Voor-
dewind en ik woon alweer vijf 
jaar in de Waldijk.
Veel Uitgeesters zullen mij 
kennen van de tijd dat mijn 
zoon Wesley voetbalde en ik 
wekelijks langs de lijn stond. 
Of van de Vrijburg, waar mijn 
beide zonen naar school gin-
gen.

Voor D66 zit ik in de gemeen-
teraad. Onlangs hebben we 
daar gestemd voor de bouw 
van één nieuwe school. Dat 
heeft tot veel ophef in het dorp 
geleid. Feit is dat de Vrijburg-
school bijna onder de ophef-
fingsnorm komt, het gebouw 
van de Molenhoek niet meer 
aan de eisen voldoet en dat de 
Binnenmeer onderhoud nodig 
heeft.
De keuze tussen renovatie van 
de scholen of nieuwbouw was 
daarom niet moeilijk. D66 kiest 
voor een nieuwe school in het 
hart van ons dorp! Natuurlijk 
ligt zo’n verandering voor ve-
len emotioneel best gevoelig. 
Ook bij mijn kinderen: ‘Nee 
mam niet de Vrijburg sluiten, 
het is zo’n leuke school.’ Maar 
in het nieuwe schoolgebouw 
komt naast regulier onderwijs 
ook plek voor een Integraal 
Kind Centrum: kinderopvang, 
buitenschoolse opvang, sport, 
cultuur en jeugdzorg. Alles op 
één plek. Geen heen en weer 
pendelen meer voor ouders 
en kinderen. Met 500 leerlin-
gen (dus geen 700!) wordt het 
nieuwe schoolgebouw verge-
lijkbaar met De Kornak. 

Naast het vele vergaderen 
probeer ik mijn conditie op 
peil te houden en loop ik drie 
keer per week hard. Onlangs 
meegedaan aan de Dam tot 
Damloop en aanstaande zon-
dag staat de Zevenheuvelen-
loop in Nijmegen op het pro-
gramma.
  

Uitgeest - Vrijdag is in het 
leesLokaal de Kinderboeken-
week met als thema grieze-
len al van start gegaan. 136 
leerlingen van groep 3 van de 
Binnenmeerschool,de Wissel 
en de Kornak bezochten het 
leesLokaal waar Harald Tim-
mer, de auteur van de serie 
Het Wiebelmannetje de kin-
deren vertelde over zijn boe-
ken. Gisteren deed hij het-
zelfde voor de leerlingen van 
groep 3 van de Molenhoek 

en de Vrijburg.
Na afl oop konden de kinde-
ren gratis lid worden van het 
LeesLokaal om boeken te le-
nen en na het lezen weer 
om te ruilen voor een ander 
boek. 
Ook werden de kinderen ver-
rast op een glaasje limo en 
een griezel snoepje. Al met 
al een gezellige en leerza-
me ochtend voor de kinderen 
die zichtbaar genoten. (foto’s: 
Ger Bus)

Cursus Windows 10 
voor gevorderden

Uitgeest - De S.U.S. organi-
seert bij voldoende belang-
stelling een cursus Windows 
10 voor gevorderden.  U leert 
het verschil tussen het start-
scherm en het bureaublad, 
een eigen foto op uw bu-
reaublad zetten, een app op 
het Startscherm en op het 
bureaublad zetten, een app 
uit de PlayStore downloaden 
en installeren, mappen ma-
ken en daarin bestanden op-
slaan, een Microsoft account 
aanmaken (die heeft u no-
dig om apps/ programma’s 
te downloaden), de Cloud 
One Drive, Skype en schoon-
maakprogramma’s gebrui-
ken, een back-up van be-
standen maken op een exter-

ne harde schijf of een memo-
ry stick, foto’s versturen, mu-
ziek beluisteren, downloaden 
en nog veel meer. App Instel-
lingen en de linten in de Win-
dows Verkenner komen aan 
bod en nog veel meer.

Woensdag van 15.00 – 16.30 
uur. 10 wekelijkse lessen, 
start zo spoedig mogelijk bij 
voldoende deelnemers. Kos-
ten 26,-- voor 10 lessen. Dit 
is inclusief koffi e/thee. Op-
geven op het kantoor van de 
Stichting Uitgeester Senio-
ren, op de eerste etage van 
Dorpshuis De Zwaan, Mid-
delweg 5, 1911 EA Uitgeest, 
telefonisch: 0251 – 31 90 20 
of via s.u.s@inter.nl.net.

Stationsgebied en opstelterrein
Veel belangstelling voor informatiemarkt
Uitgeest - Vorige week dins-
dagavond hielden de ge-
meente en ProRail van 19.00 
tot 21.00 uur een informa-
tiemarkt over het stations-
gebied met in het verleng-
de hiervan het opstelterrein 
in het gemeentehuis van Uit-
geest . De belangstelling was 
groot. De oplevering van het 
stationsgebied en het opstel-
terrein op de locatie ‘N203’ 
in Uitgeest is gepland me-
dio 2024, zo vertelde Nanet 
Rutten, adviseur Stationsge-
bied gemeente Uitgeest. Er 
zijn vier varianten op papier 
gezet, rond maart 2018 wordt 
de voorkeursvariant bepaald.
(foto: Ger Bus)



Zaterdag 7 oktober 
G-team
WSV 30 G1-FC Uitgeest G1 12:45

Jongens:
Fortuna Wormerv. JO17-2-FC Uitgeest JO17-1 12:00
FC Uitgeest JO17-2-IJmuiden JO17-1 10:30
DEM JO17-5-FC Uitgeest JO17-3 16:30
FC Uitgeest JO17-4-Adelbert St JO17-1 12:45
DEM JO17-6-FC Uitgeest JO17-5 16:45
FC Uitgeest JO15-1-ODIN 59 JO15-1 12:45
FC Uitgeest JO15-2-Assendelft JO15-1 14:30
Castricum JO15-2-FC Uitgeest JO15-3 12:15
FC Uitgeest JO15-4-Reiger Boys JO15-3 12:45
FC Uitgeest JO15-5-Castricum JO15-3 12:45
FC Uitgeest JO15-6-Sporting Krommenie JO15-5 14:30
FC Den Helder JO13-1-FC Uitgeest JO13-1 11:45
FC Uitgeest JO13-3-KSV JO13-2 11:15
Foresters de JO13-5-FC Uitgeest JO13-4 10:00
FC Uitgeest JO12-1-Sporting Krommenie JO12-2 09:00
FC Uitgeest JO12-2-Castricum JO12-2 11:00
FC Uitgeest JO11-1-VSV JO11-1 11:30
FC Uitgeest JO11-2-Jong Holland JO11-2 10:15
Zandvoort JO11-2-FC Uitgeest JO11-3 08:45
WSV 30 JO11-2-FC Uitgeest JO11-4 08:30
FC Uitgeest JO11-5-IJmuiden JO11-2 10:15
FC Uitgeest JO10-1-Castricum JO10-1 11:30
Hercules Zaandam sc JO10-1-FC Uitgeest JO10-2 09:00
FC Uitgeest JO10-3-Velsen JO10-1 11:30
FC Uitgeest JO10-4-SVA JO10-2 09:00
FC Uitgeest JO10-5-Sporting Krommenie JO10-4 09:00
FC Uitgeest JO9-1-DSS JO9-1 10:15
Terrasvogels JO9-1-FC Uitgeest JO9-2 10:00
FC Uitgeest JO9-3-Limmen JO9-1 10:15
FC Uitgeest JO9-4-HSV JO9-3 09:00

FC Uitgeest JO9-5-Sporting Krommenie JO9-4 09:00
FC Uitgeest JO8-1-Jong Holland JO8-2 09:00
FC Uitgeest JO8-3-Vitesse 22 JO8-4 09:00
FC Uitgeest JO7 WK minivoetbal 08:45
FC Uitgeest trainingsgroep 09:00

Meisjes:
ADO ‘20 MO19-2-FC Uitgeest MO19-1 14:45
FC Uitgeest MO17-1-Waterloo MO17-1 14:15
DSS MO17-3-FC Uitgeest MO17-2 16:00
FC Uitgeest MO15-1-Limmen MO15-1 12:45
Velsen MO15-1-FC Uitgeest MO15-2 13:00
FC Uitgeest MO13-1-IJmuiden MO13-1 09:00
Beemster MO13-1-FC Uitgeest MO13-2 10:30
FC Uitgeest MO11-1-KFC MO11-1 10:15

Zondag 8 oktober 
Senioren:
FC Uitgeest 1-Assendelft 1 14:00
FC Uitgeest 2-Legmeervogels 2 10:00
FC Uitgeest 3-Swift 4 10:00
Vitesse 22 4-FC Uitgeest 4 11:00
VSV 3-FC Uitgeest 5 11:00
FC Uitgeest 7-HSV 5 10:00
FC Uitgeest 8-Rijp (de) 3 12:00
FC Uitgeest 9-Duinrand S 3 12:00
FC Uitgeest 10-Sporting Krommenie 3 12:00
Knollendam 3-FC Uitgeest 13 11:30

Dames:
FC Uitgeest VR1-Hillegom sv VR2 12:00
Jongens:
Swift JO19-1-FC Uitgeest JO19-1 12:30
FC Uitgeest JO19-3-Dynamo JO19-1 14:00
FC Uitgeest JO19-4-Bloemendaal JO19-5 14:00

FC Uitgeest herstelt zich en …leert!

Uitgeest - Het is de 76e mi-
nuut. FC Uitgeest koestert 
tegen de tien van SV Hoofd-
dorp een volkomen verdien-
de 0-1 voorsprong. Natuur-
lijk had het op dat moment 
al drie of vier nul moeten zijn 
voor de gasten. Maar dan? 
Een voorzet van links in een 
vol Uitgeester strafschopge-
bied en ééntje van de tegen-
partij die op twee meter van 
het doel totaal ongedekt vrij 
staat. Geen FCU’er te beken-
nen en een niet roepende 
keeper die blijft staan. Links-
buiten van Rijn lacht zijn tan-
den bloot en tikt simpel bin-
nen. 1-1. Mandekken, je ziet 
het steeds vaker, lijkt een 
verdwenen vaardigheid te 
zijn. Waar zijn ze gebleven? 
Bertie Vogts, Ronald Spelbos, 
Wim Suurbier, spelers die al-
les uit de kast haalden om de 
tegenstander maar niet aan 
de bal te laten komen. Bij FC 
Uitgeest in ieder geval even 
niet.

FC Uitgeest startte met mid-

denvelder Emiel Sinnige op 
de rechtsbakplaats en Tinus 
Putter in een controlerende 
rol op het middenveld. Een 
even verassende als juiste 
keuze van trainer Florian Wolf 
want ze speelden allebei een 
goede wedstrijd. 

FC Uitgeest begon overdon-
derend aan de wedstrijd. Al 
na vier minuten lag de bal 
achter keeper Partoesoebro-
to. De bij vlagen ongrijpba-
re Margel Murzo snelde niet 
voor het eerst vandaag, zou 
later blijken, langs rechts-
back Steffens van Hoofddorp, 
leverde een puike voorzet af 
waarop Jordy Duijn koelbloe-
dig binnen tikte. 0-1. Natuur-
lijk liet de thuisploeg het er 
niet bij zitten. Het gevolg was 
een uiterst levendige, leuke 
en sportieve wedstrijd met 
kansen over en weer waarin 
twee ploegen onvoorwaarde-
lijk gingen voor de overwin-
ning. Misschien een klein on-
sportief smetje in de 30e mi-
nuut? Bij een duidelijke bles-

sure van Kick Smit raakte 
de thuisploeg onderling ver-
deeld over de vraag of de bal 
nu wel of niet uitgespeeld 
moest worden. Belachelijk 
want, ongeschreven regel 
heren, uit die bal.

Na weer een fraaie passeer-
actie van Margel Murzo in de 
32e minuut had Jordy Duijn 
de mogelijkheid om zijn 
tweede van de dag te maken. 
Helaas zat er nog net een 
Hoofddorper been tussen. In 
de 38e minuut leek de be-
slissing te vallen. Een domme 
actie van de Vetten, die maar 
bleef foeteren op de goed 
leidende scheidsrechter Per-
soon, leverde hem twee keer 
geel op waarna een boete-
tocht naar de kleedkamer 
volgde. 
Nog twee keer voor rust kre-
gen de gasten uitgelezen 
kansen om de wedstrijd op 
slot te gooien maar zowel 
Jorn Brouwer als Jordy Duijn 
slaagden er niet in keeper 
Partosoebroto te passeren.
De tweede helft gaf een 
strijdlustig Hoofddorp te zien. 
De thuisploeg weigerde te 
capituleren en FC Uitgeest 
slaagde er niet in, door zelf 
te scoren, om elke hoop op 
de gelijkmaker te ontnemen. 
In de 76e minuut kreeg de 
thuisploeg dan alsnog loon 
naar werken.1-1. 

Natuurlijk was er na afloop 
de teleurstelling over het ver-
lies van twee punten maar 
ook gematigde tevredenheid 
over het vertoonde spel dat in 
ieder geval ten opzichte van 
de vorige week een stuk fris-
ser oogde. 
Maar ja, mandekken? Trainer, 
plak dinsdagavond in een 
oefenpartij spelers met Duck 
tape aan elkaar zodat ze let-
terlijk ervaren hoe het is om 
aan een man te kleven. Dat 
zal ze leren! (De Afvallende 
Bal)

FC Uitgeest: Koning, Hop-
man, Vrouwe, Groen, E. 
Sinnige, Smit (75e de Wit), 
Olgers, Putter, Murzo (84e 
Augustine), Duijn, Brou-
wer (70e Bilal).

Uitgeest - Vanaf het Stati-
onsplein is vorige week dins-
dag een zwarte herenfiets, 
van het merk Trek Daytona 
gestolen.

Fiets gestolen

Oppositie doet aan 
uitstervingsbeleid

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.

De oppositie vraagt om te onderzoeken of het Intergraal Kind 
Centrum (IKC) op de plek van de Paltrokschool kan komen 
en Geesterheem op dezelfde plek kan blijven. In het huidige 
Beeld Kwaliteit Plan zou Geesterheem verplaatst worden naar 
de plek van de bibliotheek, dit zodat de ouderen van Uitgeest 
maar één keer verhuisd hoeven te worden en VIVA de moge-
lijkheid krijgt om ook de zwaardere zorgcategorie te huisves-
ten.  Niemand meer het dorp uit is het motto! De oppositie par-
tijen (PU, PVDA en UVP) hebben onze ouderen blijkbaar niet 
zo hoog zitten, want zo werd er tijdens de raadsvergadering 
gezegd dat twee keer verhuizen voor ouderen niet erg is, want 
uiteindelijk hoeft de helft nog maar terug verhuisd te worden.  
Blijkbaar werken zij volgens een uitstervingsbeleid. Schandalig 
hoe er met onze ouderen wordt omgegaan.  

L. Stappers

Verlies voor 
FC Uitgeest Vrouwen 1

Uitgeest - Zondag moesten 
de vrouwen van FC Uitgeest 
op bezoek bij Vitesse’22 VR1 
in Castricum. Dat dit geen 
makkelijke wedstrijd zou 
worden, was de dames wel 
bekend. Beide teams hadden 
hun eerste wedstrijd namelijk 
met overtuigende cijfers ge-
wonnen. Daarnaast was Vi-
tesse’22 vorig jaar al een ge-
duchte tegenstander.  
Een lekker begin aan de 
wedstrijd kon Uitgeest dan 
ook goed gebruiken. San-
ne Kaandorp gaf hier gehoor 
aan door Uitgeest op voor-
sprong te brengen met een 
mooi schot vanuit de twee-
de lijn, 0-1. Jammer genoeg 
kwam Vitesse’22 vlak voor 
rust op gelijke hoogte, 1-1. 
De 1-1 was op zich nog wel 
een mooie uitgangspositie 
voor de tweede helft. Ech-
ter, kwam Uitgeest al vroeg 
in de tweede helft op ach-
terstand en werd deze alleen 
maar verder uitgebreid. Toen 
Uitgeest rond de 70e minuut 
inmiddels op een 5-1 achter-
stand stond, wist Kelly Selvius 
de mooie corner van Anouk 
de Goede binnen te koppen, 
5-2. Lang leek Uitgeest hier-
na nog voor de ommekeer te 
kunnen zorgen doordat Bo 
Smit een paar mooie acties 
maakte, maar doelpunten 
bleven uit. Vitesse’22 maak-
te in de 89e minuut defini-
tief een einde aan de strijd-
lust van Uitgeest door de 
eindstand van 6-2 binnen te 

schieten.  Het was een zwa-
re wedstrijd. De vrouwen van 
Uitgeest hebben meer dan 
hun best gedaan, maar de te-
genstander was vandaag nog 
een maatje te groot. 

Woman of the Match: Da-
nique van Weelden. Door de 
eindstand lijkt het alsof ze al-
les doorliet vandaag, maar 
niets in minder waar. Met na-
me in de eerste helft heeft zij 
haar team overeind gehou-
den met mooie en ongeloof-
lijke reddingen. In de tweede 
helft moest de tegenstander 
ook flink aan de bak om haar 
echt te kunnen passeren. Al 
met al een fantastische wed-
strijd gekeept en daarmee 
een enorme steun voor het 
team. (Kelly Selvius)
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Burgemeester Wendy Verkleij te midden van 27 gouden Uitgeester echtparen 
(foto: Ger Bus).

4 oktober 2017

Ophalen gft-afval
In week 41 worden het gft-afval en het pmd opgehaald. 
De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 9 oktober; wijk 2, dinsdag 10 oktober; wijk 3, 
woensdag 11 oktober; wijk 4, donderdag 12 oktober; wijk 5, 
vrijdag 13 oktober.
 
Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de afvalkalender 
via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval). 

PMD staat voor plastic, metalen verpakkingen en drankkartons. Denk 
aan flacons, colablikjes of yoghurtpakken. Van dit materiaal kunnen 
heel goed nieuwe producten worden gemaakt. Daarom is gescheiden 
inzamelen zo belangrijk. Weggooien en verbranden is zonde.
U kunt uw PMD kwijt in speciale paarse zakken, gratis verkrijgbaar in 
het gemeentehuis van Uitgeest, de gemeentewerf en de supermarkten.

Wanneer opgehaald?
De paarse zakken worden elke twee weken opgehaald, op dezelfde 
dag waarop uw bruine bak (gft) wordt geleegd. Kijk op de afvalkalen-
der voor de ophaaldagen in uw wijk. Hang de zak aan de kapstokring 
aan de lantaarnpaal. Zakken aan de paal waaien niet meer gemakkelijk 
weg en worden ook niet zo snel stukgemaakt door vogels, katten etc. 
Hang de zak op tijd, vóór 7.30 uur op de ophaaldag aan de paal. U 
kunt het ook de avond ervoor doen na 22.00 uur. Hang de zak niet 
meer op als de inzameldienst al is geweest, zo helpt u zwerfvuil voor-
komen. 
Wilt u tussentijds uw PMD-zak kwijt, dan kunt u terecht bij het afval-
brengdepot en bij de milieustraatjes bij de drie supermarkten.

PMD: een prima grondstof

Inwoners van de gemeente Uitgeest die actief zijn als vrijwilliger krij-
gen van 4 t/m 12 november een bedankje voor hun werk. Stichting 
Welzijn Castricum organiseert samen met de gemeente Uitgeest tal van 
gratis workshops, rondleidingen en voorstellingen onder het motto 
‘Vrijwilligers Bedankt!’. Variërend van wandelingen tot sport en spel en 
excursies.

De actie is een ‘dankjewel’ voor al het werk dat vrijwilligers verzetten 
en waarvan inwoners in de gemeenten profiteren. Op de website www.
vrijwilligers-bedankt.nl staat het complete overzicht van alle activitei-
ten. Vrijwilligers kunnen zich daar tot 31 oktober 2017 zelf inschrijven.  

‘Vrijwilligers Bedankt!’ wordt gelijktijdig ook georganiseerd in de ge-
meenten Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk.

Voor meer informatie: Steunpunt Vrijwilligerswerk Castricum, Gees-
terduinweg 5 Castricum. Telefoon 0251 65 65 62. Openingstijden: op 
werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur.

Vrijwilligers Bedankt!

Publieksbalies dicht, 
gemeentehuis open
Op vrijdag 13 oktober zijn onze publieksbalies dicht. Op die dag zijn er 
werkzaamheden aan de systemen. Hierdoor kunnen we geen producten 
en diensten leveren. 
Heeft u vragen, wilt u post afgeven, gevonden of verloren voorwerpen 
doorgeven of beleidsplannen inzien? Dan bent u gewoon van 9.00 tot 
12.00 uur welkom op het gemeentehuis. U kunt ons ook telefonisch be-
reiken via 14 0251.

Zevenentwintig echtparen, goed voor dertienhonderdvijftig jaar hu-
welijk, gaven onlangs gehoor aan een uitnodiging van burgemees-
ter Wendy Verkleij. Zij verzamelden zich in een feestzaal in Akersloot 
voor een ‘high tea’ voor de Uitgeesters die dit jaar vijftig jaar ge-
trouwd zijn. De sfeer was bijzonder feestelijk en nadat de burge-
meester een terugblik had gegeven op het ‘gouden’ trouwjaar 1967 
ging zij zoveel mogelijk tafels af om persoonlijk kennis te maken. 

Het idee om alle gouden echtparen tegelijk in het zonnetje te zet-
ten in plaats van ze allemaal afzonderlijk op hun trouwdag te bezoe-
ken is afkomstig van de burgemeester. De eerste bijeenkomst vorig 
jaar was zo geslaagd dat werd besloten tot een nieuwe editie in 2017 
voor de volgende jaargang.

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

Uitgeester echtparen met gouden glans

De vierde editie van Stoptober komt eraan. Stoptober geeft iedereen 
die wil stoppen met roken alle steun om 28 dagen niet te roken.  In de 
afgelopen jaren zijn al meer dan 150.000 stoppers jou voorgegaan en 
hebben met elkaar bewezen dat Stoptober werkt. Het lukt 70% van de 
deelnemers om 28 dagen niet te roken! Ga jij de uitdaging aan?
Stoppen met roken doe je niet alleen 
Voor deelnemers aan Stoptober is er een gratis Stoptober-app. In deze 
app  ontvang je dagelijkse tips en lees je wat je kunt verwachten in die 
28 dagen. Via social media (Facebook, Twitter, Instagram) blijf je op de 
hoogte en sta je in contact met anderen die hetzelfde doormaken als 
jij en kun je ervaringen uitwisselen. Ook kunnen deelnemers een gra-
tis Stoptober Magazine ophalen; een blad vol inspiratie en steun tijdens 
Stoptober! Je leest er alles over op www.stoptober.nl . 

Meedoen aan Stoptober 
Schrijf je  in voor Stoptober via de website www.stoptober.nl  en maak 
gebruik van alle steun die Stoptober je te bieden heeft. Zo kun je de 
Stoptober-app vanaf 28 september downloaden (met bewijs van in-
schrijving). De 28 dagen niet roken-uitdaging  start vervolgens op 1 
oktober. 

Stoptober voor bedrijven 
Naast ondersteuning voor individuele deelnemers, heeft Stoptober een 
speciaal aanbod voor bedrijven en organisaties die stoppen met roken 
bij hun medewerkers onder de aandacht willen brengen. Bedrijven kun-
nen via https://bedrijven.stoptober.nl promotiematerialen bestellen en 
trainingen aanvragen. 
Initiatiefnemers 
Stoptober is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport (VWS), KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Long-
fonds, de Alliantie Nederland Rookvrij, het Trimbos-instituut en GGD 
GHOR Nederland

Met z’n allen 28 dagen stoppen met roken?  

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

Openingstijden

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
mw. M.H.A. van der Kolk, 92 jaar 
A.J. de Rijbel, 87 jaar
GEBOREN 
Ties Stolk, zoon van Rob Stolk en 
José Rooth 

Puck Vieve Rozemeijer, dochter 
van Vincent Rozemeijer en Yvonne 
Rozemeijer-Beentjes 
Kaat Steijn, dochter van C.C.M. 
Wubbels en D.D. Steijn
GETROUWD 
R.C.P.A. Baltus en M.P.J. Kortekaas 
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