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Bootjes weer uit het water
Uitgeest - Het watersportsei-
zoen is nagenoeg over. Afgelo-
pen maandag stonden vrijwilli-
gers weer van 09.00 tot 15.00 uur 
klaar in de haven van Uitgeest 
om de bootjes uit het water te 
takelen en schoon te spuiten. 
Tot 26 oktober zullen de mannen 
dagelijks aanwezig zijn om deze 
klus te klaren. ’s Winters kunnen 

er buiten 300 schepen worden 
gestald en binnen ongeveer 100. 
In het water kunnen dan in prin-
cipe nog 475 schepen worden 
geplaatst en met deze aantal-
len is Jachthaven Zwaansmeer-
polder met voorsprong de groot-
ste haven aan het Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer. Op het droge 
wachten de vaartuigen om even-

tueel opgeknapt te worden, zo-
dat ze voorjaar 2013 weer terug 
kunnen in het water, waar ze ho-
ren. (Monique Teeling)

Weer prijs bij 
Willemse

Uitgeest - Bij Kapsalon Willem-
se aan de Langebuurt is weer 
een grote prijs gevallen. Wil-
lemse heeft een staatslot ver-
kocht waarmee een ton gewon-
nen is. Het gaat om de geluks-
trekking van 1 oktober. De win-
naar is anoniem. Het is de zeven-
de keer dat Willemse een lot van 
een ton heeft verkocht. Twee jaar 
geleden viel de jackpot bij hem 
en die was goed voor 2.100.000 
euro.

Nieuwe ‘jop’ op de 
Anna van Renesselaan
Uitgeest - Sinds enige tijd is de nieuwe jongerenontmoetingsplek aan 
de Anna van Renesselaan in gebruik. De ‘jop’ staat in de groenstrook 
nabij een bedrijfsverzamelgebouw. Naast zitbanken ontbreken ook af-
valbak en afdak niet. (foto: gemeente Uitgeest)

Lezing over MI9
Regio - Op zondag 14 oktober 
is er in het luchtoorlogmuse-
um Fort Veldhuis, gelegen aan 
de Genieweg 1, op de grens van 
Heemskerk en Zaanstad, een le-
zing over het MI9. MI9 is de af-
deling van de Engelse Gehei-
me Dienst die verantwoordelijk 
was voor hulp aan het verzet in 
de door de Duitsers bezette ge-
bieden, tevens was deze afdeling 
verantwoordelijk voor het terug-
halen van geallieerde soldaten 
en piloten die achter de Duit-
se linies waren terechtgekomen. 
Een heel interessant onderwerp 
dus. Rudi Dolfin zal ons er in een 

presentatie over vertellen. De 
presentatie begint om 14.00 uur.
Rudi Dolfin, in het dagelijks le-
ven geschiedenisleraar aan een 
middelbare school, heeft diverse 
episodes uit de 2e wereldoorlog 
nader bestudeerd en weet hier-
over boeiend en deskundig te 
vertellen.
Toegang: Volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar, 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gratis en 
houders van een veteranenpas 
gratis. Openingstijden: 10.00 uur 
– 17.00 uur.
Meer informatie: www.arg1940-
1945.nl.

De entree van Fort Veldhuis
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Kijk op Uitgeest

Uitgeest - Deze week is het 
de week van de veiligheid. 
Vorige week tijdens de com-
missievergadering Algemene 
Zaken en Financiën was dit 
ook het thema. André Kroes, 
teamchef van politie IJmond 
Noord was aanwezig.  Hij 
hield een korte presentatie  
en daarna kwam het gesprek 
op gang. Wat betekent de 
komst van de nationale po-
litie voor Uitgeest? Wordt er 
meer opgetreden? Wordt het 
beter of slechter?  Ik ben er 
in mijn column wel eens pes-
simistisch over geweest. En 
het moet eerlijk gezegd wor-
den: in de toekomst krijgt de 
burgemeester minder te zeg-
gen over de politie. Maar te-
recht was een opmerking 
van een commissielid dat dit 
misschien niet zo erg is, als 
er andere verbeteringen op-
treden. Zoals bezuinigingen 
op overbodige kosten waar-
door er meer politie op straat 
is. En waardoor misschien 
ook de opsporingspercenta-
ges omhoog gaan. En zo is 
het natuurlijk ook. Als de po-

litie efficiënter gaat werken 
en Nederland wordt veiliger, 
dan zullen we dat in Uitgeest 
vast ook gaan merken.  Kort-
om, gewoon wat positiever 
naar de toekomst kijken. 
Dat doe ik trouwens zeker 
wat betreft onze zoon. Na 
twee weken terug over zijn 
ziekte te hebben geschre-
ven in mijn column, kan ik 
nu verheugd zeggen: hij gaat 
vooruit!  Dank u wel voor alle 
hartelijke reacties. Het heeft 
ons goed gedaan.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Veiligheid

Burgerlijke 
stand Uitgeest
Overleden
B.W. de Bruijne, 60 jaar

Jongen met 
nepvuurwapen 
aangehouden

Uitgeest - Op de Anna van Re-
nesselaan werd vorige week 
woensdag een 17-jarige jongen 
uit Uitgeest aangehouden omdat 
hij in het bezit was van een nep-
vuurwapen. Getuigen hadden 
de politie gebeld met de mede-
deling dat zij hadden gezien dat 
een groepje jeugd op de Anna 
van Renesselaan foto’s maakte 
van een voorwerp dat veel leek 
op een vuurwapen. Agenten die 
ter plaatse kwamen kregen een 
nepvuurwapen overhandigd van 
de 17-jarige jongen die hiervoor 
werd aangehouden. Het wapen 
was nauwelijks van echt te on-
derscheiden. Tegen de jongen 
werd proces-verbaal opgemaakt.
Nepvuurwapens onderscheiden 
zich vaak nauwelijks van ech-
te vuurwapens. De dreiging die 
er vanuit kan gaan is dus net zo 
hoog. Het is verboden om deze 
wapens te hebben en te verhan-
delen. De kleur van een nepwa-
pen speelt geen rol. Iemand die 
met een nepwapen rondloopt, 
dat geschikt is om iemand mee 
te bedreigen, maakt zich schul-
dig aan een misdrijf. De straf die 
hierop staat is hoog. Je kunt wel 
negen maanden gevangenisstraf 
krijgen of een geldboete die kan 
oplopen tot 18.500 euro.

Speelschema 
Voluit

Uitgeest - Het wedstrijd-
overzicht van de volleyballers 
van Voluit ziet er als volgt uit:

Donderdag 11 oktober
Voluit DS 4 - Bevok DS 4 
20:00
Voluit DS 2 - Spaarnestad DS 
6 20:00
Voluit HS 1 - Wham Wham 
HS 2 20:00
Voluit DS 5 - V.V.Ouderkererk 
DS 3 20:00
Voluit DS 1 - Armixtos DS 2 
21:45
Voluit HS 2 - vv Jonas HS 6 
21:45

Vrijdag 12 oktober 
Westvolver HS 1 - Voluit HS 
1 20:30

Zaterdag 13 oktober 
AMstelveen JC 1 - Voluit XC 1 
13:00

Dinsdag 16 oktober 
VONO DS 1 - Voluit DS 1 
21:00

Team Fietsshop Uitgeest ook 
goed in laatste wedstrijd
Uitgeest - De bikers van Team 
Fietsshop Uitgeest reisden dit 
weekeinde af naar Malmedy in 
België voor de laatste wedstrijd 
in de Minidownhillcup. Dit was 
tevens het Open Nederlands 
Kampioenschap.
Eline Nijhuis, Vivian Smeets en 
Jeroen Toeters reden hier voor 
het Team. Ook verdedigden Eline 
en Jeroen hier hun eerste plaats 
overall in de Minidownhillcup. 
Mark kon zijn eerste plaats over-
all niet verdedigen door zijn arm-
blessure.
Eline was gewoonweg de snelste 
dame, 2.18 minuut over de las-
tige natte en glibberige down-
hilltrack. De tweede dame reed 
een tijd van 2.37 minuut, dus een 
stuk langzamer. Eline haar twee-
de run was gelijk aan de eer-
ste qua tijd, alleen was ze nu 
weggegleden, dus eigenlijk nog 
sneller.
Vivian ging lekker maar ook een 
paar keer glijden en glibberen op 
het wel heel blubberige parkoers 
in Malmedy. Uiteindelijk werd Vi-
vian derde bij de dames.
Jeroen was nog ongeslagen en 
had de andere 4 wedstrijden ge-
wonnen dus 4 keer een eerste 
plaats. Hij was gedreven om ook 
deze te winnen.
Helaas was het iets lastiger dan 
hij had gehoopt en werd hij der-
de, mooie prestatie.
Mark werd ondanks zijn afwe-
zigheid overall toch tweede, zijn 
puntenaantal was zo hoog dat hij 
helaas alleen door Daniel Prijkel 
voorbij gestreefd werd. Jeroen 
werd overall eerste, Eline werd 

ook overall eerste. Het Open Ne-
derlandse Kampioenschap was 
voor Eline bij de junioren dames 
een eerste plaats, Jeroen een 
tweede plaats en Vivian een der-
de plaats bij de dames.
Nog 1 wedstrijd voor Nigel Spoor 
en Hans Haver en dan zit het er 
op voor dit jaar. Nigel en Hans 
rijden aankomend weekend nog 
een grote Enduro wedstrijd in 
Treuchtlingen.
Wilt u het team steunen, zij heb-
ben een donateursvoorstel voor 
u ter inzage met verschillende 
mogelijkheden, tevens kan u dan 
eens gratis mee voor een clinic 
of eens achter de schermen kij-
ken bij een wedstrijd.
Meer informatie: www. 
teamfietsshopuitgeest.nl of  
Facebook.

Mooie afsluiting seizoen 
coureurs Alex en Eric Ott
Uitgeest - Team Edwin Ott mo-
toren heeft het race-seizoen 
goed afgesloten. Eric met 3 pun-
ten op P13 in het ONK Dutch Su-
persport, Alex op P20 ONK Dut-
ch Superbikes, tijdens de race of 
the champions.

Op de wedstrijddag was het 
droog met een zonnetje en iets 
minder koud als de dagen er-
voor, er stond veel minder wind. 
Eric heeft nog een mooie warm-
up gereden aan het einde van de 
ochtend. Alex zijn warm-up viel 
in duigen. De radiateur van zijn 
motor was lek, zaterdag kon het 
lek niet getraceerd worden. Dus 
voor Alex geen warm up maar 
een sleutel sessie. Van de reser-
ve motor van Raymond Schou-
ten kon het team de radiateur 
gebruiken voor de wedstrijd, met 
dank aan Mar Schouten.
Eric mocht als eerste van het 
team zijn wedstrijd rijden. Hij 
startte mooi vanaf P19, de vol-
gende ronde lag hij al op P17 
door Lars Kooijman en Tim van 
Ooijen voorbij te gaan. Weer 
2 ronden later moest Roel 
Hoekstra er aan geloven. Weer 
2 ronden later Arjan Tiemens. En 
in ronde 7 tot 10 was Eric in ge-
vecht met Joop Timmer wat Eric 
won. Hij eindigde op P13 wat 
hem 3 punten opleverde in het 
ONK Dutch Supersport. In ronde 
7 tijdens het gevecht met Joop 
Timmer reed Eric ook weer een 
nieuw persoonlijk record 1:43.2. 
Geweldige wedstrijd!

Alex mocht om 16.25 van start. 
Ook deze wedstrijd was su-
per spannend, zeker in de kop-
groep. Een gevecht tussen Dan-
ny de Boer en Kevin Valk, om 
de eerste 2 posities, iedere ron-
de weer stuivertje wisselen. Alex 
lag op een 20ste positie achter 
Gian Mertens en Bastiaan Ma-
chels (Belg), deze mannen rijden 
op motoren die sneller zijn dan 
de motor van Alex. In de boch-
ten was Alex sterker, maar op de 
rechte stukken waren die man-
nen sneller, hij kon er dus niet 
voorbij. Alex heeft wel een mooie 
strijd geleverd met alle ronden 
strakke tijden, in de 1:43. Ook 
Alex kwam met een big smile 
van de motorfiets af na de wed-
strijd. Het team heeft het seizoen 
mooi afgesloten. (Karin Ott)

Getuigen gezocht
Heemskerk - Vrijdag omstreeks 
14.00 uur werd een 68-jarige 
Uitgeester op de markt aan de 
Maerelaan in Heemskerk bena-
derd door twee vrouwen om een 
goed doel te ondersteunen. Toen 
de man is portemonnee had ge-
pakt zagen zij kans geld uit zijn 
portemonnee te grissen. Hij wist 
dat echter te verijdelen en het 
geld viel op de grond. De man 
werd geholpen door een om-
stander en een andere getuige 

bleek ook achter de vrouwen te 
zijn aangegaan de Van Lennep-
weg en de Bilderdijkstraat in. De 
getuige bleek ook een tas van 
een van de vrouwen te hebben 
afgepakt. De identiteit van deze 
getuige is onbekend gebleven. 
De politie komt graag met haar 
in contact als ook met mogelijke 
andere getuigen. 
Zij worden verzocht contact op 
te nemen met de politie via 0900-
8844.
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-
mail: cpcastricum@gmail.com of www.cpcastricum.nl.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CasTrICum,
Bakkum, LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

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

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 6.100

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 geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Verrassend concert Iskra
Castricum - In het eerste klas-
sieke concert  dit najaar pre-
senteert Iskra jong talent in 
twee formaties. De avond be-
gint met het van Baerle Kwar-
tet. Dit kwartet (Shin Sihan en 
Caspar Horsch viool, Robin van 
Gameren alt, Alexander Waren-
berg, cello) werd opgericht op 
het Sweelinck conservatorium in 
Amsterdam. Alle leden spelen in 
de Fancy Fiddlers, een ensem-
ble dat bestaat uit ongeveer 25 
jonge talentvolle leerlingen van 
de Hilversumse vioolpedagoge 
Coosje Wijzenbeek. Na Schubert  
kan het publiek na de pauze ge-

nieten van Maarten Jansen, cel-
lo en Marlene Hemmer, viool. Zij 
spelen werken van Kodály, Glie-
re en Händel.

Zaterdag 3 november volgt het 
tweede klassieke concert van 
Iskra met Johannes Möller en 
Laura Fraticelli, klassiek gitaar. 
Kaartverkoop via www.iskra.nl of 
aan de kassa. De kaarten kos-
ten 14,00 euro Iskra-kortings-
kaart  en CJP 12,00 euro en kin-
deren tot en met twaalf jaar 7,00 
euro. De concerten vinden plaats 
in de Dorpskerk, aanvangstijd 
20.15 uur. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Akersloot: 
28-09-2012: Chiara Milana, 
dochter van B. Verduin en D. van 
den Wijngaard, geboren te Alk-
maar. 

Wonende te Castricum: 
28-09-2012: Sil, zoon van P. Len-
tink en B.G. Wortel, geboren 
te Beverwijk. 01-10-2012: Vigo 
Fedde, zoon van J.E. van Oort en 
A.A. Bonda, geboren te Alkmaar. 

Wonende te Bakkum: 
30-09-2012: Djoeke John, zoon 
van K.D.E. van der Linden Vooren 
en T. Punt, geboren te Beverwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
02-10-2012: Broek, Marcel en 
Admiraal, Anna A.M., beiden wo-
nende te Limmen. 02-10-2012: 
Yilizhati, Xuekelaiti, wonende te 
Bakkum en Gulinigeer, Yumiti, 
wonende te Urumqi, China.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
27-09-2012: Kerver, Jeroen en 
van Scheijndel, Catharina A.R., 
beiden wonende te Beverwijk. 

28-09-2012: Schoorl, Rudolf C.C. 
en Rosloot, Elisabeth A., beiden 
wonende te Uitgeest.

28-09-2012: Schoonderwoert, 
Remco J. en Bark, Masja B., bei-
den wonende te Zaandam.

Overleden:
Wonende te Castricum:
27-09-2012: de Vries, Antje, oud 
89 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met C. Jobse. 
27-09-2012: van Kuilenburg, 
Dirk N.W., oud 88 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd met 
G. Boonstra. 
30-09-2012: Nijhuis, Anna C., 
oud 86 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met J. van 
der Vliet. 
30-09-2012: Holtslag, Simon, 
oud 89 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met C.M. 
van Vliet. 
01-10-2012: Kuijs, Cornelis, oud 
95 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met G. Beentjes. 
02-10-2012: Winkelaar, Maria G., 
oud 76 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met J.C.G. Hem-
mer.

Wonende te Bakkum:
27-09-2012: Marcker, Gerardus 
H.M., oud 82 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd met G. Len-
sen. 28-09-2012: Wishaupt, No-
el M.J.A., oud 45 jaar, overleden 
te Zijpe.
Wonende te Limmen:
25-09-2012: Wit, Wilhelmina J., 
oud 79 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met G.J. 
Kruijswijk. 
Wonende op de Woude:
01-10-2012: Rol, Petronella, oud 
82 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd geweest met K. Hos.

GDB tegen verplaatsing 
hertenkamp Dijk en Duin
Castricum - Gemeente en 
Dorpsbelang heeft tegen het be-
stemmingsplan Dijk en Duin ge-
stemd. De reden dat GDB te-
gen dit besluit heeft gestemd is 
de verplaatsing van het herten-
kamp. Kees van der Himst van 
GDB: “Het is een prachtig her-
tenkamp aan de rand van Bak-
kum, waar de bewoners mak-
kelijk naar toe kunnen. Voor de 
kinderen is het ook een prachti-
ge uitvalbasis om lekker te spe-
len. De meerderheid van de raad 
besliste helaas anders en zo zal 

dit hertenkamp naar een andere 
kant van het gebied verhuizen.” 
Bovendien is de lokale par-
tij het niet eens met de verde-
ling van woningdifferentiatie. 
“De afspraak die in de woonvi-
sie is aangegeven is 40% soci-
ale woningbouw, 30% voor de 
middenklasse en 30% voor de 
top wordt niet nagestreefd in dit 
plan. Voor de sociale woning-
bouw, waaronder de starterswo-
ningen, wordt beduidend minder 
gebouwd en daar is nu juist een 
grote behoefte aan.”

Limmen - Wie 55 jaar of ouder 
is, graag nieuwe mensen wil ont-
moeten en dineren kan op don-
derdag 25 oktober bij Lute Rootz 

Eten en ontmoeten op de Rijksweg 7 in Limmen te-
recht vanaf 18.00 uur. De avond 
wordt begeleid door een gast-
vrouw van Welzijn. Vooraf aan-
melden via 0251-656562 of in-
fo@welzijncastricum.nl. 
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Punk en surf
Castricum - De Bakkerij maakt 
op vrijdag 12 oktober een mu-
zikale tocht door de vergeten 
hoekjes van de jaren ‘80. Met 
dd Beng en dj H-Leyk. Aan-

Amsterdamse jazz in 
Het Oude Theehuys
Bakkum - Crabfeathers is een 
Amsterdams trio met tenorsaxo-

fonist Ewian Vos, contrabas-
sist Maarten Klomp en op piano 

Loes ten Velden. Het trio is te be-
luisteren op zaterdag 13 oktober 
tussen 14.00 en 16.00 uur in Het 
Oude Theehuys.
De muzikanten hebben elkaar 
leren kennen bij de Amsterdam-
se koperloze bigband JazzA-
lert waarin ze jarenlang samen 
hebben gewerkt onder leiding 
van Martin Klein. Met deze for-
matie werd op vele jazzfestivals 
gespeeld door heel Nederland. 
Sinds 2008 treedt Crabfeathers 
zelf regelmatig op. Hun muziek 
laat zich omschrijven als prettig, 
warm, sfeervol, swingend, afwis-
selend en herkenbaar. Het trio 
speelt voornamelijk jazz en bos-
sa, waarbij ook uitstapjes naar 
blues en groovy funk niet wor-
den geschuwd. Het oude Thee-
huys is te vinden op het Dijk en 
Duin terrein, ingang Zeeweg.

Najaarsmarkt C-squad 
Castricum - Op 27 oktober or-
ganiseert  de Castricumse thea-
tergroep C-squad een rommel-
markt. Met deze markt zamelt de 
groep geld in voor de komende 
show ‘Het zilveren uitje’.
De inzameling van spullen om 
te verkopen is inmiddels in vol-
le gang. Er is een breed sca-
la van artikelen verzameld. De 
tombola wordt ere hersteld! Het 

is de organisatie gelukt om nieu-
we prijzen voor de loterij te ver-
zamelen. Zo zijn er pannen-
sets, goed gevulde beautyca-
ses, koffiezetapparaten, cadeau-
cheques, tijdschriftabonnemen-
ten en nog veel meer te winnen, 
voor slechts een euro per lot. Er 
is nog steeds ruimte voor het op-
slaan van spullen, dus wie nog 
kleding, serviesgoed, speelgoed, 

dinsdag & woensdag 21.00 uur 
De Marathon

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag & maandag 20.00 uur 
dinsdag & woensdag 18.45 uur 

Hope Springs
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

Bellicher: Cel
dinsdag 14.00 uur 

To Rome with Love
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

Ted
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 20.00 uur 

dinsdag 21.00 uur   woensdag 18.45 uur 
De Verbouwing
woensdag 21.00 uur 

Intouchables
zaterdag & zondag 15.45 uur 

woensdag 16.00 uur 
Asterix & Obelix bij de Britten (NL) 3D

zaterdag 13.00 uur 
zondag 11.00 uur   woensdag 13.30 uur 

Sint & Diego en de magische bron van Myra 
zaterdag 13.00 &  15.45 uur 
zondag 13.00 & 15.45 uur 

woensdag 13.30 & 16.00 uur 
Mees Kees

zondag  13.00 uur 
 Madagascar (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 11 okt t/m 17 okt 2012

High Tea 
van Gusto in 

samenwerking 
met Pincho 

voor  € 18,50!
(Op vrijdag, zaterdag 

en zondag)

Kadotip om te geven:
Diverse leuke Thee- en 

Koffiepakketten

 

Dinsdag & Woensdag 11.00 tot 18.00 uur
Donderdag van 11.00 tot 21.00 uur

Vrijdag & Zaterdag 10.00 tot 18.00 uur
Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Pincho bestaat 1 jaar!
Een jaar gezelligheid!

Een jaar genieten!
Kom woensdag 17 oktober

eten en wij betalen 
het kaartje van
De Marathon of
Intouchables.

Op donderdag 18 oktober
kunt u naar

De Marathon
of Hope Springs.

De films beginnen op beide
dagen om 21.00 uur

Reserveer op tijd en wij
reserveren het 

bioscoopkaartje voor u!*
*gratis bioscoopkaartje bij 

minimaal 2 gangen p.p.

Dorpsstraat 66a  •  Castricum 

Reserveren: 0251-659722
www.pinchocastricum.nl

     

 Madagascar (NL) 3D

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

 
www.gustocastricum.nl

Hope Springs hilarisch
Kay (Meryl Streep) en Arnold 
Soames (Tommy Lee Jones) zijn 
dertig jaar met elkaar getrouwd. 
Het huwelijk is ingedut en eigen-
lijk kijken ze in de slaapkamer al 
jaren niet meer naar elkaar om. 
Wanneer Kay hoort van de be-
roemde relatietherapeut Bernie 
Feld (Steve Carell), vindt ze het 
tijd om actie te ondernemen. Ze 
haalt haar man over om samen 

met haar richting het plaatsje 
Great Hope Springs te vertrek-
ken, waar ze een week lang hu-
welijks- en sekstherapie volgen 
van de befaamde relatiecoach. 
De week ontpopt zich tot een 
spannende, verrassende, maar 
bovenal hilarische ontdekkings-
reis, waarbij Kay en Arnold el-
kaar op een heel andere manier 
leren kennen.

De Rotterdamse vrienden Ge-
rard, Leo, Kees en Nico werken 
gebroederlijk samen in de ga-
rage van Gerard, maar de zaken 
gaan niet al te best. 

Het viertal komt op het lumineu-
ze idee zich te laten sponsoren 
en mee te doen aan de marathon 

Première De Marathon  
van Rotterdam om op die manier 
de garage van de ondergang te 
redden. 
Voor de maten staat er met de 
voorbereidingen op deze pres-
tigieuze loop en het redden van 
de garage echter meer op het 
spel dan alleen het halen van de 
finish...

Savoy Jazzband brengt kleur
Limmen - In september 2009 
startte een aantal doorgewin-
terde jazzmuzikanten de Savoy 
Jazzband, genoemd naar de be-
roemde danszaal in New York. In 
tegenstelling tot de Cotton Club 
mochten in de Savoy blanke en 
zwarte mensen samen dansen.  
De naam Savoy past goed bij de 
band omdat ondanks het ver-
schil in kleur, karakter en klank 
de bandleden er toch een mooi 
geheel van weten te maken.
De muziek bestaat naast beken-

de en minder bekende standards 
ook uit eigen arrangementen van 
de hand van saxofoniste Marian 
Huiberts. Francina van Batum 
neemt met haar donkere stem 
de zangpartijen voor haar re-
kening. Verder bestaat de band 
uit Cees van Nieuwburg op de 
drums, Henk de Leeuw op toet-
sen en Dennis Babel op de bas.
Het optreden is op zondag 14 
oktober vanaf 16.00 uur in de 
Vredeburg op de Dusseldorper-
weg 64. De toegang is gratis.

vang 21.00 uur, toegang gratis. 
Op zondag 14 oktober is er de 
eerste in een reeks zondagmid-
dagactiviteiten. Dit kan van alles 
zijn: dichters, muzikanten, thea-
ter, kunstenaars et cetera Aan-
vang 14.00 uur. 

boeken, huishoudelijke appa-
ratuur of kleine meubels heeft 
waar men van af wilt... Neem 
contact op met C-squad via 
rommelmarkt@c-squad.nl of bel 
0251-659333 na 20.00 uur.

Het is bovendien mogelijk de 
spullen op te laten halen. Op 
vrijdagavond 26 oktober kunnen 
vanaf 19.00 uur eveneens spul-
len gebracht worden naar Ont-
moetingscentrum Geesterhage 
in Castricum. 
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Scheerman Isolatie maakt 
oude woning comfortabel

Castricum - Woningen en ge-
bouwen worden tegenwoor-
dig steeds vaker geïsoleerd. Bij 
nieuwbouwprojecten, maar ook  
bij oudere woningen en gebou-
wen, die voor 1975 gebouwd zijn. 
Een oudere woning kan een heel 
karakteristieke uitstraling heb-
ben, maar ongemakken zoals 
tocht horen er ook bij. Hierdoor 
verliest de woning veel warm-
te, wat nadelig is voor het milieu 
en de portemonnee. Scheerman 
Isolatie is gevestigd in Castricum 

en is gespecialiseerd in de na-
isolatie van woningen en gebou-
wen die voor 1975 gebouwd zijn. 

Isolatie binnen een dag 
,,Wij bieden de meest effectie-
ve manier van isoleren voor een 
spouwmuur of vloer zonder iso-
latie”, vertelt Wayne Scheerman, 
mede-eigenaar van het bedrijf. 
Samen met zijn broer John runt 
hij het isolatiebedrijf. 
,,Doordat onze medewerkers 
goed opgeleid zijn tot isolatie-

specialisten, isoleren zij een 
spouwmuur of vloer al binnen 
een dag. Bewoners zitten niet 
lang in de rommel en besparen 
meteen op hun energiekosten.” 
Voor veel bewoners zijn de oplo-
pende kosten een reden om het 
huis alsnog juist te laten isoleren. 
,,Energiekosten zijn de afgelopen 
tien jaar verdrievoudigd. De ver-
wachting is dat deze kosten de 
komende jaren alleen maar zul-
len toenemen. Bewoners voelen 
dit in hun portemonnee.” Scheer-
man belooft dat bewoners 30% 
op de energierekening kunnen 
besparen. ,,Natuurlijk is het aan-
leggen van isolatie een uitgave, 
maar het betaalt zich in drie tot 
vier jaar terug.” 

Voor spouwmuurisolatie werkt 
Scheerman Isolatie met HR EPS 
– grijze parels in combinatie met 
een latex bindmiddel. Voor vloe-
risolatie hebben diverse oplos-
singen afhankelijk van de situ-
atie. Een nageïsoleerde spouw-
muur of vloer draagt bij aan een 
beter milieu omdat het energie 
bespaart. ,,Deze isolatietechniek 
bespaart bewoners aanzienlijk 
op hun stookkosten. Scheerman 
Isolatie bezit alle benodigde cer-
tificaten en is IKOB-BKB en KO-
MO gecertificeerd. Het bedrijf 
is aangesloten bij brancheorga-
nisatie Venin.” Voor meer infor-
matie of een vrijblijvende offer-
te: www.scheerman-isolatie.nl of 
bel 0251-830166. 

Wiebelmannetje wiebelt voort

Castricum - Afgelopen zater-
dag las schrijver, tekenaar en 
uitgever Harald Timmer voor uit 
een van zijn boeken ‘het Wiebel-
mannetje’. Vele kinderen gaven 
gehoor aan de oproep van boek-
handel Laan. Het was op de eer-
ste zaterdag van de ‘kinderboe-
kenweek’. Harald komt zelf oor-
spronkelijk uit Limmen en heeft 
zelfs een tijd bij Laan als zater-
dagkracht gewerkt. Het wiebel-
mannetje is een reeks verha-
len over Wiebe, een mannetje 
dat ongelukkigerwijs in een to-
verwolk is terechtgekomen en 
daarna niet meer kan stoppen 
met wiebelen. 

De kinderboekenweek duurt 
nog tot aanstaande zaterdag 

en dan treedt Anita Boots om 
15.00 uur op. Zij gaat als ge-
kleurde heks verkleed en leest 
voor uit haar boek; ‘De gekleur-
de heks’. Heks Niessela is rade-
loos, want al haar toverspreuken 
mislukken. Ze niest als ze tovert, 
waardoor alles een gekke kleur 
krijgt. Ze gaat naar heks Groezel 
en hoopt dat zij haar kan helpen, 
maar ook Groezels spreuk mis-
lukt. Er zijn drie dingen die Nies-
sela en Groezel kunnen helpen: 
een gouden knijper, een gou-
den pan en een gouden haar van 
Kribba, de boze heks. Als belo-
ning wil Groezel een stronkelgie-
ter hebben. Niessela gaat op reis 
om deze dingen te zoeken. Dit 
wordt een spannende zoektocht. 
En of het allemaal lukt...

Eensgezindheid en Excelsior
zaterdag samen in concert
Limmen - Zaterdag 13 oktober 
verzorgen Fanfare Eensgezind-
heid uit Egmond-Binnen en Har-
monie Excelsior uit Limmen sa-
men een concert in de Corneli-
uskerk te Limmen. Excelsior is al 
ruim 87 jaar een begrip in Lim-
men en Eensgezindheid viert 
binnenkort haar 100-jarig be-
staan. Eensgezindheid heeft, on-
der leiding van Jeroen Drenth, 
onder andere ‘Music’ van John 
Miles, ‘We will Rock You’ van 
Queen en ‘Elsa’s Procession’ 
van Wagner op het programma 
staan. Door Excelsior wordt, on-

der leiding van Liesbeth Zonne-
veld, onder andere het ‘Concer-
to d’Amore’ van Jacob de Haan, 
‘Cycles and Myths’ van Nuno 
Osório en ‘The Unexpected Gift’ 
van Leon Vliex gespeeld. En bij 
het werk ‘Oblivion’ van Piazzolla 
treedt Iris de Leeuw als soliste op 
de hobo op. Dit werk, wat zij uit 
haar hoofd speelt, is haar afsluit-
werk voor het behalen van haar 
D-diploma. Aanvang 20.30 uur, 
toegang gratis. 

Puck is de winnares!
Castricum - Bij de septem-
beractie van Klaver Vier is Puck 
Starreveld de winnares gewor-
den. Zij kwam het dichtste bij het 
aantal te raden krijtjes en won 
daarmee een schoolbord. 

Apetrots staat zij voor de etalage 
waar de krijtjes en het school-
bord te zien zijn. Een nieuwe ac-
tie is gestart, kijk in de etalage 
voor de actie van oktober. Klaver 
Vier is te vinden aan de Dorps-
straat 45 in Castricum tegenover 
het Bakkerspleintje en verkoopt 
het mooiste speelgoed. Daar-

naast zijn hier kunstzinnige voor-
werpen en cadeaus te koop die 
veelal gemaakt zijn door mensen 
met ene beperking.

Parre outlet

Parre wonen

SmidSe 3a  HeemSkerk

alleen oP zaterdag geoPend

www.Parre.nl

Trap* stofferen
e 275,-

Incl.: Tapijt naar keuze, verlijmen en leggen
* 13 treden, dicht
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Rolstoel voor Seppe in zicht
Uitgeest - De inzamelingsactie 
voor een rolstoel voor Seppe ten 
Cate vordert gestaag. Dankzij di-
verse acties is inmiddels 1500 
euro ingezameld voor de gehan-
dicapte Seppe, die zo graag met 
zijn rolstoel wil stunten op de 
skatebaan.
IJs en Koffiehuijs De Florijn bij-
voorbeeld hield een leuke actie. 
De hele zomervakantie heeft er 
een bus gestaan voor geld voor 
Seppe, hierin is veel gedoneerd, 
in totaal 150 euro. De ijssalon 
zelf heeft ook nog een donatie 
gedaan. Seppe heeft dit geld zelf 
opgehaald en ook nog een lek-
ker ijsje gekregen. Hij was na-
tuurlijk erg blij en wil iedereen 
bedanken voor de donaties in 
de bus.
Loliyo dameskleding en Vispa-
leis Veerman bij het station van 
Uitgeest hielden ook een actie.  
Jeroen Veerman was heel crea-
tief en heeft zelf een mooie geld-

bus voor Seppe gemaakt. 
Ook tijdens de Huttenweek is 
actie gevoerd voor de rolstoel. 
Kinderen konden hun lege fles-
sen in een zelf getimmerde bak 
doen. Ook hebben vriendinnen 
koekjes en drinken verkocht. Bij 
de huttenweek is in totaal voor 
59,90 aan lege flessen ingele-
verd. Samen met de opbrengst 
van de koekjes en het drinken 
kreeg Seppe 75 euro. Alweer een 
heel mooi bedrag! 

Kinderkledingbeurs van 
De Kinderkledingkast
Uitgeest - Na het succes van 
de drie voorgaande beurzen , is 
het 12 oktober weer zover! Een 
herfst- en winterbeurs met kin-
derkleding, kinderschoenen, 
speelgoed en zwangerschaps-
kleding die zeker een tweede 
ronde meekan. De Kinderkle-
dingkast vindt plaats op vrijdag-
avond 12 oktober van 18.30 tot 
21.00 uur  in harmoniegebouw 
De Opmaat aan de Zienlaan te 

Uitgeest. De vorige drie beurzen 
waren een groot succes! Er zijn 
zoveel leuke reacties, van men-
sen  die komen winkelen en van 
mensen die spullen verkopen. 
De kledingrekken zijn dan ook 
weer met veel meters uitgebreid. 

De Kinderkledingkast brengt 
vraag en aanbod bij elkaar. We 
werken volgens het principe: 
Drop and Shop. Zelf spullen in-

brengen kan namelijk ook, maar 
is niet verplicht. De verkoper 
hoeft niet zelf achter een kraam 
te gaan staan, dat doet de or-
ganisatie. De verkoper bepaalt 
zelf de prijs en vermeld deze op 
de artikelen. De organisatie van 
De Kinderkledingkast hangt alle 
spullen overzichtelijk op maat en 
opent de deuren op vrijdagavond 
voor de verkoop.
Het gaat nadrukkelijk om kle-
ding, schoenen en speelgoed 
van goede kwaliteit en die in het 
huidige modebeeld passen; het 
hoeft niet per se merkkleding 
te zijn.  Veel ouders weten uit 
ervaring dat hun kleintjes snel 
uit hun garderobe groeien. Jas-
sen, broeken, shirts en schoenen 
hangen vervolgens zo goed als 
nieuw in de kast. 
Dit geldt ook voor zwanger-
schapskleding. Deze kleding is 
vaak maar kort gedragen, dus 
daar kan je iemand anders heel 
blij mee maken. Omdat de spul-
len nog makkelijk een twee-
de ronde meekunnen, wordt De 
Kinderkledingkast gehouden.

Mensen die kinderkleding willen 
verkopen kunnen de werkwij-
ze en voorwaarden opvragen via 
kinderkledingkast@gmail.com. 
Ze zijn ook te vinden op Face-
book en Twitter.

Weer breakdancelessen 
bij Kindervreugd
Uitgeest - Vanaf zaterdag 13 
oktober begint speeltuinvereni-
ging “Kindervreugd” in Uitgeest 
weer met het breakdancen. Tij-
dens de lessen leren de kinde-
ren je alles over deze funky en 
acrobatische dansstijl. Ze wer-
ken aan kracht, conditie, lenig-
heid en natuurlijk ritmegevoel. 
Dit jaar krijgt breakdancer Joe-
ri versterking van zijn maat Niels 
en zij hebben besloten de groep 
in tweeën te delen. Beginners 
krijgen les van 10.00 tot 11.00 
uur en de gevorderden van 11.00 
tot 12.00 uur. 
Voor informatie kunt u terecht 
op www.speeltuinuitgeest.nl 
of stuur een mail naar info@ 
speeltuinuitgeest.nl.

Uitgeest - Voor veel mensen 
is een sportschool niet de plek 
waar zij zich prettig voelen, ter-
wijl ze wel graag aan sport zou-
den willen doen. The Workout 
creëert een gezellige plek waar 
een ieder zich ontspannen voelt 
en zich vrij voelt om te komen 
sporten, in welke les dan ook. 
Doelgericht bewegen, goed in je 
vel zitten, ontspannen en voor-
al gezellig samen sporten, dat is 
het idee van The Workout. 
Naast de Total Body lessen voor 
de dames begint The Workout 
nu ook met speciale lessen voor 
de heren en de Danceworkout 
voor iedereen tussen de 12 en 
15 jaar.
Crosstraining is de nieuwste ra-
ge van dit moment. Crosstraining 
gaat terug naar de basis en gooit 
alle fitness apparatuur over-
boord. No Machines, no mirrors, 
no excuses. Met beperkte mid-
delen werken, maar met heel 

veel variatie en creativiteit. We 
combineren krachttraining, trai-
nen met het eigen lichaamsge-
wicht, vechtsport, gymnastiek, 
roeien en hardlopen. En gaan 
een paar flinke stappen verder. 
Dus wees bereid minimaal 200% 
te geven. Iedere dinsdagavond 
in de gymzaal van basisschool 
de Wissel in Uitgeest.
Ook begint The Workout met een 
Danceworkout, voor iedereen 
tussen de 12 en 15 jaar. Street-
dance, kracht en conditie, alles 
in één. Spetterende moves op 
heerlijke muziek en een beetje 
kracht- en conditie training. Kom 
snel met je vriendinnen en vrien-
den meedoen.
Deze les wordt gegeven op don-
derdagavond van 19.00 tot 20.00 
uur in de gymzaal van basis-
school de Wissel in Uitgeest.
Kijk voor meer informatie of het 
complete lesrooster op www.
theworkout.nu.

Nieuwe lessen bij The 
Workout in Uitgeest

Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdspelers van hoc-
keyvereniging MHCU ziet er 
komende zaterdag alsvolgt 
uit:

Thuis	
09:00 ME4 - Castricum ME6
09:00 ME2 - Haarlem ME3 
09:00 MF1 - Uitgeest mix 
10:15 M8D1 - Westerpark 
M8D1
10:15 JE1 - Rood-Wit JE1 
11:30 JD2 - Amsterdam JD4
13:00 MC2 - Purmerend MC4
14:30 MB1 - Hisalis MB1 
16:00 JC1 - Bloemendaal JC6
17:30 MA1 - Alliance MA4

Uit 
09:00 ME3 - Strawberries 
ME5
09:00 MixF1 - Uitgeest MF1
09:45 ME1 - WFHC Hoorn 
ME1
10:15 JE3 - Rood-Wit JE6 
10:15 M8D2 - Reigers M8D2 
12:15 JD1 - Alkmaar JD4 
12:45 MD1 - AMVJ MD2 
13:30 MC1 - Abcoude MC2 
14:30 JB1 - Heerhugowaard 
JB1
14:45 MB2 - Alliance MB8 
 
Zondag	14	oktober

Uit
14:30 D1 - Kraaien DJ1 
16:00 HA - FIT HB

Speelschema 
jeugdhockey 

MHCU



pagina 10 10 oktober 2012

Uitgeest - Ze groeide op in Ver-
eeniging, een stad met 350.000 
inwoners in de Zuid-Afrikaanse 
provincie Gauteng, 80 kilometer 
ten zuiden van Johannesburg. 
Samen met Vanderbijlpark en 
Sasolburg vormt Vereeniging de 
Vaal driehoek. Dit is een belang-
rijk industriegebied voor onder 
meer ijzer, staal, olie en kolen. 
Barbara Zindel-McDonald 
woonde in de wijk Three Ri-
vers en ging naar een middel-
bare school waar Engels gespro-
ken werd. Haar ouders werden 
er beiden geboren. Haar moe-
der was zelfs van Nederlandse 
afkomst en had als meisjesnaam 
(kan het nog Hollandser?) Jor-
daan. Haar vader was van Schot-
se afkomst. 

Toen de Nederlandse Erik Zin-
del zijn HTS had afgemaakt, ver-
trok hij naar Zuid-Afrika om er 
te werken en daar ontmoette 
hij Barbara. Het klikte en een-
maal terug in Nederland stelde 
hij Barbara voor naar ons land te 
komen en daar had ze wel oren 
naar. Barbara: “Een vriendin van 
mij ging een jaar naar Europa en 
dat leek me geweldig, dus met 
dat in mijn achterhoofd zei ik ja, 
ik ging het avontuur tegemoet.”
Toch ging ze nog terug om haar 
opleiding SPD af te maken maar 
daarna kwam ze weer om defi-
nitief te blijven. Eerst woonden 
ze in Delden, in het Oosten van 
het land waar wel vreemd werd 
gekeken naar die buitenland-
se. Er was een hoop gedoe rond 
de aanvraag van haar verblijfs-
vergunning, die door onwillige 
ambtenaren onnodig lang bleef 
liggen. Maar Barbara liet zich 
niet uit het veld slaan en nam 
kordaat het heft in handen.
Barbara: “Wilde ik hier blijven 

Vanuit den verre (3)

Zuid-Afrikaanse 
Barbara in Uitgeest

dan moest ik een baan hebben, 
maar omdat ik minder goed Ne-
derlands sprak, was dat niet een-
voudig. Met een handvol kwart-
jes ben ik in Hengelo een tele-
fooncel ingedoken en heb met 
de Gouden Gids in de hand ge-
beld naar allerlei administratie-
kantoren.”
Haar vastberadenheid werd be-
loond en ze kon aan de slag in 
Almelo. Later kreeg Erik in het 
Westen een baan. In Uitgeest 
lukte het wel om een vaste ver-
blijfsvergunning te krijgen en 
mocht ze een Nederlands pas-
poort aanvragen.
Ze is blij met de vrijheid in Ne-
derland en vindt het hier rede-
lijk veilig, in Zuid-Afrika loop je 
niet op straat. Niet alleen om-
dat het onveilig is maar ook om-
dat de afstanden niet te belopen 
of te befietsen zijn, zonder auto 
ben je nergens. “En dan de luxe 
van zoveel goede en betaalbare 
scholen in de buurt, wij realise-
ren ons niet hoe goed het gere-
geld is in dit land. Onze drie kin-
deren konden door het weiland 
naar school fietsen, waar vind je 
dat?”

Toch liggen haar roots in Zuid-
Afrika en hoewel ze zich volledig 
heeft aangepast, zijn er ook din-
gen die ze mist. Het buitenleven 
en de spontaniteit, ze lacht: ”Hier 
moet je een afspraak maken en 
dan kun je als je geluk hebt over 
twee maanden iets vastzetten, 
daar heb je binnen een dag iets 
geregeld.”
Wat ze ook mist is de ruimte en 
de ongerepte natuur. Toen ze 
bezoek uit Zuid-Afrika kreeg 
en met hen wilde gaan picknic-
ken, fietsten ze kilometers ver, 
op zoek naar een stil stukje om 
neer te strijken, maar vonden 

niks. “Hier is geen niemandsland 
en dat is juist zo mooi daar, zo’n 
droog, rood landschap…..” 
In 2007 is het hele gezin met va-
kantie naar Zuid-Afrika geweest, 
er woont een broer met zijn ge-
zin en nog wat neven, nichten en 
een tante, dus er is altijd een ver-
blijfplaats.
Haar dochter Tanya is er zelfs 
drie maanden geweest en vond 
het geweldig, ze vroeg zich af 
waarom haar moeder er ooit was 
weggegaan.

Eigenlijk is ze in Uitgeest pri-
ma op haar plek, maar dan: “O 
ja, weet je wat ik ook mis, die 
hompen vlees met vet. Ik heb 
hier wel geleerd minder vlees te 
eten maar bij een Zuid-Afrikaan-
se slager in Gelderland kun je 
‘boerewors’ bestellen, een grove 
saucijs met speciale kruiden. Die 
vries ik in en eet dan een heel 
seizoen heerlijk Zuid-Afrikaans 
vlees op de barbecue.” (Monique 
Teeling)

Aaanrijding 
met letsel
Uitgeest - Zaterdag omstreeks 
16.00 uur is een kettingbotsing 
ontstaan op de A9 ter hoogte 
van hm-paal 59.7. Eerst ontstond 
een kopstaart aanrijding tus-
sen twee auto’s. Hierdoor moes-
ten achterop komende auto’s af-
remmen. De eerste vijf automo-
bilisten lukten het tijdig te stop-
pen doch de zesde lukte dat niet. 
Hierdoor schoven de zes auto’s 
tegen elkaar. Twee inzittende van 
verschillende auto’s raakten ge-
wond en zijn naar een zieken-
huis vervoerd.

Quo Vadis
nevel verhult  sloten en vaarten
verbergt het leven op het water
de noordenwind wakkert aan

in het open landschap

watermolens  met zoevende wieken
spatten valschaduw op de boerderij 

trots wappert de vlag op de bovenkruier,
vier gekleurde leeuwen wijzen de weg

een wit gevaarte doemt op in de mist
oogstrelend  kraakhelder silhouet,

markering van een dorpsverbinding 

de valbrug,
herlevende schoonheid 

als Feniks uit zijn as verrezen

pedalen bewegen ritmisch op en neer
tillen de reiziger over het waterpeil

trappend tussen kettingen en schoren  
de krakende val passerend

klassiek entree van Uitgeest
begroet de zwoegende fietser  

met een glimlach

Dorothé Rodenburg-Glorie

Gedicht over Uitgeest

Uitgeest - De oproep voor gedichten over Uitgeest die wij plaatsten 
resulteert deze week in de inzending van Dorothé Rodenburg-Glorie 
met een tekening van Jan Deckwitz. De betekenis van de titel is ‘Waar 
gaat gij heen?’ Een gedicht over de toekomstige ophaalbrug (voor fiet-
sers) als entree van Uitgeest komende vanuit Akersloot. De ontwerper 
van deze brug is kunstenaar Jan Deckwitz. Heeft u een gedicht over 
Uitgeest op de plank liggen of inspiratie om een mooi gedicht te ma-
ken? Stuur ‘m naar redactie@uitgeestercourant.nl.

Workshop Assertiviteit 
in bibliotheek Uitgeest
Uitgeest - In Bibliotheek IJmond 
Noord, vestiging Uitgeest wordt 
op dinsdag 16 oktober een 
workshop gegeven over asser-
tiviteit. De workshop wordt ge-
geven door Moni Hanasbei, pre-
ventiemedewerker van Context. 
Mensen bij wie assertief reage-
ren niet vanzelf gaat, voelen zich 
vaker schuldig, minderwaardig, 
of somber. Dat levert ze onno-
dig veel spanning en stress op. 
Terwijl er heel goed te werken 
is aan de vaardigheden waar-
mee je je assertiever opstelt. Op 
een goede manier voor uzelf op-
komen en tegelijkertijd rekening 
houden met anderen is een he-
le kunst. In deze workshop leert 
u welke verschillende assertieve 
stijlen er zijn en welke uw voor-

keur heeft. U leert hoe u op een 
assertieve manier uw wensen 
kenbaar kan maken, waardoor 
u minder gespannen bent als u 
voor uzelf moet opkomen.
“Hoe zeg ik wat ik wil” is het 
motto van deze workshop.
De workshop is een éénmalige, 
informatieve bijeenkomst van 2 
uur, waarin kort en krachtig ken-
nisgemaakt wordt met het the-
ma Assertiviteit. Datum: dins-
dag 16 oktober. Tijd: 19.30-21.30 
uur. Plaats: Bibliotheek IJmond 
Noord, vestiging Uitgeest. Toe-
gang: 3 euro; met bibliotheekpas 
2 euro. Maximaal 15 deelnemers. 
Reserveren bij de klantenservice 
van één van de bibliotheekves-
tigingen. Meer informatie: www.
bibliotheekijmondnoord.nl. 
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Uitgeest - Zoals ouders zich bij 
het consultatiebureau graag la-
ten adviseren rondom alles wat 
zij willen weten betreffende hun 
baby, zo gewoon zou het ook 
moeten zijn alles te vragen bij 
het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin (CJG) als hun kinderen ouder 
worden. Als ouders kun je je wel 
eens afvragen of je wat het op-
voeden betreft goed bezig bent  
en maak je je wel eens zorgen 
over de ontwikkeling van je kind. 
Advies van mensen, die er po-
pulair gezegd voor gestudeerd 
hebben, kan dan een oplossing 
bieden.
Het was minister André Rouvoet, 
minister voor Jeugd en Gezin on-
der het kabinet Balkenende IV, 
die het initiatief nam tot het op-
richten van Centra voor Jeugd en 
Gezin in het gehele land. Bij de-
ze centra kunnen ouders, kinde-
ren en jongeren terecht met al-
lerlei vragen over opvoeden en 
opgroeien. Uit cijfers is geble-
ken dat er per jaar 50 kinderen 
dood gaan naar aanleiding van 
problemen. Dat zijn er 50 te veel. 
Genoemde centra zijn opgericht 
om vroegtijdig problemen de 
baas te worden. 
De vier IJmondgemeenten: Be-
verwijk, Velsen, Heemskerk en 
Uitgeest hebben ieder een eigen 
CJG inlooppunt. De IJmondge-
meenten werken samen met or-
ganisaties op het gebied van de 
jeugdgezondheidszorg, jeugd-
hulpverlening, maatschappe-
lijk werk, welzijn en onderwijs. 
Het is één groot samenwerkend 
netwerk oftewel het zijn part-
ners, die samenwerken. Zij bie-
den informatie, advies en bege-
leiding en geven hulp aan jeug-

Wethouder Arnold Sely reikt partnerlogo’s uit

Ook advies in De Vrijburgschool
digen en gezinnen. Al deze orga-
nisaties zijn herkenbaar door het 
CJG-partnerlogo. 

Professionele deskundigen
Het was wethouder Arnold Se-
ly, die in het kader van de lan-
delijke Week van de Opvoeding 
(1 tot 7 oktober) woensdag 3 ok-
tober een CJG-partnerlogo op-
plakte bij de basisschool De Vrij-
burg. Vele moeders waren daar-
bij aanwezig. Het logo betekent 
dat ouders en ook kinderen zelf  
bij deze school met vragen kun-
nen komen of hun problemen 
kunnen voorleggen. Er zal indien 
nodig worden doorverwezen 
naar professionele deskundigen, 
een pedagoog bijvoorbeeld. Se-
ly plakte het zogenoemde part-
nerlogo woensdag eveneens op 
bij het consultatiebureau van de 
Jeugd Gezondheidszorg Kenne-
merland aan de Graskamplaan 
in Uitgeest.  

Opvoeden is moeilijk 
Opvoeden is belangrijk, maar o 
zo moeilijk. Ouders, die het op-
voeden reeds achter de rug heb-
ben, zullen zich wel eens afvra-
gen of zij het goed hebben ge-
daan. Schroom moet je overwin-
nen voordat je om advies gaat 
vragen, maar in het belang van 
het kind is het raadzaam om 
je ongerustheid bespreekbaar 
te maken. Vragen waar ouders  
mee zitten, zijn onder meer: 1) 
Mijn kind is extreem verlegen, 
wat doe ik daar aan? 2) Ik ben 
bang, dat mijn kind adhd heeft. 
Kan ik dat laten testen? 3) Ik 
vind het zo erg, dat mijn kind ge-
pest wordt. 4) Mijn zoon maakt 
moeilijk vrienden. Wat kan ik 

doen? 5) Mijn kind plast nog 
steeds in bed. 6) Mijn kind luis-
tert niet. 7) Mijn zoon hangt veel 
te veel voor de tv en is constant 
aan het computeren. 8) Het is 
heel moeilijk communiceren met 
mijn dochter. 9) Hoe leer ik mijn 
kind goed om te gaan met geld? 
Ook jong volwassenen (tussen 
18 en 23 jaar) kunnen zelf  of hun 
ongeruste ouders aankloppen bij 
het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin. Vragen als 1) Mijn dochter is 
veel te jong om al samen te wo-
nen of 2) Mijn zoon van achttien 
heeft nu al een schuld. Hoe los 
ik dat op? 
Zonder schroom even binnen-
stappen bij een gebouw, waar je 
het bekende CJG-partnerlogo op 
de voordeur ziet. Dan kan er veel 
ongerustheid en ellende voorko-
men worden. (Marga Wiersma)         

Wethouder Arnold Sely legt aan leerlingen en ouders van De Vrijburgschool uit wat het CJG partnerlogo 
precies betekent

Wie dit logo op de voordeur van 
een gebouw ziet staat, kan zon-
der schroom naar binnenstappen 
met vragen en problemen 

Uitgeest - Over een maand-
je verwezenlijkt Annemarie van 
Velzen één van haar dromen: het 
lopen van de New York City Ma-
rathon. Ze koppelt die droom aan 
een goed doel: Run4Schools.
Annemarie van Velzen (45) werd 
bekend als de schrijvende atlete. 
New York City wordt op zondag 
4 november haar achtste mara-
thon, en vorig jaar voltooide ze 
haar eerste boek: ‘De geboorte 
van een Marathon’.
Van Velzen heeft zich altijd sterk 
gemaakt voor goede doelen, en 
steunde in het verleden meerde-
re acties. Dit keer heeft ze zich 
verbonden aan Run4Schools, 
waarmee ze in aanraking kwam 
door haar connectie met Bram 
Bakker, psychiater, atleet en 
eveneens auteur.
Bakker wees de Uitgeestse op 
Run4Schools, een organisatie 
die zich sterk maakt voor kin-
deren in met name Zuid-Afrika. 
,,Door middel van sport wordt 
geprobeerd de kinderen weg te 
houden van drugs en crimina-
liteit. Dat gebeurt onder ande-
re door een soort naschoolse 
sportopvang’’, aldus Van Velzen.
Uiteraard is daarvoor financiële 
ondersteuning nodig, en daarbij 
wil Van Velzen graag de helpen-

de hand toesteken. Of in haar 
geval een helpende voet. Alle 
opbrengsten van haar optreden 
in New York komen ten goede 
aan Run4Schools.
Zo heeft ze onder andere de me-
dewerking van Jumbo Super-
markt Uitgeest met een actie 
met statiegeldbonnetjes. Verder 
is er een speciale website, waar 
belangstellenden de activiteiten 
van Annemarie van Velzen kun-
nen ondersteunen: www.runny-
cm4schools.nl en daar doorklik-
ken naar de naam van Van Vel-
zen.

Schrijfster Annemarie van Velzen:

New York City Marathon 
voor goed doel

Mannen, zin om te spelen?
Uitgeest - Ben jij altijd de grap-
jas op verjaardagen? Luiste-
ren vrienden altijd geboeid naar 
jouw verhalen? Geniet je als alle 
ogen op jou gericht zijn? En lijkt 
het je leuk om voor een publiek 
toneel te spelen? Stel je voor: de 
lachers op je hand als je opkomt, 
een liefdesscène, de held aan 
het eind en het verdiende ap-
plaus dat je mag ontvangen… Is 
dit je droom? Waarom zou je dan 
niet meedoen bij Toneelvereni-
ging Genesius Uitgeest? 
Er zijn momenteel maar twee 
mannen en die hebben het nog-
al zwaar met al die vrouwen. Bo-
vendien is een toneelstuk moei-
lijk uit te zoeken met weinig 
mannen. De twee heren moeten 
bij elk stuk aanwezig zijn, want 
een spel zonder hen is als bier 
zonder schuimkraag. Zij zouden 
ook wel eens een keer vrij willen, 

dus zou jij willen helpen om de 
druk te verlagen? Of wil je een 
keer komen kijken en zien hoe 
zij zich staande weten te houden 
tussen al die vrouwen? Dan ben 
je welkom om een repetitie bij te 
wonen op donderdagavond van-
af 20 uur in Dorpshuis De Zwaan 
te Uitgeest. Natuurlijk kun je ook 
naar de uitvoering kijken op 15 
en 16 december. 
Dus, mannen uit Uitgeest en 
omstreken van 18 jaar en ouder, 
twijfel niet en kom langs. Kijken 
kan altijd en hopelijk voel jij die 
heerlijke toneelkriebels. Probeer 
het, misschien ben je wel een ta-
lent!
Dorpshuis De Zwaan vind je aan 
de Middelweg 5 in Uitgeest. Voor 
informatie mail je naar: info@ge-
nesiusuitgeest.nl. Of bel je met 
voorzitter Carina Hoope, tel. 06-
23799999. 

Toneelgroep Genesius speelde vorig jaar ‘Gebroken IJs’
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Tafeltennisnieuws
Uitgeest - Evenals vorige week 
behaalde het eerste team een 
8-2 overwinning. Deze keer was 
Nootwheer uit Purmerend het 
slachtoffer. Henk Spoelstra en 
Patrick Schuddeboom behaal-
den beiden de volle score, hoe-
wel de tegenstanders zich be-
paald niet snel gewonnen gaven. 
Pim Koelman moest het ontgel-
den, want twee van zijn tegen-
standers wilden niet met le-
ge handen naar huis. De dub-
bel kwam ook nog in Uitgeester 
handen, omdat het duo Spoel-
stra/Schuddeboom keurig in vier 

games het punt veroverden.
Het tweede team kwam deze 
week na een 3-4 tussenstand 
prima terug tegen US13, want 
uiteindelijk stond er een 6-4 
overwinning genoteerd. Ruud 
Pel was de zwakste schakel de-
ze keer, want hij kon slechts één 
partij winnen. Henk Pel deed het 
iets beter met twee overwinnin-
gen, waarna Roger Schudde-
boom op zijn eigen manier alle 
drie de Amsterdammers het na-
kijken gaf.
Fusia 1 moest het deze week 
ontgelden tegen een sterk Uit-

Nieuws van de Bridgeclub
Uitgeest - Het was de avond dat 
Ajax in eigen huis, de Arena, een 
flink pak slaag kreeg van een 
niet op volle krachten spelend 
maar desalniettemin superieur 
Real Madrid. Ik heb het natuur-
lijk niet gezien, we waren aan 
het bridgen, maar ik kan me zo-
maar voorstellen dat Tobias Sana 
voor aanvang van de wedstrijd 
vol ontzag aan meneer Ronaldo 
een handtekening vroeg! En dan 
is het daarna toch wat lastig om 
met een instelling van ‘we vre-
ten ze helemaal op’ het veld in 
te gaan. Stel je voor dat Ronaldo 
na een ietwat scherpe sliding die 
handtekening terugvraagt!
Op diezelfde avond speelden 
Klaas de Groot en Peter Kossen 
de gehele A-lijn naar de galle-
miezen. Met schijnbaar speels 
gemak scoorden zij ruim 70% 
waar de rest van de A-lijn bleef 
hangen op zo’n 48 tot 52%.  Het 
zou natuurlijk kunnen dat zij toe-
vallig speelden tegen louter te-
genstanders uit de onderkant 
van ‘het rechter rijtje’ maar dat 
was in het geheel niet het geval. 

Gewoon superieur gespeeld dus, 
hulde! Handtekeningen hoeven 
de heren, waarvan we natuur-
lijk al wisten dat ze een kaartje 
kunnen leggen, vooralsnog niet 
te geven.

Kijken we nog iets verder (dan 
de neus lang is) dan zien we dat 
ook in de C-lijn er een aantal 
grootverdieners is. Toos en Jaap 
Schalk en Joke Jacobs-Jeanne 
Admiraal scoren een dikke 65+ 
en samen met Floor Twisk-Theo 
Vijn winnen ze niet alleen de 
dagprijs maar gaan zij ook aan 
de leiding in deze eerste periode. 
Promotie lonkt.
Ten slotte noem ik Dick Hendrik-
se. Op dit moment geen lid van 
een partnership, maar wel veel 
spelend als invalmaat. Met An-
nie Bleeker leverde dat al twee 
superscores op, en ook met Ton 
Brakenhoff wordt gewoon ge-
wonnen met een score die neigt 
naar de 60%.
En een tweede tenslotte: A-lij-
ners,  spreken we af dat we vol-
gende week (en de weken daar-

opvolgend) er in gaan met de 
instelling: ‘We vreten ze op!’. 
En met ‘ze’ bedoel ik natuurlijk 
Klaas en Peter (wie van de twee 
we nu met Ronaldo moeten ver-
gelijken laat ik aan de verbeel-
ding van de lezer over).

De uitslagen:

A-lijn: 1 Klaas de Groot-Peter 
Kossen 70,92%; 2 Harry Twaalf-
hoven-Eric Molenaar 52,42%; 3 
Henk Groen-Herman v Sambeek 
50,33%. 
B-lijn: 1 Ria Beerens-Riet Me-
ijer 61,11%; 2 Gerda Geukes-Ans 
Stephan 58,33%; 3 Agnes Apel-
doorn-Milja vd Booren 53,47%.
C-lijn: 1 André Hermans-Bert 
vd Pol 57,64%; 2 Auke Hulshof-
Gonny Hulshof 57,29%; 3 Wim 
Hoogeboom-Nico Molenaar 
56,94%.
D-lijn: 1 Toos Schalk-Jaap 
Schalk 67,36%; 2 Joke Jacobs-
Jeanne Admiraal 65,00%; 3 Floor 
Twisk-Theo Vijn 59,03%.
E-lijn: 1 Dick Hendrikse-Ton 
Brakenhoff 57,29%; 2 Ineke 
Pabon-Martin Pabon 56,77%; 3 
Tineke Ruys-Riny v Wijk 55,00%. 
(Paul Wijte)

geest 3. Alleen Marcel Couwen-
berg en Nico Baltus leverden 
een punt in, maar Dennis Jans-
sen had slechts eenmaal enige 
moeite met een IJmuidenaar. Het 
team kwam met een prima 8-2 
overwinning thuis.

Het vierde Uitgeestteam had 
deze week haar dag niet. Maar 
liefst alle partijen gingen ver-
loren. Ron van Leeuwen kwam 
nog tweemaal heel ver, maar 
moest toch beide keren in vijf 
games zijn punt afstaan. Huib 
van Leeuwen en Eugenie Rasch 
werden behoorlijk kansloos te-
ruggewezen door de Zaandam-
mers van ZTTC.

Ongelijke strijd van FC 
Uitgeest JG1 tegen VVIJ
Uitgeest - De jongens van de 
JG1 moesten dit weekeinde he-
lemaal naar IJsselstein voor 
een wedstrijd tegen VVIJ. He-
laas bleek al snel dat de tegen-
stander een maatje te groot was. 
Voor ze het wisten stonden ze 
met een nulletje of negen ach-
ter. Dat hadden er makkelijk 
nog veel meer kunnen zijn, maar 
Mart stond prima te keepen en 
voorkwam een nog grotere ach-
terstand. Onze verdedigers Bart, 
Bas en Mark liepen het hele ach-
terveld door, maar de spelers van 
VVIJ liepen deze jongens voorbij 
alsof ze er niet stonden. Midden-
velder Jesse liep zijn longen uit 
zijn lijf door zowel achter ballen 
van de lijn te halen, maar ook in 
de spits om een poging te wagen 

de eer te redden. En ja hoor, zijn 
arbeid werd beloond! Een kei-
harde pegel ging het doel in: 1-9.

Na een korte pauze had Uitgeest 
iets meer vat op het spel en kre-
gen de spitsen Bink en Jamie zo-
waar een aantal kansen. Vooral 
Rens die, omdat hij iets minder 
zicht heeft, op het veld begeleid 
werd door zijn zus, was super 
actief. Zo mooi om te zien hoe 
deze jongen zich positief ontwik-
kelt en elke wedstrijd meer zin in 
het spel krijgt. Door de grote in-
zet van alle spelers, kreeg Jes-
se nog een mooie kans die hij 
gelukkig ook benutte. Ook VVIJ 
maakte nog een aantal treffers, 
waardoor de eindstand op 2-13 
kwam.

Filmopnames bij Jumbo
Uitgeest - Zondag waren er 
de hele dag film opnames bij 
de Jumbo supermarkt voor een 
5 december reclamespotje. Dat 
begon zaterdagavond rond half 
negen al met de voorbereidin-
gen zoals extra licht in de win-
kel en decoratie aan het plafond 
en bij de kassa`s. Zondagoch-
tend ging de winkel om elf uur 

weer open voor de filmploeg. 
Vijf zwarte pieten met een bood-
schappen kar moesten snel de 
winkel in. Daarna gingen ze bin-
nen filmen op diverse plekken 
van de winkel. 

Het filmpje is over ongeveer drie 
weken op televisie te zien (bron: 
mgkmedia.nl/Lucas Hazes)

Auto rijdt door 
na aanrijding
Heemskerk - Vorige week 
woensdag tussen 08.30 en 08.45 
uur vond een aanrijding plaats op 
de Tolweg in Heemskerk tussen 
een personenauto en een fietser. 
Hierbij raakte een 16-jarige fiet-
ser uit Akersloot gewond.
De fietser wilde de Tolweg over-
steken richting de Sandenburg-
laan. Hij reed op het fietspad 
langs de Tolweg. Op het moment 
van oversteken werd de fietser 
van links aangereden. Hij liep 
daarbij letsel op aan zijn rug. Na 
de aanrijding reed de bestuurder 
van de auto door. De auto is van 
het merk Renault en zwart van 
kleur.

De politie zoekt getuigen van de 
aanrijding of mensen die meer 
kunnen vertellen over (de be-
stuurder van) de betrokken au-
to. Zij kunnen bellen met het poli-
tiebureau in Heemskerk via 0900-
8844 of via Meld Misdaad Ano-
niem 0800-7000.

Ongeluk op de N203
Uitgeest - Maandagmiddag 
omstreeks kwart voor vijf vond 
er op de N203 ter hoogte van 
Busch en Dam een kop staart-
botsing plaats tussen twee voer-
tuigen.
Bij het ongeval is niemand ge-
wond geraakt. Rond vijf uur werd 
ook de politie ingeschakeld om 

te helpen bij dit ongeval. Rijks-
waterstaat heeft de ongevalslo-
catie beveiligd met een pijlwa-
gen om opkomend verkeer te 
waarschuwen.
Beide voertuigen raakten door 
het ongeluk flink beschadigd, en 
zijn door een berger afgevoerd. 
(bron: www.112-uitgeest.nl)
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New York City Exchange op Jac. P. Thijsse 

Leerlingen willen schoolresultaten 
laten sponsoren door bedrijfsleven 
Castricum - Vorig jaar moch-
ten leerlingen uit 4vwo zich in-
schrijven voor een uitwisseling 
met Curtis High School op Sta-
ten Island, New York. De eisen 
waren streng: een 7,0 gemiddeld 
op het laatste rapport in de vier-
de, een 7,5 op het eerste rapport 
in de vijfde. 
Daarnaast moest er een motiva-
tiebrief geschreven worden aan 
de docenten van de New York 
City Exchange (NYCE), samen 
met een sollicitatiebrief waarin 
het idee voor het onderzoek van 
het profielwerkstuk werd uitge-
legd. Dit profielwerkstuk moet, 
omdat het gedeeltelijk in sa-
menwerking met leerlingen van 
Curtis High School wordt uitge-
voerd, in het Engels geschreven 
en uiteindelijk ook gepresen-
teerd worden. Vijftien leerlingen 
zijn uitgekozen om mee te doen 

aan dit NYCE-project. Coördina-
tor en docente Sølvi van den En-
de vertelt: “De financiering voor 
de reis wordt niet door de ou-
ders geregeld, maar zal voor-
al bestaan uit fondswerving. Zo 
worden niet alleen de academi-
sche, maar ook de communica-
tieve vaardigheden van de leer-
lingen ontwikkeld en wordt ook 
hun ondernemersgeest aange-
sproken. Het opgehaalde geld 
wordt gebruikt om de reis mo-
gelijk te maken, maar ook om de 
minderbedeelde leerlingen van 
Curtis High School de mogelijk-
heid te geven om naar Neder-
land te komen. Op school wordt 
onder meer een modeshow ge-
organiseerd en de leerlingen 
gaan op markten staan. Op 13 
oktober hebben we een evene-
ment met de naam ‘bake and 
sell’ bij de Vomar in Geesterduin. 

Wij willen verder bedrijven en-
thousiasmeren om ons te steu-
nen. Als eerste school van Ne-
derland willen de leerlingen hun 
schoolresultaten laten sponso-
ren door bedrijven. Ze moeten al 
het gemiddelde cijfer van een 7.0 
naar een 7.5 verhogen, maar ho-
pen dat er bedrijven zijn die elke 
0.1 die zij bovenop die 7.5 weten 
te krijgen zouden willen sponso-
ren. Omdat het de eerste keer is 
dat een school iets dergelijks on-
derneemt om leerlingen te moti-
veren om beter te presteren, ho-
pen wij dat ons project de natio-
nale media kan halen. De namen 
van alle bedrijven die ons spon-
soren zullen vermeld worden bij 
alle activiteiten en evenementen 
die wij organiseren om geld in te 
zamelen.”
Mail voor meer informatie naar 
info@nyceproject.com en de 

leerlingen zijn te volgen via Twit-
ter: @NYCEproject en op www.
NYCEproject.com. 
Op de foto vijftien ambitieuze 
5vwo’ers op het Jac. P. Thijsse 
College Okkie Apeldoorn, Roxa-
ne Biersteker, Jasper den Boer, 

Kim Costerman Boodt, Rianne 
Bouma, Inger van Duuren, Lot-
ta Jense, Luca Leithuijser, Fran-
ka Meijer, Alexander Molendijk, 
Emily Vink, Sanne Wildbret, Jo-
chem Wildeboer en Mike Zuy-
derduin. 

Huisartsen zijn bijgepraat 
Castricum - Vorige week dins-
dag kwamen de huisartsen die 
in Castricum een praktijk heb-
ben bijeen om zich door de ge-
meente te laten informeren over 
de beleidsontwikkelingen in zorg 
en welzijn. Dat gebeurde op ini-
tiatief van de gemeente en on-
der leiding van wethouder Bert 
Meijer. Veranderende wetge-
ving van de kant van de overheid 
heeft effect op de zorg. In het al-
gemeen geldt dat meer taken 
aan de gemeenten worden over-
gedragen, en dat de gemeenten 
een uitgebreider beeld krijgen 
van de inwoners waar het gaat 

om alle vormen van zorg en wel-
zijn. en voor huisartsen, als eer-
stelijns zorgverleners, is het be-
langrijk dat te weten. Tijdens de 
bijeenkomst werd afgesproken 
dat het gemeentelijk Zorgloket, 
de huisartsen, en de samenwer-
kende partijen van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin elkaar beter 
en sneller gaan informeren over 
gesignaleerde problemen bij of 
van inwoners. Het was de eerste 
keer dat een dergelijke bijeen-
komst werd georganiseerd. Af-
gesproken is om voortaan twee 
keer per jaar een bijeenkomst te 
organiseren.

Castricum - Komende weekend 
organiseert de Wandelcommis-
sie Castricum de  Paddenstoe-
lenwandeltocht door het duin-
gebied. 
Vanuit dorpshuis De Kern aan de 
Overtoom 15 zijn routes uitge-
zet. Er zijn routes van 5, 10, 15, 

Paddenstoelenwandeltocht
20, 25 kilometer. Een duinkaart is 
noodzakelijk en aan de startta-
fel verkrijgbaar. Het parcours is 
ongeschikt voor rolstoelgebrui-
kers. Honden mogen aangelijnd 
meelopen. 
Het startbureau is van 9.30 tot 
17.00 uur geopend. 

Politie zoekt getuigen mishandeling
Bakkum - Donderdag deed een 
12-jarige jongen uit Castricum 
aangifte van een mishandeling 
die had plaatsgevonden op dins-

dag 2 oktober omstreeks 14.15 
uur op de Van Oldenbarneveldt-
weg. Het slachtoffer vertelde dat 
hij met twee schoolgenootjes op 

de fiets naar huis reed. Op de 
Van Oldenbarneveldtweg wer-
den zij uitgescholden door twee 
passerende wielrenners. Toen 

het slachtoffer daarop reageer-
de, werd hij bij zijn keel gegre-
pen en van zijn fiets geduwd. 
De tas, die van zijn bagagedra-
ger was gevallen, werd wegge-
schopt. Toen een paar omstan-
ders zich ermee bemoeiden, 

konden de jongens wegfietsen. 
Het slachtoffer liep verschillen-
de kneuzingen op. De politie 
verzoekt eventuele getuigen om 
zich te melden. De politie Castri-
cum is bereikbaar op tel.: 0900-
8844.

Limmen - Richard Bloedjes van 
Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand op 
de hoogte van interessante wee-
tjes en bruikbare tips over diverse 
consumentenzaken. Deze maand 
vertelt hij u meer over de moge-
lijkheden die je als ZZP-er hebt 
om inkomensverlies bij ziekte op 
te vangen.

Het aantal Zelfstandigen Zonder 
Personeel (ZZP’ers) is in de afge-
lopen jaren sterk gestegen. Veel 
vaklieden hebben ervoor geko-
zen zichzelf te verhuren aan aan-
nemers en of particulieren. Eigen 
baas zijn kent vele voordelen. 
Anderzijds doe je veel zekerhe-
den de deur uit. Immers in loon-
dienst wordt je pensioenpremie 
betaald en bij ziekte word je sala-
ris gewoon doorbetaald. Secun-
daire arbeidsvoorwaarden die 
opeens als zelfstandige onderne-
mer niet meer gelden.

Wat heeft dat voor gevolgen 
gehad voor zelfstandigen?
Het is eigenlijk heel simpel; kun 
je als zelfstandige (door een 
ziekte of ongeval) niet werken, 
dan is er géén inkomen.  De ge-
volgen kunnen verstrekkend zijn. 
Buiten dat er geen inkomen is, 
lopen de kosten gewoon door. 
Klanten willen wel geholpen wor-
den, dus moet je mogelijk ie-
mand (tijdelijk) inhuren. Meer 
kosten, maar geen inkomen. Hoe 

ga je dat betalen? Daar moet je 
op tijd over nadenken. Volgens 
de wet heb je nog wel recht op 
een bijstandsuitkering bij ar-
beidsongeschiktheid als zelf-
standige. Echter als je vermogen 
hebt of een partner met inkomen, 
word je gekort met het inkomen 
wat hieruit voortvloeit. 
 
UWV
Een startende ondernemer kan 
zich verzekeren voor arbeidson-
geschiktheid bij het UWV. Dit is 
echter een beperkte dekking die 
niet uitkeert als de ondernemer 
ander passend werk kan verrich-
ten. Komt een ondernemer in een 
rolstoel terecht, dan krijgt hij van 
het UWV geen uitkering. Hij kan 
werk als telefonist of als admini-
stratief medewerker verrichten.  
Begeleiding om weer aan het 
werk te komen of omscholing  
krijgt de zelfstandige niet. 

Is een verzekering bij ziekte of 
arbeidsongeschiktheid duur?
Veel ondernemers denken van 
wel en het is ook geen goedkope 
verzekering. Maar het risico wat 
je loopt, is ook heel erg groot. De 
praktijk leert dat er de laatste ja-
ren veel meer keuze aan scher-
per geprijsde arbeidsongeschikt-
heidsverzekeringen op de markt 
zijn gekomen. Een voordeliger 
alternatief voor een arbeidsonge-
schiktheidsverzekering is een  
ongevallenverzekering. Deze ver-

zekering keert een bedrag uit als 
je blijvend letsel oploopt door 
een ongeval. 

Wilt u weten welke risico’s u kunt 
afdekken voor een betaalbaar 
bedrag? Vraag ons gerust om ad-
vies. Univé Noord-Kennemerland 
is te vinden in Heemskerk aan de 
Maerelaan 6, tel. (0251) 65 70 75 
en in Limmen aan De Drie Linden 
1, tel. (072) 505 35 81.

ZZP-er zonder inkomen bij ziekte
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Leven van de wind
Regio - Vestas Offshore-NL is 
verantwoordelijk voor onder-
houd aan de twee windmolenpar-
ken voor de kust van IJmuiden en 
Egmond. Elke dag varen er twee 
speciaal voor dit werk gebouwde 
schepen vanuit de derde haven in 
IJmuiden uit, om de ploegen ser-
vicemonteurs naar hun werk te 
brengen. 
Zo’n 12 mijl op zee, op 75 meter 
hoogte voeren de servicemon-
teurs in koppels van twee de on-
derhoudswerkzaamheden uit.
Dit bijzondere werk kent vele uit-
dagingen, mede omdat allerlei 
vormen van techniek zijn samen-
gebracht in een niet alledaag-
se omgeving. Op de soms onstui-
mige zee, hoog boven in de gon-
del ter grootte van een zeecontai-
ner bevinden zich onder andere 
hoogspanning, hydrauliek en vele 
mechanische bewegende delen. 
Om hier aan onderhoud te kun-
nen geven moet werknemers dus 
wel over bijzondere kwaliteiten 
beschikken, maar ook zeker op 
zoek zijn naar niet alledaagse uit-
dagingen in het werk. 
Wie zich hierdoor aangesproken 
voelt en niet elke dag met zijn 
broodtrommel achterop naar het 
werk wil fietsen, kijkt naar de ad-
vertentie verder in deze krant en 
solliciteert. Vestas is namelijk op 
zoek naar versterking van de on-
derhoud teams en misschien is dit 
wel de opstap naar Leven van de 
Wind.

Het nieuwbouwwijkje van HMS 
wordt steeds groener en gezelliger!
Uitgeest - Medio 2012 zijn de 
eerste woningen in de nieuw 
HMS-wijk in gebruikgenomen. 
Sindsdien zijn er steeds meer 
mensen in de nieuwe wijk komen 
wonen. Jera, de eerste koper van 
het project en ook een van de 
eerste bewoonsters was begin 
dit jaar dolblij met de snelle op-
levering van haar woning. ,,In de 
afgelopen maanden heb ik veel 
nieuwe bewoners naar de wijk 
zien verhuizen.” Veel bewoners 
hebben hun tuinen inmiddels 

al ingericht en hebben hier in 
de zomer kunnen genieten. ,,De 
hele wijk is steeds meer aange-
kleed en daardoor steeds gezel-
liger geworden”. In dit najaar zul-
len ook de bomen en het groen 
worden aangebracht zodat som-
mige straten al volledig zijn afge-
rond. Nagenoeg alle eengezins-
woningen die gebouwd zijn, zijn 
verkocht. Onlangs zijn dan ook 
de laatste eengezinswoningen in 
verkoop gegaan. Een bouwblok-
je van acht woningen met een 

diepe tuin op het westen. Buiten 
deze royale eengezinswoningen 
zijn er ook appartementen in het 
plan die momenteel nog in aan-
bouw zijn. Deze zijn, net als de 
laatste eengezinswoningen, zeer 
scherp geprijsd. En bovendien 
wordt er een verkoopgarantie 
voor de huidige woning aange-
boden. Nieuwsgierig geworden? 
Neem een kijkje op de Kijkdag 
op de Bouw 18 oktober van 16.00  
tot 19.00 uur. Of neem een kijk-
je op de website hmsuitgeest.nl

Eengezins-
woningen A4

Hollands
wonen Met Stijl

www.hmsuitgeest.nl * Informeer naar de voorwaarden bij de makelaar.
**  Prijs is tot stand gekomen door 7% korting. Informeer naar de voorwaarden bij de makelaar.

Laatste 8 woningen in verkoop

RUIME EENGEZINSWONINGEN MET TUIN OP HET WESTEN
SCHERP GEPRIJSD NU v.a. € 209.250,-** (woonopp. 117m2 t/m 124m2)

8 woningen

Verkoopinformatie: T 0252 - 530 119
www.hetmakelaarshuyshofzicht.nl

Financieel advies:
T 0251 - 860 212
www.welvertrouwd.nl

Ontwikkeling:

Donderdag 18 oktober
is er een KIJKDAG.

Van 16:00 tot 19:00 uur 
is er de gelegenheid om de 

bouwvorderingen van dichtbij 
te komen bekijken.

KIJKDAG
donderdag
18 oktober
16:00 - 19:00 uur
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FC Uitgeest blijft verbazen!
Uitgeest - De ons helaas ontval-
len Ramses Shaffy had ooit een 
hit met het nummer “Zing, bid, 
lach, huil, werk en bewonder”. 
De tekst ervan had geschreven 
kunnen zijn als beschrijving van 
de emoties van de supporters 
van FC Uitgeest die zondag de 
moeite hadden genomen om af 
te reizen naar het eens roemrij-
ke Blauw Wit Amsterdam. In een 
bijzonder aantrekkelijke wed-
strijd werd na een spectaculai-
re inhaalrace met 3-3 gelijk ge-
speeld 

Trainer Jurg Bosman kon zondag 
om uiteenlopende redenen geen 
beroep doen op Stefan Win-
ter, Kick Smit en Joost de Jong. 
De afwezigheid van de eerste is 
naar mijn stellige hoop van tijde-
lijke aard want in vorm is hij een 
type speler die je er graag bij wilt 
hebben. 
Wat er met FC Uitgeest  de eerste 
twintig minuten van de wedstrijd 
aan de hand was lijkt voer voor 
psychologen maar het bracht 
coach en supporters in ieder ge-
val aan het “huilen”. Eerst was er 
in de 8e minuut kortsluiting in 
de verdediging waardoor Mac 
Donald, nota bene de rechts-

back van Blauw Wit, volkomen 
vrij voor doelman Mike Schrö-
der kon scoren. 1-0. Wakker ge-
worden zul je dan zeggen. Maar 
niets van dat al want in de 12e 
minuut leverde Sven de Wit zo-
maar de bal in bij ex-Telstarspe-
ler Melvin Holwijn die je met zijn 
snelheid dit soort buitenkansjes 
nu net niet moet geven. 2-0. Ver-
volgens een verkeerd genomen 
vrije trap en ja hoor, daar was 
hij weer. Als een duveltje uit een 
doosje, Melvin Holwijn. 3-0.
Het gevaar van een totale af-
slachting dreigde en “bidden”  
leek nog de enige redding. Maar 
dan toch weer de “lach”. FC Uit-
geest richtte zich enigszins op 
en trok ten aanval. Een corner 
in de 19e minuut, een afvallende 
bal en Sonny ten Hoope met een 
schot uit wanhoop. Op miracu-
leuze wijze belandt de bal ach-
ter keeper van der Matten en de 
stand is weer dragelijk. 3-1.
Vervolgens in de 25e minuut be-
sluit Bart Meijland, die overi-
gens vandaag majestueus speel-
de, het eens van afstand te pro-
beren. Fenomenaal raak. 3-2. Tot 
slot wederom Sonny ten Hoope 
die na goed doorzetten de FC 
Uitgeest supporters in “gezang” 

doet uitbarsten en de weinige 
Blauw Wit supporters in rouw 
dompelt. 3-3.

De tweede helft was vervol-
gens een lust voor het oog. Bei-
de teams speelden voluit voor 
de winst waarbij FC Uitgeest het 
beste van het spel had en in de 
beginfase via Pim Molenaar en 
Paul Groen eigenlijk had moeten 
scoren. Aan de andere kant wa-
ren er levensgevaarlijke uitval-
len via vooral Melvin Holwijn en 
moest Mike Schröder door mid-
del van een prachtige redding 
nog in de 91e minuut een ra-
zendsnelle uitbraak van de Am-
sterdammers onschadelijk ma-
ken. Zo bleef het gelijk en rest 
alleen nog maar de “bewonde-
ring” voor de getoonde veer-
kracht van FC Uitgeest. Ze had-
den zich letterlijk in het zweet 
“gewerkt” De supporters waren 
er na afloop, net als misschien 
stiekem ook wel coach Jurg Bos-
man, best “fier op”. (De Afvallen-
de Bal)

FC Uitgeest: Schröder, Out, 
Groen, van den Helder, Kris-
tel, de Wit, ten Hoope, Meijland, 
Koedijk, van Boxtel, Molenaar.

Jeugdscheidsrechters 
in het zonnetje gezet
Uitgeest - Samen met ARAG 
(official partner KNVB scheids-
rechters) vindt de KNVB het van 
groot belang, dat naast scheids-
rechters in het betaald voet-
bal, ook amateurscheidsrechters 
goed zichtbaar zijn en positieve 
aandacht krijgen. 
Tijdens de Week van de Scheids-
rechter zet ARAG hen daarom 
graag in het zonnetje. 
Per district stelt ARAG twee pak-
ketten met officiële scheidsrech-
tershirts beschikbaar aan vereni-
gingen die hun scheidsrechter 
tijdens de Week van de Scheids-

rechter in het zonnetje zetten.
Koen Ruiter, de coördinator van 
de jeugdscheidsrechters bij FC 
Uitgeest werd afgelopen week 
benaderd door Tom van Sichem 
van de KNVB.

Tom van Sichem is voetbal-
scheidsrechter die op de A lijst 
(de hoogste categorie voor 
scheidsrechters) van de KNVB 
staat. Afgelopen zaterdagavond 
floot hij de wedstrijd Roda JC – 
VVV Venlo.

Tom van Sichem kon aan Koen 

Links Tom van Sichem, die een van de jeugdscheidsrechters feliciteert. 
In het midden coördinator Koen Ruiter

Ruiter vertellen dat de Jeugd-
scheidsrechters van FC Uitgeest 
een prijs hebben gewonnen in 
het kader van de actie ´Zet je 
verenigingsscheidsrechter in het 
zonnetje´. 
De Jeugdscheidsrechters van 
FC Uitgeest zijn door een sport-
liefhebber uit Uitgeest voor de-
ze actie aangemeld en hij of zij 
heeft gemotiveerd waarom zij 
deze prijs verdienen. 

De KNVB en ARAG hebben FC 
Uitgeest als winnaar gekozen. 
De Jeugdscheidsrechters van 
FC Uitgeest worden dus tijdens 
de Week van de Scheidsrechter 
(6 tot en met 14 oktober) in het 
zonnetje gezet. 

Scheidsrechter Tom van Sichem 
was daarom zaterdag 6 okto-
ber op bezoek bij FC Uitgeest. 
Hij heeft daar een aantal wed-
strijden bekeken en de Jeugd-
scheidsrechters begeleid en 
voorzien van enkele belangrij-
ke tips. 
Ook had hij een grote taart en 
een pakket scheidsrechtershirts 
meegenomen. 

Omdat dit een prijs was die alle 
scheidsrechters hadden gewon-
nen, waren er ook vele (aspirant)
scheidsrechters bij deze gebeur-
tenis aanwezig. 

Koen Ruiter, de coördinator van 
de jeugdscheidsrechters, was 
blij met deze verrassing en hij gaf 
aan dat hij en FC Uitgeest zullen 
doorgaan op de ingeslagen weg, 
waarbij het streven is om zoveel 
mogelijk jeugdwedstrijden te la-
ten leiden door jeugdscheids-
rechters van de vereniging.

Sponsor voor 
RZVV-scheidsrechters
Uitgeest - Vrijdag 5 oktober 
overhandigde Johan van Leeu-
wen (rechts) van Signsupport.nl 
de nieuwe scheidsrechtertenues 
aan scheidsrechtercoördinator 
Wout Rijs (midden) van RZVV 
Uitgeest. 
Aan de heer Ad Beers (links) de 
eer als eerste in het nieuw, de 

wedstrijdleiding op zich te ne-
men. 
Signsupport.nl, gespecialiseerd 
in (re)stylingprojecten in de retail 
/ bewegwijzering / lichtreclame 
& huisstijl management, sponsort 
al jaren het scheidsrechterkorps 
zodat de uniforme uitstraling ge-
waarborgd blijft. (foto: VJPPhoto)

Zaterdag 13 oktober pupillen:
DEM D1-Uitgeest D1 11:30
AFC 34 D3-Uitgeest D2 12:30
Assendelft D2-Uitgeest D3 14:00
Kolp. Boys D8-Uitgeest D5 09:00
Uitgeest D6-KSV D6 13:00
Uitgeest D7-Kolping Boys D10 11:30
Uitgeest D8-Vitesse 22 D5 09:00
Uitgeest E1-ZCFC E1 11:30
Uitgeest E2-BOL E1 11:30
ODIN 59 E3-Uitgeest E3 09:00
Uitgeest E4-HSV E5 10:15
Uitgeest E5-HSV E7 09:00
BOL E4-Uitgeest E6 09:00
Uitgeest E7-Castricum E8 11:30
Uitgeest E8-LSVV E6 10:15
Kolp. Boys E14-Uitgeest E9 10:15
Kolp. Boys E15-Uitgeest E10 10:15
Limmen E8-Uitgeest E11 09:00
Uitgeest F2-Reiger Boys F4 10:15
Uitgeest F3-Kolping Boys F5 09:00
Sp. Krommenie F3-Uitgeest F4 10:00
Uitgeest F5-Fortuna Wormerv. F5 09:00
Uitgeest F6-Bloemendaal F5 10:15
HSV F5-Uitgeest F7 09:00
Castricum F5-Uitgeest F8 09:00
Rijp (de) F4-Uitgeest F9 09:00
Uitgeest MP1-Duinrand S MP1 09:00
Wijk aan Zee MP1-Uitgeest MP2 09:00

Junioren:
Waterwijk B1-Uitgeest B1 14:30
Purmerend B1-Uitgeest B2 14:30
Uitgeest B3-Jong Holland B2 14:30
Reiger Boys B3-Uitgeest B4 14:30
Uitgeest B5-Hugo Boys B1 14:30
Uitgeest C1-Zeeburgia C2 12:45
AFC 34 C2-Uitgeest C2 10:30
Uitgeest C3-Assendelft C1 13:00
Volendam (rkav) C5-Uitgeest C4 12:00
KFC C5-Uitgeest C5 14:15
Uitgeest C6-Westzaan C1 14:30

G-team:
Uitgeest G1-Koedijk G2 14:30
Uitgeest G2-Hellas Sport G1 14:30

Meisjes: 
SDOB MB1-Uitgeest MB1 15:30
Uitgeest MC1-Adelbert St MC1 13:00
Uitgeest MC2-Limmen MC2 10:00
Berdos MD1-Uitgeest MD1 11:00
Castricum MD1-Uitgeest MD2 10:00
Uitgeest ME1-Westfriezen ME1 09:00

Zondag 14 oktober senioren: 
Hoogland 1-Uitgeest 1 14:00
Uitgeest 2-DCG 2 11:00
JVC 2-Uitgeest 3 11:00
Uitgeest 4-Meervogels 31 4 10:30
Uitgeest 5-Foresters de 6 10:30
Alkm. Boys 3-Uitgeest 6 12:00
Purmersteijn 6-Uitgeest 7 12:00
Uitgeest 8-DTS 4 12:45
LSVV 6-Uitgeest 9 10:30
Koedijk 9-Uitgeest 10 11:30
ADO ‘20 13-Uitgeest 11 10:00
Limmen 9-Uitgeest 12 14:00
Uitgeest 13-Zeevogels 4 13:30

Junioren: 
HSV A1-Uitgeest A1 10:00
Uitgeest A2-Egmondia A1 13:30
Winkel A1-Uitgeest A3 12:30

Meisjes:
Uitgeest MA1-HSV MA1 13:30

Dames:
Uitgeest VR1-Koedijk VR1 10:30
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Engels op Maat
Te Uitgeest bij

Jacqueline Shepherd.

Bij- en privélessen
op afspraak.

Groepslessen op:
Maandag en woensdag; 

ochtend, middag en avond.
Start vanaf 1 oktober.

Info: 06 - 238 429 41
www.engelsopmaat.nl

Middelweg 89 • Uitgeest
Tel. 0251 - 312 261 • www.dickkok.nl

Herfstvinken
	 4	voor	4,50	
Kalfsgehaktballen
	 4	voor	5,95
Salamiworstjes
	 100	gram	1,79	
Kipfilet-bieslook
	 100	gram	1,89	
Beiersgebraad
	 100	gram	1,89	
1	liter	erwtensoep	
+	hele	rookworst
	 samen	5,50	

VOORDEEL

   

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

DIT IS AMBACHTELIJK LEKKER !!
De geur komt je al tegemoet….heerlijk !

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

www.bakkerijputter.nl

Weekaanbieding (do. t/m wo): 

Pakje TAAI-TAAI
naturel of rozijnen 

 van € 3,95 nu € 2,95 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)

SPECULAASTAARTJE
gauw proeven  
 van € 6,95 voor € 5,95 !!
(gratis bij 2 volle spaarkaarten)

Doelgericht bewegen, goed in je vel 
zitten, ontspannen en vooral gezellig 
samen sporten, dat is het idee van 
The Workout.
 
De lessen worden gegeven in 
Basisschool de Wissel in Uitgeest

DinsDag
19.30-20.30 uur Total Body 
20.30-21.30 uur Crosstraining!! 

WoensDag
20.00-21.00 uur Total Body

DonDerDag
19.00-20.00 uur Danceworkout (12-16 jaar)
20.00-21.00 uur Total Body

Ook nieuwsgierig, 
kom gerust eens 
langs voor een 
gratis proefles!!!

De Hoop 3, Uitgeest
www.theworkout.nu

ENTHOUSIASTE, ENERGIEKE MEDEWERKSTER
Het gaat om ondersteuning van de fi liaalmanager en om het verwerken van gege-
vens in de database voor de webshop, dus je moet wel affi niteit met computers/
Wordpress hebben. De uren kunnen in overleg ingedeeld worden (bijvoorbeeld na 
schooltijd). Hou jij van aanpakken, vind je het leuk om nieuwe dingen te leren, kun 
je nauwgezet werken en foutloos Nederlands schrijven, stuur dan een mail naar 
karina@jooltje.nl voor een baan die je prima met school kunt combineren.

Advertentie Uitgeester Jooltje 2 jaar.pdf   1   10-08-12   18:08

Wij zoeken voor Jooltje (winkel en webshop
met babykleding, kraamcadeaus en kinderkleding 
van diverse bekende merken zoals Vingino,
McGregor en Claesen's) een:

Prinses Beatrixlaan 5, 1911 HP  Uitgeest, 0251 - 318 666

12 oktober 
18.30 uur tot 21.00 uur

Vrijdagavondsale! herfstwinter

Harmoniegebouw De Opmaat Uitgeest, naast sporthal De Zien

Beurs voor mooie  
kinderkleding, speelgoed  

en positiekleding die zeker 
een 2e ronde meekan!

!!

Gevraagd
Frituurkok

Restaurant Danny’s Palace
Middelweg 182 te Uitgeest, tel. 0251 - 31 96 38

zoekt een frituurkok (38u/week) voor het bereiden en 
frituren van Chinese gerechten. Koksdiploma niveau 4 

en min. 1 jaar werkervaring vereist. 
Salaris conform CAO Horeca.

Aangeboden: 
Gratis: Retro badkamer, kleur 
olijfgroen. Dubbele wasta-
fel op zuil, ligbad, toilet, bij-
passende spiegel en kra-
nen. Alles in zeer goede staat, 
wel zelf demonteren, eind ok-
tober, begin november.
Tel: 06-13054836
Te koop:
Moulinex grill/bakoventje, wit, 
afmeting 40 x 30 x 24cm, 120 
0w, instructieboekje aanwezig 
prijs 10 euro. Tel. 0251-247359
Vermist:
Dierbare zilveren schakelarm-
band met naamplaat ‘je ca-
ro’. 26 september bij Smal-
ven of 27 september op 
Breestraat. Tel. 0251-212222
Te koop:
2 mooie en stevige vaste latten-
bodems nieuw, normaal prijs 
100 euro per stuk ,nu 40 eu-
ro per stuk. Tel. 06-15084262

Te koop:
Damesfiets Union Goldrun 
60 euro. Tel: 06-10363905
Te koop:
Twinny load prijs 15,- steek-
wagen 42 x 24 cm 120 kg, 
prijs 10,-. Beautycase Delsey 
prijs 20,-.  Tel. 0251-237365

Gevraagd:
Wie heeft er vijverplan-
ten over voor mijn nieu-
we vijver. Tel. 0251-235012
Te koop:
Printer: Hewlett Packard laserjet 
5 plus nieuwe toner cartridge. 
Prijs 25 euro. Tel. 0251-246425

Te koop: 
Wegens overcompleet,  Mon-
tego  herenfiets, nieuw, 
slechts 30 km. gereden.
7 versn., voorvork - en za-
delpenvering. Nu slechts 
300,-. Tel:  0251-234102
Te koop:
Ca 100 luxe kerstballen (Bij-
enkorf)  goud/bourdeaux 
t.e.a.b. Bruine rotan wieg op 
wielen matras & bekl.  Wip-
stoel. Tel. 0251-210395
Te koop:
Lens filters b+w mrc nieuw 
in kunststof doosjes. Uv 
52,55,62,67 mm. En po-
lar. Circ. 55 mm. In een koop 
45 euro. Tel. 0251-239992

Te koop:
Beddensprei groen/geel/
beige met mooi werkje ge-
voerd + doorgestikt 180 x 
200 + volant voor hg. bed in 
tas 225,-. Tel. 06-21921738

Te koop:
2 nw. 100%  Moreno wollen 
dekbedden 140 x 200, 7mm 
dik + 2 nw. kussens voor reu-
ma/rugpatiënt. Prijs 475,-. Per 
set 250,-. Tel. 06-21921738




