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Kornak, daar zit muziek in!
Uitgeest - De nieuwe week 
op basisschool Kornak in Uit-
geest begon bijzonder afge-
lopen maandag. Als een van 
de weinige scholen in de re-
gio wist Kornak voor de ko-
mende drie jaar een subsi-
die te krijgen van het fonds 
voor cultuurparticipatie om 
het muziekonderwijs een ste-
vige impuls te geven. On-
derzoeken hebben uitge-
wezen dat muziek vele ge-
bieden in de hersenen ac-
tiveert, dat muziek de ver-
binding tussen verschillen-
de delen van het brein sti-
muleert, wat het brein fi tter 
houdt. Muziek leert omgaan 
met emotie, traint het ver-
mogen tot samenwerking en 
verrijkt ‘t leervermogen. Maar 
wat misschien nog het aller-
belangrijkste is, we beleven 
aan muziek maken ongeloof-
lijk veel plezier. 
Hoewel Kornak al werkte met 
muziekmethode 123Zing, 
heeft deze school daarnaast 
een samenwerkingscontract 
met de Stichting Kunstzinni-
ge Vorming Castricum afge-

sloten. Er zullen extra mu-
zieklessen komen, gegeven 
door vakleerkrachten van 
de muziekschool Castricum. 
Ook wordt er een schoolor-
kest opgericht onder leiding 
van een echte dirigent. 
Om deze samenwerking op 
een leuke manier te starten, 
werd Maxmusic uitgenodigd 
om “Het grote Meedoecon-
cert’ te verzorgen. Terwijl de 
aula volstroomde werd als 
opwarmertje Justin Timber-
lake met Can’t stop the fee-
ling gedraaid wat moeite-
loos werd meegebruld. Op 

eenvoudige maar zeer on-
gedwongen en grappige wij-
ze wist Maxmusic de kinde-
ren van het begin tot het ein-
de te boeien. De interactie-
ve voorstelling deed vele vin-
gers de lucht in gaan zodra 
er leerlingen op het podium 
gevraagd werden om een in-
strument uit te proberen. Ter 
afsluiting zongen alle leerlin-
gen het Kornaklied en swin-
gend liep iedereen daarna 
weer naar de klas. Een mooi-
er voorbeeld van goed beste-
de subsidie kun je niet vin-
den. (Monique Teeling)

In Noord-Holland
Uitgeest koploper 

donorregister
Uitgeest - In de provincie 
Noord-Holland heeft 39,76% 
van de inwoners boven de 
12 jaar zich als donor gere-
gistreerd. In Uitgeest deed 
46,86% van de inwoners dit, 
waarvan 69,20% heeft aan-
gegeven toestemming te ge-
ven voor orgaandonatie. Dit 
is het hoogste percentage 
in onze provincie. Nummer 
twee is Castricum (registra-
tiepercentage 46,07%). Daar 
geeft 67,57% van de geregi-
streerden toestemming.
De Donorweek (10 – 16 ok-
tober) is erop gericht zoveel 
mogelijk mensen te vragen 
om zich te registreren als do-
nor. Er staan nog altijd ruim 
1.000 mensen op de wacht-
lijst die dringend een orgaan 
nodig hebben. In 2015 red-
den 265 orgaandonoren het 

leven van 759 mensen. Toch 
overleden er ook nog 134 
mensen die op de wachtlijst 
stonden. 

Vorige maand is een nieuw 
wetsvoorstel over orgaan-
donatie aangenomen door 
de Tweede Kamer. Dat roept 
wellicht bij veel Nederlan-
ders vragen op of registreren 
nog wel nodig is. Echter, zo-
lang de Eerste Kamer er nog 
geen besluit over genomen 
heeft, verandert er niets aan 
het huidige systeem. Het blijft 
dus voor ruim 1.000 mensen 
die nu op de wachtlijst staan, 
van levensbelang dat zoveel 
mogelijk mensen hun keuze 
vastleggen.

Voor meer informatie zie  or-
gaandonatie.nu.
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com
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pagina van deze 
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
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toestemming van de uitgever!
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Zonnige verrassingstocht Rode Kruis Uitgeest
Uitgeest - Zaterdag 1 okto-
ber werd voor de 50e keer 
de verrassingstocht voor 
Uitgeesters georganiseerd 
door de plaatselijke afdeling 
van het Rode Kruis. De zon 
scheen uitbundig en maak-
te de uitgezette route door 
de polder, het tuindersgebied 
en langs de zee nog mooi-

er. 65 gasten met hun chauf-
feurs en begeleiders geno-
ten zichtbaar van een heerlijk 
gebakje bij Johanna’s hof en 
van de voortreffelijke lunch 
bij Hotel Fletcher in Heiloo.

Er werd afscheid genomen 
van Ben Verheijde, hij was 
maarliefst 17 jaar voorzit-

ter van het plaatselijke Ro-
de Kruis. De nieuwe voorzit-
ter Marry Zwaan werd voor-
gesteld.

De 50e verrassingstocht 
werd gesponsord door de Li-
ons. Deze donatie maakte het 
mede mogelijk om alle gas-
ten, als herinnering aan de-

ze dag, te verrassen met een 
Amaryllis bol.
Het bestuur van de afdeling 
ziet met een goed gevoel te-
rug op deze dag en bedankt 
alle chauffeurs en begelei-
ders voor hun belangeloze 
inzet en hoopt volgend jaar 
weer een beroep op hen te 
mogen doen.  

Lees Lokaal goochelt!
Uitgeest - Zaterdagmiddag 
8 oktober was het een druk-
te van belang in Lees Lokaal. 
Meer dan 20 aspirant goo-
chelaars van de diverse ba-
sisscholen in Uitgeest had-
den zich verzameld in Lees 
Lokaal naast de oude Biblio-
theek van Uitgeest. Om 13:45 
uur kwam Guyllaume Wibo-
wo, bekend van Zapp Ma-
gic Battle een goochelshow 
geven. Guyllaume had gelijk 
de aandacht van zijn jeugdi-
ge publiek plus de aanwezige 
ouders en vermaakte de kin-
deren met diverse bekende 
trucs. Regelmatig mochten er 
kinderen op het podium ko-
men helpen. Dit tot groot ver-
maak van alle aanwezigen.
Aan het einde van zijn show 
leerden de kinderen een truc 
waarbij zij “met een beetje 
magie” water in ijs konden 

veranderen. Alle kinderen 
slaagden met vlag en wimpel 
en die middag en avond zul-
len nog vele ouders, opa’s en 
oma’s versteld hebben ge-
staan van de goocheltalen-
ten van deze nieuwe lichting 
goochelaars. 
Tot slot gingen de kinderen 
samen met Guyllaume op de 
foto en moest Guyllaume nog 
vele handtekeningen uitde-
len. Hij had zo genoten van 
het enthousiastme van de 
kinderen dat hij beloofde in 
2017 nog een keer terug te 
komen.

Of het door al het oefenen in 
Lees Lokaal en de optredens 
thuis kwam zullen we nooit 
weten, maar feit blijft dat in 
de nacht van zaterdag op 
zondag de temperatuur in-
eens tot het vriespunt daalde.

Jeugdschaatsen 
bij IJsclub Uitgeest

Uitgeest - Nu de winter voor 
de deur staat komt de vraag 
naar boven of de ijzers uit het 
vet kunnen. Bij IJsclub Uit-
geest gaat een schaatswinter 
altijd door en is schaatspret 
gegarandeerd. Hiervoor rei-
zen zij af naar de kunstijs-
baan in Alkmaar en bij vol-
doende vorst kunnen zij te-
recht bij hun eigen ijsbaan in 
Uitgeest. 
Hebben jullie ook zin gekre-
gen om te schaatsen deze 
winter? IJsclub Uitgeest or-
ganiseert al jaren het Jeugd-
schaatsen voor de kinderen 
uit Uitgeest in de leeftijd van 
7 tot en met 12 jaar.
Kinderen leren op een leuke 
en speelse manier schaatsen, 
waardoor zij na één of meer-
dere seizoenen goed kunnen 
glijden en afzetten. De IJs-
club werkt met een groep en-
thousiaste vrijwilligers waar-
bij plezier voorop staat.
Als u uw kinderen wilt leren 
schaatsen schrijf u dan nu in 

bij IJsclub Uitgeest. gestart 
wordt op zaterdagochtend 
31 december 2016 en in to-
taal zijn er 11 lessen. Voor het 
vervoer naar Alkmaar wordt 
gezorgd. Vertrektijd is 9:15 
uur en rond 11:30 zijn de kin-
deren weer terug in Uitgeest.

Voor meer informatie en op-
geven kunt u terecht op de 
website www.ijsclubuitgeest.
nl. Onder het kopje jeugd-
schaatsen vindt u ook een in-
schrijfformulier.
Voor inschrijvingen of vragen 
kunt u ook terecht bij Vincent 
Rozemeijer, 06-10920909, e-
mail: jeugdschaatsen@ijs-
clubuitgeest.nl. Opgeven kan 
tot en met 30 november met 
vermelding van: naam, adres, 
telefoonnummer, email 
adres, geboortedatum, ge-
slacht en eventueel al be-
haald diploma.
Leuke foto’s van vorig jaar 
vind je hier: http://myalbum.
com/album/QZEmxd1AtvnM.



Mijn klas van toen....
Ook in de krant met uw klas van toen? Mail de foto en de namen 

naar redactie@uitgeestercourant.nl.

Uitgeest - Deze week in deze rubriek de derde klas van de Molenhoekschool 
in 1984. Aangeleverd door Jeroen Duinmaijer, die er wel bij benadrukt dat het 
onder voorbehoud is van (schrijf)fouten. Aanvullingen/verbeteringen welkom 
uiteraard. 
Staand achteraan van links naar rechts  juf van der Meulen, Maartje Brand-
jes, Job Veld, Ilona Vosse, Arjan de Boer, Renik van Oord, Marieke Tock, Patrick 
van de linden, Annemarieke Dubelaar, Casper Rencken. Tweede rij staand: 
Frank Degeling, Johanna Pardoen, Niels Seppen, Gwendelien Dudink, Myrthe 
Ybma, Astrid Prins, Joost van Sambeek, Martine Fluitsma en Annemiek Han-
sen. Derde rij: Patricia Tijmes, Bart van der Velden, Jaap Tock, Ruben Visser, 
Jeroen Vonck, Bianca Klaver, Micheal Reinout, Susan de Boer en Hein van der 
Eng. Voorste rij: Barbara van Goethem, Cynthia Beentjes, Kim Jansen, Karlien 
Jehee, en Jeroen Duinmaijer.

BGA Open Rydercup 
voor Satoer en Zweeris
Uitgeest - Zaterdag togen 
22 golfers uit Uitgeest en om-
streken naar GC De Koggen 
te Spierdijk. Het weer was 
uitstekend en de baan lag er 
als een biljartlaken bij. Voor-
af werden traditioneel uit de 
22 deelnemers door loting 11 
koppels gevormd om volgens 
de spelvorm Texas Scramble 
(Best Ball principe) te selen. 
Grote hilariteit onstond toen 
voor de 4e maal op rij Olly 

Satoer gekoppeld werd aan 
Dirk van de Wateren. De wis-
kundedocent heeft berekend 
dat de kans op een derge-
lijk gebeurtenis kleiner is dan 
dan 0,00001%! Hij was ech-
ter op de ochtend van het 
toernooi in de badkamer on-
gelukkig ten val gekomen 
en een zware blessure hem 
weerhield hem ervan mee te 
doen tot zijn grote verdriet. 
Zijn vervanger was het golf-

BGA bestuur met in het midden Ron Zomerdijk, Donald Satoer, 
Jurriaan Zweeris en Chiel Baars

talent Ray Post. Na de loting 
togen de gevormde teams vol 
verwachting en goede moed 
de baan op.
Het was de tweede keer dat 
de BGA (Bonte Golfers Asso-
ciation) te gast was in Spier-
dijk. Ook nu had GC De Kog-
gen weer een shotgun start 
gearrangeerd waardoor ie-
dereen gelijktijdig kon star-
ten en ook eindigen. Bij velen 
werd de spanning soms te-
veel met als gevolg een enor-
me hook of slice. Ook werden 
de mooiste drives, pitches en 
putts geslagen te horen aan 
de “ooohss en aaahss” van 
het publiek.
Na afloop volgde de prijsuit-
reiking in het clubhuis van de 
BGA, café de Bonte Vivant 
te Uitgeest. Met maar liefst 
44 Stablefordpunten won-
nen Donald Satoer en Jurri-
aan Zweeris de BGA Ryder-
cup 2016. Met twee punten 
verschil op Ron Zomerdijk en 
Bas Cornelisse.

Geheel volgens traditie van 
de golfclub werden de BGA 
green jackets omgedaan 
door de winnaar van het jaar 
daarvoor. Dat waren Ron Zo-
merdijk en Remco van der 
Schaaff. Dankzij deze winst 
zijn Satoer en Zweeris verze-
kerd van deelname voor 2017.

Lekker eten voor goed doel
‘Dinner for Rwanda’

Uitgeest - Werkgroep Ont-
wikkelingssamenwerking 
Uitgeest organiseert op vrij-
dag 28 oktober ‘Dinner for 
Rwanda’ een bijzondere en 
vooral smakelijke avond ten 
behoeve van Emmanuel Ru-
tahysire, een jonge Rwan-
dees, die dit jaar afstudeert 
aan de universiteit van Kam-
pala (Oeganda) in de Com-
municatiewetenschappen en 
journalistiek. Samen met me-
destudenten in zijn kerkelijke 
organisatie zet hij zich in voor 
mensen met mindere kan-
sen. Hetty Franzani, die ge-
durende twee jaar onder an-
dere met hem heeft samen-
gewerkt, zal daar tijdens de-

ze avond nog wat meer over 
vertellen.
Voor een bedrag van 12,50 
exclusief de drankjes kunt u 
genieten van een bijzonde-
re maaltijd in de Klop, voor 
u bereid door het illustere 
“Klopteam”, dat al veel culi-
naire hoogstandjes op haar 
naam heeft staan.

Inloop: 17.30 uur, aanvang: 
18.00 uur in “De Klop”, Lan-
gebuurt 39 in Uitgeest. Slui-
ting: 22.00 uur. Aanmel-
den bij: Thealet Bos, 0251-
314661, Hennie Kraal, 0251-
310934 of Fred Maquiné, 06-
23407362 of pjmaquine@
hotmail.com.

Emmanuel Rutahysire met Hetty Franzani
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Opa en oma voor altijd 
jong op de Vrijburg

Uitgeest - Het thema van de 
kinderboekenweek staat dit 
jaar in het teken van grootou-
ders.Dat is niet zomaar, want 
opa’s en oma’s van nu nemen 
regelmatig  actief deel aan 
het leven van hun kleinkin-
deren.  Niet zelden is er een 
vaste dag in de week waarop 
zij de zorg voor de kinderen 
op zich nemen. Zij brengen 
hen naar school, gaan met 
hen naar zwemles, enzovoort.
Vanaf 27 september wer-
ken ze op de Vrijburg school-
breed aan dit thema. Het pro-
ject werd die dag geopend 
met een kort toneelstukje in 
de aula, door leerkrachten 
die verkleed waren als opa, 
oma of kind.  Na de vrolijke 
opening begonnen de acti-
viteiten. Zo ontwierpen al-
le leerlingen een boekenkaft. 
Per groep werden er drie ge-
nomineerd voor de zilveren 
penseel en daaruit werd het 
winnende exemplaar geko-
zen. De maker daarvan wint 
de gouden penseel.
Op een ochtend begonnen 
alle groepen met voorlezen: 
een ouder kind las voor aan 
een kind uit een lagere groep, 
wat te zien is op de foto’s. Op 
die manier was iedereen ac-
tief aan het voorlezen of luis-
teren. Ook hebben veel opa’s 
en oma’s voorgelezen aan de 
groep van hun kleinkind. Dit 
deden ze uit hun eigen favo-
riete jeugdboek, of uit het lie-
velingsboek van hun klein-
kind. 
De groepen 5 tot en met 8 
maakten een vervolg op een 
aangeleverd beginverhaal.  
Als zij het verhaal op een bij-
zondere wijze verder schrij-
ven, komen zij in aanmerking 
voor de zilveren griffel en 
misschien zelfs voor de gou-
den griffel. Ook kunnen de 
kinderen spelletjes spelen uit 
grootmoeders tijd. Het thema 
wordt afgesloten in de vorm 
van een tentoonstelling. 
Deze vindt plaats op don-
derdagavond 13 oktober, van 

18.30 tot 19.30 uur. U kunt 
zien wat de kinderen hebben 
gemaakt en verzameld. Die 
dag mogen de kinderen ver-
kleed  op school komen als 
opa of oma. Jong en oud is 
welkom! 

Zienhouse van start 
met nieuw programma

Uitgeest - Vrijdagmiddag 
werd op het plein voor Zien-
house al duidelijk dat er iets 
bijzonders aanstaande was. 
Met onder andere straatvoet-
bal en een springkussen be-
gonnen de feestelijkheden 
rond de (her)opening.
Sociaal beheerder Bart Wou-
ters en ambulant jongeren-
werker Kim Stolk sloegen 
’s avonds verheugd de offi -
ciële opening gade van het 
Zienhouse door wethou-
der Antoine Tromp. Na een 
haag van confetti reed hij 
dwars door het kleurige pa-
pier richting ingang waar ho-
pelijk zeer veel jongeren het 
komend seizoen zich komen 
vermaken of een luisterend 
oor zullen vinden. Samen met 
de Jeugd- en Jongerenraad 

wordt bekeken wat de jeugd 
wil, hoe hen binnen te halen 
en ook vooral binnen te hou-
den. Met deze raad is ook het 
programma van Social Bro-
kers van start gegaan. Social 
Brokers gaat er voor zorgen 
dat kleine problemen waar 
jongeren mee kampen, niet 
zomaar groter worden. Social 
Brokers zal ervoor zorgen dat 
het netwerk om jongeren hen 
nog beter ondersteunt want 
samenwerken is hier het to-
verwoord. De vernieuwde op-
dracht aan het jongerenwerk 
is om meer verbindingen te 
leggen in het dorp met meer 
groepen jongeren dan voor-
heen het geval was. Zo zou-
den zij preventief kunnen 
werken aan jeugdproblema-
tiek. (Monique Teeling)

Uitgeest - De S.U.S. organi-
seert woensdag 19 oktober 
een fi lmmiddag in De Zwaan, 
waarop een familiefi lm wordt 
getoond die heel leuk is voor 
basisscholieren met hun opa 
en oma. 
Deze familiefi lm is Neder-
lands gesproken en geschikt 
voor alle leeftijden. Wilt u 
weten welke fi lm? Er han-
gen posters in dorpshuis De 
Zwaan of u kunt langskomen 
op het kantoor van de S.U.S., 
waar u een fi lmboekje in kunt 
kijken. In verband met de 
restrictie van de licentie mo-
gen de fi lmtitels hier niet ge-
noemd worden.
Woensdag 19 oktober van 
14.00 – 16.00 uur. Zaal open 
om 13.45 uur. Kosten senio-
ren /grootouders 3 euro in-
clusief koffi e/thee en cake, 
kinderen 1 euro inclusief li-
monade en wat lekkers in de 
pauze. U kunt vooraf of aan 
de zaal een kaartje kopen.
Informatie en opgave op het 
kantoor van de Stichting Uit-
geester Senioren, op de eer-
ste etage van dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5, 1911 
EA Uitgeest, telefonisch: 
0251 – 31 90 20 of via e-mail: 
s.u.s@inter.nl.net. 

Filmmiddag in 
herfstvakantie

Klaverjassen 
bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 14 okto-
ber vindt er weer een kla-
verjasdrive plaats in de kan-
tine van korfbalvereniging 
Stormvogels aan de Niesven-
straat 14. De kaarten worden 
om acht uur geschud. Er zijn 
weer leuke prijzen te winnen, 
ook met de loterij. Iedereen is 
welkom.

Uitgeest - Op woensdag 5 
oktober werd tussen 07.15 
en 18.00 uur een inbraak ge-
pleegd in een woning gele-
gen in een appartementen-
complex aan de Melksuiker. 
De cilinder werd uit de voor-
deur geboord. 
De woning werd doorzocht 
en vanuit de woning werden 
een aantal goederen wegge-
nomen. 
Getuigen die menen iets ge-
zien te hebben, worden ver-
zocht zich te melden bij de 
politie op 0900-8844 of zij 
kunnen vragen naar de wijk-
agent Frans Pals.

Inbraak woning 
De Melksuiker
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

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

Tonio
donderdag 18.45 uur

vrijdag & zaterdag  21.15 uur
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 18.45 uur 

Inferno
donderdag 21.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 21.00 uur

The Girl on the Train
donderdag 20.45 uur

vrijdag & zaterdag  21.15 uur
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 20.45 uur

Bridget Jones’s Baby
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 11.30 uur

De Club van Sinterklaas 
& geblaf op de pakjesboot

vrijdag 16.00 uur
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 13.30 uur
Trolls (NL) 3D

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 16.00 uur

Trolls (NL) 2D
vrijdag 16.00 uur

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 13.45 uur

Uilenbal
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 16.00 uur
Peter en de Draak (NL) 3D

zaterdag 16.00 uur
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 11.30 uur

Storks (NL) 2D

Programma 13 okt  t/m 19 okt 2016

Bij Chateau Marquette:
Disco en dance op 

Landgoedfeest voor 25+ 
Heemskerk - Koninklijk uit 
je dak gaan in de prachtige 
stijlzalen van Chateau Mar-
quette? Dat kan op zater-
dag 22 oktober tijdens het 
Landgoedfeest. Na het uit-
verkochte feest van maart dit 
jaar organiseert Appelman 
Evenementen weer een dis-
co- en dancefeest voor ‘the 
friendly 25up’ op deze loca-
tie.
In de Bloemenzaal draait 
dj Wally DeLux een swin-
gende mix van 70’s, 80’s en 
90’s dancehits. In de bal-
zaal mixt dj Miss Behave de 
beste dance en house beats 
aan elkaar. Chillen en bijpra-
ten doet het publiek luxe op 
de fauteuils in zalen met na-
men als de Anti-Chambre, de 

Rendorpkamer, de Geverska-
mer of de Empire zaal. Ge-
durende de avond worden 
snacks geserveerd. Het feest 
begint om 20.30 uur en duurt 
tot 2.00 uur. 
Toegangskaarten à 17,50 eu-
ro zijn verkrijgbaar op www.
swingsteesjun.nl en bij di-
verse voorverkoopadressen, 
waaronder Primera Gees-
terduin in Castricum en 
snackbar ‘t Luifeltje Prinses 
Beatrixlaan 1c te Uitgeest. 
Aan de deur kost een ticket 
22,00 euro. Meer informa-
tie over het landgoedfeest is 
te vinden op internet (www.
swingsteesjun.nl) of bel or-
ganisator William Appelman 
op nummer 06 18938260. Fo-
to: Kees Nan. 

Snackbar voor de specht
Castricum - Op de hoek 
Brakersweg/Tulpenveld staat 
een boom en deze trok de 
aandacht van Wim Behrens 
die zelf in de nabijheid 
woont. ,,De boom ziet er niet 
ziek uit tot dat je verder gaat 
kijken”, vertelt hij.
,,Aan de voet van de boom is 
het schors weg en dan blijkt 
dat hij is aangetast door een 
larve van de boktor. Deze lar-
ves zijn circa een centime-
ter in doorsnede en zij bo-
ren zich meestal door ziek 

hout. Aan de onderzijde ligt 
dan ook zaagsel als of ie-
mand met een houtboor be-
zig is geweest. Dit is ook 
een specht opgevallen en 
die heeft op diverse plaat-
sen de gaten van de larve 
vergroot om hem zo op zijn 
lunchkaart te kunnen zet-
ten. De plantsoenendienst 
van de gemeente is dit waar-
schijnlijk ontgaan. Niet dat 
de boom direct zou omvallen, 
maar een beetje aandacht is 
gewenst.”

Biebatelier
Castricum - In de biblio-
theek kunnen kinderen in de 
herfstvakantie knutselen op 
dinsdag 18 oktober van 10.00 
tot 11.30 uur. 

De activiteit is bedoeld voor 
kinderen van zes tot en met 
twaalf jaar. Voor het knutse-
len wordt voorgelezen. Aan-
melden via www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl/jeugd of 
bij de klantenservice in de bi-
bliotheek.

Een opa voor iedereen
Castricum - Op maandag 10 
oktober heeft opa Klaas Ver-
kerk de kinderen van klas 
D van de Montessorischool 
mee teruggenomen in de 
tijd. Hoe was het vroeger op 
school? Hoe leerde je lezen? 
Wat is een kroontjespen? Op 
deze en nog veel meer vra-
gen gaf opa Klaas antwoord.
In het kader van de Kinder-
boekenweek, met als thema 
‘Voor eeuwig jong’, kwam de 
opa van één van de kinderen 

in de klas. Opa Klaas, oud-di-
recteur in het speciaal onder-
wijs, heeft eerst voorgelezen 
aan de kinderen. Na de les 
hebben de kinderen ervaren 
hoe het is om met een kroon-
tjespen te schrijven. 

Voor Thijs uit groep drie was 
het een spannende middag; 
opa Klaas is immers zijn opa. 
Maar deze middag was hij 
een klein beetje opa voor alle 
kinderen uit de klas.

Tonio
Zijn ouders Adri en Mirjam 
worden geconfronteerd met 
het grootste verlies dat hun 
leven voorgoed zal verande-
ren. Terwijl Mirjam hard vecht 
om niet in een neerwaartse 
spiraal van verdriet terecht te 
komen, doet Adri het enige 
waar hij op dat moment toe 
in staat is: in zijn herinnering 
graven, aantekeningen ma-
ken, schrijven. Daarbij voort-

Inferno is de nieuwe span-
nende thriller van regisseur 
Ron Howard (The Da Vin-
ci Code), gebaseerd op de 
meest recente bestseller van 
Dan Browns succesvolle Ro-
bert Langdon-boekenreeks. 
In Inferno wordt de beroem-

Inferno

gedreven door twee dwin-
gende vragen: wat gebeur-
de er met Tonio in de laatste 
uren en dagen voorafgaand 
aan de ramp, en hoe kon dit 
ongeluk plaatsvinden? 

Een zoektocht naar het wat 
en het hoe, die leidt langs 
verschillende ooggetuigen, 
vrienden, politieagenten en 
artsen. Hij reconstrueert het 
leven van zijn zoon tijdens 
een radeloze queeste naar 
zin en betekenis.

de hoogleraar kunstgeschie-
denis en symboliek, Robert 
Langdon (Tom Hanks), wak-
ker in een Italiaans zieken-
huis met geheugenverlies. 
Hij ontdekt dat hij in het bezit 
is van geheimzinnige codes, 
die verband hebben met het 
duistere meesterwerk Inferno 
van Dante Alighieri. 
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Breed assortiment bij 
banketbakkerij Versteeg
Uitgeest - Sander Kops en 
Valentina Jager runnen sinds 
2001 Banketbakkerij Ver-
steeg en met succes. Veel 
klanten weten de weg te vin-
den naar de Beatrixlaan waar 
de overheerlijke producten 
smakelijk en oogstrelend in 
de vitrine liggen te wach-
ten tot ze verkocht worden. 
Vanaf september is er weer 
roomboter- en amandelspe-
culaas wat binnenkort aan-
gevuld wordt met de specu-
laasstaven, gevulde specu-
laas, taartjes en marsepijn. 

Valentina: ,,Momenteel heb-
ben wij de kleurige herfst-
chocolade en straks verko-
pen we tot vlak voor Sinter-
klaas alle chocoladeletters 
van het alfabet in puur, melk 
of witte chocola. Het liefst op 
bestelling om teleurstelling te 
voorkomen.” Sander vult aan: 
,,Het is een drukke maar leu-
ke tijd. Met kerst en oud en 
nieuw hebben wij weer stol-
len, en allerlei heerlijke sala-
des. Wij blijven op de hoogte 
van trends via de vakbladen 
zoals bijvoorbeeld ‘Bakkers 

in bedrijf’. Dan probeer ik iets 
uit en vaak slaat het aan bij 
de klant. Verder verkopen wij 
brood, dat sinds een jaar elke 
ochtend wordt geleverd door 
een andere broodbakkerij 
namelijk die van Piet Kers-
sens uit Krommenie.”
Dat bakken hip is, blijkt wel 
uit de televisieserie ‘Heel 
Holland bakt’. Sander: ,,In ja-
nuari 2017 komt er een lan-
delijke actie ‘Heel de klas 
bakt’. Een aantal van school 
geselecteerde kinderen komt 
in de bakkerij koekjes of taart 
maken en ouders zullen het 
product ophalen. Zo hopen 
wij de mensen te laten zien 
dat er buiten de supermarkt 
heerlijk gebak in een bakke-
rij te koop is.” Met een brede 
lach vervolgt hij: ,,Deze edu-
catieve campagne is toch de 
leukste manier om klanten te 
werven? Bij een banketbak-
ker kom je niet als je op di-
eet bent, het moet een feest-
je zijn!”
Lees meer over het enorme 
assortiment en andere infor-
matie www.banketbakkerij-
versteeg.nl, tel.: 0251 312340

Presentatie bij Zonbespaart
Castricum - Zonbespaart 
verzorgt een presentatie voor 
iedereen die op zoek is naar 
een eerlijk en helder advies 
over een zonnepanelensy-
steem. Want er bestaan nog 
veel vragen over rendemen-
ten, verschillen in panelen, 
welke manier van aansluiten 
het beste is en natuurlijk over 
de btw-teruggaaf. Wie hierna 
een vrijblijvende offerte wil 
ontvangen of geïnteresseerd 
is geraakt kan een afspraak 
maken om de thuissituatie te 
bekijken. ,,Het is bij zonnesy-
stemen heel belangrijk dat er 
goed gekeken wordt naar de 
verschillende aspecten die 
nodig zijn om een goed ren-
derend systeem te ontwer-

pen”, aldus Mark Meijne van 
Zonbespaart. ,,Daarom komt 
er altijd een gekwalificeer-
de adviseur van Zonbespaart 
bij de mensen thuis om door 
te nemen welk systeem het 
best bij de situatie past. Als 
de offerte wordt geaccep-
teerd, dan komt Zonbespaart 
het systeem met de daarvoor 
opgeleide personen mooi en 
vooral veilig installeren.”

De presentaties vindt plaats 
op zaterdag 15 oktober van 
14.00 tot 16.00 uur en wordt 
gegeven op De Castricum-
merwerf 49 in Castricum. 
Aanmelden kan op info@
zonbespaartbv.nl of bel naar 
0251-676221. 

Volker Hinten aan het woord:
,,Mindfulness maakt je vrij”
Castricum - De afgelopen 
acht jaar verzorgt Volker Hin-
ten mindfulnesstrainingen in 
Castricum en omgeving. Hij 
is opgeleid en gecertificeerd 
door het vooraanstaan-
de IVM-instituut en lid van 
de landelijke beroepsgroep 
VMBN. Daarnaast geeft hij 
trainingen aan de Amster-
damse brandweer en aan 
medewerkers van Arkin, de 
GGZ instelling van Amster-
dam. ,,Het leuke aan het ge-
ven van mindfulnesstrainin-
gen is het verrassende, posi-
tieve effect die deze training 
op mensen heeft. Meer rust, 
meer zelfverzekerd, meer 
ontspannen; het straalt van 
de gezichten af als je het ver-
gelijkt met hoe zij soms bij 
de eerste les binnenkomen 
en na de achtste les vertrek-
ken. Daar word ik blij van. 
Mindfulness geeft weer vaste 
grond onder de voeten zodat 
je beter opgewassen bent te-
gen de stormen die zo nu en 
dan in ons leven voorbijko-
men.” Door innerlijk een om-
slag te maken verandert het 
leven van een probleem, dat 
moet worden opgelost, naar 
een mysterie dat wordt ge-
leefd. En dan ben je spekko-
per, volgens Volker. Mindful-
ness maakt gebruik van me-

ditatie, yoga en huiswerk. Ie-
dere week wordt een thema 
behandeld dat thuis via een 
werkboek en cd¹s verder ge-
oefend kan worden. ,,Een be-
proefde methode die wereld-
wijd haar vruchten afwerpt. 
Mindfulness is voor iedereen, 
ervaring met meditatie en yo-
ga is niet nodig. Mindfulness 
is een vriendelijke uitnodi-
ging aan jezelf om opnieuw 
je bronnen van mens zijn te 
ontdekken.” De meeste ziek-
tekostenverzekeraars ver-
goeden de training. Ze han-
teren daarbij wel de voor-
waarde dat de trainer lid is 
van de VMBN categorie 1 
en dat geldt voor Volker. De 
eerstvolgende training start 
op 24 oktober en er is nog 
plaats. Aanmelden via www.
mindfulness-holland.nl of bel 
06-30003065.

Vrijwilliger op 
vrouwenbus?

Regio - De SIG, organisatie 
voor ondersteuning van men-
sen met een beperking, zoekt 
dringend vrouwelijke chauf-
feurs/bijrijders voor de vrou-
wenbus. Deze speciale SIG-
bus vervoert vrouwelijke cli-
enten van de SIG naar hun 
dagbesteding in de regio. 
Het gaat om kwetsbare vrou-
wen met een verhoogde be-
hoefte aan veiligheid. Er 
wordt gezocht naar vrou-
welijke chauffeurs/bijrijders 
voor de maandag, dinsdag 
en woensdag. 
De vrouwenbus rijdt dage-
lijks ‘s ochtends, tussen de 
middag en in de namiddag 
tussen Castricum en IJmui-
den. Aanmelden bij  de 
SIG, tel. 0251-257857 of 06-
52324956, vrijwilligers@sig.
nu.

Castricum - Kleindiersport-
vereniging Jong-Leven Uit-
geest houdt het komen-
de weekeinde haar jaarlijkse 
dierenshow  met konijnen,- 
(dwerg)hoenders- sierduiven 
en cavia’s van de leden.
De tentoonstelling wordt ge-
houden in het Clusius Colle-
ge aan de Oranjelaan 2A te 
Castricum. De openingstijd is 
zaterdag 15 oktober van  9.30 
tot 16.00 uur en de toegang is 
gratis. Deskundige leden van 
de vereniging zijn aanwezig 
om vragen over het houden 
en verzorgen van deze dieren 
te beantwoorden.

Dierenshow in 
Clusius College

Regio - Van vrijdag 21 okto-
ber tot en met zondag 23 ok-
tober is er geen treinverkeer 
tussen Uitgeest en Beverwijk. 
ProRail vernieuwt het spoor 
om beter en meer treinver-
keer mogelijk te maken. Op 
de website van ProRail staat 
meer informatie over de 
werkzaamheden.

Geen treinen

Verlichtingsactie zaterdag 
op ‘t Bakkerspleintje

Castricum - Dit jaar wordt 
de verlichtingsactie van de 
Fietsersbond gehouden op 
zaterdag 15 oktober op het 
Bakkerspleintje. Iedereen 
kan daar terecht tussen 10.00 
en 16.00 uur om de verlich-
ting van de fiets te laten con-
troleren, eventueel te laten 
repareren en indien gewenst 
de postcode op de fiets te la-
ten graferen. 
Een woordvoerder van de lo-
kale afdeling van de Fiet-
sersbond: ,,Een goede fiets-
verlichting kan ongelukken 
voorkomen. De Fietsersbond 
gaat deze dag ook indien ge-
wenst postcodes in het frame 
graveren. Zo is de  fiets goed 

herkenbaar na een diefstal 
en kan de politie uw fiets re-
tourneren.”
Verder kan men zich bij een 
kraampje laten informeren 
over het werk van de Fiet-
sersbond.  belangenbehar-
tiger voor  fietsers, met als 
motto: veiliger, sneller en ple-
zieriger. 
Nieuwe donateurs en vrijwil-
ligers zijn welkom. De afde-
ling zoekt vooral hulp in Lim-
men en Akersloot. Hulp om 
volgend jaar ook met  een 
verlichtingsactie mee te hel-
pen in het dorp, of hulp om 
mee te denken als het gaat 
over de fietskwaliteit in het 
dorp.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Iedere ochtend gaan jongeren uit Uitgeest naar school en fietsen van Uitgeest 
naar Castricum door de weilanden. De ene dag is het weer wat beter dan de andere. Tijdens 
het maken van deze foto was het prachtig met een vleugje mist met weinig wind. Foto en 
tekst: Ger Bus

Uitgeest - Ooit gehoord van 
‘De Glorie van Boskoop’? Dat 
is niet een Zuid-Hollands fa-
milielid van kapper Teun en 
heeft ook niks van doen met 
een historische overwin-
ning in een 80-jarige oor-
log. Nee, ‘De Glorie van Bos-
koop’ is een druivenras. In 
mijn tuin staat er een, mooi 
op het Zuiden, en ik heb er 
al 20 jaar lang geen plezier 
van! In de vroege zomer zie 
ik dat er allemaal mooie tros-
jes druiven zijn gevormd en 
verheug ik mij erop dat ik al 
dat laaghangende fruit in ok-
tober ga oogsten. ‘Laaghan-
gend fruit plukken’ is trou-
wens een eufemisme voor: 
‘de makkelijke probleempjes 
lossen we op, moeilijke pro-
blemen schuiven we voor ons 
uit’. En waarom ik geen ple-
zier heb van mijn druif? Om-
dat vogels geen last hebben 
van eufemismen. Ze vreten 
gewoon al mijn druiven op, of 
ze nu laag of hoog hangen, 
en in ieder geval voor ik de 
kans krijg om al dat sappige 
‘laaghangende fruit’ te pluk-
ken. En wat heeft dat nu met 
bridgen te maken? Speel je 
een Sans Atout contract dan 
is het vaak verleidelijk om je 
vaste slagen op te rapen en 
om de moeilijke beslissingen 
(‘Zal ik snijden?  Over Oost, 
of juist over West?’) voor je 
uit te schuiven. Dat gaat acht 
slagen wel lekker maar op-
eens blijkt, realiseer je je te 
laat, dat je eerder wél opties 
had die je nu niet meer hebt: 
Je moet zelf van Aas-Vrouw-
klein afspelen, en gaat down! 

Het lijkt het gewone leven 
wel. En verder lijkt het fruit 
wel eens laag te hangen als 
je hebt geloot tegen een paar 
dat net gepromoveerd is uit 
een lagere lijn, maar dat kan 
tegen vallen: de kans bestaat 
dat je zomaar een giftige ap-
pel plukt.

Hieronder ziet u de beste 
‘fruitplukkers’ (niet alleen van 
laag fruit, maar ook hoog) 
van iedere lijn. De hoogste 
score is voor Riny en Ton van 
Wijk met een vorstelijke 69%. 
Opvallend ook de score van 
Petra de Ruyter-André Her-
mans, gelegenheidskoppel in 
de E-lijn die bijna 67% sco-
ren. (Paul Wijte)

A-lijn: 1 Klaas de Groot-Pe-
ter Kossen 61,11 %, 2 Hans 
Wijte-Paul Wijte 58,68 %, 3 
Carien Willemse-Jaap Wil-
lemse 56,60 %;
B-lijn: 1 Ria Admiraal-Wout 
Admiraal 64,17 %, 2 Arie van 
der Eng-Mart Rietjens 63,33 
%, 3 Riet Schafgans-Leo 
Tromp 56,67 %;
C-lijn: 1 Jac Sintenie-Piet de 
Wildt 62,08 %, 2 Annie Blee-
ker-Guurtje Brakenhoff 60,00 
%, 3 Nelleke van de Kraats-
Joke Mooy 55,83 %;
D-lijn: 1 Riny van Wijk-An-
ton van Wijk 69,79 %, 2 Marry 
Zwaan-Gerda Geukes 60,42 
%, 3 Auke Hulshof-Gonny 
Hulshof 54,17 %;
E-lijn: 1 Petra de Ruyter-An-
dré Hermans 66,67 %, 2 Al-
ma Wiersma-Marjan van der 
Peet 56,94 %, 3 Elly Stuijt-
Aad Stuijt 55,00 %.

        Bridgenieuws

De column van Monique.....

Ik houd van dieren maar er zijn grenzen. Dat werd duidelijk tijdens een weekend racefietsen 
met vrienden. Wij verbleven op de Veluwe in het huisje van mijn ouders. Een heerlijke plek 
midden in het bos waar meer huisjes van hetzelfde genre staan. Er is niks, geen winkeltje, 
speeltuin of andere mensvriendelijke zaken en dat bevalt goed want er heerst een daveren-
de rust. Donker is donker en stil is stil. Je moet ’s nachts op de tast naar het toilet wat resul-
teert in blauwe plekken omdat je overal tegenaan kachelt. Maar dat heeft zo z’n charme. On-
ze vrienden sliepen in de  main bedroom en omdat mijn man niet opgevouwen in het stapel-
bed wilde liggen, legde hij een luchtbed in de woonkamer. Dat was ook nog even een dinge-
tje want het bed moest opgepompt door met je voet op de rode dop te drukken. We pomp-
ten alle vier driftig maar er gebeurde niets. Bij navraag in een grote campingwinkel een dorp 
verderop, draaide een 16-jarige verkoopster doodgemoedereerd een tweede dopje eraf 
waardoor het in ene wel lukte.
Het was een bar gezellig weekend met tochten van 54 kilometer door de bossen en af en toe 
een pittig klimmetje. Die prestatie moest gevierd worden met een etentje bij onze favoriete 
Italiaan in Harderwijk. 
Moe en voldaan zochten wij daarna de bedden op want slapen doe je prima na zo’n licha-
melijke inspanning en een paar wijntjes als afsluiter. Rond 01.00 uur werd ik wakker van een 
mug die precies bij mijn oor een drilboor leek te imiteren. De moordenaar in mij kwam volop 
naar boven en met een steeds zwakker wordende zaklamp probeerde ik muggemans te lo-
kaliseren wat eerst niet lukte. Mijn   telefoonlichtje bracht uitkomst want die scheen als een 
bouwlamp. Ongeduldig verkende ik mijn onderste deel van het stapelbed. Helemaal achter-
in hopte het kreng steeds een paar centimeter verder. De aan het boeddhisme gerelateerde 
slogan ‘leven en laten leven’ gold wat mij betreft niet voor deze jongen. Maar wat ik thuis al-
tijd zo voor elkaar heb, leek met deze Veluwse mug maar niet te lukken en het duurde nog 
minstens 40 minuten voor ik hem te pakken had. In een hoek gejaagd verhuisde ik hem vast-
beraden naar de muggenhemel door hem met een snel gegrepen handdoek dood te druk-
ken. Tevreden viel ik weer in slaap, in de vaste overtuiging dat niemand mij nog zou sto-
ren. Niets was minder waar want net toen ik droomde dat ik als moordenares terecht stond 
voor een muggentribunaal, hoorde ik opnieuw dat irritante geluid en ja hoor daar hadden we 
nummer twee. Een grote, hoog op de poten staande mug zat mij vanaf de wand keihard uit 
te lachen. Ik vrees dat de daaropvolgende, trefzekere actie mij voorgoed heeft buitengeslo-
ten voor het Nirwana.

Monique Teeling

Boeddhisme

Presentatie over Wenen 
bij Vrouwen van Nu

Uitgeest - De heer Klaas 
Bakker zal donderdag 20 ok-
tober voor Vrouwen van Nu 
afdeling Uitgeest een pre-
sentatie geven over het We-
nen van vroeger en nu. De 
filmbeelden die hij vertoont 
geven de pracht en praal 

weer van deze stad. De avond 
is in De Zwaan en begint om 
20.00 uur. Inloop 19.30 uur. 
Bent u geen lid maar lijkt het 
u een mooie avond dan bent 
u voor 5 euro entrée inclusief 
koffie of thee van harte wel-
kom.

Parkeren bij scholen, station 
en omgeving Middelweg

Uitgeest - Zowel bij de ge-
meente als bij de wijkagent 
komen weer regelmatig 
klachten binnen over foutief 
geparkeerd staande auto’s.  
Het toezicht en de handha-
ving daarop zal worden ver-
hoogd. Voor de stopverbo-
den bij de scholen kan geen 
excuus gelden tenzij u in het 

bezit bent van een invaliden-
parkeerkaart. Verder zijn de 
wegen rondom de Middel-
weg/ Dokter Brugmanstraat 
weer bijna in orde en zal de 
controle op het inrijverbod 
voor vrachtauto’s ook ver-
hoogd gaan worden. Ook 
daar zijn diverse klachten 
over.
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Bij Shoes van den Broek 
Mooie schoenen voor 

een aantrekkelijke prijs
Castricum-  Shoes van den 
Broek is klaar voor de herfst 
en de winter met een mooie 
collectie schoenen en laars-
jes tegen een aantrekkelij-
ke prijs. Het modebeeld voor 
dames laat veel korte laarsjes 
zien, maar er is ook een uit-
gebreide collectie halfhoge- 
en lage schoenen binnen ons 
assortiment. 
De bekende merken voor da-
mes zoals Caprice, Marco 
Tozzi en Aco zijn vervaardigd 
van echt leer en vele voor-
zien  van een  uitneemba-
re binnenzool. Wat betreft de 
kleuren draait het vooral om 
zwart, bruin en taupe dit jaar. 
Stoer en elegant. Met draag-
bare hakjes en/of doorlopen-
de zool.
Het assortiment herenschoe-
nen is uitgebreid met mooie 
klassieke schoenen van het 
Spaanse merk Fluchos in de 
kleuren zwart, bruin en cog-
nac. Deze schoenen hebben 
een zeer fl exibele zool en een 
brede leest. Ze zijn handge-
maakt, uitgevoerd in zacht 
sterk leer en hebben een 
perfecte pasvorm. Boven-
dien hebben deze schoenen 
een 100% ademende binnen-
zool die ervoor zorgt dat de 
voet droog blijft. En dit voor 
een zeer aantrekkelijke prijs. 
Voor de sportieve man zijn er 
schoenen en laarsjes van on-
der andere het merk Brunotti, 
allen vervaardigd van een ho-
ge kwaliteit leer en uitneem-
bare binnenzool. Ook de ro-
buuste Blackstone schoe-
nen zijn nog steeds aanwe-
zig in de collectie. Een idea-
le schoen voor survival en/of 
werk. Leverbaar  tot en met 
maat 50.
Nieuw of beter gezegd terug 

van weggeweest in de he-
rencollectie, is het Italiaan-
se merk Zen. Deze schoenen 
zijn gemaakt van mooi soe-
pel leer, tevens leer gevoerd 
en voorzien van een uitneem-
bare binnenzool.  De Zen-Air 
schoen kenmerkt zich door 
de speciaal gepatenteerde 
zool die ervoor zorgt dat de 
lucht van binnen naar buiten 
circuleert. Dit zorgt voor een 
optimaal draagcomfort tij-
dens het lopen en voor een 
lichte massage van de voet. 
Een trendy Italiaans design, 
ontworpen voor de prakti-
sche- en moderne man van 
nu. 
Kijk voor de complete col-
lectie op www.shoesvanden-
broek.com of loop vrijblijvend 
eens binnen in de winkel op 
de hoek bij de spoorweg-
overgang, Beverwijkerstraat-
weg 6 in Castricum. Gratis 
parkeerruimte voor de deur.

Verrassend improvisatietheater
Voorstelling Herfstpret in 
Frank’s Huiskamertheater
Castricum - Twee getalen-
teerde improvisatieacteurs, 
Mandy Lodder uit Alkmaar 
en Esther van den Enden uit 
Castricum, vinden elkaar op 
het toneel. En wat dan ont-
staat, is magisch. Zondag-
middag 16 oktober nemen ze 
het publiek mee op een reis 
langs grote en kleine gebeur-
tenissen die in losse scènes 
of langere verhalen verteld 
worden. Scènes samen en 
alleen, scènes met en zonder 
tekst. Niets staat vooraf vast, 
alles ontstaat ter plekke, ge-

inspireerd op een beweging, 
een gevoel, een suggestie uit 
het publiek en de muziek van 
Luciën Greefkes. Van 14.00 
tot 16.00 uur met een pauze 
halverwege. Frank’s Huiska-
mertheater is te vinden op de 
Dorpsstraat 23 in Castricum. 
In verband met het beperk-
te aantal zitplaatsen voor-
af reserveren door een mail 
te sturen met naam en aan-
tal kaartjes naar m.lodder3@
telfort.nl. Meer informatie: 
https://www.facebook.com/
events/303362820030290.

Mannen zingen meiden-
muziek in De Vriendschap

Akersloot - Akersloter Huub 
Metselaar kan een evene-
ment van zijn verlanglijstje 
afstrepen. Hij is de organisa-
tor van een muzikale avond 
in De Vriendschap met lied-
jes die iedereen stiekem leuk 
vindt. Huub Metselaar heeft 
zijn vrienden Jac Groot en 
Remy van Tilburg gevraagd 
om mee te zingen met mei-
dengroepenliedjes. Met een 

speciaal voor deze avond ge-
formeerde band onder lei-
ding van Herman Jager zin-
gen zij nummers van onder 
andere the Surpremes, Spice 
Girls en Dolly Dots. Voor en 
na het optreden draait dj 
Swift op verzoek ‘goud van 
foutliedjes’. Kaartverkoop via: 
http://ticketshop.woodstock.
eu of aan de deur. Aanvang 
is 21.00 uur.

Limmen - Van Rock the 
Bock tot Bokkige Vriend, van 
een soepje hier tot gehakt-
balletjes daar, van het noor-
den in Heiloo tot het zuiden 
in Limmen: liefhebbers stap-
pen op zaterdag 15 oktober 
weer op de fi ets om mee te 
toeren in de zevende Heiloo-
er Limmer Bokkentocht. 

Er staan op elf locaties der-
tig verschillende Bockbie-
ren te wachten tot ze getapt 
of geschonken worden, be-
geleid met een hapje van het 
huis bij overhandiging van 
een stempelkaart. De ijssalon 
heeft deze keer twee ijsvaria-
ties met Bockbier. 
De Bokkentappers staan 
klaar van 14.00 uur tot in de 
late uurtjes en bij aanschaf 
van een stempelkaart bij een 
van de horecagelegenhe-
den ontvangen de bierdrin-
kers een hapje bij elk café, 
een presentje bij minimaal 
zes stempels en zij maken 
kans op een van de prijzen. 
TaxiBlauw rijdt ook weer rond 
van 14.00 tot 19.00 uur voor 
één euro per persoon per rit-
je. Een deel van de opbrengst 
gaat naar een goed doel.

Bokkentocht 

Akersloot - Wilfred Knegt 
heeft donderdag de weke-
lijkse wedstrijd om de KPB-
mountainbikecup op zijn 
naam geschreven. Henk Ver-
donk junior, Wilfred Knegt 

Knegt winnaar en Wout Bakker gingen de 
eerste ronde aan de leiding. 
Henk Verdonk junior moest 
even later uitstappen wegens 
kettingproblemen en de jon-
ge Wout Bakker kreeg in de 
gaten dat hij nog moet le-
ren doseren, maar hij zette 
wel een mooie prestatie neer 

door de ruim een uur duren-
de koers uit te rijden. Zo-
doende kwam Wilfred Knegt 
aan de leiding met Henk Lou-
we op eerbiedwaardige af-
stand. Peter Langevoort wist 
na een goed opgebouwde 
race beslag te leggen op tre-
de drie van het podium.

Limmen - Het verhaal van 
onze taal; onder deze titel  
houdt Henk Brandsma een 
lezing namens de Stich-
ting Oud-Limmen  over de 
oorsprong en ontwikke-
ling van het Nederlands 
van nu. 

Aan de hand van begeleiden-
de  voorbeelden, schema¹s 
en illustraties wordt duidelijk 
gemaakt hoe vanuit het  In-
do-Europees van zo’n 4.000  
jaar geleden via het Ger-
maans, Oudnederlands en 
Middelnederlands de huidi-
ge moedertaal is ontstaan. 
Daarbij wordt ook ingegaan 
op de verschillen en over-
eenkomsten met omringen-
de talen. 
De lezing vindt plaats op 
donderdag 3 november in de 
Oude School, Schoolweg 2.
Aanvang 20.00  uur. De 
kaartverkoop start op 17 ok-
tober in de Oude school op 
maandag van 10.00 tot 12.00 
en van 19.00 tot 21.00 uur.

Lezing over taal

Castricum - Dinsdag 4 ok-
tober rond 13.30 uur is de 
brandweer opgeroepen voor 
stormschade aan de Zee-
weg. Er zou een grote tak ge-
vaarlijk boven de weg han-
gen, maar bij aankomst had 
de Provincie deze tak al ver-
wijderd. Vrijdag om 19.35 uur 
zijn de brandweerlieden van 
Limmen uitgerukt naar zorg-
centrum De Cameren waar 
iemand vast zat in de lift. 
Door een defect is de lift ver-
moedelijk in de beveiliging 
geschoten met nekpijn als 
gevolg. Er volgde een onder-
zoek in het ziekenhuis. 

Zaterdag om 15.00 uur zijn 
de brandweerkorpsen van 
Heiloo en Akersloot uitge-
rukt voor een voertuigbrand 
op de A9. Het voertuig is na 
het blussen weggesleept 
door een bergingsbedrijf. Lo-
ze brandmeldingen kwamen 
deze week bij zorgcentrum 
De Boogaert en klooster On-
ze Lieve Vrouwe vandaan. 

Vrijdag rond 21.00 uur is er 
een handbrandmelder inge-
slagen bij de parkeergarage 
van het gemeentehuis, waar-
schijnlijk gedaan door van-
dalen. 



Kritiek op begroting 2017

Hilde kondigt feestje aan
Castricum - Vrijdag winkel-
de Hilde in het centrum van 
Castricum, tenminste, een 
stagiaire van Huis van Hil-
de die een dagje Hilde deed. 
Ze ging boodschappen doen 
voor haar verjaardag die op 
16 oktober gevierd wordt in 
het archeologiecentrum. Ze 
ging naar de kapper en naar 
de supermarkt om inkopen te 
doen. Gevierd wordt dat het 
twintig jaar geleden is dat het 
skelet van Hilde werd aange-
troffen in de Oosterbuurt in 
Castricum.

Gedurende de hele herfstva-
kantie is het feest in Huis van 
Hilde. Op 16 oktober bruist 
het van de activiteiten bin-
nen en buiten; alles in het te-

ken van de Romeinen en Ro-
meins feesten. En Hilde trak-
teert, dus er is lekkers en een 
cadeautje voor iedereen die 
komt. Huis van Hilde is om-
getoverd tot een groot festi-
valterrein met een Romein-
se tempel, een schoonheids-
salon en een historisch kam-
pement. Voor klein en groot 
zijn er voorstellingen, span-
nende dingen om te doen en 
te bekijken binnen en buiten. 
In de nieuwe ArcheoHotspot 
kan iedereen zelf als echte 
archeoloog aan de slag. Er 
zijn workshops, rondleidin-
gen, games en tal van bijzon-
dere archeologische activitei-
ten. Een scala aan Romeinse 
hapjes staat klaar in de proe-
verij op het terras.

Deelnemers Burgernet 
onder landelijk gemiddelde
Castricum - In de gemeen-
te Castricum doen op dit mo-
ment 3.000 inwoners mee aan 
Burgernet. Dat komt overeen 
met 8,9% van het totaal aan-
tal inwoners in de gemeente. 
Dit is iets lager dan het lan-
delijk gemiddelde. Dat ligt 
namelijk rond de 10%.
Tot nu toe zijn er twintig Bur-
gernetacties in 2016 ge-
weest. Deelnemers hebben 
een spraakbericht of sms be-
richt ontvangen. In 80% van 
de gevallen heeft Burgernet 
zowel direct als indirect een 
succes opgeleverd. Hoe meer 
mensen mee doen aan Bur-

gernet, hoe groter de kans is 
dat Burgernetacties slagen. 
Aanmelden kan via www.
burgernet.nl/aanmelden.

In de gemeente Castricum 
zijn verschillende buurtpre-
ventiegroepen actief om de 
veiligheid in een buurt te 
verbeteren. De aanwezig-
heid en bekendheid van de-
ze groepen verhoogt de vei-
ligheid. De leden van zo’n 
groep zijn alert op hun om-
geving en communiceren on-
derling via Whatsapp. Wordt 
een verdachte situatie opge-
merkt dan wordt de informa-

tie via 112 doorgegeven aan 
de politie.
Burgernet kan de WhatsApp 
groepen snel van informatie 
voorzien als de deelnemers 
van de groepen ook deelne-
mer aan Burgernet zijn en/of 
de Burgernet App installeren. 
Dan krijgt je direct de be-
richten die de politiemeldka-
mer als Burgernetbericht ver-
zendt. Tijdens de looptijd van 
een Burgernetactie kunnen 
deelnemers aan Burgernet 
via het gratis nummer 0800-
0011 hun informatie aan de 
meldkamer doorgeven. Deel-
nemers van de WhatsApp 
groepen worden dus aange-
moedigd om zich aan te mel-
den als deelnemer aan Bur-
gernet via http://www.bur-
gernet.nl/aanmelden.

Castricum - Afgelopen zon-
dag moest Helios tegen-
over Purmer het verlies van 
de vorige wedstrijd goedma-
ken. Job Schoordijk maakte 
de openingsgoal. Helios liep 
vervolgens uit naar een 3-1 
voorsprong, om die net zo 
makkelijk weer weg te geven. 

Helios keek zo bij rust te-
gen een 9-7 achterstand aan. 
De ploeg van Martijn Kerk-
stra kwam vervolgens goed 
de kleedkamer uit en pakte 
na rust weer een voorsprong 
maar wist niet door te druk-
ken. Het onvermijdelijke ge-
beurde en Purmer pakte de 
regie over en liep vier goals 
uit. Uiteindelijk wist Helios de 
schade beperkt te houden en 
maakte het in de slotfase nog 
spannend door tot 16-15 te-
rug te knokken. Helaas ver-
loor Helios de wedstrijd met 
17-15. Volgende week is de 
laatste wedstrijd voordat de 
zaalcompetitie start. OKV is 
de tegenstander. 

Helios verliest

Castricum - Wim Swart, 
wethouder financiën, denkt 
er over om de 1,1 procent in-
flatiecorrectie op lokale be-
lastingen niet door te voeren 
in 2017 en dat is goed nieuws 
voor alle inwoners. Maar Da-
ve van Ooijen, fractievoor-
zitter PvdA, ziet dat anders: 
,,Volgens mij een poging van 
het college om het nega-
tieve beeld wat op te poet-
sen. De PvdA heeft het col-
lege gevraagd, als het met 
een dergelijk voorstel komt, 
dan wel helder aan te geven 
welke posten ze uit de begro-
ting 2017 geschrapt wil zien.” 
Meerdere oppositiepartijen 
hebben zich kritisch uitgela-

ten over het concept van de 
begroting 2017 van het colle-
ge VVD, D66, CDA en GDB 
dat vooral heel vaag zou zijn.
Naast PvdA en GroenLinks 
diende vooral ook CDA een 
groot aantal kritische vragen 
in. Ter voorbereiding op de 
behandeling heeft de PvdA 
51 van de in totaal 187 schrif-
telijke vragen gesteld die 
door de raad zijn ingediend. 
Het CDA en GroenLinks stel-
den 45 respectievelijk 42 vra-
gen. Van Ooijen van de PvdA 
vermoedt dat de begro-
ting vaag is omdat die naar 
BUCH-maatstaven is opge-
steld en daardoor niet spe-
cifiek aangeeft wat het col-

lege in Castricum aan resul-
taten wil bereiken. ,,Het col-
lege lijdt aan bloedarmoede”, 
zo concludeerde hij. ,,Veel 
van onze vragen zijn bedoeld 
om helderheid te krijgen over 
wat het college met de be-
schikbare begroting van 62,4 
miljoen euro nu precies voor 
resultaten hoopt te bereiken 
in 2017. De antwoorden die 
het college gaf, geven maar 
deels zicht daarop. Het colle-
ge heeft toegezegd dat ver-
schillende antwoorden daar-
op zullen worden nagezon-
den.”
Op 10 november wordt over 
de begroting, amendemen-
ten en moties gestemd.

Leer reanimatie met AED 
toepassen bij de EHBO

Castricum - Bij een hartstil-
stand telt iedere minuut. Di-
rect hulp bieden kan een le-
ven redden. Daarom organi-
seert EHBO-vereniging Cas-
tricum een cursus reanime-
ren en gebruik van de AED.  
Een AED is een apparaat 
waarmee op veilige wijze een 
stroomstoot kan worden toe-
gediend. 
De overlevingskansen van 
het slachtoffer nemen hier-
door sterk toe. Tijdens de 
cursus leert men een hartstil-
stand te herkennen, hoe een 
reanimatie wordt uitgevoerd 
en hoe de AED wordt ge-
bruikt. De cursus wordt ge-
geven op woensdag 16 no-
vember van 18.30 tot 22.30 

uur in het EHBO-lescentrum 
aan de Koekoeksbloem 55 in 
Castricum.
Er wordt getraind in kleine 
groepen, dus naast de theo-
rie is er veel aandacht voor 
oefening op verschillende 
oefenpoppen.
Op www.ehbocastricum.nl 
staat alle informatie over de 
cursus en een inschrijfformu-
lier of bel 0251-651060 tus-
sen 19.30 en 21.00 uur.

Disco voor jongeren met 
of zonder beperking

Castricum - Vrijdag 14 ok-
tober is er disco voor jon-
geren met een beperking in 
jongerencentrum Discove-
ry van 20.00 tot 22.00 uur. 
Dj Mytrem zorgt voor een 

mooie mix en verzoeknum-
mers. Ook jongeren zonder 
beperking zijn welkom. De 
discoavond wordt elke twee-
de vrijdag van de maand ge-
houden op de Dorpsstraat 2a. 

Voor doven en slechthorenden
Castricum - Op donder-
dag 20 oktober om 10.30 uur 
gaat in het Rode Kruisge-
bouw Kooiplein 24 de ont-
moetingsochtend voor doven 
en slechthorenden weer van 
start. De ochtenden staan in 
het teken van ontmoeting,  
maar ook informatie geven 

en ontvangen. De ochten-
den worden elke derde don-
derdagmorgen van de maand 
gehouden. Voor aanmelding 
of meer informatie kan con-
tact opgenomen worden met 
Welzijn Castricum, telefoon 
0251 656562, info@welzijn-
castricum.nl.
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Dj’s en bands in Bakkerij
Castricum - Vrijdag 15 okto-
ber Neuroblast met dj’s Ring-
Null,  Unpleasant, Club 85 en 
Atomic Criminal in De Bak-
kerij. Deuren open om 21.00 
uur, de entree is gratis. 

Zaterdag wordt het publiek 
getrakteerd op punkrock 

van Orgaanklap (foto), maar 
eerst Instrumental Disor-
der II. In 2014 stond Orgaan-
klap door hun show op Low-
lands als enige nationale act 
in het lijstje van ‘Meest le-
gendarische festivalshows’ 
van 3voor12NL. Deuren open 
21.00 uur, entree vijf euro. 

Paddenstoelen zoeken 
ook voor kinderen

Regio - Oktober is bij uitstek 
paddenstoelentijd. Of er ook 
echt veel zijn hangt af van al-
lerlei omstandigheden, voor-
al het weer. Bij de maande-
lijkse IVN-natuurwandeling 
in het Heilooër Bos op zon-
dag 16 oktober zullen er vast 
veel te zien zijn. Er zijn een 
paar duizend soorten die van 
elkaar verschillen in vorm en 
kleur, geur en smaak. Som-
mige zijn giftig, andere eet-
baar. Sommige tasten an-
dere organismen zoals bo-
men aan, andere verteren 
dood materiaal, en weer an-
dere wisselen voedingstoffen 
uit met de wortels van bo-
men. De natuurgids zal dat 
allemaal uitleggen aan de 
hand van wat er te zien is. De 
groep vertrekt in twee delen, 
een voor volwassenen en een 
meer speels voor kinderen en 

hun ouders. Start om 10.00 
uur bij de Kattenberg aan de 
Kennemerstraatweg in Hei-
loo en de excursie duurt on-
geveer twee uur. Neem een 
spiegeltje mee om onder het 
hoedje van de paddestoelen 
te kijken en een loep. Een do-
natie, richtlijn 2,50 euro voor 
volwassenen, wordt op prijs 
gesteld. Opgave vooraf is niet 
nodig. Foto: Paul ten Have.

Kabouterpad in de Tuin 
van Kapitein Rommel

Castricum - Van dinsdag 
18 tot en met vrijdag 21 ok-
tober kunnen kinderen tot 
circa tien jaar onder bege-
leiding deelnemen aan een 
speurtocht naar kabouters 
van 10.00 tot 15.00 uur. 
Op dinsdag en vrijdag wordt 
er voorgelezen in het tuin-
huisje en op woensdagmid-
dag is er de poppenkast-
voorstelling De tuinkabouter 

Gregorius van Hansje Veen. 
Optredens om 13.30 uur en 
14.30 uur. 
Op donderdag is de Stichting 
Samen Spelen aanwezig met 
een muziekspel over een fee 
en twee kabouters. Optre-
dens om 11.30 uur, 12.15 uur 
en 13.30 uur. Er zullen ook 
weer kabouterpannenkoek-
jes te koop zijn. Opgeven is 
niet nodig.

Muziek van Ditiswatutis 
in De Oude Keuken

Bakkum - Zondag 16 okto-
ber speelt Ditiswatutis in De 
Oude Keuken, eigenzinnige 
Nederpop met zang, contra-
bas en gitaar. Muzikale hel-
den, natuur en literatuur in-
spireren dit trio tot mooie Ne-
derlandstalige liedjes in aller-
lei muzikale stijlen met een 
eigen geluid en hier en daar 

een cover. Denk aan De Dijk 
of Acda en De Munnik. Di-
tiswatutis komt uit Alkmaar 
en bestaat uit Johan Dekker 
zang, Gerald van Rijsewijk 
contrabas en Willem Bulens 
gitaar. Vanaf 14.00 uur in De 
Oude Keuken op het terrein 
van Dijk en Duin, via de in-
gang aan de Zeeweg.

De Nationale Duurzame 
Huizen Route

Castricum - Wie in huis de 
nodige energiemaatregelen 
heeft getroffen, kan anderen 
helpen met de opgedane er-
varingen. Vanuit die gedach-
te doet de lokale energieco-
operatie CALorie samen met 
de gemeente Castricum mee 
aan de Nationale Duurzame 

Huizen Route op zaterdag 5 
en 12 november. Aan bewo-
ners van duurzame wonin-
gen in de gemeente Castri-
cum wordt gevraagd om mee 
te doen.

Of het nu gaat over de 
pas aangebrachte spouw-

muurisolatie, vloerisolatie, 
HR+(+)-glas, zonnepanelen, 
warmtepomp of het verhoog-
de comfort; elke ervaring is 
welkom.  Wie zijn huis duur-
zaam heeft gebouwd of ver-
bouwd of interessante toe-
passingen heeft, is uitgeno-
digd om mee te doen en dit 
huis twee zaterdagen open te 
stellen voor bezoek. 

Aanmelden kan via vivienne-
sanders@castricum.nl of te-
lefonisch: 14 0251.

Antonius blijft beschikbaar 
voor vluchtelingen

Castricum - De gemeente 
heeft de aangevraagde ver-
gunning voor vluchtelingen-
opvang in het voormalig An-
tonius Kindertehuis verleend, 
ook al is inmiddels duidelijk 
dat het COA hier vooralsnog 
geen vluchtelingen zal huis-
vesten.
Het COA wil het gebouw be-
schikbaar houden voor de 
opvang van vluchtelingen, 
mocht de situatie lande-
lijk weer veranderen. De ei-
genaar van het gebouw wil-
de de procedure graag voort-
zetten. De gemeente heeft 
daarom de vergunningaan-
vraag als gebruikelijk afge-
handeld. Belanghebbenden 
kunnen binnen zes weken te-
gen de verleende vergunning 
bezwaar maken. Het voor-
malig Antonius Kindertehuis 
werd gekocht door een pro-
jectontwikkelaar die hier een 

vakantie-accommodatie met 
zorg van wil maken. Omdat 
de procedure hiervoor naar 
schatting twee jaar in beslag 
neemt, kwam de nieuwe ei-
genaar met het COA (Cen-
traal Orgaan opvang Asiel-
zoekers) overeen dat deze 
het zou huren als Aanvullen-
de Opvanglocatie. Ook hier-
voor is een vergunning no-
dig, al is de aanvraagproce-
dure in dit geval eenvoudi-
ger omdat het om een tijde-
lijke afwijking op het bestem-
mingplan gaat.

Het Antonius blijft dus be-
schikbaar als opvanglocatie 
als landelijk de instroom van 
vluchtelingen weer zou toe-
nemen.
Wel wordt de duur van de 
opvang steeds korter: de ver-
gunning is verleend tot 1 ok-
tober 2018.

Groei 
Schiphol

Castricum _ De VrijeLijst 
wil dat alternatieven voor de 
verdere groei van Schiphol 
een vaste plek op de politie-
ke agenda krijgen. Raadslid 
Ron de Haan gaat woens-
dag 19 oktober op bezoek 
bij een onafhankelijke lob-
bygroep die hiervoor bijeen-
komt in Hoofddorp. Inwo-
ners die hem willen verge-
zellen kunnen dit laten we-
ten op rondehaan@devrije-
lijst.nl. De Haan is bezorgd 
over het uitblijven van een 
datum waaraan de luchtha-
ven kan worden gehouden 
om geluidhinder, vooral ge-
durende de nacht, te beper-
ken. Het gemeentebestuur 
van Castricum zegt dat ge-
meenten Schiphol niet kun-
nen dwingen een datum te 
noemen, waarop de luchtha-
ven met een defi nitieve op-
lossing voor de beperking 
van geluidhinder komt.

Tentoonstelling 
Limmen - Tot en met eind de-
cember is er een expositie met 
schilderijen en art-quilts van 
Christine Meerman te zien op de 
bovenverdieping van Rijksweg 
127 in Limmen. Deze lerares tex-
tiele werkvormen tekent, schil-
dert maakt beelden van spek-
steen en was die in brons wor-
den gegoten en ze werkt met 
stoffen, zoals art-quilten. De ex-
positie is te zien van dinsdag tot 
en met vrijdag van 9.30-17.30 uur 
en zaterdag van 9.30-16.30 uur.
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The Cast brengt Legally 
Blonde naar het theater 
Castricum - The Cast maakt 
zich op voor de nieuwe musi-
cal Legally Blonde. Alle tek-
sten en scènes zitten erin en 
de eerste doorloop tijdens 
het afgelopen repetitieweek-
end zag er veelbelovend uit. 
In de resterende maand kun-
nen de puntjes op de i ge-
zet worden, zodat het publiek 
zich kan verheugen op een 
sprankelende musical. Le-
gally Blonde is te zien in het 
Kennemer Theater op 17, 18 
en 19 november.

Regisseur Martijn Egelmeer 
kijkt met tevredenheid terug 
op de eerste volledige door-
loop: ,,Deze musical staat 
stevig in de steigers en dat is 
heel knap, want Legally Blon-
de is een technisch ingewik-
kelde voorstelling, met snel-
le decorwisselingen en gro-
te schakels tussen uitbun-
dig en ingetogen. Als regis-

seur geeft dat vertrouwen in 
het eindresultaat. Ik ben heel 
trots op The Cast als groep; 
ze gaan er allemaal voor: van 
hoofdrolspelers, bijrollen en 
dansers tot en met de chan-
geurs. De komende weken 
is het alleen nog bijschaven 
en zorgen dat de vaart erin 
blijft, maar dat gaat helemaal 
goedkomen”,  aldus Martijn.
De musical Legally Blon-
de is gebaseerd op de film 
met Reese Witherspoon. El-
le Woods, een knappe en 
blonde studente gaat haar 
ex-vriendje Warner achterna 
naar de rechtenfaculteit van 
Harvard. Na allerlei avontu-
ren laat zij zien dat ‘wettelijk 
blond’  zo gek nog niet is. 

Kaarten zijn te koop via de 
kassa van het Kennemer 
Theater in Beverwijk, tel. 
0251 221453 of via www.ken-
nemertheater.nl. 

Paddenstoelentocht
Castricum - De Paddenstoe-
lentocht is ook dit jaar weer 
georganiseerd door Wandel-
commissie Castricum. Op za-
terdag 15 en zondag 16 okto-
ber zijn er diverse routes uit-
gezet in het duingebied. Het 
grootste gedeelte is via on-
verharde paden waardoor de 
tocht voor rolstoelgebruikers 
minder geschikt is. 

Dit jaar zijn er routes uitgezet 
met de verschillende leng-
tes. Voor de doorgewinter-
de wandelaars zijn er routes 
van 20 en 25 kilometer. Maar 
ook voor de minder getrainde 
wandelaars en families met 

kinderen zijn er routes in de 
lengtes: 5, 10 en 15 kilome-
ter. Net als bij de avondvier-
daagse kunnen ook bij de-
ze wandeltocht medailles als 
herinnering besteld worden. 
Er kan vanaf 9.30 uur gestart 
worden vanuit Dorpshuis De 
Kern, Overtoom 15. De lopers 
voor de 20 en 25 kilometer 
kunnen starten tot 11.00 uur 
en de wandelaars voor overi-
ge afstanden kunnen starten 
tot 13.00 uur. 
Vergeet niet om een spiegel-
tje mee te nemen om onder-
weg de paddenstoelen ook 
aan de onderzijde te bekij-
ken. 

Castricum - Zaterdag 15 ok-
tober is de tweede kangoe-
roeklup bij Helios. Kinderen 
van vier tot en met zes jaar 
oud kunnen hier op speel-
se wijze kennismaken met 
korfbal. Zij ontwikkelen mo-
toriek, leren met elkaar sa-
menwerken en hebben voor-
al veel plezier. De training be-
gint met een gezamenlijk be-
ginspel. Vervolgens worden 
er groepjes gevormd en zal 
minimaal een begeleider per 
groepje een spelparcours af-
leggen. Tenslotte een eind-
spel, limonade en iets lek-
kers. Ouders/verzorgers kun-
nen de training bekijken. Van 
10.00 tot 11.00 uur. De trai-
ning vindt plaats op het He-
liosveld op sportpark Noord-
End. 

 Kangoeroeklup

Castricum - Met de col-
lecte van Fonds verstande-
lijk gehandicapten is binnen 
de CAL-gemeenten veel bij-
gedragen. In Castricum is 
4.381,67 euro opgehaald, in 
Akersloot 1.423,99 euro en in 
Limmen 813,05 euro. 

Collectant gemist? Op de 
website  www.fondsverstan-
delijkgehandicapten.nl kan 
online gedoneerd worden. 
Volgend jaar ook helpen bij 
de collecte in één van de 
CAL-gemeenten? Aanmel-
den bij Annemiek Schouten, 
06-10567541.

Opbrengst 
collecte 

Degelijke prestaties bij 
vier mijl van Groningen
Castricum - Drie TDR-at-
leten waren dit weekend af-
gereisd naar Groningen om 
daar de vier Engelse mijlen 
(6,4km) te lopen. De weers-
omstandigheden zorgden 
ervoor dat het dit jaar geen 
snelle editie was, maar de 
onderlinge strijd was er niet 
minder door. De drie mannen 
waren goed voor een top tien 
notering bij de Nederlanders.

Hoewel de temperatuur pri-
ma was, zorgden enkele bui-
en ervoor dat de straatstenen 

niet meer snel waren. Mi-
chel Butter, Ronald Schröer 
en Edwin de Vries kozen  
om in de beginfase mee te 
gaan met de kopgroep. But-
ter liep een zeer aanvallen-
de race maar moest de kop 
halverwege de wedstrijd la-
ten gaan. 
Na een zwaar tweede deel fi-
nishte Butter als derde Ne-
derlander in een tijd van 
18’30”. Schröer en De Vries 
moesten de kop iets eerder 
laten gaan en liepen respec-
tievelijk 18’52” en 19’05”. 

Castricum - Een groot aan-
tal ouders van de Visser ´t 
Hooft school heeft de afge-
lopen weken er alles aan ge-
daan om het thema van de 
kinderboekenweek ¨Voor al-
tijd jong¨ op het schoolplein 
gestalte te geven. 

Het grote kleuterspeelplein 

werd voorzien van nieuwe 
speelmogelijkheden zoals 
een weg, hinkelbaan, cijfer-
boom, knikkerbaan, boom-
pje verwisselen, verspringen 
uitgevoerd in frisse en aan-
sprekende kleuren. Binnen-
kort zal ook het grote school-
plein voor de oudere kinde-
ren aangepakt worden. 

Lieke is het honderdste 
meisje bij Vitesse ‘22

Castricum - Zaterdag 8 
oktober, tijdens de open 
dag van de mini-pupillen, 
is Lieke Sprenkeling ge-
huldigd als het honderdste 
meisje bij Vitesse ’22. Een 
bijzondere mijlpaal in de 
geschiedenis van de club 
en een leuk moment voor 
de zesjarige Lieke.  

Naast clown Alfredo was 
voorzitter Hans Kaandorp 
aanwezig om Lieke in het 
zonnetje te zetten.  Ze kreeg 
een toespraak en bloemen 
en voor alle kinderen was er 
een lekkernij en een bon voor 
een ijsje bij De Roset, hoofd-
sponsor van Vitesse ‘22. 

Het damesvoetbal bij Vites-
se heeft een behoorlijke ge-
schiedenis, die teruggaat 
naar het seizoen 94/95, als 

DVC, Dames Voetbalvereni-
ging Castricum, zich aansluit 
bij de club. Dat liep niet soe-
pel en het team werd weer 
opgeheven. In 2004 werd ge-
start met een meiden B- en 
een meiden D-team. Elk sei-
zoen komen er nieuwe leden 
bij en vanaf 2013/1014 is er 
voor het eerst weer een vrou-
welijk vlaggenschip: Dames 
Senioren 1. 

Bij Vitesse ’22 kan er binnen 
elke leeftijdsklasse in een 
meidenteam gevoetbald wor-
den. Alleen de jongste kinde-
ren voetballen tot dusver uit-
sluitend gemengd.  Elke don-
derdagavond kunnen vrou-
welijke 25 -plussers recrea-
tief voetballen.
Ook voetballen? Doe een 
aantal trainingen vrijblijvend 
mee.  
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Open Podium in de 
Zwaan op 22 oktober

Uitgeest - Iedereen komt 
er graag, het Open Podium 
bij De Zwaan Cultureel. Zo-
wel de optredende artiesten 
als de bezoekers roemen het 
Open Podium om zijn gezel-
ligheid, laagdrempeligheid 
en ongedwongen sfeer. Men 
geniet onder het genot van 
een kop koffie of een borrel-
tje van de afwisselende op-
tredens.
Zaterdag 22 oktober verzor-
gen voor u het programma:
- Stefan Lerz, gitaar/zang en 
Jos Leijen mondharmonica: 
Fingerstyle blues
- Blue: gitaar en zang Cin-
dy Korsse, rustige mooie en 

soms zielige liedjes. 
- Melodeon: 8x accordeon: 
Bekende en minder bekende 
Spaanse melodieën. 
- The Visitors: Akoestische 
folk, country uit jaren 60 en 
70 
- Dick Pels (zie foto): singer/
songwriter: Komt liedjes van 
zijn onlangs gepresenteer-
de CD ‘Crosspath’ zingen en 
spelen.
- Brago: Klein koortje van 5 
personen: a capella gezon-
gen liedjes uit De Balkan.
De optredens zijn in wille-
keurige volgorde. 
De aanvang is 20.30 uur, toe-
gang als altijd gratis.

Kom griezelen op 29 oktober
Halloween in De Zien

Uitgeest - Zwembad De 
Zien en Scouting Uitgeest or-
ganiseren op zaterdag 29 ok-
tober voor alle kinderen uit 
de groepen 4 tot en met 8 het 
Halloweenfeest.
Er verzamelen zich dit jaar 
weer enge en angstaanja-
gende figuren bij Zwembad 
De Zien. Je kunt jouw toe-
komst laten voorspellen door 
een waarzegster, gillen bij 
een griezelfilm en je de stui-
pen op het lijf laten jagen 

in het doodenge spookhuis. 
Durf jij het aan?
Tijdens de Halloween-avond 
is De Zien van 19 tot 21 uur 
open. Entree is drie euro, in-
clusief een glaasje mysteri-
euze toverdrank. Je kunt je 
aanmelden voor 26 oktober 
via de website www.zwem-
bad-dezien.nl. En neem ge-
rust je ouders mee. Zij mo-
gen gratis naar binnen, er is 
ook voor hen lekkers in de 
kantine te verkrijgen.

Oktober jeansmaand bij Blue World
Castricum - De hele maand 
maand oktober is het weer 
jeansmaand bij Blue World in 
Castricum.

Blue World, bekend om zijn 
uitgebreide assortiment in 
dames- en herenjeans van 
ondermeer de merken G Star, 
PME Legend, Replay, Scotch 
& Soda, Replay, Jack and 
Jones Premium, Supertrash, 
Maryley en Maison Scotch, 
geeft bij elke broek die u de-
ze maand nog koopt een ca-
deautje weg. 
U mag kiezen tussen een he-

renboxershort van het Merk 
Muchachomalo ter waarde 
van 25 euro of een dames 
“verassingspakketje” met 
hierin een armbandje van 
Gooise Frutsels, een box oog-
schaduw van het merk W7 en 
een nagellakje. 

Nieuw dit jaar voor de da-
mes en heren zijn de hyper-
flex jeans van het Italiaan-
se merk Replay. Een stof met 
heel veel flexibiliteit waar-
door het draagcomfort nog 
meer verbeterd is! Ook nieuw 
is de lengte 36, welke Scotch 

en Soda vanaf dit seizoen 
aan hun assortiment heb-
ben toegevoegd. En zoals u 
waarschijnlijk al via de media 
heeft vernomen, heeft PME 
Legend op navolging van de 
Aviator, Bare Metal en Com-
mander, een nieuw model 
gelanceerd; de Skymaster! 
Naast de al bekende model-
len is dit nieuwe model ver-
krijgbaar in twee kleuren. 
Dus alle reden om deze 
maand nog een nieuwe jeans 
te scoren bij Blue World, Win-
kelcentrum Geesterduin 26-
28 in Castricum.

G-STAR  |   REPLAY  |   PME  |   SCOTCH & SODA  |   SUPERTRASH
JACK AND JONES PREMIUM  |   MARLEY  |   MAISON SCOTCH

J E A N S M A A N D

O K T O B E R

GEESTERDUIN 26-28 • CASTRICUM 

www.blueworld.nl

De hele maand oktober ontvangt u 
bij aankoop van:
* een herenjeans, een GRATIS 
  boxershort t.w.v. 24,95.
* een damesjeans, een GRATIS 
 surprise pakket t.w.v. 19,95.

(deze aktie is niet geldig op broeken van de jeansmarkt)

* een herenjeans, een 
  boxershort

GET A FREE

 
MUCHACHOMALO 

BOXERSHORT!
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FC Uitgeest ‘zelfvertrouwt’ 
zich steeds meer

Uitgeest - Toegegeven, de 
samenstellers van de Dikke 
van Dale krabben zich ach-
ter de oren bij het lezen van 
de bovenstaande kop. Toch 
drukt het precies uit wat er 
op dit ogenblik met het vlag-
genschip van FC Uitgeest ge-
beurt. Het team heeft inmid-
dels na zes wedstrijden zo-
veel zelfvertrouwen getankt 
dat het ook op momenten dat 
opgelegde kansen gemist 
worden en de tegenstander 
gevaarlijk is, volledig de regie 
in handen houdt. Zelfvertrou-
wen, een raar, bijna ongrijp-
baar fenomeen in de sport, 
maar oh zo’n belangrijk ver-
schil tussen winnen en ver-
liezen. FC Uitgeest heeft “’t” 
en pakt daardoor punten. 
KFC weet dat sinds afgelo-
pen zondag. Met 0-3 kwam 
de thuisploeg uiteindelijk nog 
genadig weg.
FC Uitgeest startte in de ge-
bruikelijk opstelling van de 
laatste weken. Na een in-
drukwekkende minuut stilte 
in verband met het overlijden 
van een gewaardeerd vrij-
williger bij de thuisclub, was 
het na het eerste fluitsignaal 
van scheidsrechter Tjong A 
Hung direct FCU dat het doel 
zocht van de overigens uit-
stekend keepende Snip van 
KFC. Kansjes waren het ge-
volg maar ook KFC liet zich in 
die fase niet onbetuigd.
In de 18e minuut kwam 
groengeel verdiend op voor-
sprong dankzij Lester Half na 
een fraaie “splitting pass” van 
Kick Smit. Het lukte FCU ver-
volgens maar niet om verder 
afstand te nemen. Hoe ha-

chelijk dat was bleek in de 
30e minuut toen spits Tava-
res ineens oog in oog stond 
met keeper Sven Koning. Die 
zette zijn meest wrede grijns 
op waarna de speler pardoes 
in de benen van “King” Sven 
schoot. De tweede waar-
schuwing volgde in de 40e 
minuut toen de bal na een 
scrimmage voor het doel van 
FCU gelukkig net over het 
doel ging. Na rust ging KFC 
nog verbetener op jacht naar 
de gelijkmaker. Bijna kre-
gen ze hun zin want het was 
meer geluk dan wijsheid toen 
in de 56e minuut de bal door 
Pas tegen de paal werd gelo-
pen in plaats van in het doel. 
Gelukkig steekt het centrale 
verdedigingsduo Stan Vrou-
we en de vandaag weer “on-
opvallend sterk” spelende Ti-
nus Putter in goede doen 
waardoor verdere schade 
achterwege bleef.
In de 68e minuut viel dan ein-
delijk de beslissing. Een goed 
lopende aanval via Yeboah 
Augustine en Lester Half 
bracht de bal bij de meegelo-
pen Jorn Brouwer. 0-2 Daar-
na was het alleen maar FCU 
dat de klok sloeg. De gast-
heren werden in de fase 
die volgde overlopen en het 
wachten was op meer tref-
fers. Maar juist in deze mo-
menten van de wedstrijd liet 
FC Uitgeest een klein teken 
van zwakte zien door een 
aantal honderd procent kan-
sen niet te benutten.  Me-
de daardoor en ook vanwe-
ge goed keeperswerk van 
Snip duurde het nog tot de 
93e minuut voordat de 0-3 op 

het scorebord kwam. Maar 
dat was er ook één uit het 
boekje. De goed mee opge-
komen Nayschel Marchena 
leverde een puike voorzet af 
die prachtig werd binnenge-
lopen door invaller Romario 
Aroma.0-3
Door het verlies van Kol-
ping Boys is FC Uitgeest nu 
de eenzame koploper in de 
tweede klasse A en bezit het 
nog de ongeslagen status. 
Hoe “zelfvertrouwd” dat is 
blijkt wel uit het zelfvertrou-
wen van  trainer Florian Wolf 
die denkt dat het beste van 
FC Uitgeest nog moet komen. 
Kijk, daar houdt De Afvallen-
de Bal van. Volgende week 
thuis tegen ZAP “meer”. (De 
Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Koning, de 
Jong, Vrouwe, Putter, Mar-
chena, E.Sinnige, Brouwer, 
Smit (87e Duijn), Olgers 
(66e de Wit), Yeboah (80e 
Aroma), Half.

Tinus Putter: opvallend goed

Zaterdag 15 oktober meisjes:
FC Uitgeest MO19:1-Medemblik MO19-1  14:30
FC Uitgeest MO17:1-JVC MO17-1  14:30
FC Uitgeest MO17:2-Vitesse 22 MO17-1  11:00
SVA MO15-1-FC Uitgeest MO15:1  13:00
FC Uitgeest MO15:2-Foresters de MO15-1  13:00
ADO ‘20 MO13-1- FC Uitgeest MO13:1  11:15
FC Uitgeest MO13:2-DEM MO13-1  10:00
FC Uitgeest MO11:1-Vitesse 22 MO11-1  10:15
FC Uitgeest MO11:2-Reiger Boys MO11-1  09:00

Jongens:
Zaanlandia JO17-1 -FC Uitgeest JO17:1  13:15
WSV 30 JO17-2 -FC Uitgeest JO17:2  16:15
FC Uitgeest JO17:3 -Kolping Boys JO17-6  14:30
Vitesse 22 JO17-3 -FC Uitgeest JO17:4  12:00
SVA JO16-1 -FC Uitgeest JO16:1  14:45
FC Uitgeest JO16:2 -SDOB JO16-1  14:30
Zwanenburg JO15-1 -FC Uitgeest JO15:1  14:30
Fortuna Wormerv. JO15-2 -FC Uitgeest JO15:2  12:00
FC Uitgeest JO15:3 -V.V. Bergen JO15-3  13:00
Purmerland JO14-1 -FC Uitgeest JO14:2  11:45
Bloemendaal JO13-1 -FC Uitgeest JO13:1  11:00
DEM JO13-2 -FC Uitgeest JO13:2  08:45
FC Uitgeest JO13:3-Sporting Krommenie 
JO13-2  11:30
FC Uitgeest JO13:4 -Foresters de JO13-5  11:30
ODIN 59 JO13-4 -FC Uitgeest JO13:5  10:00
SVA JO12-1 FC -Uitgeest JO12:1  10:00
FC Uitgeest JO12:2 -Reiger Boys JO12-2  09:00
FC Uitgeest JO11:1 -LSVV JO11-1  13:00
Vitesse 22 JO11-2 -FC Uitgeest JO11:2  09:45
FC Uitgeest JO11:3 -Foresters de JO11-3  11:30
FC Uitgeest JO11:4 -Blauw Wit (W) JO11-1  10:15
AFC 34 JO11-4 -FC Uitgeest JO11:5  10:15
DEM JO11-7 -FC Uitgeest JO11:6  08:30
HBC JO11-6 -FC Uitgeest JO11:7  08:30

Foresters de JO10-1 -FC Uitgeest JO10:1  08:45
FC Uitgeest JO10:2 -DEM JO10-2  10:15
Buiksloot JO10-2 -FC Uitgeest JO10:3  10:30
Fortuna Wormerv. JO10-2 FC Uitgeest JO10:4 1 0:00
SVA JO9-1 FC -Uitgeest JO9:1  08:30
Kolping Boys JO9-3 -FC Uitgeest JO9:2  11:30
Castricum JO9-6 -FC Uitgeest JO9:5  09:00
FC Uitgeest JO9:6 -Vitesse 22 JO9-6  09:00
FC Uitgeest JO8:1 -Blokkers De JO8-1 0 9:00
FC Uitgeest JO7:1  08:45
FC Uitgeest Trainingsgroep  09:00
G-team:
FC Uitgeest G1 (zat) -Bloemendaal G1 (zat)  11:30

Zondag 16 oktober dames:
FC Uitgeest VR1 ST -WSV 30/Jisp VR1  10:30

Senioren:
FC Uitgeest 1 -ZAP 1  14:00
FC Uitgeest 2 -Hercules 2  11:00
FC Uitgeest 3 -Rijp (de) 2  10:30
FC Uitgeest 4 -Vitesse 22 4  10:30
Foresters de 5 -FC Uitgeest 5  14:00
Vitesse 22 6 -FC Uitgeest 6  11:00
FC Uitgeest 7 -Hercules Zaandam sc 8  13:00
FC Uitgeest 8 -Meervogels 31 5  13:30
KSV 5- FC Uitgeest 9  14:00
FC Uitgeest 10 -FC Uitgeest 12  13:00
FC Uitgeest 11 -ADO ‘20 10  10:30
FC Uitgeest 10 F-C Uitgeest 12  13:00
Kon. HFC 8 -FC Uitgeest 13  14:00

Jongens:
FC Uitgeest JO19:3 -Jong Holland JO19:1  13:00
Hoofddorp s.v. JO19:3 -FC Uitgeest JO19:4  11:00
Swift JO19:1 -FC Uitgeest JO19:1  12:30

Uitgeest - Stormvogels deed 
zichzelf zondag geen dienst 
door tegen OKV geen pun-
ten te pakken. De Uitgees-
ters hebben het niet getrof-
fen met de zware poule inde-
ling na de promotie naar de 
derde klasse,  maar zouden 
bij winst aansluiting kunnen 
vinden in de middenmoot. 
Een nederlaag zou de ploeg 
steviger in de onderste regi-
onen drukken.
Stormvogels kwam fel uit de 
startblokken en wist door 
een benutte straftworp van 
Gerard Valkering op voor-
sprong te komen. Dat dit een 
van de laatste wapenfeiten 
van de eerste helft zou zijn 

was op dat moment nog niet 
te bevroeden. De Uitgeesters 
lieten zich vervolgens simpel-
weg van het veld spelen. Trai-
ner coach Ton van Duijn ver-
beet zich langs de zijlijn; wat 
hij zag was inspiratieloos, 
zonder enige bezieling, een 
volledig gebrek aan scherpte 
en een waanzinnig contrast 
met de opdracht waarmee hij 
zijn ploeg het veld instuurde. 
Dat zijn ploeg bij rust tegen 
een 10-3 achterstand aan-
keek was ronduit een bla-
mage.  Met ingetogen woede 
sprak hij zijn formatie toe om 
in ieder geval een fatsoenlij-
ke tweede helft neer te zet-
ten, de achterstand was in-

     Korfbalflits
       Stormvogels

middels te groot om nog aan 
een overwinning te kunnen 
denken.  
De boodschap was duidelijk 
en Stormvogels ging op zoek 
naar eerherstel. Dit lukte aar-
dig en er sprankte zelfs enige 
hoop om met heel veel geluk 
nog een puntje uit het vuur te 
slepen. Onze dorpsgenoten 
wisten tot op 2 punten van de 
ploeg uit Oostzaan te komen, 
maar konden helaas de aan-
sluiting niet vinden. “Het lijkt 
wel alsof er angst in de ploeg 
sluipt op het moment dat we 
terug in de wedstrijd kunnen 
komen”, aldus Van Duijn. Zijn 
ploeg liet  zich defensief bin-
nen een paar minuten weer 
gemakkelijk  in de luren leg-
gen zodat OKV kon blijven 
leunen op de voorsprong. 
Stormvogels verloor uiteinde-
lijk met 20-16, maar bovenal 
van zichzelf door een schan-
dalig slechte eerste helft. 

Aandrijfstang gemaal 
raakt oververhit

Uitgeest - De brandweer 
van Uitgeest werd dinsdag 
4 oktober rond half 6 ge-
alarmeerd voor een brand-
gerucht aan het Klein Dorre-
geest in Uitgeest. Ter plaatse 
bleek een aandrijfstang van 
een gemaal naast de Dorre-
geester Molen oververhit te 
zijn geraakt.
De brandweer heeft de aan-
drijfstang gekoeld en met 

water en met behulp van 
warmtebeeldcamera`s geke-
ken of de temperatuur gezakt 
was. Ook de nieuwe tankwa-
gen van brandweer Uitgeest 
werd gealarmeerd maar kon 
vlak na aankomst terug naar 
de kazerne. Na een goed half 
uur koelen konden ook de 
rest van de vrijwilligers te-
rug naar de kazerne. (bron: 
www.112-uitgeest.nl)



Kinderboekenweek op De Wissel 
geopend met zang en dans

Uitgeest - Woensdag 5 ok-
tober opende de hele Wissel 
de Kinderboekenweek geza-
menlijk op het plein. De kin-
deren zongen en dansten dat 
het een lieve lust was!
Het thema van de week en 
van het lied is “Voor altijd 
jong”. Op school wordt in de 
klassen op verschillende ma-
nieren aandacht besteed aan 
de Kinderboekenweek.
Er komen opa’s en oma’s 
voorlezen of praten over hun 
hobby’s en sport. Er komt 
zelfs een opa met een vracht-
wagen naar de school. Alles 
met het doel kinderen te le-
ren dat opa’s en oma’s ook 
nog jong zijn en midden in 
het leven staan!

Voorheen bekend als Samuel Eddy

Eamonn McCormack 
komt naar Uitgeest
Uitgeest - Blues/Rock-ar-
tist, Eamonn McCormack uit 
Ierland (voorheen bekend 
als Samuel Eddy) komt zon-
dag 16 oktober op uitnodi-
ging van de organisatie van 
het jaarlijkse festival Lakesi-
de Blues zondag 16 oktober 
naar Uitgeest. Hij treedt op 
van 16.30 tot ca. 20.00 uur in 
Café Buena Sera op de Lan-
gebuurt 14.
Eamonn McCormack werd 
geboren in 1962 in Dublin, 
Ierland. Begon op een akoes-
tische gitaar toen hij de leef-
tijd van 10 jaar had bereikt en 
speelde voornamelijk in ker-
ken en op thuislocaties.
Zijn eerste elektrische gi-
taar werd aangeschaft toen 
hij 14 jaar was en toen werd 
door hem muziek van  Slade, 
Sweet, Chuck Berry en The 
Rolling Stones ten gehore ge-
bracht in buurthuizen en op 
garagefeesten. Omdat deze 
groeiende virtuoos zeer geïn-
spireerd werd door onder an-
dere B.B. & Freddie King, Ste-
vie Ray Vaughan, Roy Bucha-
nan en Albert Collins, vertrok 
hij in 1983 naar de U.S.A. al-
waar in 19 staten werd op-
getreden. Na nog een perio-

de waar heel wat gejammed 
werd met o.a. J.J. Cale, John-
ny Winter en The Heath Bro-
thers, keerde hij terug naar 
Ierland.
Vanaf 1991 speelde Eamonn, 
(toen onder de naam Samu-
el Eddy) regelmatig het dak 
er af bij jongerencentrum “de 
Kajuit” in Uitgeest. Dus ve-
le jongeren uit die tijd (en nu 
dus tussen de 40 en 50 jaar 
), zullen hem nog wel herin-
neren. 

En het begon met Aak.....
Historisch uitje voor 
Uitgeestse vrijwilligers
Uitgeest - De gemeente Uit-
geest en Stichting Welzijn 
Castricum bieden vrijwilli-
gers uit Uitgeest een boeien-
de lezing als dank je wel voor 
het fantastische werk dat zij 
verzetten in de gemeente. 
Op zaterdag 5 november van 
13.30 tot 15.30 uur is archeo-
loog Jan de Koning in Dorps-
huis De Zwaan present. Hij 
blikt terug op de opgravin-
gen in Uitgeest/Dorregeest 
en vertelt wetenswaardighe-
den over het leven van wel-
eer: in het land van Aak. Aak 
is het negenjarig jongetje, dat 
twee eeuwen voor Christus 
bij Dorregeest werd begra-
ven. Hij werd in 1981 onver-
wacht teruggevonden tussen 
talrijke nederzettingssporen. 
Aak is gereconstrueerd en 
staat nu in Huis van Hilde in 
Castricum. Maar wie was hij 
eigenlijk en waarom lag hij 
op die plaats in Dorregeest 
begraven? Recentelijk is het 
onderzoek naar Aak en de 

vele andere vondsten in Dor-
regeest voltooid. Een interes-
sante lezing over Aak en zijn 
tijdgenoten! In de pauze wor-
den de vrijwilligers getrak-
teerd op koffi e/thee en taart. 
Aanmelden kan via www.vrij-
willigers-bedankt.nl of door 
contact op te nemen met 
Stichting Welzijn Castricum 
op werkdagen van 9.00 tot 
12.30 uur: telefoon 0251 65 
65 62.

Uitgeest - De eerste helft van 
het seizoen is achter de rug. 
Team 1 staat op een goede 2e 
plek in de tweede klasse, hun 
hebben hun laatste wedstrijd 
6-4 weten te winnen. Die-
men 1 moetst zijn meerdere 
erkennen. Deze keer zonder 
Henk Spoelstra wisten Victor 
Tchernov, Martin van Veen en 
Patrick Schuddeboom ieder 2 
van hun 3 enkels te winnen.
Team 2 heeft zich, na de laat-
ste wedstrijd ook 6-4 we-
ten te winnen, op de 4e plek 
van de derde klasse weten te 
plaatsen. Renee van Buren 
en Patrick Rasch wisten ieder 
twee enkels te winnen, Bil-
ly Fatels won er een en hielp 
samen met Patrick voor het 

laatste puntje door de dubbel 
te winnen.
Team 3 staat ook op een 2e 
plek in de 5e klasse. Er is gro-
te kans dat ze gaan promo-
veren. Hun laatste wedstrijd 
hebben ze 5-5 gelijk ge-
speeld. Nico Baltus en Ma-
rijn van Kampen wisten een 
enkel te winnen en Jelle van 
Werkhoven won er twee. Ni-
co en Jelle wisten ook de 
dubbel te winnen.
Team 4 staat op een goe-
de 3e plek, het lijkt erop dat 
ze als tweede kunnen eindi-
gen.Ook hun sloten de helft 
af met een 5-5 gelijkspel te-
gen Tazano 96 6. Huib van 
Leeuwen en Roger Schud-
deboom wonnen ieder 2 en-

     Tafeltennisnieuws
kels en Eugenie Rasch zorg-
de voor het laatste puntje.
In de duo-competitie staat 
Uitgeest 1 aan kop Uitgeest 
2 staat op de derde plek. Uit-
geest 1 heeft in hun laat-
ste partij 4-1 Patrios 1 ge-
wonnen, welke hun nu met 3 
punten verschil op plek twee 
najagen.
Donderdag was ook de eer-
ste gratis jeugdtraining. De 
jonge meiden en jongens 
kunnen hier kennis maken 
met het tafeltennis en trainen 
natuurlijk ook voor de US 
Cup die op 30 oktober in de 
gymzaal van OBS de Wissel 
gehouden wordt. De training 
werd succesvol door meer 
dan 20 jongeren bezocht.
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Burgemeester naar diamanten 
echtpaar Schoenmaker
Op de zestigste verjaardag van hun kerkelijke huwelijksinzegening ging 
burgemeester Wendy Verkleij donderdag 6 oktober op bezoek bij de heer 
en mevrouw Schoenmaker-van der Wielen. De burgemeester verraste de 
85-jarige Uitgeesters in hun woning aan de Wethouder Twaalfhovenstraat 
met een feestboeket in herfstkleuren.

Zonder de Tweede Wereldoorlog was het er waarschijnlijk niet van geko-
men. Het winkelpand in Rotterdam waar de vader van Gerard Schoenma-
ker werkte werd bij een bombardement verwoest. Er was nog één andere 
winkel in het bedrijf: in Amsterdam. Zo verhuisde het gezin Schoenmaker 
naar de hoofdstad, waar Gerard jaren later Louise van der Wielen zou ont-
moeten. Die daar vanuit het Gelderse Hedel heen trok vanwege haar vak: 
kinderverzorging.

In februari 1956 trouwden ze voor de wet. ‘We moesten wel, want dat 
was de enige manier om aan een woning te komen.’ Dat werd een eenka-
merwoning zonder wasgelegenheid aan de Bloemgracht, tegenover het 
Anne Frankhuis. Het kerkelijk huwelijk op 6 oktober in de Mozes en Aä-
ronkerk was voor het kersverse echtpaar pas het ware feest. Dat hebben 
ze dan ook onlangs voor de zestigste keer groots gevierd, met een gezel-
schap van liefst 112 personen, beginnend met een heilige misviering en 
voortgezet in een zaal van De Slimp.

De heer Schoenmaker heeft tot zijn zeventigste gewerkt in de administra-
tie en boekhouding. Eerst voor een baas, daarna voor zichzelf. Met als 
werkadres de eigen woning aan de Wethouder Twaalfhovenstraat, waar-
heen het jonge gezin in 1960 verhuisde toen het met twee kinderen in 
een ruimte van vijf bij vijf aan de Bloemgracht toch wel erg krap werd. 
Mevrouw Schoenmaker hielp vele jaren mee in de boekhouding en daar-
naast verzetten ze samen een vracht vrijwilligerswerk in woningbouw, 
gezinszorg, kerk en bejaardenwerk. Het leverde hem twee hoge kerke-
lijke onderscheidingen op en haar één. En niet te vergeten een ware zee 
aan wenskaarten voor hun diamanten bruiloft.

Samen met zoon en dochter, vier kleinzoons, twee kleindochters en een 
achterkleinzoon zijn de krasse Uitgeesters vast van plan er nog jaren van 
te genieten.

Ophaaldata gft-afval
In week 42 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 17 oktober
De Kleis en Waldijk: woensdag 19 oktober
De Koog: donderdag 20 oktober
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 21 oktober

BUrgerlIjKe StanD
geBOren
Zoë de ruijter, dochter van S.M. Hoog-
land en F.M. de ruijter
HUWelIjK
j. Pina en S.Y. Koster
geregIStreerD PartnerSCHaP
j. Sanchez Iglesias en D.M. gerritsma

getrOUWD
W. Brummel en M.K. ŻZywicka
P. Krijt en K. Onclin
j.P.j. Oud en j. eliens
OVerleDen
mw. j.F.M. nijman-Kruijenaar, 
echtgenote van j.P. nijman, 76 jaar

Ter afsluiting gingen inwoners, raadsleden en vertegenwoordigers van 
organisaties met elkaar in gesprek tijdens de informatiemarkt in de hal 
van het gemeentehuis (foto: gemeente Uitgeest)

‘Subsidiemarkt’ met sociale partners
Maandagavond 3 oktober opende wethouder Antoine Tromp een bijzon-
der evenement in het gemeentehuis van Uitgeest: de subsidiemarkt So-
ciaal Domein. Een mooie kans voor inwoners en raadsleden om kennis 
te maken met een aantal maatschappelijke partners van de gemeente. 
Aanwezig waren Socius, Sociaal.nl, MEE & de Wering, Inova en MaatjeZ.

De maatschappelijke organisaties presenteerden in zogenaamde ‘pit-
ches’ van vijf minuten wat zij doen voor Uitgeest en wat hun plannen 
zijn voor de toekomst. Alle partijen gaven aan zich op hun terrein in te 
zetten voor het versterken van de zelfredzaamheid en het eigen net-
werk van de cliënten. Ook gaven de organisaties aan de onderlinge sa-
menwerking te verbeteren.

Woninginbraken stoppen we samen
Op vrijdag 14 oktober rijdt een preventieteam in herkenbare ‘Buurtauto’s 
Stop Woninginbraken’ door Uitgeest. Het team bezoekt straten waar de 
afgelopen tijd inbraken zijn gemeld. Daar gaan zij in gesprek met bewo-
ners en geven gratis voorlichting over een betere beveiliging van hun wo-
ning en het verkleinen van de kans op inbraak. De adviseurs geven ook 
uitleg over het herkennen en melden van verdachte situaties.

De gemeente Uitgeest is een van de gemeenten die samen met politie en 
Openbaar Ministerie meedoen aan het project ‘Buurtauto Stop Woningin-
braken’. Voor deze uitvoering zijn alleen preventieadviseurs van ISA Secu-
rity actief. Indien u wordt benaderd door een ander beveiligingsbedrijf is 
dat niet namens de gemeente Uitgeest. 

Wat kunt u zelf doen?
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk, goede buitenverlichting en laat niet  
 via sociale media weten dat u op vakantie bent
• Bel 112 bij verdachte situaties
• Doe altijd aangifte
• Registreer uw goederen; dit maakt het makkelijker uw spullen op te  
 sporen en aangetroffen goederen terug te bezorgen
• Zonder heler geen steler. Kijk op stopheling.nl of een product niet als  
 gestolen geregistreerd staat.
• Wees alert op babbeltrucs aan de deur
 
Voor meer tips kijkt u op www.maakhetzeniettemakkelijk.

Burgemeester Wendy Verkleij met het diamanten echtpaar 
Schoenmaker (foto: gemeente Uitgeest)
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