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Kinderboekenweek op 
de Vrijburg is een feestje!
Uitgeest - Vanaf woensdagoch-
tend 24 september staat basis-
school De Vrijburg in het teken 
van “Feest!”, dit jaar het thema 
van de kinderboekenweek. Die 
dag werden de kinderen fees-
telijk ontvangen, met toeters en 
muziek. Elke groep kreeg een 
boek cadeau, passend bij het 
thema. De kinderen gaan gedu-
rende twee weken rond dit on-
derwerp aan de slag. Zo is er el-
ke ochtend vóór schooltijd een 
groep aan de beurt die in de au-
la voor mag lezen of vertellen, 
zodat ouders en leerlingen uit 
andere groepen kunnen luiste-
ren. Er is een boekverkoop voor 
en door kinderen, waarbij  boe-
ken voor een klein bedrag van 
eigenaar kunnen wisselen. Leer-
lingen schrijven een leuk verhaal 
of maken een mooie illustratie, 
waarmee ze een zilveren of gou-
den griffel kunnen winnen.
Op donderdagochtend 9 oktober 

is er een boekenbal. Dan kun-
nen de verschillende groepen 
op het podium iets presenteren 
aan andere groepen. ’s Avonds is 
er vanaf 18.30 uur tot 19.30 uur 

een inloopavond en een boeken-
markt. Iedereen is van harte wel-
kom om te zien waaraan de kin-
deren hebben gewerkt! 

Er wordt hard gewerkt aan een feestelijke opdracht!

De leerlingen maken iets in het kader van het thema “Feest!”

Brandweer bevrijdt kat 
uit benarde positie
Uitgeest - Vorige week donder-
dagmorgen is door medewerkers 
van de Dierenambulance assi-
stentie gevraagd aan de brand-
weer. In het parkje bij de Palt-
rokstraat zat een kat hoog in een 
boom. Het diertje gaf duidelijk te 
kennen niet meer naar beneden 
te durven. De brandweer heeft 

een ladderwagen van Heems-
kerk opgeroepen, maar deze kon 
niet bij de boom komen.  Toen is 
de brandweer van Uitgeest ge-
komen met een losse ladder. Die 
werd tegen de boom gezet en 
een brandweerman haalde het 
beestje uit z’n benarde positie. 
(foto: Lucas Hazes)
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Mooi Uitgeest, meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Er is weer hoop dat het erfgoed de Hoop een doorstart kan gaan maken.Twee  erfgoedstichtingen bundelen hun krachten hiervoor, we hebben het dan over Oer-ij 
en Cornelis corneliszoon van Uitgeest. Corneliszoon werd op 15 december 1593 een octrooi voor de houtzaagmolen verleend, voor de krukas gebeurde dit op 6 december 1597. 
Naast de uitvinding van de houtzaagmolen had Cornelis Corneliszoon meerdere octrooien op zijn naam staan, onder andere een oliemolen met kantstenen, een rosmolen en 
de voorloper van de centrifugaalpomp. In 1592 bouwde Corneliszoon een eerste houtzaagmolen: ‘t Juffertje. Dit was een kleine wipmolen met een houtzagerij op afstand. De-
ze werd in 1594 vervangen door een kleine molen die op een vlot dreef. In 1595 werd de molen verkocht en in 1596 naar Zaandam verplaatst. In Alkmaar werd een andere mo-
len gebouwd waarvan de resten toevallig werden ontdekt in 2004, tijdens opgravingen bij het Noord-Hollands Kanaal.
Corneliszoon, soms ook wel Krelis Lootjes genoemd, werd in zijn octrooi voor de houtzaagmolen omschreven als een “schamel huisman”. Hij was getrouwd met Trijn Pieters, 
dochter van Pieter Dircx, de molenaar van meelmolen “De Krijger” op de Meldijk in Uitgeest. Zijn exacte sterfjaar is niet bekend; het was ergens tussen 1600 en 1607. Foto en 
tekst: Ger Bus

Lezing over het Familiehuis 
Medisch Centrum Alkmaar
Uitgeest - Donderdagavond 16 
oktober zullen twee vrijwilligers  
bij Vrouwen van Nu in dorpshuis 
De Zwaan vertellen over het Fa-
miliehuis van Medisch Centrum 
Alkmaar. Ze nemen een power-
point-presentatie mee.
Tijdens de opname is het voor 
uw partner of familie mogelijk 
om tegen een kleine vergoeding 
in het Familiehuis MCA te ver-
blijven. Ook patiënten zelf kun-
nen van het Familiehuis gebruik 
maken. Het Familiehuis functio-
neert als zelfstandige instelling, 
zonder enige vorm van subsidie. 
De inzet van een groot aantal 
vrijwilligers en financiële bijdra-
gen van bedrijfsvrienden, spon-
sors en donateurs maken het 
mogelijk dat het huis haar be-
langrijke taak kan vervullen en 
de verblijfskosten laag kunnen 
worden gehouden.
Mede dankzij een grote groep 

enthousiaste vrijwilligers kan het 
Familiehuis haar belangrijke taak 
vervullen. Of het nu gaat om het 
schoonmaken van het huis, het 
bijhouden van de tuin,  het wer-
ven van sponsors, helpen bij PR 
activiteiten of het bieden van 
een luisterend oor aan de gas-
ten: ruim 45 mensen zetten zich 
vrijwillig in voor het Familiehuis 
MCA en haar gasten.
Het Familiehuis biedt rust en pri-
vacy. Het staat in een rustige 
omgeving aan de rand van het 
Alkmaarse stadspark de Hout, 
vlak naast het MCA.
Op dinsdag 21 oktober brengen 
leden van Vrouwen van Nu Uit-
geest een bezoek aan het Fami-
liehuis.
Niet leden zijn van harte wel-
kom op donderdag 16 oktober. 
Zij betalen 5 euro inclusief kof-
fie of thee. Begonnen wordt om 
20.00 uur.

‘The Grand Budapest 
Hotel’ in De Zwaan
Uitgeest - De film “The Grand 
Budapest Hotel” is op vrijdag 10 
oktober te zien  in Filmhuis de 
Zwaan. 
De komische film speelt zich 
af in het Europa van de jaren 
20. In het legendarische Grand 
Budapest Hotel werkt Gusta-
ve H (Ralp Fiennes), een tikkel-
tje vreemd maar wel een gent-
leman en charmeur. Het he-
le hotel lijkt om hem te draai-
en, al is hij slechts een conciër-
ge. Hij raakt bevriend met de 
piccolo Zero Moustafa. Gustave 
leert hem de fijne kneepjes van 
het vak en hoe belangrijk het is 
om een piccolo te zijn. Een pic-
colo doet alles voor zijn gasten 
(of toch niet?). Op een dag staat 
de politie voor de deur. Mada-
me D (Tilda Swinton), een van de 
trouwe gasten, is vermoord. Haar 
zoon Dmitri zweert wraak te ne-
men op Gustave, hij is namelijk 
de hoofderfgename van Mada-

me D. Gustave erft het kostbare 
schilderij  “de jongen met de ap-
pel”. De lobbyjongen en zijn lief-
je, Agatha, helpen Gustave het 
schilderij te verbergen voor Dmi-
tri en de autoriteiten. Een knots-
gekke ontsnappingpoging om 
uit handen van Dmitri te blijven 
is het resultaat. 
De film van regisseur Wes An-
derson( Moonrise Kingdom, 
Fantastic Mr. Fox, The Darjee-
ling Limited) is een rijk gevulde 
komische film met een knipoog 
naar Hitchcock. De film laat zien 
dat hoffelijkheid en trouw waar-
den van alle tijden zijn, maar wel 
met een vette knipoog. 

Toegang 5 euro inclusief een 
kopje koffie/thee voorafgaand 
aan de film. Vrienden van De 
Zwaan betalen 4 euro. Kaart-
verkoop via Boekhandel Schuyt, 
Middelweg 139 of aan de zaal 
(mits nog beschikbaar).

Avonduur met 
thema ‘zaaien’
Uitgeest - Zondag 19 okto-
ber vindt in de PKN-kerk aan 
de Castricummerweg in Uit-
geest om 19.30 uur het Avond-
uur plaats. Het Avonduur wordt 
verzorgd door de Cantorij van de 
Protestantse kerk in Uitgeest/
Akersloot en is een moment van 
rust in ons drukke bestaan. Een 
muzikaal meditatieve bijeen-
komst zonder voorganger met 
kaarslicht, zang, stilte en (bijbel)
teksten.
Het thema is dit keer ‘zaaien’. Een 
landeigenaar heeft goed zaad 
gebruikt om te zaaien, maar dan 
merkt hij dat er slecht zaad tus-
sen zit. Ook ziet hij dat het zaad 
niet overal op de goede plek te-
recht komt. Wat moet hij doen? 
Wat zou jij doen?
Iedereen is welkom.

Fiets-toertocht
Uitgeest - Op zondag 12 okto-
ber; organiseert de Kennemer 
Toer Club haar laatste vrije toer-
tocht van het seizoen 2014, de 
“Sluizentocht”. Deze tocht van 
circa 65 kilometer voert je over 
en langs zeker 9 sluizen en sluis-
jes die je wellicht nog niet kent. 
Deze tocht is voor iedereen pri-
ma te rijden aan de hand van 
een uitstekende routebeschrij-
ving die je bij de inschrijving 
krijgt uitgereikt. Er is ook een 
mogelijkheid om de route op 
GPS data te krijgen. Degenen de 
Sluizentocht willen fietsen, kun-
nen zich tussen 10 en 11 uur in-
schrijven in Sporthal “De Zien, 
Zienlaan te Uitgeest .  De deel-
namekosten zijn voor N.T.F.U.-
leden 1,50 en voor de overige 
deelnemers 2 euro.
Voor meer informatie kunt u zich 
wenden tot de heer J.Wijntjes , 
telefoon; 0251-212339 of kijk op 
www.kennemertc.nl.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
07-09-2014: Tessel Geke Bakker, 
geboren te Alkmaar, dochter van 
E.C. Bakker en B. Akkerman. 11-
09-2014: Amy Joy Noëlle, gebo-
ren te Castricum, dochter van 
Kirsten S.K. Twaalfhoven. 11-
09-2014: Philine Veldt, geboren 
te Limmen, dochter van Ronald 
Veldt en Stephanie van der Wa-
gen. 12-09-2014: Jason Dirkson, 
geboren te Alkmaar, dochter 
van Jurgen B.F. Dirkson en De-
nise M. Mens. 20-09-2014: Fer-
man Haximjian, geboren te Alk-
maar, zoon van Wuxur Haximjian 
en Yasheng Palid. 21-09-2014: 
Joep Linnartz, geboren te Be-
verwijk, zoon van Pascal L.M.P. 
Linnartz en Sacha Block. 22-09-
2014: Milou Peeters, geboren te 
Alkmaar, dochter van Frits Pee-
ters en Maria J. Valkering. 22-
09-2014: Lola Lisotte Wijker, ge-
boren te Alkmaar, dochter van 
Johannes J. Wijker en Anne-
lies E. Castricum. 22-09-2014: 
Jim Zoontjes, geboren te Bever-
wijk, dochter van Marcus M.M. 
Zoontjes en Johanna C.E. Kaan-
dorp. 25-09-2014: Noa Glorie, 
geboren te Castricum, doch-
ter van Richardus C.J. Glorie en  
Sharon C.A. Houtenbos. 25-09-
2014: Jill Sander, geboren te Be-
verwijk, dochter van Johannes F. 
Sander en Catharina J. Zentveld. 
28-09-2014: Femme Mae Sent-
veld, geboren te Alkmaar, doch-
ter van Robertus F.N. en Stepha-
nie M.S. Out. 30-09-2014: Pien 
Maria Veronica Dekker, geboren 
te Beverwijk, dochter van Cynthe 
V.M. van de Reep en Robertus B. 
Dekker.

Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap:
23-09-2014: Rick M.  Bennink 
en Sophie E.A. Admiraal. 24-09-

2014: Max Groot en Florence 
S.G. Veldman. 30-09-2014: Fre-
dericus M.J. Huitenga en Fran-
cina I.M. Reijrink.

Huwelijk en geregistreerd 
partnerschap:
12-09-2014: René Spaargaren 
en Trijntje Catharina Henny. 12-
09-2014: T. Heuving en M.N. 
Scholten. 12-09-2014: Andre-
as T.C. Verduin en Marijke M.J. 
Brandjes. 16-09-2014: Tom van 
der Eng en Anne J. Bruning. 17-
09-2014: Gerardus J.P. Winder 
en Petronella J.M. Kuijper. 24-
09-2014: Johannes M.A. Zon-
neveld en Danielle S. Horvät. 25-
09-2014: Peter Lentink en Bren-
da G. Wortel. 01-10-2014: Pa-
trick D.J. Valk en Mascha B. Gru-
son.

Overleden:
11-09-2014: Willem Hespe, over-
leden te Alkmaar. 14-09-2014: 
Maria S.F. van Leersum uit Lim-
men, overleden te Bergen wedu-
we van Antoon J. Vonk. 17-09-
2014: Mahfouz Hennalla, over-
leden te Alkmaar, gehuwd met 
Pasveer Aaltje G. 19-09-2014 
Pieter Johannes Berlips, over-
leden te Beverwijk. 20-09-2014: 
Reinier Theodorus Jozef Luijckx, 
overleden te Castricum, gehuwd 
met Agatha A. Poel. 23-09-2014:  
Pieter de Carpentier, overleden 
te Heemskerk, gehuwd met Lar-
bordus Jacqueline. 27-09-2014: 
Marjolein Johanna Maria Tork, 
overleden te Akersloot. 27-09-
2014: Geertruida Maria van Nes, 
overleden te Alkmaar. 28-09-
2014: Johanna Helena le Noble, 
overleden te Castricum. 29-09-
2014: Johanna Maria de Zoeten, 
overleden te Laren. 29-09-2014: 
Mattheus Petrus van der Himst, 
overleden te Castricum.

Ouderenkliniek gereed op 
landgoed Duin en Bosch

Bakkum - De nieuwbouw van 
de ouderenkliniek op landgoed 
Duin en Bosch te Castricum, on-
derdeel van zorgbedrijf Dijk en 
Duin, is gereed. Woensdag 24 
september werd de kliniek, be-
doeld voor  ouderen met een 
psychiatrische aandoening, op-
geleverd.ABB Bouwgroep start-
te medio november 2013 met de 
nieuwbouw. In oktober staat de 
verhuizing naar het nieuwe pand 
gepland. ABB Bouwgroep heeft 
de kliniek zeer compleet opge-
leverd, onder andere inclusief 
wand- en vloerafwerking, zodat 
bij wijze van spreken alleen nog 
de meubels geplaatst hoeven te 
worden. De verhuizing kan daar-
om spoedig plaatsvinden. De 
nieuwe kliniek is duurzaam, vei-
lig en van alle nieuwste gemak-
ken voorzien. Denk aan hightech 
domotica, geavanceerde tilliften, 
badkamers met opendraaiende 
wanden, een brandveiligheids-
keurmerk et cetera. De bouw is 

volledig afgestemd op de doel-
groep. De kliniek kent in totaal 85 
bedden. Iedere patiënt krijgt een 
kamer, met eigen sanitair en per 
zestien patiënten heeft men een 
gezamenlijke huiskamer, keu-
ken en multifunctionele ruimte. 
De nieuwbouw ligt midden in het 
groen. Het landgoed, hoofdloca-
tie van zorgbedrijf Dijk en Duin, 
ontwikkelt zich de komende ja-
ren van een zorglocatie naar een 
gemengd woon- en zorggebied. 
Op het oostelijke deel van het 
landgoed aan de rand van het 
Noord-Hollands Duinreservaat 
worden in totaal circa 230 wonin-
gen gerealiseerd. De opbrengs-
ten uit de verkoop van de grond 
voor woningbouw investeert de 
Parnassia Groep in de vernieu-
wing van zorgvastgoed en infra-
structuur op het landgoed Duin 
en Bosch. De verouderde en in 
onbruik geraakte zorgpanden 
maken plaats voor nieuwe zorg-
functies op het terrein.

Maatschappelijke Beursvloer in A9 Studio’s

Uitgeest - De Maatschappelijke 
Beursvloer IJmond-Noord wordt 
dit jaar gehouden in Uitgeest. Dit 
evenement vindt plaats op dins-
dag 21 oktober van 16.00-18.00 
uur in A9 Studio’s. 
De Beursvloer IJmond-Noord: is 
een platform om contacten te 
leggen en te netwerken. Hier-
door ontstaat door de socia-

le verbondenheid een sterk lo-
kaal netwerk. Ook kunnen hierbij 
kansen gecreëerd worden voor 
toekomstige samenwerkingsver-
banden bij onder andere maat-
schappelijk betrokken onderne-
mingsprojecten. 
De Uitgeesters Ineke  Edzes-Al-
tena, Jan Laarhoven en Rob En-
dema maken deel uit van het 

bestuur. Rob: ,,We zijn blij en 
trots dat Uitgeest nu de Beurs-
vloer mag organiseren. Wij no-
digen ondernemers uit om hun 
maatschappelijke betrokken-
heid te tonen en hun produc-
ten en/of diensten met geslo-
ten portemonnee aan te bieden 
aan maatschappelijke organisa-
ties. In deze tijd hebben ze de-
ze ondersteuning zo hard no-
dig!” Voorzitter Ineke Edzes: ,,De 
maatschappelijke organisaties 
dienen vooraf een hulpvraag in. 
Deze vraag dragen zij zichtbaar 
bij zich. Partijen stellen zich voor 
en proberen de ander te inte-
resseren voor hun missie. Er zijn 
verschillende expertisehoeken 
waar de deelnemers met hun 
vraag of aanbod terecht kun-
nen. Hoekmannen en -vrouwen 
helpen bij het maken van een 
match. Zij kennen het bedrijfsle-
ven in de IJmond en weten pre-
cies wie er deelneemt en wat de 
hulpvragen zijn.” Door aan iede-
re match een ‘Winnie’ te verbin-
den, wordt er een leuk wedstrijd-

element aan gekoppeld met een 
mooie prijs voor degene met de 
meeste ‘Winnies.’ Niemand min-
der dan opperstalmeester Kam-
ran Ulla en zijn assistent Henny 
Huisman zullen de partijen coa-
chen om het aantal matches te 
bevorderen.
Wanneer de vrager en de aan-
bieder na onderhandeling tot 
een samenwerking komen, is 
de deal beklonken en wordt de-
ze vastgelegd door een notaris. 
Deelname aan dit evenement is 
gratis en in slechts twee uur tijd 
kan men een positieve bijdrage 
leveren aan hulpbehoevende or-
ganisaties in de omgeving. Voor-
waarde is dat deelnemen voor-
af aangemeld moet worden. 
Geef aan wat de hulpvraag en 
tegenprestatie(s) is. Bedrijven 
en instellingen kunnen zich in-
schrijven via aanmelden@beurs-
vloerijmondnoord.nl of via tel.: 
0251-676886. Op de foto: v.l.n.r. 
Ruud Stam, Rob Endema, Theo 
van Eijk, Jan Tijms. Foto: Vincent 
Bloothoofd, VJPhoto. 
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Fotoexpositie Cindy Vendel

Castricum - Tot 17 november zijn in Bibliotheek Castricum foto’s te 
zien van Cindy Vendel. Contrast en beweging zijn kenmerkend voor 
haar fotografie. Cindy Vendel werkt als grafisch vormgever en illu-
strator en houdt zich daarnaast bezig met fotografie.

Pianorecital door Bernard 
van den Boogaard

Castricum - Binnenkort gaat de 
Castricumse concertpianist Ber-
nard van den Boogaard bijzon-
dere solistische optredens ver-
zorgen. Zo is er een klassiek-ro-
mantisch concert gepland met 
een werkelijk fantastisch pro-
gramma: naast Beethovens lyri-
sche sonate opus 28 neemt Ber-
nard het publiek mee terug naar 
de wereld van Rameau. Voor de 
pauze prijken ook beroemde 
werken van Brahms en Chopin 
op het programma. ,,Het twee-
de Scherzo van Chopin heeft al-
les van een robuuste uitsmij-
ter waarin toch de melancholiek 
doorklinkt. Na de pauze zal ik 
dan de weinig gehoorde muziek 
van Charles Griffes spelen, een 
Amerikaanse Impressionist uit 
de tijd van Debussy. De muziek 
van Cesar Franck, oorspronkelijk 
voor orgel gecomponeerd, in een 
prachtige pianoarrangement ge-
zet door Harold Bauer, voert ons 
terug naar pure Romantiek.” Dit 

alles op vrijdag 24 oktober in de 
Dorpskerk aan het Kerkpad 1, 
aanvang 20.00 uur. Kaarten kun-
nen gereserveerd worden via in-
fo@musicandmagic.nl of aan de 
zaal zolang de voorraad strekt.

Materie en 
emotie in verf 

Castricum – Bij Toonbeeld gaan 
de amateurschilders experimen-
teren. In deze cursus onderzoe-
ken zij hoe een eenvoudige lijn 
of de manier van verf opbren-
gen door zijn intensiteit veel-
betekenend kan worden. Dat 
vraagt een experimentele werk-
houding. Maar die ontstaat van-
zelf door een steeds wisselend 
aanbod van materialen, zodat de 
cursisten veel mogelijkheden en 
technieken kunnen verkennen. 
Kortom schilderen als een avon-
tuur. Ervaring is niet nodig. Aan-
melden voor deze cursus kan 
via www.toonbeeld.tv. De cur-
sus wordt gegeven op woensdag 
van 19.30 -22.00 uur. Een proef-
les volgen kan bij Toonbeeld, 
men betaalt de eerste les alleen 
bij opgave voor de cursus.

Foto’s van Cindy Vendel

Castricum - Komend week-
end verzorgt Muziekvereniging 
Emergo twee dubbelconcerten. 
Zaterdag 11 oktober treden het 
Nationaal Jeugd Accordeon Or-
kest en het Koperkwintet van 
Emergo samen op in Geesterha-
ge. Het concert begint om 20.00 
uur. 
Op zondag 12 oktober geven het 
fanfare-orkest van Emergo en 
de Brassband Rijnmond samen 
een concert in de Maranatha-
kerk. Dat dubbelconcert begint 
om 14.00 uur. Brassband Rijn-
mond uit Rotterdam komt uit in 
de kampioensdivisie, de hoogste 
afdeling in de brassband-wereld. 

Twee dubbelconcerten
De band is in 1978 opgericht 
door een aantal leden van de 
toenmalige Brassband Rotter-
dam. De brassband staat onder 
leiding van het vakkundige diri-
gentenduo Anno Appelo en Erik 
van der Kolk. Dit zijn dezelfde di-
rigenten die ook verbonden zijn 
aan Emergo: Anno is dirigent van 
Backum Brass, en Erik dirigeert 
het fanfare-orkest van Emergo. 
Zowel Rijnmond als Emergo 
zijn in voorbereiding op de Ne-
derlandse kampioenschappen 
en laten met dit dubbelconcert 
graag horen waartoe de blaas-
orkesten tegenwoordig muzikaal 
in staat zijn.

Griffin Girls zingen
in De Oude Keuken

Bakkum - Zaterdagmiddag wor-
den de gasten van De Oude Keu-
ken getrakteerd op een optre-
den van de Griffin Girls. Ze zin-
gen swingende soul, groovy jazz, 
ontroerende kleinkunst en Fran-
se pop. Zes getalenteerde zange-
ressen ontmoetten elkaar in 2010 
bij de musical ‘Als je valt’. Het be-
viel de meiden zó goed, dat ze be-
sloten door te gaan als de “Grif-
fin Girls”. Met aanstekelijk enthou-
siasme brengen ze hun liedjes in 
meerstemmige harmonie ten ge-
hore. Met plaats voor solozang 

en dan blijkt dat ze stuk voor stuk 
prachtige stemmen hebben. 
Met hun vaste pianobegeleider, 
Rick Piepers en vocal coach Ca-
roline van Bavel wordt hard gere-
peteerd. Zaterdag 11 oktober zin-
gen de Griffin Girls van 14.00 tot 
16.00 uur op het terrein van Dijk 
en Duin. Vanaf de ingang aan de 
Zeeweg is de route duidelijk aan-
gegeven. Op de foto v.l.n.r.: Me-
rel Schulte, Elise Eerenberg, Pris-
cilla Verwoert, Nelleke van Noort, 
Rosalie de Mol en Wendeline Al-
derlieste.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zaterdag 16.00 & 19.00 uur
zondag 19.00 uur

One Direction: Where we are tour
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 18.45 uur
The Maze Runner

donderdag 20.00 uur    
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 21.15 uur
Hector and the search for 

Happiness
donderdag 20.00 uur    

vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag & woensdag 21.15 uur

Gone Girl
vrijdag 16.00 uur    

zondag, maandag, dinsdag & woensdag 16.00  uur
Pijnstillers

vrijdag 16.00 uur  
Bloedlink

vrijdag 18.45 uur   
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 18.45 uur   

Dorsvloer vol Confetti
zaterdag 13.30 uur   

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 11.00 & 13.30  uur   
Dummie de Mummie

zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag & woensdag 13.30 uur   

Maya de Bij (NL)
maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur   

Boxtrollen (NL) 3D
zaterdag 16.00 uur  

zondag, maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur   
Boxtrollen (NL) 2D

Programma 9 oktober t/m 15 oktober 2014

The Maze Runner
The Maze Runner, gebaseerd op 
de gelijknamige bestseller van 
James Dashner, speelt zich af in 
een post-apocalyptische wereld. 

Nadat zijn geheugen is gewist, 
komt Thomas terecht in een ge-
meenschap van jonge mannen. 

Als hij ontdekt dat ze gevan-
gen zitten in een doolhof, sluit 
Thomas zich aan bij de ‘run-
ners’. Niet alleen om uit het la-
byrint te ontsnappen, maar ook 
om het ijzingwekkende geheim 
dat schuil gaat achter hun lot te 
ontrafelen.

Tijdens hun alle-records-verbre-
kende tour is in San Siro in Mi-
laan hun concert gefilmd. Deze 
prachtige en exclusieve 75 mi-
nuten durende concertfilm be-
vat ook een extra 15 minuten die 
nooit eerder te zien zijn geweest, 
speciaal voor deze concertfilm 
opgenomen met de jongens zelf.

Dit is de ultieme muzikale filmi-

One Direction: Where We Are
sche ervaring voor alle 1D fans, 
een eenmalige kans voor fans 
die de live ‘Where We Are’ tour, 
willen herbeleven, of nu voor het 
eerst willen mee maken. Bekijk  
hun optreden in high definition, 
dichterbij dan ooit tevoren, en 
neem deel aan het spectaculai-
re wereldwijde 1D film weekend. 
Alleen te zien op zaterdag 11 en 
zondag 12 oktober. 
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Castricum – Wat doen honde-
neigenaren doorgaans op Die-
rendag begin oktober? Dat is 
meestal met een regenjas aan 
het bos in om een extra lange 
wandeling te maken en te genie-
ten van de herfsttinten. Dit jaar 
was dat anders; met badkleding 
ging de tocht dit keer naar het 
strand, waar hond en baasje een 
duik in de Noordzee konden ne-
men. Het was vorige week nog 
volop zomer.

Een zomerse 
Dierendag

Akersloot - Wim Mandemakers 
heeft zich na een maand afwe-
zigheid vanwege een blessure 
weer in de kijker gereden door 
met de zege naar huis te gaan. 
De vijfde rit in de series van tien 
wedstrijden om de Kids and Pa-
rents Bikeschool mountainbike 
cup op sportcomplex de Clop-
penburgh liet een vroege ont-
snapping zien samen met Milosj 
van Renesse. Achter het leiden-
de duo volgde een groepje on-
der aanvoering van Henk Louwe 
samen met Chris Kemp, Wilfred 
Knegt en Akersloter Peter Lan-
gevoort. Peter Langevoort vond 
het niet snel genoeg gaan, nam 
afstand en liet zich in het ver-
dere verloop van de koers niet 
meer bedreigen. Door een mo-
ment van concentratieverlies bij 
Milosj van Renesse, zag Wim 
Mandemakers zijn kans schoon 
de leiding over te nemen. Vanaf 
dat moment was het voor Man-
demakers een gelopen koers. 
Na Milosj kwam Peter over de 
streep.

Wim is terug 
na blessure

Akersloot - Zondag 12 okto-
ber is er weer een wandeling 
van Amak; de NWB Jubileum-
wandeltocht van 15 km lang. 
Het vertrek is om 9.00 uur op de 
fiets vanaf Het Kruispunt Mo-
zartlaan/hoek Raadhuisweg in 
Akersloot. Iedereen is welkom 
mee te gaan.

Amak wandelt

Cadeauwinkel Klaver 
Vier sluit de deuren

Castricum - Cadeauwinkel Kla-
ver Vier in de Dorpsstraat gaat 
sluiten. Veel mensen uit Castri-
cum en omgeving en ook toeris-
ten wisten de winkel in de afge-
lopen zestien  jaar te vinden voor 
houten speelgoed of een pro-
duct uit eigen atelier. In janua-
ri 2015 gaat de winkel dicht. Bij 
Klaver Vier werken mensen met 
een lichamelijke en/of een ver-
standelijke beperking. 
Odion, de zorginstelling waaron-
der de winkel valt, heeft door de 
veranderingen in de zorg te ma-
ken met forse bezuinigingen. 
Daarbij loopt al geruime tijd de 
verkoop terug vanwege de eco-

nomische crisis en de opkomst 
van internet verkoop. 
De creatieve activiteiten die ook 
bij Klaver Vier plaatsvonden wor-
den voortgezet in De Boogaert. 
Binnen het wooncomplex van 
De Boogaert heeft Odion zes-
tien woningen waar mensen met 
een lichamelijke beperking wo-
nen. Hier is ook ruimte voor dag-
besteding. 
Ook dagbestedingslocatie 
Standbyte, nu gehuisvest in de 
Wissel te Castricum, gaat 1 ja-
nuari 2015 verhuizen naar De 
Boogaert. Bij Standbyte kunnen 
cliënten werken, leren en recre-
eren op de computer.

College wijst zendmast 
op grens Limmen af
Castricum - Het college van 
B&W van de gemeente Castricum 
is niet blij met het voornemen van 
de raad van buurgemeente Hei-
loo om een C2000 zendmast ten 
zuiden van de Lagelaan, vlakbij 
de grens met Limmen, te plaat-
sen. De mast van circa vijftig me-
ter hoogte doet het uitzicht en het 
woonplezier van de toekomstige 
bewoners van woonlandschap 
Plan Zandzoom geen goed. Daar 
moet de raad van Heiloo rekening 
mee houden vinden portefeuille-
houders Hollenberg en Klijnstra.
De aangewezen locatie voor de 
zendmast ligt op nog geen 160 
meter van de gemeentegrens en 
het gebied waarin een woonland-
schap in het kader van Zand-
zoom wordt ontwikkeld. Ge-
meente Castricum heeft aan de 
noordzijde van het Zandzoomge-
bied grond in eigendom. Boven-

dien ligt een van de gemeentelij-
ke topkavels op zichtafstand van 
de geplande mast.
Wethouder Hollenberg laat opte-
kenen dat het de omgeving geen 
goed doet: ,,Op zijn zachtst ge-
zegd levert de mast geen bijdra-
ge aan de groene en landelijke 
woonsfeer die de gemeente daar 
wil realiseren. Het is daarnaast 
niet uit te sluiten dat dit effect 
kan hebben op de waarde van de 
gronden.” Op zijn beurt laat wet-
houder Klijnstra weten dat het 
college zich overvallen voelt: ,,We 
hebben hier op geen enkele wijze 
met onze buren over gesproken 
en dat terwijl dit voorgenomen 
besluit toch daadwerkelijk ons 
beider gemeenten raakt. We vra-
gen de gemeenteraad van Heiloo 
om ook de belangen van de toe-
komstige inwoners van onze ge-
meente mee te laten wegen.”

Griezeltocht met vampiers 
en andere nachtbrakers
Castricum - Stichting Samen 
Spelen en de PWN houden op 14 
en 15 november een spannende 
griezelpuzzeltocht in de bossen 
rondom De Hoep. 
Dit jaar is het thema Dracula, 
Frankenstein, vampiers en an-
dere nachtbrakers. In het pikke-
donker door de duinen lopen is 
de ultieme stresstest voor waag-
halzen van twaalf jaar en ouder. 
In groepen van zes personen vol-
gen de kinderen de tocht waar-

bij ze verschillende opdrach-
ten doen en vragen beantwoor-
den. Vanwege de schrikeffecten 
wordt het afgeraden deze tocht 
te lopen door kinderen die epi-
lepsie of een hartkwaal hebben. 
Acteurs van de Stichting Samen 
Spelen jagen de deelnemers 
de stuipen op het lijf en zame-
len daarmee bovendien met de-
ze griezeltocht geld in voor hun 
stichting. Kaartverkoop via www.
stichtingsamenspelen.nl.

Giftig afval aangetroffen 
in verlaten vrachtauto
Akersloot - In de nacht van vrij-
dag op zaterdag is de brandweer 
van Akersloot in actie gekomen 
vanwege een vrachtwagen die 
langs de N242 stond nabij het 
stadion in Alkmaar. De bestuur-
der van de vrachtwagen was ver-
trokken en werd er een verdach-
te vracht aangetroffen. Er wer-
den 120 vaten chemisch afval en 
zakken met bijtend soda aange-

troffen, vermoedelijk drugsafval.  
Bovendien had de vrachtwagen 
valse kentekenplaten. De brand-
weer vermoedt dat de vrachtwa-
gen motorproblemen has, waar-
na de chauffeur de benen heeft 
genomen. Het duurde vier uur 
voordat de weg weer vrijgege-
ven kon worden.  De politie stelt 
een onderzoek in. Foto: Hans Pe-
ter Olivier.

Beker blijft bij Oppositie
Limmen - Een maal per jaar 
zoeken de schakers van de ver-
enigingen Oppositie uit Heiloo 
en Vredeburg uit Limmen elkaar 
op om op zoveel mogelijk bor-
den een zogenaamde ‘massa-
kamp’ te spelen. Op vrijdag 3 ok-
tober werd weer een editie ge-
speeld. Deze keer was SV Vre-
deburg de gastheer. Ter illustra-
tie van de goede onderlinge ver-
houdingen had Oppositie-voor-
zitter Fred Smith een bos bloe-
men meegenomen die bestemd 
was voor de eerste Vredeburger 
die een vol punt zou scoren. ‘Bob 

Bosma bezorgt Barry Blekemo-
len bos bloemen’ is de mooi al-
litererende, maar iets te lange 
koptekst die vervolgens van toe-
passing was. 
Bosma verloor in een gelijkwaar-
dig eindspel zomaar een stuk en 
daarmee de partij. Toch was dit 
voor Vredeburg gunstige resul-
taat niet exemplarisch voor wat 
op de dertien borden gebeur-
de. Het was incidenteel  succes 
voor Vredeburg. Uiteindelijk pak-
ten de Limmers net iets te wei-
nig punten om de massakamp te 
kunnen winnen: 5,5-7,5.

Dag van de Mantelzorg; 
allemaal verhalen

Akersloot - Jaarlijks wordt op 
10 november de Dag van de 
Mantelzorg gehouden. Deze 
dag staat helemaal in het teken 
van de mantelzorger, als erken-
ning van het waardevolle werk 
dat ze doen en de grenzeloze in-
zet die zij tonen. In deze regio 
wordt de bijeenkomst gevierd in 
Akersloot en Heemskerk. Op de-
ze dag is men er even tussenuit, 
ontlast van de dagelijkse zorgen 

en vindt men een plek om erva-
ringen te delen met andere man-
telzorgers. Ervaringen delen past 
goed binnen het thema van de 
Dag van de Mantelzorg dit jaar: 
‘Allemaal verhalen!’ Het verhaal 
in aanloop naar de Dag van de 
Mantelzorg delen met de orga-
nisatie? Of meer informatie over 
het programma? Neem dan con-
tact op via: 088-9957788 of in-
fo@maatjez.nl.



Uitgeest - Na een avond hard 
werken (ik noem het wel eens 
mijn derde baan: één is de func-
tionaliteiten beheren in het zie-
kenhuis - wat dat ook moge zijn 
-, twee is boodschappen doen 
en eten koken, en drie is brid-
gen) kijken mijn maat en ik el-
kaar aan en we vertellen elkaar 
het percentage dat we denken 
te hebben gescoord. Mijn schat-
ting is meestal te laag, u kent dat 
wel, dat halflege glas. En mijn 
maat schat weleens een paar 
procenten te hoog: het halfvol-
le glas. Afgelopen week schatte 
ik in, na een best wel turbulente 
avond: 62%, en mijn maat: 63%. 
Beiden vonden we dat het bie-
den en af- en tegenspelen liep 
als een trein, de ene na de an-
dere tegenstander werd, virtu-
eel, opgeknoopt, en we hadden 
het gevoel dat we op weg wa-
ren naar een monsterscore. Na 
afloop werd natuurlijk de uitslag 
bekend gemaakt: zesde! Met 
een royale 53%. Nou, laat dat 
royale maar weg, het was eer-
der een ‘lousy’ 53%. Gedesillusi-
oneerd, en dan toch blijven glim-
lachen; Gelukkig lukte ons dat, 
maar de tegenspelers met wie 
we na afloop nog even stonden 
na te praten wisten wel beter: 
Boeren met kiespijn! Ik houd het 
er maar op dat de discrepantie 
tussen verwachting en werkelijk-
heid werd veroorzaakt door de 
grillige verdelingen die ontstaan 
omdat na afloop de kaarten wor-
den gesorteerd op kleur en volg-
orde om de spelverdelingen in 

te voeren in de bridgemates; En 
een week later leidt dit tot grilli-
ge verdelingen waarbij het bied-
systeem, dat immers is geba-
seerd op standaardsituaties die 
véél voorkomen, weinig hand-
vatten biedt, aldus ruimte ge-
vend aan de ‘creatieve’ bridger. 
De slogan: ‘De enige plek waar 
succes vooraf gaat aan werk is 
in het woordenboek’ - een waar-
heid als een koe, om bij het boe-
renbedrijf te blijven - werd daar-
mee wel behoorlijk geweld aan-
gedaan. Hieronder ziet u de kop-
pels die minder kiespijn hadden. 
(Paul Wijte)

De uitslagen:
A-lijn: 1 Evelien Huising-Ria 
Weel 59,03%, 2 Carien Willemse-
Jaap Willemse 56,25%, 3 Marlé-
ne Heijne-Henk Jonker 55,56%; 
B-lijn: 1 Henk Groen-Herman v 
Sambeek 55,21%, 2 Henk Graaf-
sma-Wim de Wildt 54,69%, 3 
Dick Hendrikse-Jac Sintenie 
54,17%; 
C-lijn: 1 Ada Hellenaar-Gon-
ny Hulshof 58,75%, 2 Annie 
Bleeker-Ina Woerden 58,33%, 
3 Nelleke vd Kraats-Joke Mooy 
57,29%; 
D-lijn: 1Joop de Beer-Fiene-
ke de Beer 53,47%, 2 Alyne Du-
mas-Han Dumas 52,08%, 3/4 
Maria Jacobs-Roland Kiès en Ti-
neke de Groot-Constance Dirks 
51,39%; 
E-lijn: 1 Wies de Wit-Annie Nij-
man 60,83%, Cas v Andel-Tineke 
Ligthart 59,58%, 3 Elly Stuijt-Aad 
Stuijt 55,83%

        Bridgenieuws

Kinderboekschrijfster 
Paulien van Tol bij Schuyt
Uitgeest - Net voor de Kinder-
boekenweek verscheen het boek 
Pleuni en Pip van Paulien van Tol.
Paulien is geboren in 1962 in 
Uitgeest en oud-leerlinge van 
de Mariaschool (nu OBS de Bin-
nenmeer). Ze was als kind al veel 
bezig met tekenen en schrijven. 
In 1988 studeerde ze af als il-
lustrator aan de Gerrit Riet-
veld Academie en werkte en-
kele jaren in dit vak. Daarnaast 
is zij ook altijd blijven schrijven 
en volgde een aantal schrijfcur-
sussen. Tijdens haar laatste cur-
sus ontstond het verhaal ‘Stoer’, 
over het stoere meisje Pleuni en 
haar verlegen vriendje Pip. Dit 
verhaal werd uitgangspunt voor 
de verhalenbundel Pleuni en Pip, 
‘Stoer’ en andere verhalen. Ook 
de illustraties in het boek zijn 
van haar eigen hand. Deze vrolij-
ke en soms spannende voorlees-
verhalen zijn geschreven voor 
kinderen van 6 tot en met 9 jaar. 
In deze sfeervolle verhalenbun-
del krijgen de stoere Pleuni en 
haar vriendje Pip onder andere 
te maken met de Horror Ham-
ster van Joris, de buurjongen 
van Pleuni en leren ze Buurman 
Niksnut een lesje, omdat hij zo 

lui is en altijd in zijn hangmat 
ligt te snurken. Ook knuffelen ze 
een kleine Chipoewa, maar jam-
mer genoeg moet Pleuni’s moe-
der niks van Chipoewa’s hebben.

Op zaterdag 11 oktober is Pau-
lien van Tol in boekhandel Schuyt   
aan de Middelweg 139 aanwezig 
van 14.00 tot 15.00 uur en zal zij 
u graag meer vertellen over haar 
boek en uiteraard ook haar boek 
voor u signeren.

Marijn Brouwers zingt 
Charles Aznavour
Uitgeest - In mei is Charles 
Aznavour 90 jaar geworden. Een 
mooie aanleiding voor Martijn 
Brouwers om rond één van zijn 
meest favoriete artiesten een 
theatershow te maken. Marijn 
Brouwers heeft de mooiste num-
mers vertaald in het Nederlands 
en zingt ze met veel gevoel en 
liefde bij ons op het podium.
In het theaterprogramma ‘Bon 
anniversaire’  tourt Marijn samen 
met zijn pianist Marc-Peter door 
het land met nummers in nieu-
we, eigentijdse arrangementen. 
Van de liedjes in dit theaterpro-
gramma is ook een CD verkrijg-
baar.
Marijn Brouwers is een duizend-
poot. Hij is afgestudeerd als dra-
madocent, studeerde zang/mu-
ziektheater en werkte samen 
met artiesten als Karin Bloe-
men, Jasperina de Jong en Paul 
de Leeuw. Hij was te zien in de 
musicals Foxtrot en Cats en was 
understudy van Danny de Munk 
in de musical Cis de man. Hij is 
eerder bij de Zwaan Cultureel te 
zien geweest met zijn succes-
volle show ‘Beste mijnheer Hal-
sema’.
Deze voorstelling is op vrijdag 
17 oktober, aanvang is 20.15 uur. 
De toegangsprijs is 12,50, Vrien-

den van de Zwaan Cultureel krij-
gen 2,50 korting. Kaartverkoop 
via boekhandel Schuyt of aan 
de zaal (mits nog beschikbaar), 
of via online reservering.Voor 
meer informatie en andere voor-
stellingen zie de website van De 
Zwaan Cultureel, www.vrienden-
vandezwaancultureel.nl.

Nog plaatsen vrij in 
leesgroep filosofie
Regio - In de onlangs opgerich-
te leesgroep filosofie voor men-
sen uit de omgeving van Heems-
kerk, Beverwijk en Uitgeest is 
nog plaats voor nieuwe leden. 
De groep komt op donderdag 
20 november om 13.00 uur voor 
’t eerst bij elkaar in het leesca-
fe van de bibliotheek in Heems-
kerk, en bespreekt dan het boek 

van Martha Nussbaum: Moge-
lijkheden scheppen. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij 
miekvandesande@hetnet.nl of 
023-5266533. 

Zie ook de website www.senia.nl 
over de werking van Senia lees-
groepen en de literatuurlijst Filo-
sofie. 

IJmond-Noord - De Maand 
van de Geschiedenis (okto-
ber) is het grootste histori-
sche evenement van Neder-
land. Honderden organisaties 
op het gebied van geschiede-
nis, cultuur en actualiteit, zo-
als musea, archieven, biblio-
theken, historische verenigin-
gen en media organiseren in 
oktober activiteiten voor een 
breed publiek.
Het thema van De Maand van 
de Geschiedenis is: Vriend & 
Vijand. Het thema doorkruist 
alle culturen en is van alle tij-
den.
Tijdens de maand van de ge-
schiedenis kunt u in de bi-
bliotheek het ‘Maand van de 
Geschiedenismagazine’  op-
halen, met boeiende artike-
len, achtergronden, boeken-
tips en het activiteitenpro-
gramma. Wees er snel bij, 
want de voorraad is beperkt 
en op = op!

Maand van de 
geschiedenis in 
de bibliotheek

8 oktober 2014 9



8 oktober 201410

Meisje (4) gevonden 
dankzij Burgernet
Uitgeest - Vanaf de Burge-
meester van Roosmalenstraat 
werd zaterdagmiddag een 4-ja-
rig meisje vermist.
Zij was in een onbewaakt ogen-
blik met haar fietsje aan de aan-
dacht van de ouders ontsnapt.

De Burgernetactie, die daarop 
werd gestart, leverde al direct 
een aantal positieve reacties op. 
Dankzij deze tips vond de politie 
het meisje snel terug en kon zij 
worden herenigd met haar ou-
ders.

Solidariteitsmaaltijd 
Tapas voor Costa Rica
Uitgeest - Traditiegetrouw or-
ganiseert de Stichting Werk-
groep OntwikkelingsSamenwer-
king Uitgeest weer een solida-
riteits-maaltijd. U bent van har-
te welkom op vrijdag 24 oktober 
in de Klop, Langebuurt 39, Uit-
geest voor een tapas-buffet ver-
zorgd door de koks van “IJmond 
Werkt” . De Klop is open vanaf 
17.30 en de start is rond 18.00 
uur. Entreeprijs is 12,50 p.p. ex-
clusief drankjes.

De opbrengst van deze avond 
komt geheel ten goede aan de 
projecten van de Alpizar Stich-
ting in Jaris, Costa Rica. Stuwen-
de kracht achter deze projecten 
is Nancy Brantjes-Alpizar uit Uit-
geest.
U kunt zich voor de maaltijd 
opgeven bij: Thealet Bos - tel. 
0251-314661, Hennie Kraal - tel. 
0251-310934, Marga Brantjes - 
tel. 0251-311008 en Fred Maqui-
né - tel. 06-23407362.

Uitgeest - Stormvogels trad af-
gelopen zaterdag aan tegen 
DOC uit Bussum; een ongebrui-
kelijke speeldag.  Met gelegen-
heidsspeler Wouter Nootebos 
in de basis, die de geblesseer-
de Danny Haije verving, ging de 
Uitgeester formatie voortvarend 
van start maar kwam de ploeg 
uiteindelijk toch bedrogen uit.

Sebastiaan van den  Bosch was 
in de derde minuut doeltreffend 
door een klein kansje te benut-
ten, maar vervolgens was het 
DOC dat het initiatief volledig 
overnam. Stormvogels zette wel-
iswaar druk maar wist los van de 
eerste score weinig mogelijkhe-
den te creeeren. DOC daarente-
gen ging bijzonder efficient om 
met de geboden kansen  en na 
een kwartier spelen keken de 
Uitgeesters tegen een forse ach-

terstand aan, 1-5. Net als vori-
ge week werd de ploeg daarna 
pas scherp en moest er weder-
om een inhaalrace worden in-
gezet. Stormvogels heeft eerder 
bewezen hiertoe in staat te zijn 
en door scores van Jord Betjes, 
Eveline Nootebos en Lisa Ha-
ije kwam de spanning geleidelijk 
aan weer terug in de wedstrijd.  
DOC wist weliswaar nog een-
maal tot scoren te komen, maar 
Betjes bracht zijn ploeg weer op 
gelijke hoogte door in de slotfa-
se van de eerste helft twee maal 
trefzeker te zijn.  Met een gelijk-
stand bij rust, 6-6, kon Stormvo-
gels zich moreel gesterkt voelen.
Toch was het DOC dat bij aan-
vang van de tweede helft als eer-
ste de score weer wist te ope-
nen, alvorens Betjes weer eens 
van zich liet gelden. De Bussu-
mers bleven echter lang aan de 

     Korfbalflits
       Stormvogels

goede kant van de score en wis-
ten uit te lopen tot 7-10. Geprik-
keld door deze nieuwe achter-
stand zetten onze dorpsgenoten 
weer aan en wisten de stand ge-
lijk te trekken door treffers van E. 
Nootebos(2) en Van den Bosch. 
Juist op dat moment wist DOC 
de flow te doorbreken middels 
een tegentreffer, maar Stormvo-
gels liet van zich gelden.  Door 
afstandstreffers van Demi Erke-
lens en Jeroen Kuijk kwam de 
ploeg voor het eerst aan de lei-
ding. 
Nu erop en erover luidde het cre-
do, maar het liep anders. DOC 
liet zich niet uit het veld slaan en 
wist van zich af te bijten, gesterkt 
door een onthutsend zwak flui-
tende scheidsrechter.  De oppo-
nent liep uit naar 12-15 met nog 
5 minuten op de klok. In de slot-
fase wisten Jose Heijne en De-
mi Erkelens nog tot scoren te 
komen maar het fluitsignaal ten 
einde van de de wedstrijd kwam 
net te vroeg.  Stormvogels had 
een punt verdiend op basis van 
wilskracht, maar eindigde toch 
met lege handen. 

Regio - Mgr. Punt en Mgr. 
Hendriks nodigen iedereen 
uit om mee te gaan op bede-
vaart naar Rome in de meiva-
kantie van 2015. 
In samenwerking met reisor-
ganisatie VNB wordt in die 
periode een 10-daagse bus-
reis (30 april tot en met 9 
mei) en tevens een 6-daagse 
vliegreis (2 tot en met 7 mei) 
naar Rome georganiseerd. 
Men reist af naar deze unie-
ke stad en bezoekt meerde-
re plaatsen. 
Uiteraard wordt samen de 
eucharistie gevierd in de gro-
te kerk van Rome, met onder-
steuning van het kathedra-
le koor en een speciaal, voor 
deze reis, samengesteld pro-
jectkoor. 
Jongeren en gezinnen met 
kinderen sluiten aan bij de 
regio, maar beleven ook hun 
eigen programmamomenten. 
De tieners (12 tot en met 15 
jaar) hebben een apart pro-
gramma op een eigen loca-
tie en sluiten aan bij de grote 
vieringen. Voor kinderen, tie-
ners en jongeren studerend 
tot en met 25 jaar, is een kor-
ting op de reissom mogelijk. 
De prijs voor de vliegreis is 
839 euro en voor de busreis 
999 euro, beide inclusief half 
pension. Inschrijven kan in de 
eigen parochie. 

De contactpersoon voor de 
regio Heemskerk/Uitgeest is 
de heer Wout de Reus, te-
lefoon 0251-238397 of 06-
44884505. E-mail: wpde-
reus@gmail.com.

Met bisdom 
op bedevaart 
naar Rome

Weer jeugdschaatsen 
bij IJsclub Uitgeest
Uitgeest - Ook dit jaar organi-
seert IJsclub Uitgeest weer het 
Jeugdschaatsen voor de kinde-
ren uit Uitgeest in de leeftijd van 
7 tot en met 12 jaar. Het jeugd-
schaatsen wordt al zo’n 30 jaar 
georganiseerd door de IJsclub 
en is bedoeld om kinderen op 
een leuke en speelde manier te 
leren schaatsen. Hierdoor kun-
nen zij na één of meerdere sei-
zoenen goed leren glijden en af-
zetten. Mochten wij deze winter 
dan weer verwend worden met 
natuurijs hebben zij een goe-
de basis om vooruit te komen 
en kunnen zij misschien wel een 
mooie tocht maken door de pol-
ders in de omgeving. Onze IJs-
club werkt met een groep en-
thousiaste vrijwilligers waarbij 
plezier voorop staat.
Als u schaatsen ook een traditie 
vindt en u uw kinderen dit ook 
wil laten leren schrijf uw kind 
dan nu in bij IJsclub Uitgeest ! 

Het is voor alle kinderen van Uit-
geest in de leeftijd van 7 tot 12 
jaar.

Gestart wordt op zaterdagoch-
tend 27 december en in totaal 
zijn er 12 lessen. Voor vervoer 
wordt gezorgd (vertrek 9:15 uur 
uit Uitgeest). Voor meer infor-
matie en opgeven kunt u terecht 
op onze website www.ijsclubuit-
geest.nl/jeugdschaatsen. Onder 
het kopje jeugdschaatsen vindt 
u ook een inschrijfformulier.
Voor inschrijvingen of vra-
gen kunt u ook terecht bij Vin-
cent Rozemeijer, Aan de Krom-
me Sloot 133 1911 LT  Uitgeest, 
tel. 06-10920909, e-mail: jeugd-
schaatsen@ijsclubuitgeest.nl. 
Opgeven kan tot en met 30 no-
vember met vermelding van: 
naam, adres, telefoonnummer, 
email adres, geboortedatum, ge-
slacht en eventueel al behaald 
diploma.

Uitgeest - Het moest er een 
keer van komen. Alle eer-
ste competitieavonden waren 
zeer succesvol voor de Uit-
geester tafeltennissers. De-
ze week behaalde alleen het 
laatste team een (benauwde) 
overwinning.

Team1 kon deze week niet be-
schikken over een volledig team, 
dus was er tegen ZTTC een in-
valler nodig. Heel moedig meld-
de Billy Fatels zich om als vijfde 
klasser in de tweede klasse in te 
vallen. Hij verloor weliswaar zijn 
partijen maar was toch tevreden 
over zijn spel. Henk Spoelstra en 
Victor Tchernov wonnen ieder 
slechts eenmaal en zoals gebrui-
kelijk de dubbel.

Uitgeest 2 moest het deze keer 
voornamelijk hebben van de 
goed spelende Ruud Pel. Van de 

vijf behaalde punten schreef hij 
er drie op het wedstrijdformulier. 
Patrick Rasch en Rene van Bu-
ren kwamen niet verder dan een 
enkelspelwinstpunt.
In het derde team speelde Henk 
Pel voor het eerst mee en dat 
was maar goed ook, want ook hij 
behaalde als enige drie overwin-
ningen en de dubbelwinst met 
Dennis Janssen, die zeer tegen 
zijn gewoonte in maar liefst drie 
keer verstek liet gaan. Nico Bal-
tus overrompelde gelukkig nog 
een van de Amsterdammers van 
ASSV.
Team 4 was het enige team dat 
de avond winnend afsloot. Tegen 
VDO uit Uithoorn wisten Nick de 
Vries en Huib van Leeuwen ieder 
twee enkelspellen en de dubbel 
te winnen. Eugenie Rasch won 
een keer gemakkelijk, maar ging 
de andere twee keer maar net 
onderuit. 

     Tafeltennisnieuws

Lezing in Fort Veldhuis
Regio - Op zondag 12 oktober 
is er in het luchtoorlogmuse-
um Fort Veldhuis, gelegen op de 
grens van Heemskerk en Zaan-
stad, een lezing over de water-
vliegtuigbasis Schellingwoude. 
Deze basis was eerst van de Ko-
ninklijke Marine en na de ca-
pitulatie werd zij overgenomen 
door de Duitse bezetter. De le-
zing wordt gegeven door Hans 
Nauta, een deskundige betref-
fende de luchtoorlog boven 
Noord-Holland. Tijdens de lezing 
worden originele foto’s van de 
basis en omgeving getoond.
De lezing begint om 14.00 uur.
Toegang: volwassenen 3,50, kin-

deren van 8 tot 12 jaar 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gra-
tis en houders van een vetera-
nenpas gratis. Openingstijden: 
10.00 – 17.00 uur. Zie ook: www.
arg1940-1945.nl.



Winst voor zowel 
dames als heren MHCU
Uitgeest - Coach Berend Beu-
kers van MHCU Dames 1 was 
zeer blij met het feit dat zijn 
speelster Gwen van Heijst weer 
mee kon doen en dat leverde 
meteen resultaat op. De hoc-
keysters uit Uitgeest zegevier-
den met 2-0 op FIT na twee ver-
lieswedstrijden. Bij rust stond het 
1-0. In de tweede helft was het 
Gwen van Heijst die Uitgeest op 

een 2-0 voorsprong bracht. Door 
dit resultaat maakt Dames 1 nog 
steeds kans om de promotiepou-
le te halen.

Uitgeest Heren 1 speelde te-
gen IJburg Heren 1. De wed-
strijd begon rommelig maar het 
was toch Uitgeest dat via Wou-
ter Mijnsbergen op een 1-0 
voorsprong kwam. Vijf minuten 

voor het eind van de eerst helft 
werd Uitgeest-speler Stijn Oo-
stra hard in gezicht geraakt door 
een speler van IJburg en moest 
worden afgevoerd met een am-
bulance. Hierdoor lag de wed-
strijd enige tijd stil. Begin twee-
de helft was het Dave Roest die 
met een knap schot Uitgeest op 
een 2-0 voorsprong wist te zet-
ten. Niet veel later was het IJ-
burg dat vanuit de rebound van 
een strafcorner de aansluitings-
treffer wist te maken. “Dit zorg-
de voor een onrustig en slordig 
spel aan de kant van Uitgeest”, 
aldus speler Fabian Mol. Uitein-
delijk was het Jort Gaartman die 
met een fraai backhandshot Uit-
geest op een veilige stand van 
3-1 wist te zetten. 
Vlak voor tijd bepaalde Dave 
Roest vanuit een strafcornerva-
riant de einduitslag; 4-1. Al met 
al een zeer terechte overwinning 
waardoor Heren 1 dat net als 
Dames 1 nog steeds zicht heeft 
op de promotiepoule. 

Wedstrijdprogramma zondag 12 
oktober: 12.45 uur: Saxenburg 
D1 - Uitgeest D1; 14.30 uur: 
Magnus H1 - Uitgeest H1. Voor 
het volledige wedstrijdprogram-
ma zie www.mhcu.nl. (foto: Kees 
Blokker)

Zaterdag 11 oktober 
Junioren:
Bloemendaal B1-FC Uitgeest B1 11:30
Meervogels 31 C1-FC Uitgeest C1 14:45
Toernooi bij DIOS-FC Uitgeest JG1G 14:00
Pupillen:
FC Uitgeest Jeugdtoernooi 
vanaf 9.00 uur tot 17.30 uur
Foresters de E1-FC Uitgeest E1 09:45
FC Uitgeest KB  09:00

Zondag 12 oktober 
Senioren:
Vitesse 22 1-FC Uitgeest 1 14:00
Purmersteijn 2-FC Uitgeest 2 11:00
Meervogels 31 2-FC Uitgeest 3 11:00
Junioren C/Meisjes:
FC UItgeest Jeugdtoernooi 
vanaf 9.00 uur tot 17.30 uur

Groot jeugdtoernooi 
bij FC Uitgeest
Uitgeest - Net als vorig seizoen 
wordt op zaterdag 11 oktober 
en zondag 12 oktober weer een 
groot jeugdtoernooi georgani-
seerd op het sportpark De Koog. 
Er hebben zich inmiddels meer 
dan 14 clubs uit de regio aange-
meld voor dit toernooi. Er zal ge-
streden worden om de JUMBO 
Fairplay Cup. Dus naast het win-
nen van de onderlinge poule kan 
er door het team dat zich onder-
scheidt door sportief gedrag de 
Jumbo Fairplay Cup worden ge-
wonnen.
Dankzij de bijdrage van veel lo-
kale ondernemers is het moge-
lijk dit groots opgezette toer-
nooi te kunnen laten plaatsvin-
den. Tijdens het toernooi is er 
een pannenkoekenkraam, een 

springkussen, een fotograaf en 
voor de ouders zal een autodea-
ler een paar prachtige familieau-
to’s neerzetten. Tijdens de twee 
speeldagen zullen er collectan-
ten aanwezig zijn voor het Dia-
betes Fonds.

Het speelschema ziet er als volgt 
uit: zaterdagochtend spelen  
MP1 en MP2, F1 t/m F10 en D4 
t/m D7. Zaterdagmiddag spelen 
de ME1, E1 t/m E10 en D1 t/m 
D3. Zondagochtend spelen de 
C1 t/m C7 en ’s middags de MC1 
en MC2. De poule prijsuitreikin-
gen zullen gedaan worden door 
enkele regionale bekendheden.
De ochtendwedstrijden begin-
nen om 9.00 uur en de middag 
wedstrijden om 13.15 uur. 

De toernooicommissie heeft er zin in!

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d

1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Tegen inlevering van deze advertentie

Wienercafé of Hazelnoot 
schuimtaart  e 6,95

En denk om de Roomboter Molen Koeken actie!!!
Roomboter Amandelstaaf  e3,95

Herfstwandeltocht
Uitgeest - Op zondag 12 ok-
tober a.s. vindt de 11e Evean 
Herfstwandeltocht plaats van-
uit  het startadres: Evean Ooster-
gouw, Koningin Julianaweg 10 in 
Zaandam.
Deze wandeltocht wordt door 
Evean in samenwerking met 

wandelsportvereniging De Laat-
ste Loodjes voor de 11e keer ge-
organiseerd, waardoor het in-
middels een landelijke bekend-
heid heeft gekregen. Bewegen 
is belangrijk! Daarom nodigen 
Evean en De Laatste Loodjes u 
graag uit om mee te doen aan 

deze Evean Herfstwandeltocht.
Met afstanden van 5, 10, 15 en 
25 kilometer is voor iedereen een 
passende wandeltocht.
Iedereen loopt in z’n eigen tem-
po de gekozen wandelafstand 
met behulp van een routebe-
schrijving, die wordt verstrekt bij 
de start.
Startbureau is om 08.00 uur 
open. Starttijden: Wandeltocht 
5,10 en 15 kilometer 09.30  - 
12.00 uur en 25 kilometer 08.30 
– 10.30 uur.
Leden van een wandelsportbond 
betalen 2,50 deelnamekosten. 
Leden van De Laatste Loodjes 
en Evean ledenvereniging beta-
len 2 euro. Niet-leden betalen 
3,50. Voor de wandelaars zijn de 
pauzeplaatsen langs de wandel-
route geregeld in diverse verzor-
gings- en/of verpleeghuizen.
Alle informatie over alle wan-
deltochten is te vinden op www.
wsvdelaatsteloodjes.nl.
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Uitgeest - Het is inmiddels een 
echt familiebedrijf geworden. 
Vader Ton startte het bedrijf sa-
men met moeder Ina op. Een 
aantal jaar geleden werd zoon 
Ivo medefirmant. De mond-tot-
mondreclame zorgt ervoor, dat 
in heel Noord-Holland woningen 
en bedrijven door de Snijderfa-
milie worden gestoffeerd. Thuis-
basis blijft Uitgeest!
 
Ton Snijder begon officieel voor 
zichzelf in april 1995. Vóór die 
tijd werkte hij als stoffeerder bij 
een plaatselijke woninginrichter 
in Uitgeest. Ton: “Toen dat bedrijf 
ermee stopte ben ik als freelan-
cer aan de slag gegaan voor wo-
ninginrichters in de regio. Maar 
al snel startte ik echt voor me-
zelf. Met een showroom en alles 
wat daarbij hoort.”
 
Van garage tot winkel
Het ging van klein naar groot. 
“Ik begon met stalen van vloer-
bedekking, gordijnen en vitra-
ges in de oude palingrokerij bij 
Jan van de Kommer. Toen dat te 

Zelfstandig in Uitgeest
Blijft Uitgeest wel of niet zelfstandig? Deze discussie inspireerde de Uitgeestse 
fotografe Yvonne Mul voor haar serie ‘Zelfstandig in Uitgeest’. Zij portretteerde 

én interviewde zo’n vijftien winkeliers die soms al generaties lang werken 
en wonen in het mooie dorp aan het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. In de 
Uitgeester Courant met regelmaat één winkelier uit de bijzondere serie.

klein werd, huurden we de oude 
werkplaats van Goedhart aan de 
Koningin Julianastraat en daar-
na twee keer een pand aan de 
Westerwerf. Op de Middelweg 
71 kwamen we met een echte 
winkel meer in het zicht te zitten. 
En sinds een jaar hebben we de 
zaak op de Prinses Beatrixlaan 5. 
Hier blijven we! Ook al hebben 
we nu elders onze opslag, het is 
een fijn winkelpand, op een pri-
ma locatie.”
 
Taakverdeling
Behalve Ivo werkt tegenwoordig 
ook zoon Pim in de zaak. De ta-
ken zijn overzichtelijk verdeeld. 
Ton: “De jongens doen al het 
stoffeerwerk. Ik doe de winkel, 
de bestellingen en het inmeten 
en Ina verricht hand-en-span-
diensten. Als ik niet in de win-
kel kan zijn, is zij er of een van 
de jongens. Een ideale verdeling. 
Hoewel ik het wel jammer vind 
dat ik niet meer altijd het eind-
resultaat zie. Daarom neem ik 
bij oplevering van grote klussen 
vaak even een kijkje.”
 

Service
Waarom Snijder zoveel klanten 
van buiten Uitgeest trekt? Dat 
antwoord is volgens Ton makke-
lijk. “Onze service en persoonlijk 
advies. Mond-tot-mondrecla-
me is de beste reclame die je je 
kunt wensen. Dat ervaren we al 
jaren.” Vier jaar geleden verbond 
Snijder zich aan Color@home, 
een franchise inkoopcombinatie 
voor woninginrichters. Een goe-
de beslissing vindt Ton. “Hier-
door kunnen we scherpe prijzen 
neerleggen en worden we van 
alle trends goed op de hoogte 
gehouden.”
 
Social media
Natuurlijk gaat ook Snijder met 
de tijd mee. Zo ging onlangs de 
nieuwe website live en twitteren 
Ivo en Pim heel wat af. Volgers 
worden via Facebook via voor- 
en nafoto’s op de hoogte ge-
houden van onder handen zijnde 
projecten. Kortom: de firma Snij-
der blijft zich ontwikkelen, nu en 
in de toekomst! (tekst en foto: 
Yvonne Mul Fotografie)

Snijder: woninginrichters 
in hart en nieren

Regio - Begin oktober benade-
ren GGD en JGZ Kennemerland 
27.000 ouders van jonge kinde-
ren in Kennemerland om mee te 
doen met de Kindermonitor. Bent 
u ook uitgenodigd? Vul dan de 
online vragenlijst in. 
Vanuit het bevolkingsregister 
is een willekeurige selectie ge-
maakt uit alle kinderen van drie 
tot twaalf jaar in Kennemerland. 
Aan hun ouders wordt verzocht 
om - vertrouwelijk - via internet 
een vragenlijst in te vullen over 
de gezondheid van hun kind. Om 
een zo betrouwbaar mogelijk 
beeld te vormen van de gezond-
heid van de kinderen in de regio 
is het belangrijk dat zoveel mo-
gelijk ouders mee doen.   

De vragenlijst
Naast vragen over gezondheid 
en leefstijl wordt geïnformeerd 
naar de opvoedingsstijl van ou-
ders en de hoeveelheid steun 
die ze bij de opvoeding ontvan-
gen. Saskia Mérelle, projectlei-
der van het onderzoek bij GGD 
Kennemerland: ‘Ouders spelen 
een belangrijke rol in het voor-
komen van overgewicht bij kin-
deren. Door middel van dit on-
derzoek kunnen we kijken of 
bepaalde opvoedingsstijlen ge-

zonde eetgewoonten stimule-
ren. Daarnaast is het belangrijk 
om te weten in hoeverre ouders 
genoeg steun ervaren bij de op-
voeding.’ 
De resultaten van het onderzoek 
komen volgend jaar beschikbaar. 
De gemeente Uitgeest zal ze dan 
gebruiken bij het opstellen van 
het gezondheidsbeleid. Het kan 
dan nodig blijken om extra voor-
zieningen op te zetten in de ge-
meente of in een bepaalde wijk. 
Daarnaast kunnen scholen en 
Centra voor Jeugd en Gezin de 
informatie gebruiken om hun ac-
tiviteiten beter af te stemmen op 
de behoeften van de kinderen en 
hun ouders. 

Heeft u een uitnodiging ge-
had?
Ga naar www.startvragenlijst.nl/
ggd en vul daar uw persoonlij-
ke inlogcode in. Uw inlogcode 
vindt u op de kaart of brief die u 
per post heeft ontvangen. Vul de 
vragenlijst in en maak kans op 
een van de spacescooters, wa-
veboards of familie-uitjes naar 
Artis.  

Meer weten? Kijk op www.ggd-
kennemerland.nl/gezond-leven/
onderzoek/kinderen.   

Onderzoek naar gezondheid 
van kinderen gestart

Hoe gezond zijn de kinderen in onze regio?

Week van de Opvoeding 
in de IJmond

Regio - Van 6 t/m 12 okto-
ber vindt voor de vierde keer de 
Week van de Opvoeding plaats. 
De Week van de Opvoeding 
biedt ouders, medeopvoeders, 
kinderen en jongeren de moge-
lijkheid elkaar te ontmoeten en 
ervaringen uit te wisselen over 
opvoeden en alles wat daarbij 
komt kijken.
Het thema van de Week van 
de Opvoeding is ‘Ik tel tot tien!’. 
Hierbij kun je denken aan tot tien 
tellen met spelletjes zoals ver-
stoppertje of tien dingen tegelijk 
doen (zoals de meeste ouders), 
maar soms is je geduld op en tel 
je ook tot tien. Want hoe leuk, 
lief, gezellig of grappig je zoon of 

dochter ook is, opvoeden is niet 
altijd even makkelijk!
Samen met verschillende organi-
saties worden er leuke activitei-
ten georganiseerd voor jong en 
oud. In Uitgeest geeft jeugdin-
terventiemedewerker Frans van 
Straalen op donderdag 9 oktober 
vanaf 19.30 uur in basisschool 
De Wissel een lezing over ‘Losser 
laten, maar ze niet laten vallen’. 
Hoe zorg je dat je zicht heb op 
wat jouw kind doet en hoe blijf je 
met elkaar in gesprek?

Het complete activiteitenaanbod 
is te vinden op www.cjgijmond.
nl en op de landelijke website 
www.weekvandeopvoeding.nl.
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Albert Heijn viert feest
Heemskerk - Albert Heijn op de 
Rijksstraatweg bestaat twee jaar 
en dat is alle reden voor een ver-
jaardagsfeestje, waarbij de klant 
in het middelpunt staat. Deze 
week zijn er dagelijks extra fees-
telijke aanbiedingen.
Veel mensen, zowel Heemsker-
kers als inwoners van de omlig-
gende gemeenten, weten de su-
permarkt aan de Rijksstraatweg 
goed te vinden. 
De winkel is het hele jaar door 
dagelijks geopend en biedt de 
klanten veel parkeergemak, 
een groot assortiment van ruim 
35.000 producten, ruime paden 
en een team van vriendelijke 
medewerkers. Het pick-up Point, 
de Bol.com service, de stomerij, 
en de pakkettendienst van Post-
NL vormen hierop mooie aan-
vullingen. De bedrijfsleiding zet 
zich ervoor in om de glas- en pa-
pierbakken bij de winkel onder-
gronds te krijgen. Ook worden 
gesprekken met de gemeen-
te Heemskerk gevoerd over het 
verbeteren van de inrit vanaf de 
Rijksstraatweg, die breder en 
veiliger moet worden. 
Maar eerst wordt dit weekend 

het tweejarig bestaan van de 
winkel gevierd. Op vrijdag en 
zaterdag is er een verkoop van 
bloemen, planten en appelflap-
pen. De opbrengst hiervan is be-
stemd voor Stichting Achter de 
Duinen. Medewerker Marc van 
der Kolk is één van de toekom-
stige bewoners van ‘t Huis ach-
ter de Duinen, een kleinschalige 
woonvoorziening voor meervou-
dig gehandicapte jongeren.

Verder staan er zowel vrijdag als 
zaterdag een springkussen, een 
kinderdraaimolen, een poffer-
tjeskraam, een suikerspinmachi-
ne en, alleen op zaterdag, een 
kunstschaatsbaan met koek en 
zopie. 

Vrijdag en zaterdag maken alle 
klanten bovendien met hun kas-
sabon kans op een minuut gratis 
winkelen. Hiervoor dient de kas-
sabon in een speciale ton te wor-
den gedeponeerd. De hele week 
zijn er via Facebook prijsvragen, 
waarbij mooie pakketten zijn te 
winnen. Volg www.facebook.
com/AlbertHeijnRijksstraatweg 
voor het hele programma.

Speedy Pliss; dé oplossing 
voor kunststof kozijnen

Heemskerk - Hummel Ko-
zijnen heeft dé oplossing in 
huis voor binnenzonwering 
in combinatie met kunststof 
kozijnen: Speedy Pliss. Mon-
teren zonder te schroeven 
of boren en geen problemen 
meer met gordijnrails of -cas-
settes die voor het raam han-
gen. 

De Speedy Pliss wordt direct op 
de glaslatten geplaatst met een 
fraai aluminium frame, dat is 
voorzien van een magneetstrip 
en in elke gewenste RAL-kleur 
kan worden geleverd. Ook het 
plissédoek is in diverse soorten 
verkrijgbaar, naar keuze lucht-
doorlatend, verduisterend, zon-
werend of reflecterend. Bij Hum-
mel Kozijnen is ook een com-
pleet assortiment voorzetrollui-

ken verkrijgbaar, zowel met PVC- 
als aluminium lamellen en zowel 
elektrisch als handbediend. Lie-
ver buitenzonwering? Het wind-
vaste screen Zip X verhoogt het 
levenscomfort doordat storende 
lichtinval wordt voorkomen en 
het interieur wordt beschermd. 
De screens zijn windvast en ver-
krijgbaar in verschillende kleu-
ren en patronen. Breng een be-
zoek aan de showroom of maak 
een afspraak voor een geheel 
vrijblijvend bezoek aan huis. 

Hummel Kozijnen is gevestigd 
aan de Lijnbaan 44a en geopend 
op vrijdag van 13.00 tot 16.30 
uur en op zaterdag van 11.00 tot 
15.00 uur, tel.: 0251-234484 of 
06-10273172. Uitgebreide infor-
matie is op www.hummel-kozij-
nen.nl te vinden.

Voedselbank en Speel-
o-theek werken samen

Castricum - Alle kinderen heb-
ben recht om te spelen. Alleen is 
het niet voor alle gezinnen weg-
gelegd om elk speelgoed maar te 
kopen voor hun kind. De Speel-
o-theek is een goed alternatief. 
Hier kan voor alle leeftijden ge-
varieerd en leuk speelgoed ge-
leend worden. 
Kinderen van gezinnen die ge-
bruikmaken van de Voedselbank 

kunnen nu via een speciale re-
geling lid worden van de Speel-
o-theek. Nienke van de Voedsel-
bank: ,,Ik kan gezinnen met kin-
deren zo weer een vrolijk steun-
tje in de rug geven.” De speel-
o-theek is geopend op zaterdag 
van 11.00 tot 13.00 uur en is te 
vinden boven de bibliotheek. Op 
de website www.sotcastricum.nl 
is meer informatie te vinden. 

Dank aan 
vrijwilligers
Castricum - Dit jaar wordt 
vrijwilligers uit alle kernen 
van Castricum een boeiend 
palet aan waarderingsactivi-
teiten geboden, een ‘dank je 
wel’ voor al het werk dat door 
vrijwilligers verricht wordt. Er 
is keuze uit zeven activiteiten. 
De gemeente, Stichting Wel-
zijn Castricum en het Lokaal 
Comité Vrijwilligerswerk  wil-
len met dit brede aanbod nog 
meer vrijwilligers de kans ge-
ven deel te nemen aan een 
waarderingsactiviteit. 
 
Op vrijdag 1 november van 13.45 
tot 16.00 uur kunnen vrijwilligers 
met de boswachter op pad in de 
omgeving van De Hoep en wor-
den zij onderweg getrakteerd op 
verrassende culturele optredens 
die in de natuur nog beter tot 
hun recht komen. De wandeling 
wordt gestart met koffie/thee 
en taart in De Hoep en een kor-
te toelichting. De tocht is 3 km 
lang. 
Een workshop percussie in Toon-
beeld wordt op zaterdag 2 no-
vember van 14.00 tot 16.00 uur 
gehouden. 
Wie zich wil bekwamen in de na-
tuurfotografie is op zaterdag 2 
november van 13.00 tot 16.00 uur 
in Akersloot in het Gemaal 1879 
uitgenodigd voor een workshop 
met aansluitend een excursie in 
het weide- en merengebied. 

Op maandag  4 november van 
20.00 tot 22.15 uur kunnen vrij-
willigers een avondje uit en ge-
nieten van de film ‘ Hoe duur was 
de suiker’ in de Corsobioscoop. 
Wie geïnteresseerd is in de his-
torie van Castricum kan op za-
terdag 9 november van 14.00 tot 
16.00 uur met gids Ernst Mooij 
mee met de wandeling  ‘Op zoek 
naar Hilde’ door een rustiek 
dorpsgedeelte van Castricum. 
Vertrekpunt is het Oude Raad-
huis, waar koffie/thee en taart 
geserveerd wordt.
In Limmen kan in Vredeburg op 
zaterdag 9 november van 15.00 
tot 17.00 uur, met een drank-
je en hapje genoten worden van 
de warme klanken van het Elma 
Nijhuis Kwartet. 
Op zaterdag 16 november van 
13.30 tot 14.30 uur of van 15.00 
uur tot 16.00 uur worden vrijwilli-
gers uitgenodigd in de Van Tien-
hovenhoeve in Bakkum om een 
kijkje op deze unieke boerderij te 
nemen. Daarna worden de vrij-
willigers tussen de koeien in de 
koeienstal, gezeten op stroba-
len, verrast door een West-Fries 
verhaal op op onnavolgbare wij-
ze gebracht door Dick Groot. De 
muziek is in handen van Jan van 
der Schaaf. Er is koffie/thee en 
taart. Aanmelden kan tot en met 
dinsdag 15 oktober met aan-
meldkaarten via  info@welzijn-
castricum.nl of per post. Meer 
informatie over de waarderings-
activiteiten is te vinden op www.
welzijncastricum.nl.

Ondersteuning bij dementie
Castricum - “Dementie, is er 
ondersteuning voor mij en mijn 
partner?” Om die vraag draait 
het vooral tijdens het Alzheimer 
Café dat wordt gehouden op 14 
oktober. De gespreksleider is 
Anke Beerlage en zij ontvangt 
iemand van MaatjeZ. 

Steeds meer mensen worden 
betrokken bij de zorg voor naas-
ten met dementie. Ook voor een 
natuurtalent kan het op een ze-
ker moment te veel worden. Dan 
gaat het niet meer en is vaak een 
crisis nabij. Hoe kan zo iets voor-
komen worden? Wie meer wil 
weten over dit onderwerp gaat 
naar het Alzheimer Café in Ser-
viceflat Sans Souci. Adres: Sans 

Souci 113 in Castricum.  Het pro-
gramma start om 19.30 uur en 
duurt tot 21.00 uur. 

Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. De 
toegang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding vooraf 
is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze 
geïnterviewd door een vaste ge-
spreksleider. Na dit gesprek is er 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Er is een tafel met brochu-
res en andere literatuur om thuis 
na te lezen. 

www.lijfengezondheid.nl
Droge huid, wat doe je eraan...?

www.lijfengezondheid.nl
Baby in ouderlijk bed...?

Zondag 12 oktober 14.00 uur:

Limmen  -  Hercules Zaandam

balsponsor: veldt tegelwerken v.o.f.

pupil v.d. week: thomas aardenburg (speler Limmen D1)
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Vrijwilligersactie Plan Nederland
Roze winkelroute voor 

Wereldmeisjesdag
Castricum – Van 6 tot 12 oktober 
kleuren een aantal winkels in win-
kelcentrum Geesterduin roze ter 
ere van Wereldmeisjesdag. Ook 
de bibliotheek doet mee. Op We-
reldmeisjesdag, zaterdag 11 okto-
ber, vraagt ontwikkelingsorgani-
satie Plan Nederland met diver-
se activiteiten en acties aandacht 
voor de achtergestelde positie van 
meisjes wereldwijd. Dit jaar wordt 
campagne gevoerd voor meis-
jes in Uganda. Zij kunnen tijdens 
hun menstruatie niet naar school 
vanwege het ontbreken van goed-
koop en duurzaam maandver-

band, goede sanitaire voorzienin-
gen en kennis over menstruatie. 
De leerachterstand die ze daar-
mee oplopen leidt vaak tot school-
uitval. Het winkelend publiek kan 
haar steentje bijdragen door 
‘meisje’ te sms-en naar 4333 en 
vijf euro  te doneren zodat een 
meisje een jaar lang zorgeloos 
naar school kan. Met die vijf eu-
ro dragen deelnemers aan de roze 
winkelroute bij aan het verkrijg-
baar worden van een set uitwas-
baar maandverband, goede sani-
taire- en watervoorzieningen op 
school en voorlichting.

Kabouterpad 
in de Tuin

Castricum - Tijdens de herfst-
vakantieweek van 13 tot en met 
17 oktober kunnen kinderen een 
kabouterpad volgen in de Tuin 
van Kapitein Rommel tussen 
10.00 en 15.30 uur. In de ont-
moetingsruimte kan men de en-
treeprijs van drie euro betalen. 
Volwassenen mogen gratis ge-
nieten. De prijs is inclusief ma-
terialen en iets lekkers. Opgeven 
is niet nodig. De tuin ligt schuin 
tegenover het NS-station.

Operaconcert gemengd 
koor De Vredeburgers

Limmen - Het gemengd koor 
De Vredeburgers onder leiding 
van Gerard Leegwater geeft op 
zondag 19 oktober een gevari-
eerd middagconcert in de Cor-
neliuskerk. 
De Vredeburgers brengen tradi-
tiegetrouw licht klassieke koor-
werken, toegankelijk voor een 
breed publiek. Zij onderscheiden 
zich door het accent op opera-
muziek te leggen. Aan dit con-
cert wordt medewerking ver-
leend door de sopraan Laila Ca-
thleen Neuman en de alt Jean-

Sébastien Beauvais. Annelies 
Komen begeleidt de solisten 
en het koor op de vleugel teza-
men met een strijkkwartet. Aan-
vang 15.00 uur. Kaarten kun-
nen telefonisch worden besteld 
bij Ria Hooijboer 072-5052235 
of via info@devredeburgers.nl. 
Tevens zijn kaarten verkrijgbaar 
bij Stuifbergen, Kerkweg 42 en 
op de middag van het concert. 
Na het concert is er gelegen-
heid samen te zijn in de Burgerij. 
Er wordt een Hollandse maaltijd 
aangeboden.

Start vijftigste seizoen 
van Strand- & Duinloop
Castricum - Op zondag 12 ok-
tober gaat AV Castricum voor het 
vijftigste jaar van start met het 
strand & duinloopseizoen. Voor 
de eerste loop kan gekozen wor-
den tussen 8,8 km en de 12,3 km 
door de duinen en het strand. Dit 
naast de 4 km die er is voor al-
le leeftijden. 
Voor de jeugd is er dan ook weer 
de 2,3 km. Deze twee afstanden 
lopen over de bospaden. De 8,8 
kilometer is deze keer wedstrijd-
afstand bij de dames en heren. 
Voor deze afstand worden geld-

prijzen beschikbaar gesteld. De 
start van de 2,3 km en 4 km is 
om 10.15 uur. Om 10.45 uur is de 
start van de 8,8 km en de 12,3 
km. 
Voorinschrijven is altijd voorde-
liger dan na-inschrijven en kan 
nog tot vrijdag 10 oktober 24.00 
uur via de site van AVC. Bij het 
inschrijfgeld is toegang tot het 
duinreservaat inbegrepen en na 
afloop krijgt elke deelnemer bij 
de finish een verfrissing. De start 
is op de atletiekbaan bij AV Cas-
tricum aan de Zeeweg.

Castricum - Vrijdag 17 okto-
ber is er in de bibliotheek  een 
schrijfcafé waar men op een 
ontspannen manier met schrij-
ven in aanraking komt. Iedereen 
is  welkom. Aanvang 14.00 uur. 
Vooraf opgeven via Info@mar-
greetschouwenaar.nl. 

Schrijfcafé

Castricum - De twee initiatief-
nemers van de organisatie van 
de wintertijdchallenge voor de 

Gemeente steunt winter-
tijdchallenge van Helios

zoek bij wethouder Schoonho-
ven van Welzijn en Sportzaken. 
Zij hebben de wethouder op de 
hoogte gebracht van hun initia-
tief en uitgelegd dat het hier gaat 
om een werving van geld door te 
sporten voor kinderen met een 
spierziekte. 
Als de wintertijd overgaat in de 
zomertijd op zondag 26 oktober 
om 3.00 uur ontstaat er een extra 
uur. In dit uur wordt er gekorf-
bald. De deelnemende teams 
worden gesponsord door diverse 
bedrijven. Het evenement vindt 
plaats op het sportpark Noord 
End. Enthousiaste sporters zijn 
welkom om deel te nemen. Infor-
matie is te vinden op www.kvhe-
lios.nl en aanmelden kan op he-
lioschallenge@gmail.com. Een 
team moet uit zes deelnemers 
bestaan. 

Wethouder Schoonhoven ver-
richt de opening en er speelt  
ook een team van de gemeen-
te  mee aan dit sportieve evene-
ment. 

stichting Spieren voor Spieren, 
Stefan ten Brug en Wim Schoorl 
waren afgelopen vrijdag op be-

Muziek voor kinderen
Castricum - Na de herfstva-
kantie gaat Toonbeeld met 
enkele nieuwe muziekac-
tiviteiten starten. Zo begint 
op woensdag 22 oktober om 
14.30 uur de cursus ‘Muziek 
voor jonge kinderen’. Een cur-
sus voor kinderen in de leef-
tijd van vier tot en met zeven 
jaar die van zingen, dans en 
muziekspelletjes houden. 

Er wordt gespeeld op Orff-in-
strumenten, gedanst en ge-
zongen. Eerst een keertje pro-
beren? Dat kan natuurlijk. Wel 
even doorgeven aan de admi-

nistratie. Aansluitend start om 
15.15 uur het kinderkoor voor 
kinderen van zes tot en met tien 
jaar. Naast ademhalings- en 
stemoefeningen worden aller-
lei liedjes zoals canons en lied-
jes die bij de tijd van het jaar ho-
ren gezongen. Ook wordt er so-
lo en soms meerstemmig gezon-
gen en wordt af en toe opgetre-
den. Ook hier kunnen kinderen 
een keertje vrijblijvend meedoen. 
Aanmelden via 0251- 659012. 
Voor meer informatie over deze 
en veel andere cursussen of om 
aan te melden kan men terecht 
op www.toonbeeld.tv. 

Akersloot - Meervogels Da-
mes 1 speelde tegen Berdos. De 
voetbalwedstrijd werd zonder 
gevaar uitgespeeld en de punten 
waren voor Meervogels. Eind-
stand 28-9. Zaterdag 11 oktober 
om 20.00 uur speelt Meervogels 
Dames 1 de eerste binnenwed-
strijd thuis in de Lelie tegen Dy-
namo dames 1. 

Winst Meervogels

www.lijfengezondheid.nl
Droge huid, wat doe je eraan...?

www.lijfengezondheid.nl
Baby in ouderlijk bed...?



Tweede editie van de Leeuw van Uitgeest zeer geslaagd
Uitgeest - Zaterdag ging de 
tweede editie van de Leeuw van 
Uitgeest van start op het tennis-
park van TV de Dog, het tennis-
toernooi voor en door de leden 
van TV de Dog en TCU. Vorig 
jaar heeft de Dog de eerste edi-
tie van de Leeuw gewonnen en 
mocht daarom ook het hele jaar 
de trofee in huis houden en zich 
de Leeuw van Uitgeest noemen.  
Nadat de groep deelnemers op 
de foto werden genomen door 
Marie-José Hoogeboom werd 
de officiële opening van dit ten-
nistoernooi  gedaan door burge-
meester Theo van Eijck. Hij me-
moreerde dat het fantastisch is 
dat een dorp als Uitgeest, twee 
tennisverenigingen heeft die een 
initiatief hebben genomen om de 
Leeuw van Uitgeest te laten ont-
staan. 
Marcel Veldhuis en Anouk van 

Duin hadden de deelnemers in-
gedeeld. Het weer zat mee, aar-
dig wat publieke belangstelling, 
tijdens de pauze werden de deel-
nemers getrakteerd op een heer-
lijk broodje bratwurst mit sauer-
kraut en nadat de laatste potjes 

gespeeld waren,  kon men zich 
opmaken voor de feestavond 
die muzikaal werd omlijst door 
de Biergarten Boys. Zondagoch-
tend onder een stralend zonnetje 
ging om 10.00 uur het toernooi 
voor de tweede dag van start. De 

einduitslag van dit tweedaags 
festijn eindigde in een gelijke 
stand, zodat er een beslissing 
moest komen, wie uiteindelijk 
met de eer en trofee ging strij-
ken. Door middel van loting werd 
er een super tiebreak gespeeld 
door de heren Martijn Veen en 
Cees Buur van TV de Dog en 
John Putter en Jeroen Schoorel 
van TCU. Deze werd afgetekend 
gewonnen door Martijn en Cees, 
dus kwam TV de Dog wederom 
als winnaar uit de bus. Een mooi 
resultaat en zodoende blijft de ti-
tel van de Leeuw van Uitgeest en 
de trofee nog een jaar bij TV De 
Dog. Een compliment voor de or-
ganisatie  die er weer voor ge-
zorgd heeft, dat het allemaal 
vlekkeloos is verlopen. Gezellig-
heid, saamhorigheid, sportiviteit, 
het was dit weekend allemaal te 
vinden tijdens de tweede editie 

van de Leeuw. Volgend jaar zal 
het toernooi worden gehouden 
in het eerste weekend van okto-
ber bij TCU. 

Uitgeest - Het is voor trainers, 
spelers en supporters soms om 
radeloos van te worden. Je doet 
als voetbalploeg wat je moet 
doen namelijk kansen creë-
ren maar vervolgens slaag je er 
maar niet in om de bal achter 
de doellijn te krijgen. Soms het 
gevolg van domme pech maar 
veel vaker het gevolg van wat in 
het trainersjargon heet “scherp-
te voor de goal”. Een eufemis-
me voor wat in gewone suppor-
terstaal heet: het “missen van le-
vensgrote kansen”. FC Uitgeest 
weet wat het is. Afgelopen zon-
dag tegen West-Frisia waren er 
de 100 procent kansen maar was 
de ploeg uit Enkhuizen de enige 
die scoorde. Het gevolg een 0-1 
nederlaag en in de stand een uit-
zicht naar beneden in plaats van 
naar boven.
FC Uitgeest begon verrassend 
met Rashad Laiouni op de rech-
tervleugel en met Mats Idema op 
de plaats van de geblesseerde 
Emiel Sinnige. Vanaf het begin 
was het duidelijk dat er sprake 
was van twee goed voetballende 
ploegen. Het gevolg? Een leuke 
open wedstrijd. Nadat eerst Beu-
deker van West Frisia bijna kon 
scoren was het even later Ruud 
Koedijk die FCU op voorsprong 
kon brengen. Maar helaas, paal. 
Aan de andere kant moest doel-

FC Uitgeest ontbeert scherpte

Bakkum en Krookspeler van 
de wedstrijd is Sven de Wit. 
Ondanks de nederlaag kon 
Sven terugkijken op een goe-
de wedstrijd. Sven deed waar 
hij goed in is namelijk veel 
aanvallen onderbreken en het 
de tegenstander lastig maken. 
De jury beloonde dat met de 
uitverkiezing tot Bakkum en 
Krookspeler van de wedstrijd. 
Daarnaast kreeg Sven ook de 
door Rietdijk Transport ter be-
schikking gestelde wedstrijd-
bal overhandigd. 

Bakkum en 
Krookspeler

man Davidson een paar keer in-
grijpen om erger te voorkomen. 
Zo golfde de wedstrijd op en 
neer met steeds de beste kan-
sen voor FC Uitgeest. Vooral de-
butant Rashad Laiouni wist met 
zijn snelheid gevaar te stichten.
Uiteindelijk waren het de gas-
ten uit Enkhuizen die trefzeker 
waren. Een hoekschop in de 59e 
minuut bracht de bal zomaar op 
het hoofd van Beudeker die op 
enkele meters van de goal volko-
men ongehinderd de bal achter 
Davidson kon werken, 0-1
FC Uitgeest deed wat het daarna 
moest doen namelijk hartstoch-
telijk aanvallen. Bijna was het in 
de 75e minuut Sander van den 
Helder die de bediener van het 
scorebord aan het werk kon zet-
ten maar zijn kopbal eindigde net 
over de lat. Aan de andere kant 
had het ook zomaar 0-2 kunnen 
worden maar uitblinker Kooiman 
en rechtsback Dammers vonden 
Dave Davidson op hun weg. Tot 
in de 93e minuut waren er nog 
mogelijkheden op de gelijkma-
ker voor de thuisploeg maar de 
bal wilde maar niet goed vallen. 
FC Uitgeest wat nu? Feit is dat 
met vijf punten uit evenveel wed-
strijden de club onder zijn stand 
presteert. Zondag voor de derby 
tegen Vitesse’22 toch maar even 
“de zaag scherpen” en eenmaal 

op het veld vanaf minuut één er-
in kletsen, de tegenstander opja-
gen en “die blauwen” geen kans 
gunnen want om allerlei senti-
mentele redenen is voor de sup-
porters (en spelers) verliezen te-
gen Vitesse’22 geen optie! (De 
afvallende bal)

FC Uitgeest: Davidson, Out, 
Idema, van den Helder, Haan, 
Brouwer (74e Putter), Laiou-
ni, Sven de Wit, van der Valk 
(62e Half), Koedijk (62e Ol-
gers), de Jong.

Uitgeest - Op maandag 29 sep-
tember hebben de kinderen van 
de groepen 4 tot en met 7 van de 
Binnenmeerschool bewegings-
lessen gekregen van de juffen 
Ans en Ansjo van gymnastiek-
vereniging Unitas Uitgeest. 
Unitas maakt zich, samen met de 
sportbond KNGU, zorgen over 
de bewegingsachterstand van 
kinderen en zij vindt het van be-
lang dat kinderen meer gaan be-
wegen en werken aan hun mo-
torische ontwikkeling. Dat kan 
bij Unitas doordat in de lessen 

gericht en met plezier gewerkt 
wordt aan lenigheid, kracht en 
evenwicht met jonge kinderen. 
De leerlingen van de Binnen-
meer school hebben prima mee 
gewerkt aan de eigen sportieve 
ontwikkeling en de foto laat dit 
dan duidelijk zien. Daarnaast is 
bekend geworden dat  leren en 
bewegen heel goed samen gaan 
voor alle kinderen.
Unitas houdt ook jou en u in be-
weging en kijk vooral op de web-
site voor alle lessen: www.uni-
tasuitgeest.nl.

       Turnnieuws 
       van Unitas 
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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 3 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl

Burgerlijke stand
GEHUWD
J.W. Meijer en S. de Vries
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Week van de veiligheid: 
6 t/m 12 oktober
Verschillende (overheids-)organisaties besteden van 6 t/m 12 oktober 
aandacht aan de week van de veiligheid. Bij veiligheid gaat het vaak 
om onze leefomgeving. Hoe we die beleven kan te maken hebben met 
inbraken en overvallen. En hoe schoon of opgeruimd is onze buurt? 
Het aantal inbraken of overvallen kun je meten, maar een (on)veilig ge-
voel is subjectief. Politie, gemeente en inwoners zetten zich hoe dan 
ook gezamenlijk in om een zo veilig mogelijke woonomgeving te cre-
eren.

Donkere Dagen Offensief
Overvallers zijn van begin november tot en met begin maart actiever 
dan in de rest van het jaar. De politie zet daarom het project ‘Donkere 
Dagen Offensief’ in. De politie is extra alert op overvallen en woningin-
braken en er is meer ‘blauw’ op straat. Ook zet de politie de voetstap-
penactie in. Waar een deur of raam openstaat, wordt een flyer neerge-
legd in de vorm van een voetstap met daarop de tekst: ‘Deze schoen-
afdruk had van een insluiper kunnen zijn’. Verder laat de politie tips 
achter voor betere beveiliging van de woning. Over het algemeen be-
reiden daders van overvallen zich goed voor. Geef daarom altijd kente-
kens van verdachte voertuigen door aan de politie. Dat kan van cruci-
aal belang zijn bij het voorkomen of oplossen van een overval. 

112 daar vang je boeven mee!
U kent ongetwijfeld het motto ‘112 daar red je levens mee’. Minder be-
kend is dat alarmnummer 112 ook gebeld mag worden om boeven te 
vangen. Als er een misdrijf wordt gepleegd en de dader is nog in de 
buurt, bel dan onmiddellijk 112. De meldkamer stuurt dan met spoed 
de politie. Zodat de dader mogelijk op heterdaad kan worden aange-
houden.
Stel, u komt thuis, er is ingebroken en u ziet de dader uw huis uit 
vluchten. Of u bent getuige van een autokraak of een mishandeling. 
In al deze gevallen is de dader nog in de buurt. Als u direct 112 belt, 
komt de politie snel ter plaatse. De sporen zijn dan nog vers en de da-
der en zijn buit zijn vaak nog te achterhalen. Een snelle aanhouding 
geeft veel voldoening aan het slachtoffer en het rechtsgevoel van al-
le goedwillende burgers. Een bijkomend voordeel is dat het de politie 
enorm veel recherchewerk bespaart.

Signalement
Als u slachtoffer of getuige bent, neem dan de dader goed in u op. Pro-
beer de kenmerken te onthouden. Als getuige kunt u eventueel een fo-
to of filmpje maken met uw mobiele telefoon. Tenminste, als dat op 
een veilige manier kan. Kijk ook goed in welke richting de dader weg-
vlucht, dat is belangrijk om deze persoon te achterhalen. De meldka-
mer laat dan meteen vluchtwegen afzetten, waardoor het net zich sluit.

Alarmnummer 112
Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulp. Dus als iemands 
leven in direct gevaar is (brand of ongeval) of als u getuige of slacht-
offer bent van een misdrijf, zoals inbraak, overval, diefstal of geweld. 
Het landelijke politienummer 0900-8844 belt u voor minder dringende 
zaken, bijvoorbeeld voor advies, het melden van overlast of voor een 
afspraak met uw wijkagent.

Veilig wonen: preventieve maatregelen
Een inbraak wordt ervaren als een grote inbreuk op de privacy en geeft 
een onveilig gevoel. 
De politie doet er uiteraard alles aan om een ernstig misdrijf als een in-
braak op te lossen. Maar bewoners spelen zelf een belangrijke rol bij 
het voorkomen van woninginbraken. 

Ophaaldata gft-afval
In week 42 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 13 oktober. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 15 oktober.
De Koog: donderdag 16 oktober.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 17 oktober. 

Wat kunt u doen?
•	 Zorg	voor	goedgekeurd	hang-	en	sluitwerk	op	ramen	en	deuren.	
 Laat geen hulpmiddelen voor de inbrekers (zoals ladders e.d.) 
 in uw tuin staan.
•	 Sluit	altijd	alle	deuren	en	ramen	(ook	op	de	bovenverdieping).	
 Ook  kleine ramen van de wc of de garagedeur niet vergeten. 
 Een inbraak duurt slechts enkele minuten. Dus ook tijdens bood-  
 schappen doen alles afsluiten.
•	 Bewaar	(reserve)sleutels	niet	buiten,	hang	geen	adreslabel	aan	een		
 sleutelbos en laat geen sleutels aan de binnenzijde van de deur 
 zitten.
•	 Laat	geen	onbewoonde	indruk	achter	(geen	afwezigheidbriefjes	op	
 de deur, gebruik tijdschakelaars voor licht, zorg voor regelmatig 
 bezoek, laat de post weghalen bij de voordeur/uit de brievenbus 
 en laat gordijnen openen of sluiten). 
•	 Zorg	voor	voldoende	verlichting	rond	uw	woning.
•	 Geef	niet	op	sociale	media	aan	dat	u	op	vakantie	gaat.	
Voor meer informatie en tips kijk op http://www.politiekeurmerk.nl 

Samen alert zijn op een veilige buurt
Om een veilige woonomgeving te creëren hebben wij uw hulp nodig. 
Hebt u bijvoorbeeld klachten over de straatverlichting of over zwerf-
vuil, meld dit bij de gemeente. Ervaart u overlast? Bel de politie. Zo 
kunnen we er samen voor zorgen dat Uitgeest prettig is en blijft om in 
te wonen.

Ondernemersavond 
op 20 oktober
Het college heeft alle ondernemers van het bedrijventerrein per brief 
uitgenodigd om van gedachten te komen wisselen over de toekomst 
van het terrein. Dat gebeurt op maandagavond 20 oktober in de bo-
venzaal van restaurant Havenrijk. De avond begint om 19.30 uur en 
wordt om 21.30 uur afgesloten met een borrel.
Ook ondernemers uit het centrum en de andere delen van Uitgeest 
zijn van harte welkom. Wel graag per e-mail aanmelden via commu-
nicatie@uitgeest.nl
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