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Uitgeest - Vrijdag werd on-
der grote belangstelling de 
dorpspomp aan het Reg-
thuysplein in Uitgeest ont-
huld na een jaar van voorbe-
reiding en werk.
De 74-jarige Uitgeester Wim 
Bakkum wilde iets doen voor 
de dorpsgemeenschap en 
kwam met het idee om op dit 
mooie plein weer een pomp 
te plaatsen. In de resolutie-
boeken werd op 11 oktober 
1708 al melding gemaakt van 
de schout die namens hem-
zelf en enige geburen van de 
Kerkbuurt voorstelt om op 
hun kosten een pomp in de 
waterput te maken. Lang ge-
leden was er een veemarkt en 
voor de pomp kwam, sleep-
te men met emmertjes water 
om de beesten van drinkwa-
ter te voorzien.
Wim vond bijval bij de ge-
meente met zijn idee, wierf 
50 sponsoren en een aan-
tal vrijwilligers die meewerk-
ten aan de realisering. Hij 

liet zich inspireren door een 
pomp uit het Brabantse Vol-
kel waarvan hij de tekening 
ontving.
Wim: “Op de dag van de bo-
ring constateerden wij dat er 
enige weerstand was en al 
snel werd duidelijk dat we 
op een oude waterput ge-
stuit waren. De oudheidkun-
dige dienst kwam er aan te 
pas, er werden foto’s geno-
men, metingen gedaan, posi-
tie bepaald en alle bevindin-

gen werden in een rapport 
beschreven. Toen kon einde-
lijk de bouw beginnen.”
Het resultaat mag er zijn, Uit-
geest heeft er een prachtig 
bouwwerk bij. Volgens wet-
houder Jan Schouten, die re-
gelmatig langsging, was het 
hartverwarmend om de vak-
lui aan het werk te zien en 
ook de passanten die hun 
duim omhoog staken, bleven 
niet onopgemerkt. Het colle-
ge van burgemeester en wet-
houders heeft burgerparti-
cipatie hoog in het vaan-
del staan en dit is partici-
patie ten top. Een aanwinst, 
een pareltje noemde Schou-
ten de pomp waarbij de om-
geving een beetje flauwtjes 
afstak. Wethouder Schouten 
beloofde dat er voor het om-
liggende groen en de bestra-
ting binnenkort een plan zou 
komen zodat alles in balans 
zal zijn.
Ten slotte pompte partner van 
Wim Bakkum Marjan de Gil-
de het water naar boven (fo-
to midden) en werd de sleu-
tel overhandigd aan de wet-
houder met Bakkums legen-
darische woorden: “Hiermee 
ben ik van de pomp ‘verlost’.”  
(foto onder)De gemeente zal 
zorgen dat de pomp in goe-
de conditie blijft. De buurt 
heeft de pomp geadopteerd, 
’s avonds wordt de pomp 
met een slot vastgezet en ’s 
ochtends zullen zij het weer 
ontsluiten om vernielingen 
te minimaliseren. Met mid-
deleeuwse muziek en een 
drankje werd er verder ge-
feest. (Monique Teeling)
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Uitgeest - De ochtenden zijn momenteel weer geweldig voor het maken van foto’s. Deze fo-
to is in de vroege ochtend genomen met een aanwezige grondmist nabij de Koogdijk richting 
molen De Dog. Deze molen van het type Grondzeiler werd gebouwd in 1896 voor de bema-
ling van de 645 hectare grote Castricummer Polder. Foto en tekst: Ger Bus

Fabo zoekt ‘handige 
Harry’s’ en ‘Crea Bea’s’
Uitgeest - De clubs van de 
Fabo Hobbyvereniging zijn 
weer begonnen. Tijdens de-

ze avonden worden weer de 
mooiste projecten gemaakt. 
Voor een aantal clubs is men 

nog op zoek naar mensen die 
het leuk vinden om hun cre-
ativiteit en technieken te de-
len en leren aan kinderen. 
Bent of kent u iemand die het 
leuk vindt om te knutselen/
timmeren/modelbouwen, en 
dit ook te leren aan kinde-
ren, neem dan contact op om 
eens te komen kijken op een 
van de clubs. Voor meer in-
formatie: www.fabouitgeest.
nl,  info@fabouitgeest.nl.

Fabo bedankt de Rabo 
fietsters!
Zondag 13 september was 
er weer een Rabo Fiets-
dag, waarmee door elke fiet-
ser geld verdiend kon wor-
den voor een club of vereni-
ging. Het bestuur van de FA-
BO wil graag alle 18 enthou-
siastelingen die voor de Fabo 
hebben gefietst hartelijk be-
danken!

Eerste Mister Bonte 
Vivant Verkiezing

Uitgeest - Zaterdag 10 ok-
tober wordt in café Bonte Vi-
vant op de Middelweg 180 
de eerste Mister Bionte Vi-
vant verkiezing gehouden. 
Een 15-tal kandidaten zal 
vanaf 20.45 uur in een heuse 
limousine opgehaald en per 
rode loper ter overstaan van 
talloze fans met applaus wor-
den ontvangen in de Bonte 

Vivant. Aan de genomineer-
den zullen door een vakjury 
bestaande uit Sabine Baltus, 
Monique Dekker en psycho-
loog Dr. Ton Hollenberg di-
verse vragen gesteld worden 
uit diverse vakgebieden. Om 
Mister Bonte Vivant te wor-
den wordt dus niet alleen ge-
keken naar de kwaliteit van je 
one-pack maar tevens op je 

algemene kennis en visie op 
het leven. Ook het aanwezig 
publiek kan meestemmen. 
De stem van de vakjury telt 
echter 2 keer zo zwaar mee.
Van de uiteindelijke winnaar 
wordt een straatnaambord-
je gemaakt en opgehangen 
in het café. Bovendien zul-
len twee prachtige dames de 
verkozen Mister Bonte Vivant 
innig voorzien van een aan-
tal stevige kussen met een 
prachtige bos bloemen.
De avond wordt gepresen-
teerd door Olly Satoer en ie-
dereen is welkom.

Disco voor jongeren 
met een beperking

Uitgeest - Vrijdag 9 oktober 
is er weer een gezellige dis-
co voor jongeren met een be-
perking! De disco zal plaats-
vinden in het jongerencen-
trum Zienhouse in Uitgeest. 
Uit je dak gaan op de dans-
vloer! Heerlijk genieten van 
de muziek en de gezellige 
sfeer! Nieuwe mensen leren 
kennen? Dan mag je de dis-
co zeker niet missen!
De disco is van 20.00 tot 
22.00 uur. De entreekosten 
bedragen 3 euro  inclusief 
twee consumpties. Deze dis-
co is voor jongeren met een 

beperking. Maar ook jonge-
ren zonder beperking zijn 
van harte welkom. Het is de 
bedoeling dat de discoavond 
elke tweede vrijdag van de 
maand gehouden wordt.
Het adres is: Jongerencen-
trum Zienhouse, Zienlaan 10 
in Uitgeest. Kijk voor meer in-
formatie op www.zienhouse.
nl of op Facebook www.face-
book.com/Zienhouse
De disco wordt mede moge-
lijk gemaakt door:  Gemeen-
te Uitgeest, Stichting Welzijn 
Castricum, Jongerencentrum 
Zienhouse en DJ Mytrem.

Ger Bus exposeert 
foto’s in De Zwaan

Uitgeest - Wie kent Gerrit 
Bus niet? Hij laat ons regel-
matig via Facebook  en De 
Uitgeester Courant genieten 
van de prachtige foto’s die 
hij maakt in en om het mooie 
Uitgeest. Dit heeft ertoe ge-
leid dan het Dorpshuis Ger-
rit heeft benaderd om er een 
expositie te geven van zijn 
werk.
Gerrit heeft samen met zijn 
vrouw een achttal foto’s uit-
gezocht voor de expositie, die 

verdeeld over de etages in 
het Dorpshuis De Zwaan zijn 
opgehangen. Voor mensen 
die denken die mooie foto 
wil ik ook wel aan mijn muur 
hebben, In het dorpshuis 
komt een intekenlijst waar 
een foto besteld kan worden. 
De kosten per ingelijste foto 
bedragen 55 euro.

Dorpshuis De Zwaan is ge-
opend van maandag tot vrij-
dag van 9 tot 5 uur.
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Wereldwinkel viert 45ste 
verjaardag en trakteert

Castricum - Het Wereld-
winkelidee ontstond in 1968. 
Met de verkoop van rietsui-
ker werd getoond hoe de we-
reldhandel beter en eerlijker 
zou kunnen werken. Want rij-
ke landen hieven hoge in-
voerbelastingen op produc-
ten uit ontwikkelingslanden. 
Op suiker was dat toen vijftig 
cent per kilo. Hierdoor werd 
het voor de ontwikkelings-
landen veel te duur om pro-
ducten in de rijke landen te 
verkopen en er zelf een rede-
lijke prijs aan over te houden.
De eerste Wereldwinkel 
van Nederland opende op 1 
april 1969 in Breukelen. Al 
snel daarna werd in 1970 de 
Stichting Wereldwinkel Cas-
tricum opgericht. 
Tijdens de bevrijdingsmarkt 
dat jaar werd een grote hoe-
veelheid rietsuiker en kunst-
nijverheid verkocht. Dit was 
een succes en de eerste ech-
te winkel werd op 19 novem-
ber 1970 geopend aan de Eg-
monderstraat. Drie jaar later 
verhuisde de Wereldwinkel 
naar de Henri Schuytstraat. 
En sinds 1991 is de winkel 
een vertrouwd gezicht aan 

de Smeetslaan 4. In de afge-
lopen 45 jaar is er veel ver-
anderd en veel bereikt. Zo 
waren er in het begin regel-
matig protestacties en boy-
cots. Daarna ging er steeds 
meer aandacht naar de ver-
koop van de producten. De 
Wereldwinkel is nu een échte 
winkel. Maar met nog steeds 
dezelfde doelstelling: eer-
lijke spullen verkopen voor 
een eerlijke prijs. En nu de 
Wereldwinkel heeft bewe-
zen dat dit een goede manier 
van handel is, kunnen we in 
de gewone supermarkt ook 
steeds meer Fairtrade pro-
ducten kopen.
De komende week is het 
winkelen bij de Wereldwin-
kel extra aantrekkelijk want 
de jarige trakteert. Van 12 tot 
en met 24 oktober is er een 
kassabonactie. Elke klant 
maakt dan kans om zijn aan-
koopbedrag terug te winnen. 
Aan het einde van elke week 
wordt een kassabon getrok-
ken. En de twee gelukki-
ge winnaars krijgen een ca-
deaubon van de Wereldwin-
kel ter waarde van het be-
drag dat op de bon staat.

Kennemer Wonen 
doet huurprijscheck

Regio - Door een wijziging 
in het puntenstelsel hebben 
sommige huurders van wo-
ningcorporaties recht op een 
huurverlaging. Bij Kenne-
mer Wonen gaat het om ne-
gen woningen en een gemid-
delde huurverlaging van ne-
gentien euro. Kennemer Wo-
nen past de huurprijs van de-
ze woningen aan en brengt 
de bewoners daarvan op de 
hoogte. ,,De maximale huur 
van woningen verandert 
door de grotere rol van de 
WOZ-waarde in het punten-
systeem. Een huurder heeft 
recht op een huurverlaging 

als de maximaal toegestane 
huur van een woning lager 
wordt dan de huurprijs die 
de bewoner nu betaalt”, zegt 
Dick Tromp, directeur-be-
stuurder Kennemer Wonen. 
Huurders kunnen zelf contro-
leren of zij recht hebben op 
huurverlaging. 
Verhuurders zijn niet ver-
plicht het initiatief te nemen 
tot een aanpassing van de 
huurprijs. Kennemer Wonen 
neemt dit initiatief wel en zal 
een huurverlaging doorvoe-
ren voor de negen woningen 
waarop de wijziging van toe-
passing is.

Koe aan Zee
Castricum -  Op zondag 18 
oktober kunnen kinderen van 
drie jaar tot zeven jaar sa-
men met hun (groot)ouders 
genieten van de eigentijdse 
voorstelling Koe aan Zee van 
het Zoldertheater bij Toon-
beeld om 14.00 uur. 
Koe aan Zee is een vrolijk 
verhaal over het werk op de 
boerderij en wat dieren doen 
tijdens een dagje aan zee. 
Met toneel, poppenspel en 
muziek in een verrassend en 
kleurrijk decor. Koe aan zee 
is geïnspireerd op het thema 
van het bekroonde prenten-
boek ‘Boer Boris gaat naar 
zee’ van Ted van Lieshout en 
Philip Hopman. Kaarten zijn 
verkrijgbaar aan de zaal, bij 
de Readshop, muziekhandel 
Borstlap, Boekhandel Laan 
en Vivant Rozing.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
dinsdag & woensdag 21.00 uur

The Walk 3D
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.45 uur
Ja, ik wil!

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
woensdag 18.45 uur
Pan - 3D (OV)

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur
dinsdag 18.45 uur

Holland Natuur in de Delta
vrijdag & zondag 16.00 uur

maandag 18.45 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 18.45 uur
45 Years

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
The Maze Runner: Scorch Trials - 2D

zaterdag & zondag 16.00 uur   
woensdag 16.00 uur   
Pan - 3D (NL)
zaterdag 13.00 uur   

zondag 13.30 uur   woensdag 16.00 uur   
Keet & Koen

zaterdag 13.00 uur   
zondag 13.30 uur   woensdag 13.30 uur   

Hotel Transsylvanië 2 - 3D (NL)
woensdag 13.30 uur   

De club van Sinterklaas en de 
verdwenen schoentjes

Programma 8 okt t/m 14 okt 2015

The Walk in 3D
The Walk is het verhaal van 
de Franse koorddanser Phi-
lippe Petit en zijn poging om 
de Twin Towers van het World 
Trade Center over te steken 
in 1974. 
In de ochtend van 7 augus-

tus stapte Petit van de zuide-
lijke toren op een stalen ka-
bel en liep ongeveer een uur 
tussen de twee gebouwen 
in. Zodra hij van de kabel af-
stapte werd Petit direct gear-
resteerd.

In Ja, Ik Wil! ontmoet het pu-
bliek Roos, een mooie, leuke, 
succesvolle vrouw van begin 
dertig. Steeds als ze begint 
te dromen van een huwelijk, 
wordt ze gedumpt. En dan 
wordt ze ook nog eens uitge-
nodigd op de bruiloften van 
haar exen Om zichzelf niet te 

Ja Ik Wil! laten kennen, neemt ze haar 
jongere stagiair Daan mee 
naar alle ceremonies. 
Ze raakt veelvuldig verzeild 
in gênante situaties en valt 
prompt als een blok voor 
de charmes van een aan-
trekkelijke arts Ja, Ik Wil! is 
een hartverwarmende rom-
com van regisseur Kees van 
Nieuwkerk. 

Castricum - Binnen de ze-
ventiende eeuwse Neder-
landse schilderkunst neemt 
het portret een belangrijke 
positie in. Vele van de nota-
belen van de rijke Hollandse 
steden lieten zich door gro-
te schilders als Rembrandt, 
Frans Hals en vele anderen 
portretteren. De schilders zelf 
lieten zich ook niet onbetuigd 
en beeldden zichzelf op ver-
schillende manieren uit; niet 
alleen als geslaagde inwoner 
van een stad,  maar ook als 
ambachtsman achter de ezel 
met palet en bundel penselen 
in de hand. Door in deze zelf-

portretten allerlei attributen 
op te nemen konden zij het 
portret van een symbolische 
inhoud voorzien. Op donder-
dag 8 oktober geeft kunsthis-
toricus Martijn Pieters een le-
zing over dit Hollandse zelf-
portret  in het kader van De 
Ochtenden. De locatie is de-
ze keer Geesterhage. Tijd-
stip 10.00-12.00 uur. Aanmel-
den via 0251-655678 of cas-
tricum@bibliotheekkenne-
merwaard.nl. Op de foto: Ju-
dith Leyster, Zelfportret, ca. 
1635, olieverf op doek, 72.3 x 
65.3 cm, Washington, Natio-
nal Gallery of Art.
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Kolol dankt Castricum
Castricum - ,,Op 1 juni 2015 
was het feest in Kolol”, zegt 
Hugo van den Broek van de 
stichting Kibet4Kids. De-
ze stichting bouwt scholen 
in Kenia en op deze datum 
kreeg Van den Broek te ho-
ren dat het Bonhoeffer Colle-
ge bijna 19.000 euro had in-
gezameld voor Kibet4Kids. 
,,Het is echt geweldig dat 
mijn oude middelbare school 
met allerlei acties zoveel geld 
heeft opgehaald’’, aldus Van 
den Broek.
Afgelopen week bezocht Van 
den Broek het Bonhoeffer 
en als blijk van waardering 
bood hij de school een foto 
aan met de leerlingen en do-
centen van de school in Ko-
lol. De foto werd in ontvangst 
genomen door Tjebbe Bos-
man en Kees Bijman - samen 
met Douwe de Jong - de or-
ganisatoren van de Bon-
hoeffer-actie. ,,Hier doe je 
het voor’’, zegt Kees Bijman. 
,,Schitterend om de blijd-
schap te zien op de gezich-
ten van de kinderen. Deze fo-
to krijgt een mooie plek in de 
onze school.” Het geld van de 
Bonhoeffer-actie wordt met 
50 procent verhoogd door de 
Wilde Ganzen, de organisa-

tie die wereldwijd kleine pro-
jecten steunt om armoede te 
bestrijden. De grote vraag is 
natuurlijk: hoe gaat Kibet-
4Kids het geld besteden? 
,,Voor groep 6 en 7 gaan we 
twee klaslokalen bouwen met 
nieuwe stoelen en tafels. Alle 
lokalen van de school krijgen 
boekenkasten met nieuwe 
studieboeken”, zegt Van den 
Broek. ,,Daarnaast wordt er 
geïnvesteerd in de bijscho-
ling van docenten.” 
Dankzij het extra geld van de 
Wilde Ganzen kan er ook een 
administratie/docentenruim-
te worden gebouwd en de sa-
nitaire voorzieningen worden 
uitgebreid met 18 toiletten. 
,,Op de site van Kibet4Kids 
(www.kibet4kidsfoundation.
org) staat een gedetailleerde 
verantwoording van de be-
steding van het geld, want wij 
zijn een transparante organi-
satie en leggen volledig ver-
antwoording af over hoe het 
geld wordt besteed’’, zegt Van 
den Broek. ,,Wij vinden dat de 
mensen en bedrijven die geld 
doneren aan onze organisa-
tie daar recht op hebben.’’ Op 
de foto v.l.n.r.: Kees Bijman, 
Tjebbe Bosman, Hugo van 
den Broek.

Lezing over End-to-End 
run door Groot-Brittannië
Limmen - Op 30 oktober 
geeft fotograaf en beroeps-
avonturier Jolanda Linschoo-
ten haar lezing ‘Niet de race 
maar de reis’ over haar so-
lo trailrun van 2000 km van-
af het zuidelijkste puntje van 
Engeland, Land’s End, naar 
het noordelijkste puntje in 
Schotland, John O’ Groats. 

Naast haar avonturen is Jo-
landa actief als trailloper van 
ultralange afstanden. Zo nam 
zij driemaal deel aan de Ma-
rathon des Sables, waarbij 
ze in 2010 tweede werd. Ook 
won ze de Trail des Ducs de 
Savoie (Ultra-Trail du Mont-
Blanc) en werd ze in 2011 
Nederlands Kampioen op de 
100 kilometer. 
Maar op haar best is ze zon-
der publiek of medailles, zo-
als tijdens haar zelf uitgestip-
pelde End-to-End run door 
Groot-Brittannië, want, be-
weert Linschooten: ,,Klein 
zijn in de grote natuur. Daar 
kun je kracht, een soort veer-
kracht uit halen.”
Dagelijks rende Linschooten 
met bepakking minstens 50 
kilometer hard. Zes dagen in 
de week, zeven weken lang, 
van Land’s End naar John O’ 

Groats, offroad dwars door 
Groot-Brittannië. Een vrouw 
als een machine, denk je. 
Maar niets is minder waar. 
‘Niet de race maar de reis’ is 
een dapper en eerlijk verhaal 
over trailrunnen, misbruik, 
schuldgevoel, eenzaamheid 
én vrijheid.
Tijdens deze multimediale 
presentatie vertelt Jolanda 
hoe ze zichzelf tegenkwam 
en hervond tijdens haar 2000 
km lange trailrun door de 
Britse bergen. Waarbij de na-
tuur haar inspiratiebron was. 
,,De start en de finish zijn 
slechts bakens die het on-
derweg zijn markeren. Niet 
zo snel maar zo mooi moge-
lijk van zuid naar noord!” 
De presentatie duurt twee 
keer vijftig minuten en wordt 
op een drie meter groot 
breedbeeldscherm geprojec-
teerd. Jolanda neemt het pu-
bliek mee aan de hand van 
haar schitterende filmmate-
riaal, haarscherpe fotografie 
en boeiende verhaal. De le-
zing begint om 20.00 uur en 
duurt tot 22.00 uur bij Vre-
deburg in Limmen, entree 
7,50 euro; reserveren is aan 
te raden via www.jolandalin-
schooten.nl. 

Poëzie en punkrock in Bakkerij

Castricum - Het afgelo-
pen drukbezochte openings-
weekend was er één die de 
geschiedenis ingaat als een 

Bakkerij de organisatie met 
de eigenzinnige poëzie-club 
North Sea Poetry. Het is een 
poëziebattle voor aanstor-
mend talent in poëzie-perfor-
mance. Muzikale omlijsting is 
er van Hebe Vrijhof, een sin-
ger/songwriter met een jaz-
zy stem. Zaterdag begint 
met de  opgewonden stand-
jes van Geenitalïe met strak-
ke Nederlandstalige punk. 
Daarna Shatterhand, een 
Schots viertal met een voor-
liefde voor snelle, melodieuze 
punk met grote refreinen. Op 
vrijdagbegint het program-
ma om 20.30 uur. Op zater-
dag is de zaal open om 21.00. 
Op vrijdag is de entree vrij, op 
zaterdag bedraagt de entree 
vijf euro.

heel bijzondere voor De Bak-
kerij, en de ontlading was 
dan ook groot voor alle vrij-
willigers die zich de afgelo-
pen jaren hebben ingezet om 
hun langgekoesterde droom 
te verwezenlijken. Met de 
opening van de nieuwe zaal 
sluit de Vereniging Vrienden 
van De Bakkerij de zogehe-
ten zeven magere jaren af en 
vanaf nu kijkt De Bakkerij al-
leen nog vooruit. En met ko-
mende vrijdag een poëzie-
battle en op zaterdag een 
avondje onversneden punk-
rock zit het met de beloofde 
afwisseling in het program-
ma ook wel goed.
Op vrijdagavond deelt  De 

Regio - Op zondag 11 okto-
ber houdt de Kennemer Toer 
Club de laatste vrije toertocht 
van het seizoen; de Sluizen-
tocht. Deze tocht van circa 65 
kilometer voert over en langs 
negen sluizen en sluisjes.  
Halverwege even opsteken 
in het Zaanse Pannenkoeken 
Paleis bij de Wilhelminasluis 
in het centrum van Zaandam 
hoort er bij. Deze tocht is 
voor iedereen prima te rijden 
aan de hand van een uitste-
kende routebeschrijving. Er is 
ook een mogelijkheid om de 
route op GPS data te krijgen. 
Tussen 10.00 en 11.00 uur in-
schrijven in Sporthal De Zien, 
Zienlaan te Uitgeest.

Sluizentocht
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Regio - VanDerEng Labels 
uit Heemskerk heeft als eer-
ste bedrijf het Kennisvoucher 
Techport ontvangen. Deze 
regeling is bedoeld om de in-
novatiekracht van de maak-
industrie in de IJmond te ver-
sterken. VanDerEng werkt 
aan een fraudebestendige 
consumptiemunt voor eve-
nementen. Hiervoor ontvangt 
het bedrijf een innovatiekre-
diet van 5.000 euro. Dit be-
drag is te besteden aan de 
inhuur van externe kennis, 
die nodig is om de nieuwe 
munt uiteindelijk te kunnen 
produceren.

Techniek Campus Techport, 
het samenwerkingsverband 
tussen bedrijfsleven, onder-
wijs- en kennisinstellingen 
en overheden in de IJmond, 
wil ondersteuning bieden bij 
het wegnemen van obstakels 
in het innovatieproces. ‘Be-
drijven in de maakindustrie 
richten zich op het produ-
ceren en verkopen van hun 
kernproducten’, aldus pro-
jectleider Gerik ten Berge. 
‘Het starten van een zoek-
tocht naar nieuwe producten, 
processen en diensten krijgt 
daardoor niet altijd prioriteit. 

Daarnaast levert innovatie op 
korte termijn vaak niets op 
en kost het alleen maar geld. 
Daarom zijn wij gestart met 
een kennisvoucherregeling 
voor het midden- en klein-
bedrijf in de maakindustrie. 
Feitelijk is het een duwtje in 
de rug voor ondernemers om 
aan de slag te gaan met in-
novatie. En dat is hard nodig. 
De maakindustrie is de motor 
van de economie in de regio 
en de mondiale ontwikkelin-
gen op het gebied van bij-
voorbeeld materiaalgebruik 
en ict gaan razendsnel. Het 
is zaak dat de bedrijven in de 
IJmond concurrerend kun-
nen blijven.’

VanDerEng Labels, een be-
kende naam in de evene-
mentenbranche, werkt aan 
een fraudebestendige con-
sumptiemunt die deels wordt 
gemaakt van restmateriaal. 
Het gaat om een uniek pro-
duct dat in Nederland nog 
niet bestaat. De innovatieve 
kennis die wordt opgedaan, 
kan op termijn ook worden 
toegepast op de industrië-
le labels en polsbandjes die 
VanDerEng produceert. Di-
recteur Ernst de Haas: ‘Aan-

gezien wij in een volstrekte 
niche opereren, moeten wij 
al onze machines ofwel ge-
heel zelf bouwen of modifi-
ceren. Dat kost enorm veel 
geld en daarom is dit krediet 
van harte welkom. Daarnaast 
biedt dit concept de moge-
lijkheid om ook mensen met 
een afstand tot de arbeids-
markt een werkplek te bie-
den. Dat vinden wij ook be-
langrijk.’ De Haas deed in-
spiratie op tijdens één van 
de innovatietafels van Tech-
port Industries, waar onder-
nemers uit de maakindustrie 
elkaar ontmoeten en ‘out of 
the box’ nadenken over ge-
zamenlijke kansen.

De kennisvoucherregeling 
is tot stand gekomen in sa-
menwerking met de ge-
meente Velsen, Beverwijk 
en Heemskerk. ‘Het is een 
goede zaak dat wij met el-
kaar kleine en middelgro-
te bedrijven in staat stellen 
om zich verder te ontwikke-
len’, aldus wethouder Marie-
ke van Dijk van de gemeente 
Heemskerk. ‘Uiteraard ben ik 
trots dat VanDerEng het eer-
ste bedrijf is dat in aanmer-
king komt voor het innovatie-
krediet. Ik weet zeker dat hier 
iets moois uit voortkomt en 
dat het de maakindustrie in 
de IJmond een positieve im-
puls geeft.’ 

De uitreiking van het eerste 
kennisvoucher vond plaats 
in het bijzijn van de wethou-
ders Arjen Verkaik (Velsen), 
Tim de Rudder (Beverwijk) 
en Marieke van Dijk (Heems-
kerk).
Meer weten? Kijk op www.
techport.nl > bedrijven > re-
geling kennisvouchers.

Heemskerks bedrijf werkt aan fraudebestendige consumptiemunt

VanDerEng Labels ontvangt 
eerste Kennisvoucher Techport

Open dag De Brug 
Uitgeest groot succes
Uitgeest - De laatste za-
terdag van september heeft 
stichting woongroep Uit-
geest een open dag gehou-
den. Stichting woongroep 
Uitgeest is een kleinscha-
lig woonproject waar negen 
jong volwassen met een lich-
te beperking zelfstandig be-
geleid wonen. De bewoners, 
begeleiding en vrijwilligers 
hadden ontzettend hun best 
gedaan om er een gezelli-
ge middag van te maken. De 
gasten werden bij de ingang 

verwelkomd door een bewo-
ner of een vrijwilliger. Al dan 
niet samen kon dan de ge-
meenschappelijke ruimte, de 
tuin en de plantenkas beke-
ken worden. Menigeen was 
verbaasd over de gemeen-
schappelijke ruimte waar het 
kantoor van de begeleiding 
is en waar de bewoners sa-
men kunnen eten, een spel-
letje doen of naar de tv Kij-
ken. Tijdens de bouw is met 
de wensen en behoeftes van 
de bewoners rekening ge-

houden.  De ruimte moest er 
uit gaan zien als een gezel-
lig woning waar de bewoners 
graag naar toe gaan. En dat 
is zeker gelukt.

Nadat iedereen alles had 
bekeken was het tijd voor 
een kopje koffie of thee. Bij 
de bar heeft Brenda de he-
le middag aan iedereen kop-
jes koffie, thee of fris met een 
koek geserveerd. Daarna kon 
er nog een lekker ijsje bij de 
ijswagen worden gehaald.
Verspreid door de tuin ston-
den allerlei spellen waarmee 
de bewoners en gasten wel-
dra in een hevige competi-
tie verwikkeld waren. Er werd 
gesjoeld, getafeltennist, en 

getafelvoetbald. Al met al een 
zeer geslaagde middag waar 
bewoners en gasten met ple-
zier op terug kunnen kijken.
Dankzij een bijdrage van het 

NSGK en de gemeente Uit-
geest, en een sponsoring 
van Marx O’Larry’s IJssalon 
en Wisselwerk kon deze dag 
plaatsvinden. 

Fiets van bakkerij Putter 
voor Annie Buursma

Uitgeest - Bakkerij Putter 
bestaat dit jaar 160 jaar en 
dat werd met verschillende 
acties gevierd.
Er werden kratjes met ei-
gen producten verloot maar 
ook konden klanten een vol-
le stempelkaart inleveren om 
mee te dingen naar een van 
de prachtige transportfiet-
sen. Willem Putter: “Bij het 
begin van de actie gaven we 
direct een fiets weg die in 
Limmen terecht kwam en nu 
aan het eind gaat er zowel in 
Krommenie, Limmen als Uit-
geest een fiets de winkel uit. 
Uit de vele honderden kaart-
jes werd Annie Buursma ge-
trokken. Deze goedlachse 
Drentse die al vele jaren in 
Uitgeest woont, werd vorige 
week dinsdag thuis gebeld. 
Annie: “Ik had de telefoon 
niet gehoord en belde het 
nummer terug. Wat een ver-
rassing toen ik hoorde dat ik 

de fiets mocht ophalen.” Dan 
lachend: “Ik vergat wel eens 
een kaartje in te leveren en 
heb eerlijkgezegd maar één 
kaartje ingeleverd. Ik haal al 
twintig jaar lang op de fiets 
mijn brood bij Putter en nu 
heb ik ‘m! Al jaren wilde ik 
een transportfiets maar onze 
schuur stond vol met fietsen 
van onze zoons. Zij zijn nu de 
deur uit dus dit komt goed uit 
zeg.” 

Voor haar werk als coördi-
nator bloedafname rijdt zij 
in een opvallende auto maar 
nu gaat zij voortaan ook door 
het dorp op een opvallen-
de, oerhollandse fiets met als 
detail het patroontje van een 
bakkersbroek erop. Willem 
Putter kijkt terug op een zeer 
geslaagde actie en meldt dat 
de kassabonnenactie nog tot 
eind dit jaar loopt. (Monique 
Teeling)
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West-Friesland Plat 
17 oktober in Uitgeest
Uitgeest - West-Friesland 
heeft al jarenlang een naam 
op te houden als het om de 
dialecthumor gaat. Toppers 
als Kees Stet, Jo de Leeuw 
en  Cor Steur brachten door 
de jaren heen het publiek in 
vervoering met onvergetelijke 
conferences en schitterende 
anekdotes. En wat is het dan  
heerlijk, dat het gezelschap 
West-Friesland Plat  nu al-
weer meer dan 30 jaar lang 
deze prachtige West-Friese 

humor in ere houdt volgens 
de allerbeste tradities van 
hun illustere voorgangers.
Ook in het seizoen 2015/2016 
brengt West-Friesland Plat 
weer een gloednieuwe voor-
stelling, waarin alle ingredi-
enten terug te vinden zijn, die 
de humor van West-Friesland 
zo aanstekelijk maken. Heer-
lijke conferences, prachtige 
liedjes en sprankelijke sket-
chen worden aaneengere-
gen tot een bont programma, 

waarin de gulle lach voorop 
staat. 
Kees Visser, Marja van Ska-
gen en Hain Tromp zijn kei-
goed in het op de planken 
zetten van die echte, West-
Friese humor en bewijzen dat 
elke voorstelling weer. Voor 
de heerlijke liedjes in het 
programa zorgen de “Kne-
chies van`t Land”, bestaande 
uit Ferry Knijn en Fred Root-
veld. Samen zorgt de groep 
voor een daverende nieuwe  
voorstelling, waar de lach-
spieren zwaar op de proef 
worden gesteld.

Zaterdag 17 oktober komt 
de groep in Dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5, Uit-
geest. De entreekaarten kos-
ten 12.50 en zijn vanaf heden 
al verkrijgbaar bij Kantoor-
boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139, Uitgeest, telefoon 
0251 312469. Telefonisch re-
serveren kan ook. Bel dan 
met De Reserveerlijn op 074 
3841718 en uw kaarten lig-
gen vanaf 1 uur voor aan-
vang van de voorstelling voor 
u klaar aan de kassa. Aan-
vang is 20.00 uur.

Kijk ook eens op www.west-
frieslandplat.com. 

ParkOudgeest gedreven 
door projectontwikkelaars!
Uitgeest - Met lede ogen 
zie ik toe hoe het Uitgeester-
meer, en met name binnen 
de grenzen van Uitgeest, één 
grote kermis aan het worden 
is. De natuur telt niet meer 
mee en er wordt alleen ge-
keken hoe er geld verdiend 
kan worden. 
In dit geval om het RAUM 
(Recratieschap Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer)  inkom-
sten te laten genereren door 
de Hoop te ontwikkelen naar 
een “Landal 2.0 versie”. Ge-
naamd ParkOudgeest (hoe 
suggestief kun je het verzin-
nen). De projectontwikkelaar 
probeert de raad te beïnvloe-
den door een aantal sug-
gestieve zinnen te gebrui-
ken in hun raadsvoorstel. In 
hun voorstel worden woor-
den gebruikt als: “kleinscha-
lig dorpse opzet waarbij ge-
bruik wordt gemaakt van het 
lokale sociale-culturele DNA 
van Uitgeest” en “Een klein, 
op zich zelf staand buurt-
schap maar stevig verankerd 
in het lokale sociaal culturele 
DNA van het dorp Uitgeest”. 
En nog meer brochurepraat 
die alleen een projectontwik-
kelaar kan verzinnen.
Zit de burger uit Uitgeest 
wel te wachten op nog meer 
recreatiewoningen die ge-
kocht gaan worden door 
de gegoede burger. En wat 
gaan de kopers hiermee 
doen? Zal het als beleg-
gingsobject worden gebruikt 
om door te verhuren en aan 
wie? 
De Hoop heeft een fout ge-
maakt omdat zij dachten het 
erfgoedpark te kunnen ont-
wikkelen tot een bezoekers-
centrum. Maar door de te-
genvallende bezoekers aan-

tallen heeft het RAUM het 
op moeten kopen. Zij moe-
ten nu de huidige bebou-
wing onderhouden, wat tot 
nu alleen maar geld heeft 
gekost. Nu doet zich de uit-
gelezen kans voor om het er 
via een omweg een “Landal 
2.0” van te maken. 

Waarom gaan het RAUM 
niet akkoord, zoals ieder 
normaal bedrijf doet, je pan-
den slopen of verkopen/ver-
huren. Heel Nederland gaat 
langzamerhand één groot 
kermis attractie worden. Uit-
geest is al langzaam aan 
het verstikken, een A9, twee 
spoorlijnen, aanvliegrou-
te van Schiphol, en een dorp 
doormidden door een drukke 
N-weg. En nu het enige ech-
te groene stukje wat wij heb-
ben opofferen aan een pro-
jectontwikkelaar. ParkOud-
geest, dacht het niet! RAUM 
zoek alsjeblieft naar andere 
manieren om financieel ren-
dabel te worden. 

Gemeente Uitgeest denk 
na voordat je 29 oktober 
“ja” zegt tegen ParkOud-
geest! Uitgeest financiert het 
RAUM al genoeg (jaarijkse 
gemeente contributie maar 
ook via de jachthavens, ho-
reca gelegenheden, visplek-
ken, strandjes en campings). 
De hoop is nu dat we Hoop 
laten zoals het nu is en al-
leen maatschappelijke func-
ties toe te laten in de be-
staande gebouwen. Meer 
gebouwen en woningen, 
dacht het niet! 

Antoide de Klerk
www.facebook.com/neepar-
koudgeest

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

De column van Monique.....

Hij kwam twaalf jaar geleden bij ons. Een grijze valkparkiet met oranje wangetjes en fiere 
kuif. Vers uit het ei, nou ja bijna dan. Een fokker uit Apeldoorn had hem een tijdje in de valk-
parkietenkraamkamer gehad en kort daarna konden wij hem ophalen. Onze toen zevenjari-
ge dochter bekeek hem terwijl hij onwennig in zijn nieuwe kooi zat en declameerde: “Hij is 
wel een beetje saai!” Wij legden uit dat zij ook doodstil zou zitten als ze tussen wildvreemden 
neergezet werd.
We noemden hem Teuntje en hoopten dat het een mannetje was want die kon je leren pra-
ten. Hij bleek een man, was allesbehalve saai maar praten ho maar. 
Wel deed hij feilloos het riedeltje van de huistelefoon na. Ik liep drie keer per dag voor niks 
naar het apparaat door zijn perfecte imitatie. Bij de vierde keer kon Teun wat mij betreft de 
boom in maar juist dan ging ie echt en arriveerde ik te laat bij het toestel. 
Ook imiteerde hij bijzonder goed het geluid van de nagelvijl, maakte kusgeluiden vlak voordat 
wij elkaar gedag kusten en floot deuntjes na in precies de goede toonsoort.
Verder was hij waakser dan een hond. Iedereen die aan de deur stond werd aangekondigd 
met schel geschreeuw en kwamen de kinderen thuis uit school dan gilde hij tot ze binnen 
waren. Dat schreeuwen ging door merg en been en we hadden het kunnen weten want een 
valkparkiet is een papegaaiachtige. Africhten daarin was, net als zindelijk maken, onbegon-
nen werk.
We zijn er nooit achter gekomen waarom maar klokslag half acht ’s avonds begon hij te gil-
len. Een gesprek zat er niet meer in en mijn man zette hem resoluut in het kantoor.
Verliefd was hij vanaf het begin op onze dochter. Ging zij naar boven dan krijste hij net zolang 
totdat ze weer naar beneden kwam.
Haar vader kon met Teun in de buurt rekenen op een flinke uitval zodra hij zijn dochter knuf-
felde. Slopen deed hij veelvuldig, alles werd geperforeerd. Een keer per dag vloog hij los, tip-
pelde door de keuken en rook vervolgens naar knoflook.
Een half jaar geleden kreeg hij epileptische insulten maar krabbelde weer op. We hadden een 
bejaarde valk in huis dus het zou ook een keer afgelopen zijn. En zoals mijn vader altijd zegt: 
“Als je vee hebt, sta je vellen te wachten.” Toch was het slikken toen hij plotseling terminaal 
onder in zijn kooitje lag en vrij rap richting parkietenhemel vertrok.
Mijn dochter en ik wilden hem begraven maar waarin? Het lege pak hagelslag bleek te klein. 
We aaiden Teuntje, lieten een traan en vertelden hem nog maar eens dat we ondanks on-
ze gehoorbeschadiging oneindig van hem genoten hadden. We wikkelden hem voorzichtig in 
een stuk keukenrol en lieten hem met een ondersteunend liefdesbriefje in een melkpak glij-
den. Halfvolle.
Ons kippie ligt nu in de tuin. Het is zo akelig stil.

Monique Teeling

Teuntje

Vrouwen van Nu
Uitgeest - Op 15 oktober 
houdt de Uitgeestse afdeling 
van de Vrouwen van Nu een 
avond over RGM (de Ronnie 
Gardiner Methode). Een mul-
ti-sensorische oefenmetho-
de voor de hersenen, waarbij 
specifieke oefeningen wor-
den uitgevoerd op het ritme 
van muziek. Deze methode is 
effectief bij diverse neurologi-
sche aandoeningen zoals de 

ziekte van Parkinson, MS en 
CVA/NAH en voor iedereen 
die wat wil doen aan de men-
tale conditie. Annelies Tonne-
man legt de aanwezigen, met 
behulp van muziek en beeld, 
uit hoe onze geest samen-
werkt met het lichaam.
De deelnemers gaan ook zelf 
proberen hoe dat werkt. Bent 
u geïnteresseerd en geen lid 
dan betaalt u 5 euro voor de 
entree met koffie of thee. Wel-
kom in De Zwaan vanaf 19.30.
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Vrijwilliger in ‘t zonnetje
Deze week: Herman Ter-
voort, gedreven vrijwillli-
ger bij Historische Vereni-
ging Oud Uitgeest

Uitgeest - Al dertien jaar is 
Herman Tervoort met pensi-
oen na een aantal banen in 
het onderwijs. Hij begon als 
onderwijzer in Amsterdam, 
was onder andere eenender-
tig jaar leraar pedagogiek, 
deed nog veel meer maar 
na veertig jaar was het klaar. 
Herman is geen man om stil 
te zitten en kwam toeval-
lig, via zijn buurvrouw Gree-
tje Plaisier, bij de Historische 
Vereniging Oud Uitgeest te-
recht. Herman: “Over de heg 
vertelde zij dat zij een websi-
te hadden plus veel cd-roms 
en of ik daar iets mee kon. 
Nou hielp ik al regelmatig 
mensen met hun computer 
dus dit kon ik wel proberen. 
Tja en dan blijf je hangen.” 
Toen Herman in Uitgeest 
kwam wonen wist hij niet veel 
van het dorp maar zo lang-
zamerhand leerde hij steeds 
meer. In zijn boekenkast staat 
een boekje van de Uitgeester 
meester Westerveld uit 1846, 
een leer- en leesboekje voor 
kinderen. Hierin kreeg de 
jeugd allerlei informatie van 

inwoneraantal tot schoolen 
en menschen.
Herman: “Leuk toch? Nou 
word ik wel geholpen door 
mensen die hier geboren en 
getogen zijn. Het lijkt als-
of men het ruikt want ik krijg 
overal materiaal vandaan. 
Hele fotoalbums krijgen we 
soms te leen en daar kunnen 
wij altijd iets mee. En niet al-
leen uit Uitgeest hoor, van 
over de hele wereld. Canada, 
Mexico, Nieuw Zeeland.” 
Dan lachend: “De fotobeeld-
bank op onze website is als 
het ware de schoenendoos 
van Uitgeest, je stopt er van 
alles in en het is voor ieder-
een toegankelijk. Men kan 
hier op reageren en informa-
tie inbrengen.” 
Langzamerhand leerde Her-
man veel over details en fa-
miliebanden hoewel hij naar 
eigen zeggen nooit een ech-
te Uitgeester zal worden. Het 
werk vindt hij uitdagend en 
per dag is hij er zeker een à 
twee uur, soms langer, mee 
bezig.  Herman: “Zo heb ik 
ook een advertentiebank ge-
maakt waar advertenties uit 
kranten staan van de laatste 
250 jaar waar het woord Uit-
geest in voorkomt. Zelfs uit 
1760! Ook is er een verzame-

ling bidprentjes van Uitgees-
ters te zien. Als ik werk zet ik 
vroeg middeleeuwse muziek 
op, zie het maar als muzikaal 
behang, het is rustgevend en 
het werkt lekker.” 
Dan vertelt hij dat organisa-
ties niet buiten vrijwilligers 
kunnen en dat het een slech-
te ontwikkeling is dat steeds 
minder mensen hiervoor tijd 
willen of kunnen vrijmaken. 
Er is jammer genoeg weinig 
interesse in geschiedenis tot-
dat men op feiten stuit. Vorig 
jaar kon men de tentoonstel-
ling ‘De Gulden Middelweg’ 
bezoeken in het gemeente-
huis met foto’s van de Mid-
delweg. Uitgeesters zagen 
dat gebouwen en kleding an-
ders waren en dat trok toen 
de aandacht. Overigens is het 
opvallend dat historische ver-
enigingen in omliggende ge-
meenten meer leden heb-
ben. Herman heeft geen idee 
waar dat aan ligt want ook de 
jeugd wordt regelmatig be-
trokken via de scholen. 
Herman: “In januari 2016 or-
ganiseren wij de tentoon-
stelling ‘Meldijk te kijk’ een 
prachtig beeld van een van 
de oudste straatjes van Uit-
geest. We gaan gewoon door 
maar vers bloed in de vereni-
ging is noodzakelijk. Laatst 
heb ik tijdens een vergade-
ring gezegd dat niemand het 
eeuwige leven heeft en ik dus 
ook niet. Het zou prettig zijn 
als ik iemand rustig kan in-
werken zodat na mij het werk 
ook doorgaat. Gelukkig heeft 
iemand zich gemeld dus dat 
komt goed.” Dan laat Herman 
op zijn computer de website 
zien, hoe hij alles heeft inge-
voerd, hoe makkelijk je alles 
kunt vinden en hoeveel infor-
matie er bij staat. Aan zijn he-
le houding is te zien dat hij 
er nog steeds onnoemelijk 
veel plezier in heeft. (Moni-
que Teeling)

Heeft u een vrijwilliger 
binnen uw organisatie of 
vereniging die het verdient 
om in het zonnetje gezet 
te worden? Aanmelden via 
kantoor@uitgeestercou-
rant.nl.

Uitgeest - In de prachtig 
verbouwde en lichte kantine 
van zwembad De Zien in Uit-
geest wordt iedere woensdag 
van 10.00 tot 12.00 uur ge-
haakt. En wie denkt dat ha-
ken een oude vergeten hob-
by is, uitgeoefend door stof-
fige types, die vergist zich 
schromelijk. Je hoeft er maar 
naar te googlen en de ene na 
de andere site bewijst het te-
gendeel. De tafel ligt vol met 
kleurige wol en patronen 
door de dames zelf meege-
bracht. Deskundige begelei-
ding is aanwezig maar on-
derling wordt graag een hel-
pende hand geboden. 
Voor nieuwkomers is het vol-
gens deze haaksters ab-
soluut geen probleem als 
je geen ervaring hebt. Het 
kunstje is snel te leren en het 
gaat ook voor een groot deel 
om de gezelligheid. Het zon-
netje schijnt naar binnen ten 
tijde van het interview maar 
hier wordt al gewerkt aan 
kerstige versiersels. De Zien 

organiseert dit jaar een kerst-
markt waar de creaties wor-
den verkocht wat weer ten 
goede komt aan het zwem-
bad. Een kerstdeken, hippe 
witte kersthangers en omhul-
sels voor waxinelichtjes. 
“Herken je wat dit is?” vraagt 
Anneke Metselaar terwijl 
ze een sneeuwpop in wor-
ding omhoog houdt. Hele-
ne Smit wil een engeltje ha-
ken maar snapt er geen bal 
van en hoopt hier iemand te 
treffen die haar verder helpt. 
Hier en daar rolt wat vakjar-
gon over tafel als ‘met een 8 
schiet het lekker op’ en ‘hier 
ga je dwars’ maar passie en 
lol voeren de boventoon. 
Anneke: “Als straks de don-
kere wintermaanden komen, 
zijn er vast meer mensen die 
hier plezier aan beleven en 
wij hebben in ons Haakcafé 
op de woensdagochtend nog 
plaats voor zeker tien liefheb-
bers, dus men kan altijd bin-
nenlopen om een kijkje te 
nemen.” (Monique Teeling)

Zwaansmeerloop voor 
de jeugd op 11 oktober
Uitgeest - Op 11 oktober 
houdt AV Lycurgus  een leu-
ke hardloopwedstrijd  voor de 
jeugd  bij het Zwaansmeer in 
Uitgeest. Iedereen mag mee-
doen zolang je maar geboren 
bent na 2003. Het maakt niet 
uit of je lid bent van een at-
letiekvereniging. Dus  ook je 
vriendje, vriendinnetje, neefje 
of nichtje mogen meedoen. 
Hoe meer kinderen hoe ge-
zelliger het zal worden.
De kosten zijn 2,50 euro per 
persoon. Alle kinderen krij-
gen een herinnering en voor 
de beste 3 per categorie, zo-
wel de jongens als de meisjes 
zijn er aparte prijzen. 
De serie indeling is als volgt:
Serie 1 is de jeugd  geboren  
in 2007 of later, (deze groep 
loopt 1 kilometer), start 11.00 
uur. Serie 2 zijn de kinderen 
geboren in 2006 (deze groep 
loopt ook 1 kilometer), start 
11.15 uur. 
Serie 3 zijn de kinderen ge-

ren in 2005 of 2004 (deze 
groep loopt 2 kilometer), start 
11.30 uur.
Wil je meedoen, stuur dan een 
e-mailtje naar Anoek Steen-
bakker (ronald_anoek@hot-
mail.com) met je naam en 
geboortejaar. Je kan dan op 
woensdag 7 oktober tussen 
17.30 en 18.30 uur tegen be-
taling van 2,50 euro je start-
nummer ophalen in de kan-
tine van AV Lycurgus aan de 
Marslaan in Krommenie. Het 
is dan ook nog mogelijk om 
je in te schrijven. Op de dag 
zelf kun je ook nog inschrij-
ven en je startnummer opha-
len bij het Zwaansmeer van-
af 10.00 uur tot 10.45 uur bij 
de partytent.
De prijsuitreiking van alle 
groepen is om 12.00 uur.
Het Zwaansmeer is te vinden 
aan de Lagendijk 33 in Uit-
geest. Er is parkeergelegen-
heid in overvloed. Ook is het 
toiletgebouw open.

Week van de Veiligheid: 
activiteiten in Uitgeest
Uitgeest - De gemeente or-
ganiseert in de Week van de 
Veiligheid (5 tot en met 11 
oktober)  diverse activiteiten 
op veiligheidsgebied. 
Zo kunt u zich op donder-
dag 8 oktober van 12.00 tot 
18.00 bij het NS-station la-
ten informeren over de pre-
ventie van fietsendiefstal. Op 
vertoon van uw identiteitsbe-

wijs wordt uw fiets gratis ge-
graveerd. 
In het gemeentehuis vindt u 
een marktkraam met infor-
matie over verschillende vei-
ligheidsonderwerpen. Voor 
de kinderen ligt er een kleur-
plaat klaar waar leuke prijs-
jes mee te winnen zijn.
Van Burgernet ontvangt u 
deze week ook een brief met 

het verzoek om u aan te mel-
den. Werk samen met uw ge-
meente en politie aan veilig-
heid in uw buurt. Hoe meer 
mensen aan Burgernet deel-
nemen, hoe groter de kans 
dat een verdacht of vermist 
persoon wordt opgespoord. 
Burgernet wordt ingezet bij 
bijvoorbeeld: diefstal of in-
braak, doorrijden na een 
aanrijding, beroving of ver-
missing van personen.

Voor uitgebreide informatie: 
www.uitgeest.nl, Wijk & wo-
nen, Veiligheid.
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Vergeetachtig of dement?
Castricum - Wat te doen als 
momenten van twijfel of ver-
geetachtigheid vaak voor-
komen? Anke Beerlage, GZ 
Psycholoog bij Context, en 
Patrick Bellaert, Mantelzorg-
consulent bij MaatjeZ, hel-
pen mensen erachter te ko-
men of men zich terecht on-
gerust maakt en reiken tips 

aan voor zelfonderzoek. De-
ze bijeenkomst vindt plaats 
in het Alzheimer Café in Ser-
vicefl at Sans Souci. Adres: 
Sans Souci 113. Het pro-
gramma start om 19.30 uur. 
Iedereen is welkom.
De toegang én het eerste 
kopje koffi e zijn gratis. Aan-
melding vooraf is niet nodig. 

Week van de huidtherapie 
bij Centrum Oosterwal

Alkmaar - Van 3 tot 10 okto-
ber is het de landelijke week 
van de huidtherapie. Daar-
om openen de huidtherapeu-
ten in Nederland deze week 
hun deuren. Op vrijdag  9 ok-
tober kan men op het inloop-
spreekuur van Centrum Oos-
terwal in Alkmaar terecht van 
13.30 tot 16.30 uur. Op dins-
dag  13 oktober is er een in-
formatieavond over huidthe-
rapie en laserbehandelingen 
in Alkmaar.

Huidproblemen drukken 
vaak een behoorlijke stem-
pel op het dagelijks leven. Ze 
veroorzaken pijn of jeuk en 
beperken soms in de bewe-
gingsvrijheid. Zichtbare af-
wijkingen kunnen het zelf-
vertrouwen fl ink ondermij-
nen. Is de huid onrustig, ziek 
of beschadigd? Last van lit-
tekenweefsel of oedeem als 
gevolg van een operatie, be-
straling of chemotherapie? 
Leg de zorg voor de huid in 
handen van de huidthera-
peut. Nike Ramaker, huidthe-
rapeut bij Centrum Ooster-
wal, legt uit wat huidtherapie 
inhoudt. ,,Een huidtherapeut 
behandelt de zieke en/of de 
beschadigde huid. Huidthe-
rapeuten zijn als paramedi-
cus opgeleid en zijn geregi-
streerd bij de Stichting Kwa-
liteitsregister Paramedici. De 
huidtherapeut geeft zowel 

medische als cosmetische 
zorg. Wij behandelen huid-
problemen als acne, littekens, 
overbeharing, lymf- en lipoe-
deem,  pigmentafwijkingen, 
rosacea/couperose (vaat-
afwijkingen) en huidonef-
fenheden. De bovenstaan-
de huidproblemen worden 
behandeld met onder ande-
re acnetherapie, chemische 
peelingen, camoufl age, me-
dische tatoeages, manuele 
lymfdrainage, lymftaping, lit-
tekenmassages, elektrische 
epilatie, micro needling the-
rapie en laser. Het behandel-
plan  bestaat uit één of meer-
dere behandelingen vaak in 
combinatie met zelfmanage-
ment, het leren omgaan met 
de huidproblemen in het da-
gelijks leven, en  huidverzor-
gingsadvies. De vergoeding 
van huidtherapeutische be-
handelingen zijn afhankelijk 
van de polisvoorwaarden van 
de aanvullende verzekering. 
Veelal worden ze vergoed. 
Iedereen is welkom bij Cen-
trum Oosterwal op verwij-
zing van de huisarts of speci-
alist, maar in veel gevallen is 
het ook mogelijk bij de huid-
therapeut terecht te kunnen 
zonder verwijsbrief.” Aan-
melden via www.centrum-
oosterwal.nl. In Alkmaar be-
vindt zich de hoofdlocatie 
van Centrum Oosterwal op 
de Comeniusstraat 3.

Donatieactie Jumbo
Uitgeest - Over drie maan-
den gaat Nederland weer 
massaal aan tafel om samen 
met familie, vrienden en ge-
liefden te genieten van een 
kerstlunch of kerstdiner. Dit 
is lang niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Om deze 
mensen die wel een steun-
tje in de rug kunnen gebrui-
ken een hart onder de riem te 
steken, wil Jumbo hen tijdens 
de feestdagen een kerstdiner 
aanbieden. 
De supermarkt slaat hiervoor 
opnieuw de handen ineen 
met maatschappelijke orga-
nisaties - waaronder Voed-
selbanken Nederland, Het 
Leger des Heils, Vluchtelin-
genWerk Nederland, het Na-
tionaal Ouderenfonds en Na-
tionale Vereniging de Zon-
nebloem. Klanten van Jum-

bo kunnen vier weken lang 
meedoen aan de actie ‘Doe 
mee en doneer een diner’. 
Door tijdens het boodschap-
pen doen een speciale cou-
pon af te rekenen, doneren 
klanten eenvoudig een pad-
denstoelensoep als voorge-
recht of pasta met zalm als 
hoofdgerecht of een feeste-
lijk dessert. Jumbo vult bo-
vendien elke twee aange-
kochte gerechten aan met 
een derde gerecht. Samen 
met de maatschappelijke or-
ganisaties zorgt zij ervoor 
dat deze gerechten een goe-
de bestemming krijgen in 
de vorm van kerstdiners en 
kerstpakketten. De specia-
le donatiecoupons ter waar-
de van 1,50, 2,50 of 4,50 euro 
zijn ook te bestellen via www.
jumbo.com.

Extra verkeersomleiding 
van Uitgeest naar A9

Regio - De provincie Noord-
Holland voert tot en met 11 
oktober onderhoudswerk-
zaamheden uit aan het weg-
dek van de Provincialeweg 
N203 over de Assumer Vaart 
in Uitgeest. Verkeer naar Uit-
geest kan gebruik blijven ma-
ken van de Provincialeweg 
N203. Verkeer van Uitgeest 
wordt omgeleid via de Jaco-
ba van Beierenlaan richting 
Heemskerk of via de Gees-

terweg richting Akersloot en 
de A9. De provincie combi-
neert deze onderhoudswerk-
zaamheden aan het wegdek 
met het groot onderhoud dat 
momenteel plaatsvindt aan 
de N203 tussen Uitgeest en 
Castricum. 

Alle werkzaamheden aan de 
Provincialeweg N203 tussen 
Castricum en Uitgeest zijn 12 
oktober gereed.

Overdekte vlooienmarkt
Castricum - Op zondag 18 
oktober wordt in sporthal De 
Bloemen een vlooienmarkt 
gehouden van 10.00 tot 17.00 
uur. Er is antiek, curiosa, bro-
cante, huisraad, kleding en 
er zijn allerlei snuisterijen te 
koop.
Wie ook met een kraam op 
de vlooenamrkt wil staan met 

overtollige spullen kan een 
kraam huren voor 22,50 euro. 
Aanmelden kan via www.ani-
mo-vlooienmarkten.nl. Be-
zoekers die rond willen snuf-
felen betalen 2,50 euro en-
tree, voor 65+ is dat 2,00 euro 
en kinderen tot 12 jaar kun-
nen onder begeleiding gratis 
naar binnen.

Castricum - Op zaterdag 17 
oktober wordt de clubshow 
gehouden van de kleindie-
renvereniging Jong Leven. 
Het aantal leden is dit jaar 
bijna verdubbeld en dat komt 
de show ten goede. Fokkers 
beantwoorden eventuele vra-
gen en kunnen meer over 
hun hobby vertellen. De die-
rententoonstelling is te zien 
van 9.30 tot 16.00 uur. Meer 
informatie op www.jong-le-
ven.nl.

Jong Leven 
in Clusius

Paddenstoelen-
tocht door bos
Castricum - Zaterdag 10 en 
zondag 11 oktober zijn er di-
verse wandeltochten uitgezet 
door het duingebied. Tochten 
met een lengte van 5, 10, 15, 
20 en 25 kilometer zijn mid-
dels pijlen uitgezet. 

Deze jaarlijkse wandeltocht is 
een traditie die al vele jaren 
verzorgd wordt door Wan-
delcommissie Castricum. De 
wandelcommissie die ook al-
tijd de drukbezochte avond-
vierdaagse en sinds enkele 
jaren de kerstwandeltocht or-
ganiseert. 
Bij deze tocht zijn er diver-
se paddenstoelen onder-
weg te bewonderen. Aange-
raden wordt dan ook om een 
klein spiegeltje mee te ne-
men waarmee de onderzij-
de van de paddenstoel is te 
zien. Doordat deze padden-
stoelentocht ook altijd ver-
meld staat in het landelijk 
wandelprogramma, wordt dit 
tweedaagse wandelevene-
ment jaarlijks bezocht door 
vele deelnemers van ver bui-
ten Castricum. Vertrekpunt 
is Dorpshuis De Kern aan de 
Overtoom. 
De deelnemers voor de 25 en 
20 kilometer starten tussen 
10.00 en 11.00 uur. De overi-
ge afstanden kunnen starten 
tussen 10.00 een 13.00 uur.

Castricum - Op donderdag 
15 oktober organiseert Bibli-
otheek Kennemerwaard haar 
eerste Baby Bieb Experience. 
Dit evenement voor baby¹s 
en ouders duurt van 9.00 tot 
12.00 uur. Deze ochtend kan 

de ouder en kind van 0-2 jaar 
aan allerlei workshops en ac-
tiviteiten meedoen. De toe-
gang is gratis. Op www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl 
is het volledige programma 
te zien.
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Derde editie van de Leeuw 
van Uitgeest voor TCU

Uitgeest - Zaterdag ging de 
derde editie van de Leeuw 
van Uitgeest van start op het 
tennispark van TCU.  Het ten-
nistoernooi  voor en door de 
leden van TV de Dog en TCU. 
Nadat de eerdere edities vol 
bezet waren, viel de deelna-
me dit jaar enigszins tegen. 
Ruim 30 inschrijvingen min-
der, waardoor de organisatie 
zich genoodzaakt zag om het 
tweedaags evenement terug 
te brengen tot alleen de za-
terdag. Uiteindelijk viel dit bij 
zowel de organisatie als de 
deelnemers heel goed, zodat 
besloten is om de volgende 
edities op één dag (zaterdag) 
te spelen. 
De trofee werd al twee keer 
door TV de Dog gewonnen 
en zou het dit jaar weer luk-
ken??  Marcel Veldhuis en 
Anouk van Duin hadden de 
deelnemers ingedeeld en 
nadat de groep deelnemers 
op de foto werd genomen 
en Marcel Veldhuis namens 

de twee verenigingen alle 
deelnemers van harte wel-
kom heette, gingen de eerste 
wedstrijden van start onder 
een stralende zon.  Een ieder 
deed zijn/haar best om de 
punten binnen te slepen voor 
de club.  Het weer zat mee, 
aardig wat publieke belang-
stelling, leuke potjes tennis, 
veel gezelligheid en  tijdens 
de pauze werden de deelne-
mers getrakteerd op heerlij-
ke soep van Jeroen Duinma-
ijer en er was sate, stokbrood 
en salades. Hierna werden de 
laatste rondes afgewerkt, zo-
dat de deelnemers met zijn 
allen konden toewerken naar 
de ‘Grande Finale’.   
De einduitslag  eindigde in 
een gelijke stand, zodat er 
een beslissing moest komen, 
wie uiteindelijk met de eer 
en trofee ging strijken. Door 
middel van loting werd er een 
‘King of the Court’ gespeeld 
door 5 leden van TV de Dog 
en TCU.  Deze werd uiteinde-

lijk gewonnen door TCU, dus 
mogen zij zich een jaar lang 
de Leeuw van Uitgeest noe-
men.  

Na de prijsuitreiking was het 
nog lang gezellig op de club, 
waarbij  werd nagepraat over 
deze editie en de TCUers zijn 
er maar wat trots op om de 
Leeuw in huis te hebben.  
Een compliment voor de or-
ganisatie  die er weer voor 
gezorgd heeft, dat het alle-
maal vlekkeloos is verlopen. 
Jan, Anouk, Marcel, Peter, 
Robert en Truus zijn er vol-
gens de deelnemers zeker in 
geslaagd een leuk toernooi 
neer te zetten. Gezelligheid, 
saamhorigheid, sportiviteit, 
het was dit weekend allemaal 
te vinden tijdens de der-
de editie van de Leeuw. Vol-
gend jaar zal de vierde edi-
tie van dit toernooi weer wor-
den gehouden in het eerste 
weekend van oktober bij TV 
de Dog aan de Niesvenstraat. 

Nieuws van scouting Uitgeest
Uitgeest - Elk jaar is er in het 
derde weekend van oktober 
weer het internationale scou-
ting-spektakel JOTA. Een ac-
tiviteit voor scoutingleden 
door de hele wereld die op 
die dag middels radio con-
tact met elkaar maken.
Dit jaar wordt de JOTA aan-
gegrepen door de Uitgeest-
se scouts om geld in te za-
melen om de omgeving van 
het clubhuis De Boogaerd 
eens flink op te knappen. Vo-
rig jaar is de riolering in de 
Westergeest vervangen, toen 
bleek dat ook de riolering van 
de Boogaerd hard aan ver-
vanging toe is. Daarbij moet 
ook het straatwerk vervan-
gen worden. Het zogenaam-
de ‘pad-opknap-project’.
Uit berekening is geble-
ken dat deze opknapklus 
zo’n 30.000 euro gaat kos-
ten. Door middel van spon-

soring en grote inzet van de 
eigen leden is dit bedrag wel 
wat naar beneden te krijgen, 
maar de scouts zijn nog wel 
hard op zoek naar mensen, 
middelen en materialen! 
Het bouwen van de JOTA-
toren wordt door de scou-
tingleden aangegrepen om 
geld in te zamelen. De scouts 
gaan langs bij buren en fa-
milie om te vragen een ‘dup-
pie de meter’ te sponsoren. 
De verwachting is dat de jo-
ta mast tussen de 25 en 30 
meter zal gaan worden. Een 
bedrag sponsoren mag na-
tuurlijk ook. Als deelnemers 
hun mailadres achterlaten op 
een deelnameformulier wor-
den zij op de hoogte gehou-
den over de voortgang van 
de bouw en wordt na het 
weekend een foto verzonden 
van het eindresultaat. Op za-
terdag 17 oktober is iedereen 

natuurlijk van harte welkom 
om de JOTA-toren te bekij-
ken, en om met eigen ogen te 
zien waarom deze actie voor 
het nieuwe pad zo hard no-
dig is. De week na de JOTA 
zullen de scoutingleden nog 
eens langs komen om met 
trots hun toren te laten zien 
en uw bijdrage op te halen. 
Op 27 oktober zal Scouting 
Uitgeest aanwezig zijn op de 
beursvloer Uitgeest (http://
www.beursvloerijmondnoord.
nl/) met als doel hulp te vra-
gen bij het opknappen van 
straatwerk en riolering. 
Volg het project van Scouting 
Uitgeest ook op facebook of 
via de website www.scou-
ting-uitgeest.nl. Mocht u op 
een andere manier betrokken 
willen worden bij het ‘pad-
opknap-project’, dan kunt u 
mailen naar klusteam@scou-
ting-uitgeest.nl.

Samenvoeging basisscholen
Uitgeest - Op donderdag 24 
september heeft de gemeen-
teraad van Uitgeest beslo-
ten om de drie basisscho-
len in ons dorp, De Binnen-
meer, Molenhoek en Vrijburg 
te gaan samenvoegen. Er zal 
in het dorp één mega grote 
school gebouwd worden, lo-
catie vooralsnog onbekend. 
De huidige scholen zijn aan 
renovatie toe en het collega 
van B&W en Stichting Tabijn 
hebben bovenstaande be-
sloten. Dit zal gaan beteke-
nen dat er een school van 
zo’n 700 leerlingen zal komen 
in ons gemoedelijke dorp. Of 
dit ten goede komt aan on-
derwijs is nog maar de vraag, 
om nog maar te zwijgen over 
de verkeersveiligheid met het 
brengen en halen bij zo’n 
grote school.
Maar wat ons zeer ontstemt 
is dat de locatie van de Bin-
nenmeerschool dan echt 
komt te verdwijnen, de his-

torie van dit mooie gebouw, 
deze school ademt sfeer uit. 
De kleuters spelen in de pau-
ze nu op een landje ach-
ter de school en er is een 
schooltuin. Hoe zal dit gaan 
in 2019? Spelen de kleuters 
dan op een groot betegeld 
schoolplein met 180 andere 
kleuters ? En kennen zij dan 
nog steeds alle andere juffen 
en meesters bij naam als er 
wel 8 kleuterklassen komen? 
Generaties lang hebben Uit-
geesters onderwijs gevolgd 
op deze school, onze kinde-
ren, wijzelf en onze ouders 
hebben op deze school ge-
zeten. En dit dreigt allemaal 
te verdwijnen in 2019 als het 
aan de gemeente ligt. De ge-
meente ziet vast eurotekens... 
Zo kunnen de gebouwen plat 
gegooid worden en er weer 
volop nieuwbouw woningen 
worden gebouwd... Jammer.. .

De ouders van de Binnenmeer

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

Op de Binnenmeerschool:
Bijzondere opening 
Kinderboekenweek
Uitgeest - Dinsdag 29 sep-
tember heeft de Binnenmeer-
school het nieuwe school-
project, in het kader van de 
kinderboekenweek, op een 
wel heel bijzondere wijze ge-
opend. Het thema “raar maar 
waar” werd door een drie-
tal leerkrachten voor de hele 
school uitgebeeld door mid-
del van een aantal spannen-
de proefjes. Zo werd er onder 
andere een brandende kaars 
onder een met water gevulde 
ballon gehouden, om te laten 
zien dat deze niet knapte. De 
kinderen zaten ademloos en 

vol spanning naar de proefjes 
te kijken. Uiteraard mocht het 
lied “Het is raar maar waar” 
van kinderen voor kinderen 
niet ontbreken. 

Tot aan de herfstvakan-
tie zullen er tal van activitei-
ten plaatsvinden die aanslui-
ten op dit thema. Daarnaast 
wordt er uiteraard veel gele-
zen en voorgelezen, want dat 
is natuurlijk het belangrijkste 
doel van de kinderboeken-
week, welke landelijk offici-
eel plaatsvindt van 7 tot en 
met 18 oktober.



FC Uitgeest veert op
Uitgeest - Gelukkig daar 
was “ie” dan, de felbegeer-
de en gewenste overwinning. 
Nodig ook want trainer, spe-
lers en de club hebben am-
bitie. FC Uitgeest moet mee-
draaien in de top van de 
tweede klasse A. Dat kan al-
leen als er gewonnen wordt. 
Zaanlandia werd de Uitgees-
ter dadendrang in ieder ge-
val teveel. Met een 3-1 ne-
derlaag werden de Zaankan-
ters teruggestuurd richting 
Zaanse Schans en het mocht 
achteraf nog blij zijn dat het 
daarbij bleef.

FC Uitgeest kon vandaag 
weer beschikken over Sander 
van den Helder. Belangrijk 
want met zijn routine, kracht 
en mentaliteit voegt hij toe. 
Bijvoorbeeld aan andere spe-
lers, zoals Stan Vrouwe, die 
naast Sander in het hart van 
de verdediging een puike 
wedstrijd speelde. Joost de 
Jong mocht weer eens links-
buiten spelen, waardoor Bob 
Out een basisplaats kreeg als 
linksback.
FCU ging fel van start en wist 
direct druk te zetten op de 
verdediging van Zaanlandia. 
Toch kwam de eerste echte 
grote kans pas in de 18e mi-
nuut. Spits Jordy Duijn dacht 
na een beheerste kopbal al 
gescoord te hebben maar als 
een duveltje uit een doos-
je was het ineens verdedi-
ger Hoogstar die de bal met 
een uiterste krachtsinspan-
ning van de lijn wist te halen. 
Uitstel van executie zo bleek 
want een minuut later was 
het toch raak. Een hoekschop 
van FCU werd niet goed ver-
werkt door keeper Bosma die 
de bal pardoes op de slof van 

Jorn Brouwer mikte. Die rea-
geerde alert. 1-0
Zaanlandia besloot niet bij 
de pakken neer te zitten. Het 
leverde een paar kansjes op 
maar de echte mogelijkheden 
waren toch voor FC Uitgeest. 
Zo was Joost de Jong dichtbij 
een tweede treffer maar was 
het vooral Stan Vrouwe die 
de aandacht opeiste. Bij een 
voorzet van rechts die eigen-
lijk te laag was toonde hij in-
eens een nimmer vermoede 
soepelheid door half naar de 
grond vallend de bal met het 
hoofd naar de hoek te sturen. 
Met een katachtige reactie 
wist doelman Bosma erger te 
voorkomen.
En toen, in de 38e minuut, lag 
de bal er ineens in aan de an-
dere kant. Ditmaal verwerkte 
de verdediging van FCU een 
corner niet goed. Verdedi-
ger Hoogstra aarzelde niet. 
1-1. Ongetwijfeld zal trainer 
Ron Bouman in zijn peptalk 
de spelers duidelijk gemaakt 
hebben dat er vandaag toch 
echt gewonnen kon worden. 
Hetgeen ook geschiedde. In 
de 51e minuut Joost de Jong 
die een inzet van Emiel Sinni-
ge netjes binnen werkt. 2-1. 
In de 70e minuut, de van-
daag goed spelende, Jor-
dy Duijn die handig weg-
draait van twee verdedigers 
en de bal hard en diagonaal 
in schiet. 3-1. De score had 
daarna nog hoger kunnen 
uitvallen maar een gemiste 
strafschop (Joost de Jong) en 
de lat (kopbal Joost de Jong) 
stonden andere statistieken 
in de weg. 
Zo kan er met zelfvertrou-
wen worden uitgekeken naar 
de komende wedstrijden en 
moet FC Uitgeest  laten zien 

niet alleen opgeveerd te zijn 
maar vooral recht te kunnen 
blijven staan. (De Afvallen-
de Bal)

FC Uitgeest: Davidson, uit 
den Boogaard, van den 
Helder, Vrouwe, Out, Ol-
gers, de Wit, Brouwer, 
Duijn (79e Tonin), Sinnige, 
de Jong.

De selectie van FC Uitgeest: Boven: Sven de Wit, Gerben van Rossum, Wessel Schilp,  Michael 
Kristel, Ruud Koedijk, Tinus Putter, Lester Half, Bart Zonneveld, Thomas Sinnige. Midden:Michael 
Rasch (grensrechter), Kick Smit, Mats Idema, Stefan Half (verzorger), Richard Grapendaal (trai-
ner), Ron Bouman (trainer), Anton Minneboo (staf), Rob van Boxtel (staf), Stan Vrouwe, San-
der van de Helder, Cor Feenstra (staf). Onder: Wouter uit den Boogaard, Steinar Haan, Joost de 
Jong, Dave Davidson, Sven Koning, Bob Out, Tim uit den Boogaard, Mike Olgers

Thuis kreeg Stan Vrou-
we voetbal met de paple-
pel ingegoten (vader was 
een verdienstelijke voet-
baller), hij at in zijn jeugd 
veel spinazie en pinda-
kaas, werd groot en sterk. 
Nu is hij in het hart van 
de verdediging een meer 
dan verdienstelijke kracht 
naast “Powerboy” Sander 
van den Helder. Je zou bij-
na zeggen: “dat woordt een 
heeele grooote”. Stan Vrou-
we, Bakkum en Krookspe-
ler van de wedstrijd.

Bakkum en 
Krookspeler

Donderdag  01 Oktober
Meisjes:
Dinsdag  06 Oktober
Senioren:
Vitesse 22 2-FC Uitgeest 2 20:00

Woensdag 07 Oktober
FC Uitgeest B2-ADO ‘20 B2  19:00

Zaterdag 10 oktober
Junioren:
Bloemendaal B1-FC Uitgeest B1 11:30
FC Uitgeest B2-Zaanlandia B2 12:00
ODIN 59 B2-FC Uitgeest B3 10:00
Sp. K`nie B2-FC Uitgeest B4 15:00
FC Uitgeest B5-ADO ‘20 B6 14:30
Castricum C1-FC Uitgeest C1 10:30
Vitesse 22 C1-FC Uitgeest C2 12:00
FC Uitgeest C3-Alcmaria Victrix C2 13:00
ADO ‘20 C5-FC Uitgeest C4 13:00
FC Uitgeest C5-DSS C3 13:00
FC Uitgeest C6-Hoofddorp s.v. C7 14:30
FC Uitgeest C7-ODIN 59 C6 14:30
Meisjes:
ADO ‘20 MB2-FC Uitgeest MB1 14:45
FC Uitgeest MB3-Rijp (de) MB1 14:30
FC Uitgeest MC1-Onze Gezellen MC1 12:45
Kolping Boys MC3-FC Uitgeest MC2 11:30
Reiger Boys MD2-FC Uitgeest MD1 08:45
Buitenveldert ME1-FC Uitgeest ME1 10:30
ADO ‘20 ME1-FC Uitgeest ME2 10:15
Pupillen:
FC Uitgeest D1-ODIN 59 D1 10:15
Assendelft D1-FC Uitgeest D2 11:00
FC Uitgeest D3- 
Sporting Krommenie D2 11:30
ODIN 59 D4-FC Uitgeest D4 10:15
Foresters de D4-FC Uitgeest D5 11:15
FC Uitgeest D6-ADO ‘20 D5 10:45
FC Uitgeest D7-Foresters de D6 09:00
ODIN 59 E1-FC Uitgeest E1 09:00
FC Uitgeest E2-Berdos E1 11:30
FC Uitgeest E3-Zaandijk E1 10:15

Foresters de E5-FC Uitgeest E4 09:45
FC Uitgeest E5-Graftdijk E1 10:15
FC Uitgeest E6-Fortuna Wormerv. E6 11:30
Limmen E4-FC Uitgeest E7 11:00
FC Uitgeest E8-HSV E5 10:15
FC Uitgeest E10-Geel Wit E7 10:15
Kon. HFC E14-FC Uitgeest E11 15:00
FC Uitgeest E12-Haarlem-
Kennemerland E6 09:00
DEM F1-FC Uitgeest F1 08:30
Jong Holland F3-FC Uitgeest F2 12:45
Alcmaria Victrix F3-FC Uitgeest F3 09:00
Kennemers F3-FC Uitgeest F4 09:00
FC Uitgeest F5-Blauw Wit (W) F1 09:00
FC Uitgeest F6-Castricum F3 09:00
Assendelft F4-FC Uitgeest F7 09:00
ODIN 59 F10-FC Uitgeest F8 09:00
FC Uitgeest MP2-Zeeburgia MP1 09:00
FC Uitgeest MP3-Adelbert St MP1G 09:00
G-team:
Kon. HFC G1-FC Uitgeest G1 13:30

Zondag 11 Oktober
Senioren:
Stormvogels 1-FC Uitgeest 1  14:00
FC Uitgeest 2 -WSV 30 2 11:00
FC Uitgeest 3-Velsen 3  10:30
FC Uitgeest 4 -VVH Velserbroek 2  13:30
FC Uitgeest 6-FC Uitgeest 5  13:00
FC Uitgeest 6-FC Uitgeest 5  13:00
Kennemers 6-FC Uitgeest 7  11:00
FC Uitgeest 8-Terrasvogels 5  13:00
HSV 7-FC Uitgeest 9  12:00
ADO ‘20 11-FC Uitgeest 10  10:00
Sp. K’nie 5-FC Uitgeest 11  11:00
FC Uitgeest 12-Ilpendam 6  10:30
Junioren:
FC Uitgeest A1-AFC A1 10:30
Rijp (de) A3-FC Uitgeest A2  14:30 

Dames: 
Stormvogels VR1-FC Uitgeest VR1 13:00

FC Uitgeest Jeugd Toernooi
Uitgeest - Op 24 en 25 ok-
tober vindt het FC Uitgeest 
Jeugd Toernooi plaats. Vorig 
jaar tyelde dit toernooi maar-
liefst 950 deelnemers en be-
zochten zo’n 2000 mensen de 
velden van FC Uitgeest. 
Ook dit jaar zal er weer een 
groot aantal deelnemers zijn. 
Ook uit andere delen van Ne-
derland. De wedstrijden zul-
len worden geleid door een 
grote groep jeugdscheids-
rechters, waarvan er een der-
tigtal van de eigen FC Uit-
geest jeugd. Veel lokale on-
dernemers hebben er voor 
gezorgd dat, dankzij hun bij-
drage, er diverse leuke at-
tracties zijn. Tijdens het toer-
nooi zijn er onder andere een 
pannenkoeken kraam, een 
springkussen en een foto-
graaf  aanwezig.
Hoofdsponsor Jumbo zorgt 
voor de versnaperingen voor 
de deelnemers. En alle deel-

nemers krijgen een aanden-
ken na hun gespeelde wed-
strijden.
Zaterdagochtend spelen  F1 
t/m F8 en D4 t/m D7. Zater-
dagmiddag de D2 en D3 en 
C4 t/m C7. Zondagochtend 
de E3 t/mE12 en D1, C2 en 
C3. Zondagmiddag de Mini-
pupillen, ME1, MD1, MC1, E1 
en E2. De ochtendwedstrij-
den beginnen om 9.00 uur 
en de middagwedstrijden om 
13.15 uur. 
Wanneer u meer informa-
tie wenst kunt u een bericht 
zenden aan: tfcuitgeest@
gmail.com.
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Nieuwe verbodsborden 
voor hondenuitlaters
Overlast door honden is een belangrijke ergernis in Uitgeest. Het gaat niet al-
leen om het stappen in hondenpoep. Ook over de aanwezigheid van honden 
in speeltuinen wordt veelvuldig bij de gemeente geklaagd. En ook over hon-
den die loslopen op plaatsen waar dat niet is toegestaan.
In bijna de hele gemeente geldt een aanlijn- en opruimplicht. De uitzonderin-
gen op de regel worden ter plaatse met bordjes aangegeven. Een aantal van 
deze borden was aan vervanging toe. Daarom heeft de gemeente op diverse 
plekken nieuwe borden geplaatst. Er zijn drie typen borden. Eentje geeft aan 
dat het terrein verboden is voor honden (geldt voor alle speelterreinen in de 
gemeente ook als er geen bord staat). Dan is er een bord dat aangeeft waar 
het losloopgebied is. Daar hoeft de hond niet aan de lijn, maar is het oprui-
men van de hondenpoep nog wel verplicht. Het opruimen van de honden-
poep is in de hele gemeente een verplichting behalve waar het derde bord 
staat, het uitlaatgebied. Daar hoeft de hondenpoep niet opgeruimd te wor-
den, maar dient dit de hond wel aangelijnd te zijn. Dit geldt voor het buiten-
gebied: het aanlijnen is daar verplicht omdat de schapen anders gevaar lo-
pen.

Losloopplekken
De Koog
De losloopzone begint bij het bruggetje ter hoogte van zwembad De Zien 
(Zienlaan) rondom viswater De Kuil, vervolgens langs de gehele Ziendervaart 
tot en met het Huttenweekerrein. Op het dijkje rondom Koog-Noord moet de 
hond aangelijnd zijn om schapen niet te verstoren.

Uitgeest-Zuid
De losloopzone loopt van het wijkpark in Kleis-West (met uitzondering van 
het trapveldje!), door de berm van de Anna van Renesselaan, over het oude 
Waldijkje tot en met het uitrenveld voor honden aan de Darse.

Oude Dorp
Géén losloopplekken.

Bedrijventerrein
Honden mogen loslopen langs de Westerwerf, Oosterwerf en Molenstraat.

Opruimplicht
Overal behalve:
- Lagendijk, vanaf Broekpolderweg richting Tweede Broekermolen.
- Broekpolderweg, Uitgeesterweg, Koogdijk en Ziendijk.

Handhaven
Vanaf deze week zullen de gemeentelijke handhavers streng gaan controle-
ren op de aanwezigheid van honden in speeltuinen, loslopende honden waar 
dat niet is toegestaan en het niet opruimen van hondenpoep. Zij hebben 
daarbij de opdracht om aan overtreders bekeuringen uit te delen. Ophaaldata restafval

In week 42 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 12 oktober. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 14 oktober.
De Koog: donderdag 15 oktober.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 16 oktober. 

Kom meepraten over 
Verkeersplan voor Uitgeest
De gemeente Uitgeest gaat aan de gang met het opstellen van een verkeers-
plan. Dat gaat voor de komende jaren de lijnen uitzetten voor de bereikbaar-
heid en doorstroming, sluipverkeer, leefbaarheid, verkeersveiligheid, de we-
genstructuur, de fietsvoorzieningen, het openbaar vervoer en parkeren. 

Uw inbreng is gewenst
Het plan gaat nog niet over gedetailleerde maatregelen, maar vooral over de 
koers die de gemeente wil uitzetten. Om die te kunnen bepalen hoort de ge-
meente ook graag  de ervaringen, meningen en ideeën van inwoners. U bent 
daarom welkom op een zogenaamde Themasessie over het Verkeersplan Uit-
geest op woensdagavond 28 oktober 2015 vanaf 19.30 uur in het gemeen-
tehuis.
U krijgt daar de gelegenheid om uw visie op de toekomst van het verkeer in 
Uitgeest of een specifiek thema in te brengen en daarover in gesprek te gaan 
met andere deelnemers. Uw inbreng kan een probleem zijn dat u ervaart 
maar ook een wens of een oplossing.

Vooraf aanmelden
Om de bijeenkomst goed te kunnen voorbereiden en te organiseren, is het 
nodig dat u zich vooraf aanmeldt. Dat kan door vóór maandag 19 oktober 
2015 een e-mail te sturen naar e.glorie@uitgeest.nl met als onderwerp ‘The-
masessie verkeersplan’. In uw e-mail vermeldt u uw naam, adres, telefoon-
nummer en de onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. U ontvangt 
dan tijdig een bevestiging van uw deelname.

Antoine Tromp: ‘Nieuw school-
gebouw steun in de rug voor 
gehele gemeenschap’
In het centrum van Uitgeest komt op termijn (op zijn vroegst in 2020) één nieuw 
te bouwen schoolvoorziening. De gemeenteraad van Uitgeest heeft daartoe op 
donderdag 24 september 2015 een besluit genomen. Deze nieuwbouw zal de 
huidige accommodaties van de Binnenmeer, de Molenhoek, de Vrijburg, de Palt-
rok en sporthal De Meet vervangen. De raad kiest daarmee voor een duurza-
me investering in goed onderwijs en aanvullende voorzieningen. De raad doet 
hiermee een extra investering die strikt genomen niet noodzakelijk is. De raad 
vraagt daarom aan schoolbestuur Tabijn eveneens te investeren in de dorpsge-
meenschap van Uitgeest. Daarvoor wordt nog een convenant gesloten.
Wethouder Antoine Tromp (Samenlevingszaken) is zeer te spreken over het be-
sluit van de gemeenteraad. ‘De raad had kunnen besluiten om alleen de noodza-
kelijke renovatie van de bestaande gebouwen uit te voeren. Dat was een goed-
kopere oplossing. In plaats daarvan is gekozen voor de toekomst en voor kwali-
teit. Ik ben daar bijzonder over te spreken.’ 
‘Een hechte (dorps-)gemeenschap is goed voor de ontwikkeling van kinderen en 
ook voor het welzijn van de volwassen inwoners. 
Zoals de Engelsen het zeggen: “It takes a village to 
raise a child”. Bouwen aan zo’n gemeenschap was 
dé uitdaging waarvoor ik na twaalf jaar wonen in 
verschillende steden in 2006 “terug naar Uitgeest” 
ben gekomen.’
‘Natuurlijk realiseer ik me dat de samenleving van 
Uitgeest in de loop der jaren ook is veranderd. Ook 
in ons dorp spreekt gemeenschapszin niet altijd 
meer vanzelf. Als wethouder zie ik ter versterking 
hiervan een belangrijke rol weggelegd voor wijk- 
en sportverenigingen, het dorpshuis en niet in de 
laatste plaats: de scholen. Met het convenant dat 
we met het schoolbestuur gaan sluiten streven we 
een intensieve samenwerking tussen gemeente en 
schoolbestuur na. Juist om de maatschappelijke 
rol van de scholen te versterken. De nieuw te bou-
wen schoolaccommodatie kan daarmee uitgroeien 
tot een enorme steun in de rug.’

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
C.M.H. Rodenburg, weduwe van J.C. Duinmaijer, 95 jaar

Burgemeester Wendy Verkleij bij een van de nieuwe verbodsborden. Deze 
staat in het park aan de Haverkamplaan in Waldijk (foto: gemeente Uitgeest).

Wethouder Tromp: ‘… zeer te 
spreken over keuze voor 

toekomst en kwaliteit.’
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