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Prof. mr. Pieter van Vollenhoven opent gerestaureerd fort

Uitgeest - Hoog bezoek in 
Laag-Holland: Professor Mr. 
Pieter van Vollenhoven, am-
bassadeur van de Stelling 
van Amsterdam, opende 4 
oktober het gerestaureerde 

en herbestemde Fort K’IJK bij 
Krommeniedijk.
Het fort is onderdeel van het 
UNESCO Werelderfgoed de 
Stelling van Amsterdam. Pro-
fessor Mr. Pieter van Vollen-

hoven onthulde de gevelba-
nieren van het fortgebouw 
en zei blij te zijn met de nieu-
we bestemming van het fort. 
Hij roemde de manier waarop 
de provincie Noord-Holland 
zich inzet om herbestem-
ming voor forten te vinden: 
“Ik vind het een vreugde om 
hier te zijn. Zonder (her)be-
stemming is een monument 
‘ten dode opgeschreven’,” al-
dus prof. mr. Pieter van Vol-
lenhoven. “Daarnaast is het 
een plek geworden voor au-

tistische jongeren om zich 
verder te ontwikkelen, het is 
mooi dat je zo’n combinatie 
vindt,” zei hij over de func-
ties die het fort nu heeft. “Ik 
zou er zelf nooit opgekomen 
zijn.” Professor mr. Pieter van 
Vollenhoven zet zich in voor 
het behoud van monumenten 
en voor natuurontwikkeling. 
Eerder deed hij dat als voor-
zitter van het Nationaal Res-
tauratiefonds en van het Na-
tionaal Groenfonds. Nu is de 
heer Van Vollenhoven voor-
zitter van de Commissie Her-
bestemming Monumenten 
en van de Commissie Reali-
satie Natuurverkiezing.
 
Na zeven jaar voorbereiding 
en anderhalf jaar restaura-
tie, begint het Fort bij Krom-
meniedijk een tweede le-
ven. Fort K’IJK bevat niet al-
leen een belevingscentrum, 
maar ook duurzame woon- 
en trainfaciliteiten voor au-
tistische jongvolwassenen. 
Gedeputeerde Joke Geld-
hof, verantwoordelijk voor 
de Stelling van Amsterdam, 
is tevreden met wat er is be-
reikt met het gerestaureer-
de fort. “Ik ben trots op Fort 
K’IJK. Het is het eerste fort 

in Nederland met een zorg-
functie, en dat maakt het ex-
tra bijzonder! Samen heb-
ben wij dit herbestemmings-
proces tot een mooi resultaat 
gebracht. Dit fort is een uniek 
voorbeeld van een waarde-
volle herbestemming met 
een goede balans tussen re-
creatie, natuur en een gloed-
nieuwe zorgfunctie voor jong 
volwassenen.”

Fort K’IJK is mogelijk ge-
maakt door een samenwer-
king van de provincie Noord-
Holland, Landschap Noord-
Holland, Stadsherstel Am-
sterdam en De Heeren van 
Zorg. Een voormalige fort-
wachterswoning is gerestau-
reerd naar ontwerp van de 
bekende architect Piet Hein 
Eek. In het belevingscentrum, 
ontworpen door Tinker Ima-
gineers, krijgen bezoekers 
informatie over de natuur en 
het strategische landschap 
van de Stelling van Amster-
dam. Het belevingscentrum 
is vanaf 11 oktober 2017 te 
bezoeken op woensdag tot 
en met zondag van 10.00 tot 
14.00 uur. Meer informatie is 
te vinden op www.fortkijk.nl. 
(foto’s: Ger Bus)
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Verdeeldheid.... Die stemming overheerst momenteel in Uitgeest. Veel mensen zijn blij dat de plannen om op het ijsbaanterrein een IKC te bouwen van de baan 
zijn. Anderen vinden het onvoorstelbaar wat op de laatste gemeenteraadsvergadering is gebeurd en zijn juist heel boos dat die plannen verworpen zijn door de on-
verwacht ontstane meerderheid van de oppositiepartijen. Zowel voor- als tegenstanders klommen weer in de pen. De zeven brieven op deze twee pagina’s geven 
de verdeeldheid duidelijk weer en laten zien dat deze verdeeldheid de gemoederen behoorlijk bezighoudt. Hierover is men in ons dorp nog lang niet uitgepraat!

Uitgeest in de 21e eeuw? Gemiste kans
Het College van Uitgeest 
was goed op weg met de 
vooruitgang van Uitgeest. 
Er is een beeldkwaliteit plan 
gepresenteerd, wat na een 
6-tal sessies met bewoners 
en belanghebbenden tot 
stand is gekomen.
Het was geen gemakkelijke 
opgave maar toch door ge-
zamenlijke inspanning van 
alle partijen is er een mooi 
plan gepresenteerd.
Een nieuwe moderne school 
in de vorm van een Integraal 
Kind Centrum voor ca 500 
leerlingen op het IJsbaan 
terrein met nog voldoen-
de groene ruimte voor sport, 
spel en plezier. Alles onder 
één dak. Zowel tijdens de 
schooltijd, maar ook bruik-
baar als voor- en naschoolse 
opvang en na schooltijd. Een 
sportzaal voor de leerlingen, 

die echter ook gebruikt kan 
worden door andere partijen. 
Hierdoor hoeven de kinderen 
niet meer naar een sportzaal 
te lopen of te fietsen. Géén 
verkeersonveilige situaties 
meer. Lees het rapport “Ou-
ders over kindcentra 2017”, 
www.oberon.eu .
Een nieuw zorgcentrum met 
ruime kamers en badkamers, 
waarin de oudere Uitgees-
ters zonder tweemaal te ver-
huizen hun intrek kunnen 
nemen. Nu, maar vooral voor 
de toekomst met nog veel 
meer senioren in Uitgeest. 
Een zorgcentrum, waar ook 
plaats is voor ouderen met 
dementie, wat voor deze 
groep de mogelijkheid biedt 
om ook even naar buiten 
te kunnen lopen in een be-
schermde omgeving.
Voldoende levensloop be-

stendige woningen waardoor 
er een doorstroming komt 
op de woning markt en onze 
startende Uitgeester jonge-
ren ook een kans krijgen op 
een woning.
Goed op weg dus. Tot op 
de dag van de beslissende 
raadsvergadering een ande-
re situatie ontstond. De over-
stap van een D66 raads-
lid naar een Passieve par-
tij. Tegenwind voor de nood-
zakelijke vernieuwing in ons 
dorp.
Nieuwe tijdrovende- en 
geld verslindende onder-
zoeken moeten er plaatsvin-
den. Achteruit in plaats van 
vooruit.

Een Integraal Kind Centrum, 
in twee bouwlagen, voor 500 
leerlingen op de plaats van 
de oude Paltrok school. Voor 

zo’n school is hier gewoon te 
kort ruimte, dus hoogbouw, 
daar hoef je geen duur on-
derzoek voor te plegen. Ook 
een sportzaal gaat hier niet 
passen, de kinderen moe-
ten dan wéér de Geesterweg 
oversteken om te kunnen 
sporten. De bewoners rond-
om de school praten al over 
de vele onveilige verkeersbe-
wegingen, die dat met zich 
mee zal brengen. Ook hier 
zal gelden “Not in my bac-
kyard”.

De politieke keuze is nu het 
verouderde Geesterheem 
leeg laten lopen en dan na 
vele jaren slopen en opnieuw 
bouwen. Een zogenaam-
de sterfhuisconstructie. Wei-
nig respectvol naar onze ou-
deren. Ik vraag mij af waar in 
de komende jaren onze ou-

dere Uitgeesters naar toe 
kunnen?
De huidige generatie moet 
beslissen over de toekomst 
van Uitgeest, de kritiek van-
af de publieke tribune en in-
gezonden brieven geschre-
ven door steeds dezelfde ou-
dere Uitgeesters. Nog even 
en deze personen zullen bui-
ten Uitgeest een zorgwoning 
moeten zoeken omdat er in 
Uitgeest geen woning be-
schikbaar is. Wat is de me-
ning van de jonge Uitgees-
ters, de ouders van school-
gaande kinderen?

Bij de PU heffen ze na de 
overstap van Natasja het glas, 
daarna doen zij een plas en in 
Uitgeest blijft alles de komen-
de jaren zoals het was.

Elly Cornelisse-Putter

Snel vooruit met IKC en Geesterheem!
De bouw van een Integraal 
Kind Centrum (IKC) voor 
kinderen van 0-12 jaar kan 
rekenen op breed draag-
vlak in de raad van Uitgeest. 
De PvdA is verheugd dat de 
leerkrachten van de drie ba-
sisscholen Binnenmeer, Mo-
lenhoek en Vrijburg met veel 
enthousiasme bezig zijn de 
visie op een IKC verder uit te 
werken tezamen met de an-
dere partners. 

De visie hoe je binnen het 
IKC wilt samenwerken in het 
belang van het kind staat los 
van de keuze waar de nieu-
we school wordt gebouwd. 
Het is aan de gemeente een 
goede, veilige locatie ter be-
schikking te stellen, in over-
leg met de betrokken partij-
en en inwoners.  Een snelle 
beschikbaarheid van de lo-
catie is belangrijk; een be-
staande schoollocatie is dan 

een groot voordeel.  
De raad heeft op 28 septem-
ber besloten om het nieuwe 
Geesterheem te willen bou-
wen op de plek van het ou-
de Geesterheem en niet op 
de plek van de oude bibli-
otheek. Dit heeft veel voor-
delen:

De grond is al eigendom 
van de zorgorganisatie Vi-
va-Zorggroep, waardoor er 

geen risico is van vertra-
ging door grondaankoop. 
De locatie heeft al de juis-
te bestemming, wat de juri-
dische procedures aanzien-
lijk korter maakt. De locatie 
blijft tegenover de Slimp lig-
gen, waardoor de zorg voor 
de bewoners van de Slimp 
makkelijker kan worden ge-
leverd. 

De wijzigingen in het Cen-

trumplan, waartoe op 28 
september door de raad is 
besloten, kunnen zorgen 
voor een versnelling van de 
plannen met IKC en Gees-
terheem mits het college sa-
men met Tabijn en partners 
en de Viva-Zorggroep voort-
varend te werk gaan. 

Jelle Brouwer
Reageren? Mail naar  pvda.
uitgeest@gmail.com

Verrassing in de gemeenteraad
Meteen na het begin van 
de raadsvergadering van 28 
september werden in ieder 
geval de toehoorders ver-
rast door de mededeling van 
Mevr. Voordewind dat zij de 
fractie van D66 had verlaten 
en zich had aangesloten bij 
de PU. Deze beslissing (die 
volgens de Kieswet is toege-
staan) had een grote impact 
op de besluitvorming van 
met name het voorgestel-
de Centrumplan. Zij verruilde 

namelijk de coalitie voor de 
oppositie. 
De gevolgen laten zich ra-
den, de krappe meerderheid 
waar de Dorpsraad zich in 
ons vorig artikel over uitliet 
werd door deze overstap een 
minderheid en meteen werd 
dan ook een motie aange-
nomen om zowel de plaats 
van het IKC als de herbouw 
van Geesterheem te her-
overwegen. Wat nu dreigt, is 
een lange tijd van stilstand 

en dat is voor Uitgeest geen 
goede ontwikkeling. 
Het College moet nu door als 
minderheidscollege en dat 
dwingt haar tot een uitvoerig 
overleg met de Gemeente-
raad. De Dorpsraad roept nu 
alle partijen in de Gemeente-
raad op om constructief mee 
te werken aan de onderzoe-
ken die nu gaan beginnen, 
zonder voorwaarden vooraf 
en met open vizier. Ook dient 
de financiële onderbouwing 

nadrukkelijk te worden mee-
genomen. Het is de wens 
van de Dorpsraad dat er bij 
deze onderzoeken vanaf het 
begin ruimte is voor burger-
participatie in de ruimste 
zin van het woord en dat al-
le politieke partijen zich con-
structief zullen opstellen. Uit-
gaande van het feit dat al-
le partijen in de Gemeen-
teraad beweren een goe-
de huisvesting voor de oude-
ren en goed onderwijs voor 

de jeugd te willen moet dat 
kunnen lukken. Het woord is 
nu aan de politieke partijen 
om een dreigende stilstand 
te voorkomen.
De Dorpsraad hoopt dat er 
een plan voor het Centrum-
gebied zal komen dat én bij 
de bevolking én bij een rui-
me meerderheid (denk aan 
2/3)  in de Gemeenteraad op 
steun kan rekenen.

Dorpsraad Uitgeest

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: castricummer.nl oF  uitgeestercourant.nl
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Gefeliciteerd, bedankt en excuses
Gefeliciteerd Uitgeest met 
het tijdige inzicht van me-
vrouw Voordewind. Zij maak-
te het verschil in keuzes voor 
ons dierbare dorpshart. 
Bedankt burgers van Uit-
geest voor uw support aan 
st. B.O.B., in de raadszaal van 

het gemeentehuis en in het 
dorp. We wensen gemeente 
en Tabijn succes met de ont-
wikkeling van de Paltroklo-
catie. We hopen dat de an-
dere grote machthebber van 
Uitgeest, de Viva zorggroep, 
ook tot het inzicht komt dat 

drie hoog bouwen niet past 
in ons oude centrum.
Verbazing alom toen bleek 
dat er ook een issue is over 
de uitbreiding van parke-
ren bij de Jumbo, ten kos-
te van het plaatselijke groen. 
Die uitbreiding op dát ter-

rein staat ter discussie, om-
dat men uitgaat van een ge-
meentelijke parkeerregel die 
hier niet opgaat, want het 
terrein staat nóóit vol, zelfs 
volgens gemeente tellingen!
Verder nog excuses aan de 
burgemeester dat ik haar 

onheus harteloos heb ge-
noemd wat ik dus beslist niet 
kan beoordelen omdat we 
elkaar niet kennen. Dit ge-
beurde in de hitte van de 
strijd om het behoud van ons 
oude dorp.
A. Smulders

Wij graven niet ons eigen graf
Ik ben 82 jaar en woon al 
meer dan 45 jaar in Uitgeest,  
waar ik met veel plezier 
woon en ook gewerkt heb. Ik 
werk en leef op dit moment 
samen met leeftijdgenoten 
en zelfs nog ouder dan ik. 
Wij volgen de ontwikkelin-
gen in ons dorp. In de laat-
ste ontwikkelingen zagen wij 
veel pluspunten. Met genoe-
gen keken wij naar de nieu-
we school die heel hard no-

dig is, want de toekomst van 
onze jeugd is heel belangrijk. 
Deze laat je niet verdrinken 
in lekkende scholen. Ook 
waren wij blij met de voor-
gestelde plannen voor onze 
zorg in Uitgeest, dit was een 
uniek plan. Een mooie oplos-
sing is toch een nieuw zorg-
centrum bouwen en de ou-
deren maar één keer verhui-
zen, want verhuizen is voor 
een ouder iemand een enor-

me ingreep. Ook een mooi 
plan was het bouwen van 
seniorenwoningen op de be-
staande plek van Geester-
heem, want hier is veel be-
hoefte aan in Uitgeest. Gaat 
nu ook niet door! De jonge-
ren zijn hier de dupe van, 
want als de ouderen niet 
kunnen verhuizen komen er 
geen woningen vrij voor jon-
geren. Maar nee, de opposi-
tiepartijen PU, UVP en PvdA 

besloten anders. De mensen 
die zorg nodig hebben moe-
ten elders worden onderge-
bracht, zoals bij Meerstaten 
bijvoorbeeld.Veel mensen om 
mij heen vinden dit een hel, 
trekken dit niet en overle-
ven dit niet. Het verwondert 
mij dan ook dat deze partijen 
in de gemeenteraad dat juist 
willen, wat hebben onze ou-
deren een fijn (slecht) voor-
uitzicht dat de meerderheid 

van de raad daarvoor is. Dit 
getuigt niet van karakter. 

Ik zal mijn invloed aanwen-
den om bij de komende 
raadsverkiezingen alle oude-
ren niet op deze partijen te 
laten stemmen. 

Ik en met mij nog velen gaan 
niet ons eigen graf graven!

A.G. van den Ende

Het doel moet voorop bijven staan: een mooi nieuw IKC 
voor de kinderen en ouders van Uitgeest

De gemeente Uitgeest is 
een prachtig landelijk dorp. 
Het college van B&W heeft 
de ambitie om dit dorp ook 
duurzaam aantrekkelijk te 
houden als woongemeen-
schap. Dit betekent dat er 
o.a. wordt nagedacht over 
hoe het dorp nu en in de 
toekomst aantrekkelijk is én 
blijft voor jonge mensen en 
gezinnen met kinderen. Het 
spreekt voor zich dat kinder-
opvang en onderwijs daar 
een belangrijk bestanddeel 
van zijn.
Tabijn is een stichting die 
het als haar missie ziet om te 
zorgen voor kwalitatief goed 
basisonderwijs. Dat is onze 
ambitie. Als we dan vervol-
gens (3e jaar op rij) zien dat 
Tabijn in een krimpregio licht 
groeit, toont dit aan dat ou-
ders voor Tabijn (blijven) kie-
zen en dat we dus iets goed 
doen. Daar zijn we trots op.
In het belang van ouders en 
kinderen denkt Tabijn be-
wust na over wat nodig is 
voor de toekomst. Het gaat 
dan vooral om de vraag: Hoe 

zorgen we ervoor dat ont-
wikkeling van kinderen in de 
leeftijd van 0-12 jaar opti-
maal vorm krijgt?
In Nederland is de afgelopen 
jaren een beweging ontstaan 
om zogenaamde Integra-
le Kind Centra (IKC’s) vorm 
te geven. Integrale Kind Cen-
tra heten in de praktijk soms 
Kindcentrum of Kindercam-
pus. Waar het kort gezegd 
op neerkomt is: alle voorzie-
ningen die te maken hebben 
met de ontwikkeling van kin-
deren van 0-12 jaar op één 
plek, onder één dak. Dus 
kinderdagopvang (van 0-4 
jaar), peuteropvang (halve 
dagen van 2-4 jaar), basis-
school (6-12 jaar) en buiten-
schoolse opvang (6-12 jaar). 
Ook zorg, sport, muziek en 
creativiteit kunnen deel uit-
maken van het totaalpakket. 
In Nederland zijn op dit mo-
ment maar liefst 2000 IKC’s, 
dan wel brede scholen of 
kindcentra, die een ontwik-
keling richting IKC hebben 
ingezet (bron: Ouders over 
Kindcentra, Oberon 2017) . 

Ook Tabijn gelooft in dit con-
cept.
Nu een drietal basisscho-
len van Tabijn in het cen-
trum van Uitgeest toe zijn 
aan nieuwe huisvesting (het 
oudste schoolgebouw da-
teert uit 1912), ligt hier een 
prachtige kans. Een kans die 
tijdens de gemeenteraads-
vergadering van 28 septem-
ber jl. nogmaals onderstreept 
is door diverse insprekers, 
waaronder ondergetekende. 
Ook alle aanwezige partij-
en in de raad gaven aan dat 
ze het concept van een IKC 
omarmen en de toegevoegde 
waarde ervan zien voor het 
dorp Uitgeest. Dat was goed 
om te horen.
Het Beeldkwaliteitsplan voor 
herinrichting van het cen-
trumgebied Uitgeest (waar 
het IKC deel van uit maakt) 
heeft het echter in de aange-
leverde versie tot onze grote 
spijt niet gehaald. Er is een 
amendement op gekomen 
dat door een nieuwe meer-
derheid van stemmen werd 
aangenomen.

Wat houdt dit amendement 
in? Er staat letterlijk in dat 
‘Het college van B&W op-
dracht krijgt om een ontwerp 
te maken van een IKC op de 
Paltroklocatie en de ruimte-
lijke en verkeerstechnische 
gevolgen te onderzoeken’.
Deze optie is niet nieuw. 
Sterker nog, er is in het ver-
leden al eerder een onder-
zoek gedaan naar deze loca-
tie. Op basis van dat onder-
zoek, kunnen we eigenlijk nu 
al zeggen dat de Paltrok lo-
catie qua vierkante meters te 
klein is om een IKC voor 500 
leerlingen ruimte te gaan 
bieden. Of we moeten de 
hoogte in. En dan nog niet 
te spreken over de verkeers-
technische gevolgen voor dit 
gebied. Verkeerstechnische 
gevolgen die ook bij mede-
gebruik van het pand in de 
avonduren niet wenselijk 
zijn. Daar komt nog bij dat 
de meeste kinderen van de 
huidige 3 Tabijnscholen uit 
het centrumgebied komen 
van Uitgeest. En al die kin-
deren en hun ouders moe-

ten dan de Geesterweg over-
steken. Ook dat is niet wen-
selijk.
De eerder gemaakte keuze 
voor de IJsbaanlocatie blijft 
volgens Tabijn toch de bes-
te. Dat is de plek waar je een 
volwaardig IKC kunt realise-
ren. Onderwijs, opvang, zorg, 
een mooie buitenruimte en 
ruimtes voor medegebruik 
zoals door de muziekschool. 
Een sportzaal maakt natuur-
lijk ook deel uit van een IKC 
concept en de Paltroklocatie 
biedt die ruimte niet. Het IJs-
baanterrein wel.
Laten we het gezamenlijke 
doel niet uit het oog verlie-
zen: een mooi nieuw IKC fa-
ciliteren met goede huisves-
ting. Om ervoor te zorgen dat 
de kinderen in Uitgeest tal 
van ontwikkelingsmogelijk-
heden krijgen in een goed 
mooi gebouw dat past bij 
deze tijd met een aantrekke-
lijke buitenruimte. Uitgeest 
verdient dat.

Carla Smits
Bestuurder Stichting Tabijn

Kiezersbedrog of zetelroof?
Onlangs heeft in Uitgeest 
een raadslid van de D66 be-
sloten uit de fractie te stap-
pen. Is het moreel te verant-
woorden dat je je zetel mee-
neemt? Formeel is vastge-
legd dat elk raadslid over 
een individueel mandaat 
van de kiezer beschikt. Een 
raadslid kan dan ook niet 
worden gedwongen om zijn 
of haar zetel op te geven.

Maar wanneer je die zetel 
dan ook nog eens meeneemt 
naar een andere partij, is het 
dan kiezersbedrog of zetel-
roof? In 2014 heeft D66 met 
765 stemmen 2 raadsze-
tels gewonnen. Deze kiezers 
hebben op dit raadslid en de 
andere raadsleden gestemd 
als onderdeel van D66.
Bijna 400 kiezers zien nu hun 
stem op D66 bij Progressief 

Uitgeest terecht komen.
Even heel ongenuanceerd 
mijn mening: als ik op de 
D66 gestemd zou hebben, 
zou ik me nu flink genaaid 
voelen!
Persoonlijk vraag ik me af 
wat Progressief Uitgeest dit 
raadslid voor heeft gehouden 
om haar te overreden haar 
zetel mee te nemen naar de 
PU. Een mooie plaats op de 

kieslijst voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
wellicht??
Eén ding weet ik zeker en 
dat is dat ik mijn stem tij-
dens de komende verkie-
zingen niet toevertrouw aan 
een partij met dit raadslid in 
de gelederen.
Wie zegt mij dat mijn stem 
dan niet bij een andere par-
tij eindigt?

Overdreven? Na enig infor-
meren blijkt dat dit raads-
lid in Uitgeest al eerder van 
partij gewisseld zou zijn, dus 
wie zegt mij dat zij niet weer 
gaat hoppen als ze zich even 
niet meer kan vinden in de 
richting van de partij waar 
zij zich nu bij heeft aange-
sloten??
 
Simon de Jong
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Tijdens mijn fietsronde door Uitgeest word ik regelmatig aangesproken door de 
bewoners om een foto te maken. Zo ook door de heer Pool. Hij heeft een volkstuintje....aan 
huis! De “gehele” groentewinkel en bloemenshop is aanwezig in deze tuin! Het is prachtig 
aangelegd,mijn compliment.  Foto en tekst: Ger Bus

Unitas zoekt kleuters
Uitgeest - Unitas Uitgeest 
geeft elke woensdagmid-
dag van 14.00-15.00 uur in 
de gymzaal van OBS de Wis-
sel kleutergymnastiek lessen 
voor kinderen van 4 tot 6 jaar. 
De kleuters kunnen werken 
aan hun motorische vaardig-
heden zoals springen op mi-
ni trampoline, draaien, rollen 

en zwaaien aan de toestel-
len. Er is ook een grote tram-
poline beschikbaar om op te 
mogen springen en een sal-
to te leren. U mag samen met 
uw kind en/of oppaskinderen 
in de kleuterleeftijd komen 
meedoen voor een proefles. 
Kijk vooral op www.unitasuit-
geest.nl.

Uitgeest - In de nacht van 
4 op 5 oktober werd inge-
broken in een schuur aan 
de Westergeest. Het slot 
van de toegangsdeur werd 
geforceerd. Uit een vrieskist 
werd voor ca. 27 kilo vlees/
vis weggenomen.

Vrieskist 
geplunderd

Uitgeest - In de nacht van 
zaterdag op zondag rond 
half zes zag een surveilleren-
de agent twee jongens in de 
fietsenstalling van het Stati-
onsplein, die fietsen verniel-
den. Meerdere fietsen waren 
van de trap gegooid en ver-
nield. Beide jongens zijn aan-
gehouden.

Fietsvernielers 
aangehouden

www.wonen-uitgeest.nl

Aan de toekomstige Smallekamplaan in 
woonwĳ k Waldĳ k te Uitgeest wordt het 
kleinschalige project ‘Waterman’ met luxe 
appartementen gerealiseerd. De ligging is 
uniek door de waterrĳ ke omgeving. 

Alle appartementen zĳ n comfortabel en 
beschikken over een zonnige buiten-
ruimte. Ze worden standaard voorzien 
van vloerverwarming, luxe keuken en 
compleet afgewerkte badkamer.

28 luxe appartementen ‘Waterman’ in Uitgeest

Verkoopmanifestatie

Tĳ dens de verkoopmanifestatie is de 
verkoopdocumentatie beschikbaar. Er staan 

medewerkers voor u klaar om uitleg te 
geven over de verschillende 

appartementen.

donderdag 19 oktober 2017
18.00 - 20.00 uur
Kantoor Scholtens

Geert Scholtenslaan 10, Wognum
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Regio - Voor wie thuis nog 
ergens munten in een pot-
je heeft zitten en altijd al 
nieuwsgierig was naar de 
waarde ervan, is er goed 
nieuws. Op drie verschillen-
de plaatsen in de regio zullen 
komend weekend kostelo-
ze taxatiedagen van munten, 
penningen en bankbiljetten 
worden gehouden. De vraag 
wat de munten waard zijn, 
kan dan beantwoord worden.
De experts zijn Karel de Geus 
muntveilingen uit Veldho-
ven, Romunt Numismatiek 
uit Roermond en Mevius Nu-
misbooks uit Vriezenveen, 
samen goed voor meer dan 
honderd jaar aan kennis en 
ervaring. Zij taxeren koste-
loos de door bezoekers mee-

gebrachte munten, pennin-
gen en bankbiljetten op basis 
van de huidige marktwaarde. 
Belangstellenden kunnen te-
recht op zaterdag 14 oktober 
in De Vrijburcht, Vrijburglaan 
2 in Heemskerk, op zondag 
15 oktober in Noorddamcen-
trum, Noorddammerweg 1 
in Amstelveen en op maan-
dag en 16 oktober in Ho-
tel De Beurs, Kruisweg 1007 
te Hoofddorp, telkens van 
13.00 tot 17.00 uur. Men kan 
zich tijdens deze dagen ook 
vrijblijvend laten informeren 
over inlevering voor interna-
tionale muntenveilingen of 
eventuele verkoop na legiti-
matie. De entree is gratis. Zie 
voor meer informatie ook de 
website www.munttaxatie.nl.

Sopitmachine in Hof van Kijk Uit
Castricum - Wat begon 
in 2010 als een studieob-
ject tussen zanger/gitarist 
Jan Meijer en grafi sch kun-
stenaar Harm Noordhoorn 
mondde uit tot een zeskoppi-
ge formatie. 
Samen vormen zij de band 

Sopitmachine, waar ple-
zier in muziek maken voor-
op staat. Inmiddels is het de 
huisband van het Hof van 
Kijk-Uit. De bezetting bestaat 
uit: Jan Meijer zang, gitaar 
en mondharmonica, Marcel 
Nooij zang, gitaar en ban-

jo, Tom Nooij hammondor-
gel, Rob Boot drums en Harm 
Noordhoorn gitaar. Zij spe-
len een mix van Bob Dylan, 
Eric Clapton en JJ Cale. Za-
terdag 21 oktober speelt de 
band vanaf 14.00 uur in het 
Hof van Kijk Uit.

Yvonne van Ophuizen 
verzorgt de uitvaart

Castricum - Wie in de laat-
ste levensfase is aangeko-
men of als een naaste ge-
storven is, kan Yvonne van 
Ophuizen een steun en toe-
verlaat zijn en mensen bege-
leiden op een passende ma-
nier.
,,Als uitvaartbegeleider zit al 
enige jaren in het vak. Het 
beroep uitvaartverzorger is 
een mooi en dankbaar be-
roep. Ik ben diegene die er is 
voor mensen als er een dier-
bare overlijdt. En inmiddels 
heb ik al vele uitvaarten be-
geleid en de mensen aan de 
hand meegenomen om met 
elkaar tot een mooi afscheid 
te komen.” 
Bijna alles kan en heel veel 
mag. ,,Samen gaan we een 
dierbare een mooi afscheid 
geven waar de nabestaan-
den met een goed gevoel op 
terug kunnen kijken. Wie wil 
weten wat een uitvaart kost 
met alle wensen, kan vrijblij-
vend contact opnemen met 
mij voor een persoonlijk ge-
sprek of een kostenopga-
ve via de e-mail. Als u verze-

kerd bent kan ik voor u uit-
zoeken wat precies uw rech-
ten en plichten zijn en wat 
u eventueel moet bijbeta-
len. Op grond van die infor-
matie kan men dan een be-
slissingen nemen. Het is wel 
verstandig dit van te vo-
ren uit te zoeken. Zo voor-
kom je verrassingen. Yvonne 
is werkzaam in Limmen, Cas-
tricum, Akersloot, en verdere 
omliggende plaatsen. ,,Als u 
voor mij kiest om de uitvaart 
te begeleiden dan ben ik er 
voor u.”

Confl ictbemiddeling door mediation
Castricum - Waarom sud-
deren confl icten soms zo 
lang door? Omdat de relatie 
al te ver is geëscaleerd en de 
confl icterende partijen niet 
meer met elkaar praten. Bu-
ren die over en weer dreigen 
met rechtszaken, situaties op 
het werk die de werksfeer 
verpesten waardoor ontslag 
dreigt, ex-echtelieden die el-
kaar met advocaten besto-
ken et cetera.
Mediation biedt een moge-
lijkheid om uit die vechtsitu-
atie te komen. Mediation is 
niet gericht op het uitvechten 
van het confl ict, maar gericht 
op het oplossen van het con-
fl ict. Mr. Els van Diepen: ,,Uit-

vechten vindt meestal plaats 
in de rechtbank, waarbij de 
een gelijk krijgt en de ander 
ongelijk. Oftewel, er blijft al-
tijd een verliezer. Dat is niet 
het geval bij mediation. Bij 
mediation gaan de partijen, 
onder begeleiding van een 
mediator, met elkaar aan ta-
fel om een oplossing te zoe-
ken. Een oplossing die voor 
beide partijen acceptabel is, 
zodat er niet een ontevreden 
verliezende partij overblijft, 
zoals dat vaak wel het geval 
is nadat de rechter heeft be-
slist. Mediation is laagdrem-
pelig, er komen weinig kos-
ten en zo goed als geen for-
maliteiten bij kijken, en kan 

door iedere deelnemer op elk 
moment worden gestopt.”
Meer weten? Kijk op www.
medala.nl of neem contact 
op met mr. Els van Diepen , 
0630556107, elsvandiepen@
medala.nl. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur 
La Boheme - The Royal Opera

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Weg van jou

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

HhhH - 
The man with the Iron Heart

vrijdag 18.45 uur 
zondag 11.00 uur  dinsdag 14.00 uur 

Walk with me
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

Tulipani
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur 

Victoria and Abdul
vrijdag 16.00 uur
Wind River

zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur  woensdag 13.30 uur

Kapitein Onderbroek - 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 16.00 uur
Dummie de Mummie 3

zaterdag 13.30 uur
zondag 11.00 uur

woensdag 13.30 uur
Dikkertje Dap 

zaterdag & zondag 16.00 uur
woensdag 16.00 uur

Misfit

Programma 12 okt t/m 18 okt 2017

La Boheme - The Royal Opera
Vanuit het wereldberoemde 
Royal OperaHouse/ Covent 
Garden te Londen la Bohe-
me. Als Rodolfo, een straat-
arme dichter, het naaistertje 
Mimì ontmoet, vallen ze on-
middellijk voor elkaar. Maar 
hun geluk wordt wreed ver-
stoord als Rodolfo verneemt 
dat Mimì een dodelijke ziek-
te heeft. De befaamde regis-

seur Richard Jones teken-
de voor deze nieuwe produc-
tie van Puccini’s La bohème. 
De opera, een onweerstaan-
baar mengsel van humor en 
tragiek, zoomt in op het leven 
van een groep jonge kun-
stenaars die sappelen voor 
hun bestaan in het artiesten-
kwartier van het negentien-
de-eeuwse Parijs.

1942: Het Derde Rijk is op 
zijn hoogtepunt. Een Tsjechi-
sche verzetsgroep in Londen 
beraamt het plan voor mis-
schien wel de meest ambi-
tieuze militaire operatie van 
WOII: Operatie Anthropoid. 
Twee jonge rekruten, Jozef 
Gabcik en Jan Kubis, wor-

den naar Praag gestuurd om 
de wrede nazileider Reinhard 
Heydrich, hoofd van de SS, 
de Gestapo en tevens uitvin-
der en uitvoerder van de Ho-
locaust, te vermoorden. Hh-
hH is gebaseerd op de ge-
lijknamige roman van Lau-
rent Binet.

The Man with the Iron Heart
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Wint North Sea Poetry literatuurprijs?

Klassiek concert met Anna 
Markova & Vital Stahievitch

Castricum - Zondag 22 ok-
tober wordt het ‘Concert op 
zondag’ verzorgd door vio-
liste Anna Markova (Kazach-
stan) en pianist Vital Stahie-
vitch (Minsk). Het concert 
begint om 15.30 uur in Ko-
nigsduyn, Geesterduinweg 3.
Beide musici bezochten, on-
afhankelijk van elkaar, het 
beroemde muzieklyceum en 
conservatorium in Minsk. 
Vervolgens hebben zij in het 
buitenland hun studie ver-
der afgerond en diverse con-
coursen gewonnen op grond 
van hun fenomenale spel en 
hun passie voor de klassie-
ke muziek. Het concert opent 

met de Kreutzer Sonate van 
Ludwig van Beethoven in drie 
delen. Na de pauze volgen de 
Sonate voor viool en piano, 
FP.119, van Francis Poulenc 
en de Suite populaire es-
pangole van Manuel de Fal-
la. Dat zorgt voor een geva-
rieerd en tegelijk evenwich-
tig programma, dat zich qua 
niveau met gemak kan me-
ten optredens in de kleine 
zaal van het Concertgebouw. 
Kaarten zijn te reserveren via 
www.toonbeeld.tv/concerten 
of tel. 0251-659012, aan de 
zaal, de Readshop, muziek-
handel Borstlap, Boekhandel 
Laan en Vivant Rozing.

Castricum - Het Castricum-
se poëzie-evenement North 

Sea Poetry is genomineerd 
voor de Jan van Luxemburg 
Prijs 2017. Deze jaarlijkse prijs 
wordt uitgereikt aan perso-
nen en organisaties die het 
leesplezier bevorderen en de 
liefde voor de literatuur aan-
wakkeren. Bij Stichting North 
Sea Poetry, die bekend staat 
om haar licht-anarchistische 
buitenbeentjeshouding, had-
den ze deze nominatie niet 
verwacht. Maar ze zijn er 
wel ‘superblij’ mee, aldus be-
stuurslid Wim van der Lee. 
,,Het is toch een fijne blijk 
van waardering voor het feit 

dat wij ons belangeloos in-
spannen om de wereld warm 
te maken voor de dichtkunst.” 
Wie graag ziet dat poëzieor-
ganisatie North Sea Poetry 
de prijs wint, kan een per-
soonlijke aanbeveling stu-
ren via het contactformulier 
op www.janvanluxemburg.nl. 
North Sea Poetry hoopt dat 
de fans in Castricum dat mas-
saal gaan doen. Eind oktober 
wordt de winnaar bekendge-
maakt. Op de foto  dichteres 
Maud Vanhauwaert op North 
Sea Poetry 2017. Foto: Martin 
Waalboer.      

Expositie Otto Nuys
Castricum - Zaterdag 14 
oktober van 16.00 tot 18.00 
uur is de opening van drie 
nieuwe exposities in gale-
rie Streetscape. Portretten in 
olieverf van Otto Nuys, Tijd-
loze ‘Zen’ klokken van Ben 
Waalwijk en schilderijen, tex-
tielobjecten en lampen van 
Helma van Kleinwee. Het 
openingswoord wordt ver-
richt door dorpsdichter Bob 
van Leeuwen. 
Otto Nuys: ,,Een breed en fel 
kleurenpalet vormt de basis 
van mijn doeken. Het werk 
bestaat voornamelijk uit por-
tretten. Portretten van men-

sen die mij op enigerlei wij-
ze inspireren. De portretten 
zijn te zien tot en met zondag 
5 november. Het werk van 
Helma van Kleinwee is pure 
vreugde. Zij geeft haar emo-
ties vorm in kleur en kiest 
de middenweg tussen het fi-
guratieve en het abstracte. 
Haar expositie is te zien van 
12 oktober tot en met 26 no-
vember. Galerie Streetscape, 
Dorpsstraat 7 is geopend op 
woensdag 9.30-12.30 uur tij-
dens het inloopatelier van 
Mieke Rozing en donder-
dag tot en met zondag 14.00-
17.30 uur. 

Beste wethouder Rood
Als ouders van de Visser ’t Hooftschool waren wij vorige week onaan-
genaam verrast met de artikelen over de krimp en huisvesting van de 
basisscholen in Castricum. Wij gaan er vanuit dat een wethouder zijn 
dossier kent en uitspraken in de media doet op basis van feiten. In deze 
artikelen wordt onze school alleen helemaal verkeerd neergezet. 

Zo wordt de indruk gewekt dat onze school tot de kleinste scholen van 
Castricum behoort en onder de opheffingsnorm zit. Volgens de leerling-
gegevens die tot nu toe bekend zijn, zijn echter drie scholen veel kleiner. 
Daarbij is het inderdaad zo dat de Klimop onder de opheffingsnorm zit, 
maar onze school zeker niet. Sterker nog, door het toegenomen aantal 
kleuters wordt er binnenkort een extra kleuterklas opgestart. Van daling 
dus geen sprake, maar juist toename! 

Onze school is tot nu toe voorloper geweest in de ontwikkeling van het 
onderwijs. Het is jammer dat u onze school nu zo negatief neer zet. Dit 
jaar heeft de school nacontrole door de Inspectie van het Onderwijs een 
uitmuntend rapport gekregen en presteert op kwalitatief gebied ver bo-
ven alle andere basisscholen. Het had u gesierd als u hier als wethouder 
ook trots op zou zijn en hier (in de media) aandacht aan had gegeven! 
Kortom, onze school is klaar voor de toekomst. Wij zouden u hiervan 
graag het bewijs willen laten zien en nodigen wij u dan ook graag uit om 
u eens persoonlijk te komen informeren op de Visser ’t Hooft; misschien 
wel de beste school van Castricum!!

Namens de Oudergeleding MR Visser ‘t Hooftschool, 
Marcel Schaafsma, voorzitter.

Castricum - Voor de brug-
klasleerlingen van het Jac P. 
Thijsse College stond het vo-
rige week allemaal in het te-
ken van de Deal. De DEAL 
staat voor Dynamisch, En-
thousiast, Aandachtig en 
Liefdevol. De brugklasleer-
lingen sluiten een DEAL met 
de school, om voor een gro-
te betrokkenheid te zor-
gen tijdens hun schoolperi-
ode. Tijdens de introductie-
dagen hebben zij samen met 
de mentoren gewerkt aan al-
le letters van de DEAL en op 
bijgevoegde foto is te zien 
dat het een succes was.

Leerlingen JPT 
sluiten deal

Boevenstreken in theater
Castricum - Toonbeeld 
Voorstellingen organiseert 
een kindervoorstelling op 
zondag 29 oktober om 15.30  
uur. Kinderen van drie tot ze-
ven jaar kunnen samen met 
hun ouders genieten van de 
sfeervolle, eigentijdse voor-
stelling Boevenstreken in 
Nieuw Geesterhage.  
Boevenstreken is een vro-
lijk verhaal over de bijzonde-
re band tussen een agent en 
een boef.  Met toneel, pop-
penspel, muziek en liedjes  
in een aantrekkelijk ‘politie-
kantoor met gevangenis’ de-
cor. Boevenstreken is geïn-

spireerd op  de verhalen van 
het bekroonde prentenboek  
Agent en Boef van Tjibbe 
Veldkamp en Kees de Boer.  
De voorstelling werd speciaal 
ontwikkeld i.s.m. bibliotheek 
Kennemerwaard  in het ka-
der van leesstimulering.
Zoldertheaterspelers Geert 
van Diepen en Lia Rood ma-
ken al jaren aantrekkelijk 
theater voor jonge kinderen 
met hun (groot)ouders. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan 
de zaal, bij de Readshop, mu-
ziekhandel Borstlap, Boek-
handel Laan en Vivant Ro-
zing. 

www. .nl

www. .nl

Castricum - Anka Witkows-
ka, kunstenaar en schrijver, 
exposeert in de Tuin van ka-
pitein Rommel tot 30 novem-
ber. 
Er zijn illustraties afkomstig 
uit haar prentenboek ‘Wat 
doe je, Zitman?’ te zien in 
de ontmoetingsruimte. ,,Wat 
doe je, Zitman?” is m’n eer-
ste prentenboek. Het idee 
van het boek is geboren sa-
men met m’n twee kinderen.
Ik wou ze graag vertrouwd 
maken met het geheim en de 
kracht van de stilte.” 

Expositie

Castricum - De Nierstich-
ting heeft een succesvolle 
collecte gehouden. Tijdens 
de collecteweek is 6.398,68 
euro opgehaald in Castricum 
en Bakkum.

Opbrengst 
collecte
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Young 4 You wil einde 
maken aan eenzaamheid
Castricum - Loes en Hanke 
Pijlman zijn moeder en zoon 
en samen hebben ze Young 
4 You opgericht met als 
doel  plezier en gezelschap 
te brengen in het leven van 
senioren. De website www.
young4you.nl  is op 2 oktober 
online gegaan. 

Met behulp van deze websi-
te worden jongeren en senio-
ren met elkaar verbonden op 
basis van profi el, woonplaats 
en interesses. Wanneer een 
match gevonden is dan volgt 
een kennismakingsgesprek 
waarbij de jongere en senior 

onderlinge afspraken maken 
over activiteiten, uren en ver-
goeding.
Hanke vertelt: ,,Natuurlijk ga 
ik zelf ook iedere week bij ie-
mand langs. Meestal help 
ik in de tuin en drinken we 
daarna een kopje thee sa-
men.” 

Zijn moeder is van oorsprong 
verpleegkundige. Naast het 
werk voor Young 4 You is 
zij zelfstandig trainer in cri-
sismanagement. ,,Een aan-
tal jaren geleden heb ik on-
dervonden hoe moeilijk het is 
om mijn tijd en aandacht te 

verdelen tussen mijn gezin, 
mijn baan en mijn lieve moe-
der wiens gezondheid lang-
zaam achteruit ging. Als we 
bij haar op bezoek gingen 
namen we soms wel een uur 
om afscheid te nemen. Later 
pas begreep ik waarom. On-
ze bezoekjes waren voor haar 
een hoogtepunt, de rest van 
de week gebeurde er niet zo-
veel. Schrijnende cijfers ver-
tellen ons dat 1.000.000 men-
sen eenzaam zijn en dat 
200.000 mensen minder dan 
een keer per maand sociaal 
contact hebben. Dat doet mij 
pijn, daarom heb ik samen 

met Hanke Young 4 You op-
gericht. Ik weet zeker dat de 
chemie tussen jong en oud 
zijn werk doet en zorgt voor 
meer verbinding en plezier.” 
Jongeren die aan de slag wil-

len om eenzaamheid bij ou-
deren te bestrijden en oude-
ren die wel wat gezelschap 
kunnen gebruiken kunnen 
zich aanmelden op  www.
young4you.nl.

Concert Vredeburgers 
Limmen - Het gemengd 
koor De Vredeburgers onder 
leiding van Gerard Leegwa-
ter geeft op zondag 29 okto-
ber een gevarieerd middag-
concert in de Corneliuskerk. 
Aan dit concert wordt mede-
werking verleend door de so-
praan Sabine Kirsten. Janne-
ke Koetsier begeleidt koor en 
solisten op de vleugel, teza-
men met een strijkensemble. 
De Vredeburgers brengen 

traditiegetrouw licht klassie-
ke koorwerken, toegankelijk 
voor een breed publiek. Zij 
onderscheiden zich door het 
accent op operamuziek te 
leggen. De aanvang van het 
concert is 15.00 uur. Kaar-
ten via tel.: 072-5052235 of 
info@devredeburgers.nl. Te-
vens kaarten bij de ingang 
van de kerk. Na het concert 
is er gelegenheid tot samen-
zijn in De Burgerij. 

Stef Bos in 
de kerk

Limmen - Op zaterdag 14 
oktober om 19.00 uur is er 
een speciale viering in de 
Corneliuskerk waar het lied 
‘De Eenzaamheid’ van Stef 
Bos centraal staat. In het ka-
der van het jaarthema ‘Om-
zien naar de ander’ is er als 
speerpunt gekozen om meer 
aandacht te besteden aan de 
eenzaamheid in de samen-
leving. Het lied past daar bij. 
Tijdens een viering zingt het 
liturgisch koor onder leiding 
van Peter Rijs. Ter ondersteu-
ning zullen tijdens de viering 
ook bijpassende beelden met 
behulp van een beamer ge-
toond worden.

Castricum - Donderdag 
5 oktober vond er een ver-
keerongeval met letsel plaats 
op de rotonde Soomerwegh/
Molenweide. 
Hierbij zag een automobilist 
een fi etser over het hoofd die 
de rotonde opfi etste. De fi et-
ser is over de motorkap ten 
val gekomen en heeft hierbij 
licht letsel opgelopen.

Geen voorrang 
op rotonde

Laatste buurtproject Oud-
Castricum over Noordend
Castricum - De Werkgroep 
Oud-Castricum viert met 
het Buurtproject ‘Castricum 
in 1967’ haar vijftigjarig ju-
bileum. Iedere maand staat 
een andere buurt van Castri-
cum of Bakkum centraal. De-
ze maand wordt Noordend 
als laatste buurt belicht tij-
dens een vertelbijeenkomst 
op dinsdagavond 17 oktober 
in de Visser ‘t Hooftschool. 
Ger Foeken, voormalig hoofd 
Ruimtelijke Ordening van de 

gemeente, vertelt en toont 
met beelden aan hoe de wijk 
is ontstaan, die bestaat uit 
de Bloemen- en Vogelbuurt.  
Vervolgens is er gelegenheid 
om herinneringen op te halen 
uit de begintijd van deze wijk.
Behalve over de totstandko-
ming van Noordend wil de 
werkgroep ook stil staan bij 
de rol van de televisie eind 
jaren zestig. Met de begin-
tunes van Peyton Place, Far-
ce Majeure en De Wrekers 

wordt uw geheugen opge-
frist. Iedereen wordt uitgeno-
digd een foto van eind jaren 
zestig of begin jaren zeventig 
mee te nemen van het gebied 
dat later Noordend is gewor-
den. Alle foto’s worden op 
panelen op school opgehan-
gen. Men kan foto’s ook met 

toelichting mailen naar: fo-
to1967@oudcastricum.com. 
De vertelbijeenkomst is in de 
Visser ‘t Hooftschool en be-
gint om 20.00 uur. Op de fo-
to: In 1967 liep de Alkmaar-
derstraatweg dwars door het 
gebied dat nu Noordend is. 
Foto: Oud-Castricum.

Forza! zoekt uitbreiding
Castricum - Op 21 maart 
2018 kiest Nederland nieuwe 
gemeenteraadsleden. Ralph 
Castricum roept mensen op 
die Forza! willen vertegen-
woordigen in de gemeente-
raad zich te melden voor de 
kieslijst. ,,We zoeken voor 
de gemeenteraad leden uit 

de kernen Bakkum, Limmen 
Akersloot, Castricum en de 
Woude, die vanuit het Fortuy-
nistische gedachtegoed een 
bijdrage willen leveren aan 
de ontwikkeling van de sa-
menleving in onze gemeen-
te.” Aanmelden kan voor 15 
november via info@forza.nu.

Dagbesteding Thuisbij opent
Limmen - Dagbeste-
ding Thuisbij Limmen op de 
Schoolweg 15 opent op 14 
oktober de deuren. Doel is 
ouderen met geheugenpro-
blemen of dementie helpen 
zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis te blijven wonen. Indien 
gewenst kan gezorgd worden 
voor persoonlijke begeleiding 
bij het ophalen en thuisbren-
gen van een zorgvrager en zo 
nodig rijden vaste vrijwilligers 
met de Thuisbij auto voor. 

De belangrijkste activiteit van 
de dag is het samen bereiden 

en eten van een verse warme 
maaltijd. Er is nog genoeg te 
doen in en om de woning van 
de dagbesteding. Denk aan 
het ontwerpen van een pluk- 
of groentetuin, de bouw van 
een kippenhok, de entree in 
de achtertuin of de opslag 
van het haardhout. 

Iedereen is welkom zaterdag 
tussen 10.00 en 16.00 uur. 
Om 11.00 uur vindt de offi ci-
ele opening plaats. Meer in-
formatie op www.thuisbij.eu. 
Er wordt nog gezocht naar 
vrijwilligers.
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Regio - De Stichting tot be-
houd van natuurlijke en cul-
tuurhistorische waarden in 
de Alkmaardermeeromge-
ving nodigt donateurs en be-
langstellenden uit voor het 
bijwonen van haar jaarlijkse 
bijeenkomst op dinsdag 24 
oktober. Te zien is de premiè-
re van de film die Henk Mol-
hoek en Henk Waal over de 
Stichting Alkmaardermeer-
omgeving hebben gemaakt. 
In de film komt Ben Hop-
man, de eerste voorzitter van 
de Stichting, aan het woord. 
Helaas is hij dit jaar overle-
den en heeft hij de film zelf 

niet kunnen zien. Met als ti-
tel ‘Van Schulpstet tot Lim-
mergat’ geven Peter Valke-
ring en Lia Vriend een beeld-
presentatie over de geschie-
denis van de Schulpvaart. 
Na de pauze komt Hein Dil 
aan het woord. In 1854 kocht 
de familie Dil de visrechten 
op het Alkmaardermeer van 
de stad Alkmaar en nog altijd 
heeft Dilvis het alleen-vis-
recht. De bijeenkomst vindt 
plaats in het cultureel cen-
trum Vredeburg in Limmen 
en de toegang is gratis. Het 
programma begint om 20.00 
uur.

Waterdag 25 oktober
Ex-weervrouw Helga 
van Leur in De Hoep

Castricum - Zware regen-
buien en lange periodes van 
droogte, door de klimaatver-
andering is dat de weers-
voorspelling voor de komen-
de jaren. Tijdens de Waterdag 
op woensdag 25 oktober in 
PWN Bezoekerscentrum De 
Hoep, leert en ervaart jong en 
oud hoe we ons kunnen be-
schermen tegen toekomstige 
wateroverlast. 
Ex-weervrouw Helga van 
Leur is van de partij om een 
(fictief) weerbericht uit 2050 
te presenteren. Op de Water-
dag is er van alles te beleven 
in De Hoep!
Het Weerbericht 2050 begint 
om 13.00 uur. Eerst wordt de 
uitslag van de wedstrijd ‘De 
mooiste groene tuin!’ be-
kendgemaakt. Vervolgens 
spreekt Helga van Leur sa-
men met Jan Wijn van het 
hoogheemraadschap, over 
de verwachte veranderingen 
in het weer en over de impact 
van klimaatverandering op 
het dagelijks leven. De pre-

sentatie wordt herhaald om 
14.30 uur.
 Wie meer wil weten over de 
‘stuivende duinen’ krijgt ter 
plaatse, in de duinen, uit-
leg van de PWN boswach-
ter. Met de huifkar kan een 
kijkje worden genomen bij de 
‘Kwal’, de locatie voor zoet-
waterwinning van PWN. Ver-
der is te zien hoe men de ei-
gen tuin kunt verfraaien, en 
er tegelijkertijd voor kunt zor-
gen dat regenwater goed kan 
weglopen. Wie wil kan een 
‘vergroend’ schetsontwerp 
van zijn voortuin laten ma-
ken.  Het thema van de dag is 
‘Waterveiligheid’. Bezoekers 
kunnen tussen 10.00 en 16.00 
uur terecht in De Hoep voor 
demonstraties, presentaties, 
exposities en excursies. Op-
geven voor de huifkartocht, 
de fietsexcursie naar de stui-
vende duinen en het Weerbe-
richt 2050 van Helga van Leur 
aan de balie van Bezoekers-
centrum De Hoep of via tel. 
0251 661066. 

‘De ik-Fabriek’
Limmen - Het vijfde boek 
van Carla van Wensen is uit-
gegeven: ‘De ik-Fabriek: laat 
je lijf en hersenen samen-
werken en maak Ik-kracht’. 
Het gaat in op de onlosma-
kelijke verbinding tussen lijf 
en brein. ,,Elke beweging is 
verbonden met een hersen-
gebied, en door te kijken hoe 
het kind beweegt, of juist niet 
beweegt, kun je al heel veel 
vertellen over waar het mis 
gaat in het denken-voelen-
doen en wat er anders kan.” 
Het boek is geschreven voor 
kinderen van acht tot en met 
twaalf jaar. en gebaseerd op 
therapie Meer informatie via 
www.ikkrachtfabriek.nl.

‘Gedroomd 
land’

Castricum - De in Haarlem 
woonachtige beeldend kun-
stenaar Alice Brasser, die in 
Castricum opgroeide, kan te-
rugkijken op een succesvolle 
lancering van haar boek Ge-
droomd Land. 
Deze fraai uitgegeven publi-
catie bevat een overzicht van 
schilderijen en tekeningen 
van de afgelopen tien jaar 
met een begeleidende tekst 
van kunstcriticus Rob Per-
rée. Zij volgde haar opleiding 
aan de Amsterdamse Acade-
mie voor Beeldende Vorming. 
Het boek ‘Gedroomd Land’ is 
nu te verkrijgen bij de boek-
handel. 

Populieren verdwijnen
Castricum - De populie-
ren aan de Beethovensingel 
gaan over twee weken om. 
Ze zijn te hoog, te oud en 
vormen een gevaar voor de 
omgeving. 
Het besluit is medegedeeld 
via een brief aan omwo-
nenden. Zij krijgen inspraak 
bij het kiezen van nieuwe 
boompjes die volgend jaar 
worden geplant. Bewoners 

van de Beethovensingel wa-
ren al eerder een petitie ge-
start om de hoge bommen 
langs de vijver te laten ver-
vangen voor nieuwe exem-
plaren.
Afgezien van materië-
le schade aan geparkeerde 
auto¹s en huizen is volgens 
hen de veiligheid van men-
sen niet meer gewaarborgd. 
Foto: Inez van Deelen Stigg.

Nationale Archeologie-
dagen in Huis van Hilde
Castricum - De Nationa-
le Archeologiedagen in Huis 
van Hilde gaan van start op 
vrijdag 13 oktober om 16.45 
uur als Jack van der Hoek, 
gedeputeerde Cultuur van 
de provincie Noord-Holland, 
het startsein geeft voor een 
weekend vol archeologie. Er 
is dan ook een poppenthea-
tervoorstelling in het archeo-

logiecentrum te zien om 16.00 
uur. Op zaterdag en zondag 
van 12.00-16.00 uur: Archeo-
Hotspot en de workshop me-
taal determineren. Van 11.30-
13.00 uur en 14.30-16.00 uur: 
rondleiding over de Russi-
sche soldaat door de duinen 
en Huis van Hilde. Om 14.00 
uur is er een gratis rondlei-
ding door Huis van Hilde.

Uitgeest - In de nacht van 
woensdag op donderdag 
een week geleden werd tus-

Poging inbraak

Uitgeest - Vorige week dins-
dag om 10.30 uur stopte de 
bestuurder van een perso-
nenauto op de Provinciale-
weg voor het rode verkeers-
licht. Een achteropkomen-
de bestuurster van een mo-

Motorrijdster 
gewond

torfiets, vermoedelijk gehin-
derd door de laaghangende 
zon, zag dit te laat. Zij reed 
zonder snelheid te verminde-
ren tegen de achterzijde van 
deze auto. Door de klap werd 
zij gelanceerd en kwam via 
de achterruit van de auto op 
het wegdek terecht. Zij raak-
te zwaar gewond en werd per 
ambulance afgevoerd naar 
het ziekenhuis.

Uitgeest - Tussen 6 en 8 
oktober werden drie bui-
tenboordmotoren vanaf de 
jachthaven Zwaansmeerpol-
der ontvreemd. Nadat een 

Buitenboordmo-
toren gestolen 

toegangshek tot het terrein 
was verwijderd werden de 
motoren gedemonteerd van 
een drietal afgemeerde bo-
ten. 

Om eventuele herkenning 
van de daders te voorkomen 
werd een lichtmast onklaar 
gemaakt.

sen 0.30 en 7.30 uur getracht 
in te breken in een woning 
aan de Middelweg. 
Er werd een schroef in het 
slot van de achterdeur aan-
getroffen.
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Egmondse Matrozen
bij De Zonnebloem

Limmen - Alle gasten van 
De Zonnebloem Limmen zijn 
welkom voor een middag vol 
muziek door de Egmondse 
Matrozen op donderdag 19 
oktober in De Burgerij. 
De groep bestaat uit zes 
vrienden die een aantal jaren 
geleden op een dorpsfeest 
spontaan samen Neder-
landstalige liedjes begonnen 
te zingen. Zij oogstten onver-

wacht succes en hadden er 
zelf zoveel plezier in dat zij 
besloten met zingen door te 
gaan; zij hebben zelfs zang-
lessen genomen om optimaal 
te kunnen zingen. Hun reper-
toire bestaat uit zeemans-
liedjes en populaire liedjes 
uit vroegere jaren. 
Aanvang 14.00 uur. Vervoer 
nodig? Bel Ria Hooijboer tel.: 
5052235.

Jubileum Oud-Castricum
‘Tussen de schuifdeuren’
Castricum - Inmiddels heeft 
de Werkgroep Oud-Castri-
cum al heel wat jubileumac-
tiviteiten achter de rug, maar 
het hoogtepunt moet nog ko-
men. Dat is een slotfeest in 
het weekend van 3 tot en met 
5 november. 
Een cabaret- en zanggroep 
onder leiding van Dick Groot 
speelt op vrijdag 3 novem-
ber de voorstelling ‘Tussen 
de schuifdeuren’ in Theater 
Koningsduyn in Geesterhage. 
De aanvang is 20.00 uur. Vele 
dorpsgenoten kennen Groot 
ongetwijfeld van zijn eerde-
re succesvolle optredens in 
Hotel Borst onder de naam 
‘Castricumse avonden’  en 
‘Effe buurten’.
Ook nu weer is het de enter-
tainer gelukt om speciaal ter 

ere van het 50-jarig bestaan 
van Oud-Castricum een zeer 
gevarieerd programma in el-
kaar te zetten met cabaret, 
fi lm en veel muziek. Op origi-
nele wijze wordt het publiek 
meegenomen naar de jaren 
¹60 in Bakkum en Castricum. 
De voorstelling is ook te zien 
op zondag 5 november om 
14.00 uur in hetzelfde thea-
ter. Kaarten zijn vanaf zater-
dag 14 oktober verkrijgbaar 
bij boekhandel Laan. Meer 
informatie over het slotweek-
end is te vinden op www.cas-
tricum1967.nl. 
Op de foto:  Een deel van de 
artiesten. V.l.n.r. achter: de 
zusjes Lonneke, Helma en 
Joke Lute; voor: Jean Hanck 
en Dick Groot. Foto: Jacques 
Schermer.

Nieuwe fi lm van oud-
Castricummer in de maak

Castricum - Na het succes 
van Welcome to the Smiling 
Coast, is de geboren en ge-
togen Castricummer Emiel 
Martens samen met de 
Haagse fi lmmaker Bas Ac-
kermann en het Gambiaanse 
mediabedrijf State of Mic be-
zig met de voorbereidingen 
van een nieuwe fi lmproduc-
tie. Gifts from Babylon is een 
korte fi ctiefi lm over de im-
pact van illegale Afrika-EU-
migratie door de ogen van 
een Gambiaanse terugkeer-
migrant. Om de fi lm begin 
volgend jaar op Movies that 
Matter, het Haagse mensen-
rechtenfestival van Amnes-
ty International, in première 
te kunnen laten gaan, zijn ze 
onlangs met een crowdfund-
campagne gestart.
Vorig jaar was Martens, te-
genwoordig woonachtig in 
Amsterdam, al als producent 
betrokken bij Welcome to the 
Smiling Coast (2016), lange 
een documentaire over toe-
risme in Gambia. Deze fi lm 
heeft inmiddels op meer dan 
veertig fi lmfestivals en ande-
re evenementen wereldwijd 
gedraaid. Ook bezocht Mar-
tens onder andere het Jac. P 
Thijsse college in Castricum 
om de documentaire te ver-
tonen aan de groep leerlin-
gen die in Gambia een school 
ondersteunen.
Gifts from Babylon, het ver-
volg op Welcome to the Smi-
ling Coast, laat de persoon-
lijke en culturele confl icten 
zien die zich voordoen wan-

neer een jonge Gambiaan te-
rugkeert naar zijn geboorte-
land na lange tijd illegaal in 
Europa te hebben gewoond. 
Eerder dit jaar won Martens 
met zijn team drieduizend 
euro tijdens de ‘Your Movie 
Matters’ pitchcompetitie van 
Movies that Matter. Het fi lm-
team heeft echter meer geld 
nodig, zo’n negenduizend 
euro, om de fi lm te maken en 
daarom zijn ze op Cinecrowd 
met een crowdfundcampag-
ne gestart. Inmiddels hebben 
ze al meer dan tweeduizend 
euro opgehaald. Martens: 
,,Alle beetjes, groot en klein, 
helpen ons om ons doel bin-
nen veertig dagen te berei-
ken.”
De donatiepagina van Gifts 
from Babylon: www.cine-
crowd.com/gifts-from-baby-
lon. Voor meer informatie en 
de teaser: www.giftsfromba-
bylon.com.

Limmen - Op 10 en 17 no-
vember is er een open avond 
bij de Stichting Oud Limmen. 
Het onderwerp is: ‘Toen Lim-
men nog een dorp was’. Aan 
de hand van foto’s wordt ge-
keken naar de geschiedenis 
van Limmen vanaf ongeveer 
1900. De inmiddels overle-
den Jaap Adrichem heeft op 
zijn kenmerkende manier iets 

over het Limmen van vroe-
ger en hoe de situatie nu 
is ingesproken. De bijeen-
komst wordt gehouden in de 
Oude School en het begint 
om 20.00 uur. De kaartver-
koop start op 16 oktober in 
de Oude School, geopend op 
maandag van 10.00 tot 12.00 
en 19.00 tot 21.00 uur. Ieder-
een is welkom.

Castricum - Op zaterdag 
14 oktober vindt er weer een 
Repair Café plaats in De Bak-
kerij. Iedereen kan langsko-
men met kapotte spullen en 
deze samen met vrijwilligers 
repareren. Denk aan kleine 
elektrische en huishoudelijke 
apparaten of computerpro-
blemen. Dit keer is er geen 
advies bij fi etsreparaties of 
hulp bij textielreparaties. Dit 
  Repair Café wordt vier keer 
per jaar georganiseerd door 
Transition Town Castricum en 
De Groene Bak en is toegan-
kelijk voor jong en oud. Op 
de Dorpsstraat 30 van 13.00 
tot 16.00 uur.

Repair Café

Castricum - Voor wie wil le-
ren schilderen of zijn vaar-
digheden wil verbeteren kan 
bij Perspectief mogelijkhe-
den ontdekken tijdens de ba-
siscursus schildertechnie-
ken. Op zaterdag 4 novem-
ber 10.00 uur start deze zes 
weken durende cursus on-
der leiding van kunstenares 
en docente Afke Spaargaren. 
Informatie en inschrijven via 
www.perspectiefcastricum.nl.

Leer schilderen

Limmen - Maandag 2 okto-
ber om 3.20 uur zag de politie 
een scooter met pittige snel-
heid over het fi etspad langs 
de Rijksweg in Limmen rij-
den. Achterop zat een jon-
gedame zonder helm. De be-
stuurder is staande gehou-
den. Bij de blaastest werd 
575 ugl. geblazen. Het rij-
bewijs van de man is inge-
vorderd en er is verbaal op-
gemaakt. In de nacht van 
maandag op dinsdag een 
week geleden werden er een 
aantal bestuurders van voer-
tuigen gecontroleerd op het 
gebruik van alcohol. Twee 
bestuurders hadden zoveel 
gedronken dat zij, naast een 
verbaal, ook nog hun rijbe-
wijs moeten inleveren. 

Met slok op in 
het verkeer
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12 OKTOBER

Lezing over de Amsterdam-
Dakar Challenge bij de Stich-
ting Uitgeester Senioren in De 
Zwaan, om 9.30 uur. 

Jasper Krabbé en zijn top-
experts ontrafelen de gehei-
men van Nederlands grootste 
schilders in De Vest in Alk-
maar om 20.15 uur.

Vertelling over een leven in 
de bibliotheek Castricum van 
schrijfster Afra Beemsterboer. 
Om 20.00 uur. Reserveren kan 
via de activiteitenagenda op 
de website of bij de klanten-
service.   

Vondel speelt De Vrek in De 
Zwaan Uitgeest op 12, 13, 14 
en 15 oktober. Aanvangstijden 
donderdag, vrijdag en zater-
dag 20.15 uur en zondagmid-
dag 14.15 uur.

13 OKTOBER

Concert Castricumse Orato-
rium Vereniging in Pancrati-
uskerk in Castricum om 20.00 
uur.

Het Debuut van Rudolphi 
Producties; nieuw theaterta-
lent in de schijnwerpers. The-
ater De Vest, Alkmaar om 
20.30 uur.

The Best of Symphonic 
Rock met Sound and Senses 
in Podium Victorie Alkmaar 
om 20.00 uur.

Kamermuziek in de Cultuur-
koepel in Heiloo in samenwer-
king met het Conservatorium, 
aanvang 20.00 uur.

Stefano Keizers, try-out ca-
baretvoorstelling ‘Erg Heel’ In 
Kennemertheater Beverwijk 
om 20.30 uur. 

Feest in de KOP van WaZ, 
die bestaat 12,5 jaar. Dit wordt 
gevierd met een grote exposi-
tie. Om 17.00 uur is de opening 
in de Kunst Ontmoetings Plek 
van Wijk aan Zee aan de Voor-
straat 12.  

Yentl en de Boer met hun 
mooiste liedjes in een thea-
terconcert in De Vest Alkmaar 
om 20.15 uur.

On Irish Crossroads van O’ 
Dreams een Iers/Nederlands 
klassetrio dat het publiek weet 
te raken. in De Cirkel Heems-
kerk om 20.30 uur. 

Jimmy Sterman met het re-
pertoire van Willy DeVille: 
Stars That Speak om 20.30 uur 
in Podium Victorie Alkmaat. 

14 OKTOBER

The Velvet Underground 
& Nico wordt integraal ge-
speeld door een all-star ge-
legenheidsformatie. in Po-

dium Victorie Alkmaar om 
20.30 uur.

Falkland Toneel speelt ‘De 
koning op het dak’ in De Beun 
Heiloo zaterdag om 15.00 uur 
en zondag 13.00 en 16.00 uur. 

Open dag Fabo hobbyver-
eniging Uitgeest van 11.00 tot 
16.00 uur. Voor kinderen van 
7-16 jaar. In het Zienhouse.

Workshop dans van Igram 
onder leiding van Sibylle Hel-
mer. Van 14.00-16.30 uur in 
Fase Fier in Bakkum. Enige 
danservaring is vereist.

Open huis Hospice, Zee-
straat 92 in Beverwijk van 
12.00 tot 16.00 uur.

Cabaret. Winnaars van het 
Amsterdams Kleinkunst Fes-
tival in het Theater Konings-
duyn in Castricum. Aanvang 
20.00 uur.

Expositie bij galerie Sopit in 
Castricum met de mooiste fo-
to’s van Peter van den Berg. 
De expositie is te zien op za-
terdag en zondag van 12.00 
tot 17.00 uur. 

The Mon Amour Band, 50 
jaar Palingsound deel II in De 
Vest Alkmaar vanaf 20.15 uur. 

Limmer Uitmarkt. Beken-
de artiesten uit Limmen ma-
ken hun opwachting in Cultu-
reel Centrum Vredeburg van-
af 20.00 uur. 

Roxeanne Hazes en Lakshmi 
bij Podium Victorie Alkmaar 
om 19.45 uur. 

De Huilende Spiegel van Ex-
pressie in De Klimop in Castri-
cum voor kinderen vanaf zes 
jaar om 14.00 uur. Ook op zon-
dag. 

Emergo speelt een kinder-

▲

boek om 11.00 en 13.30 uur, 
een muzikale toneelvertelling 
voor kinderen vanaf zeven 
jaar. De acteurs zijn kinderen 
uit de bovenbouw van de ba-
sisschool. In het Clusius Colle-
ge Castricum. 

Kees van Amstel met thea-
tervoorstelling ‘De man die ik 
niet wilde worden’ vanaf 20.30 
uur in De Vest Alkmaar.

Concert Tim Akkerman, Tims 
Secret Sessions om 20.30 uur 
in Kennemertheater Bever-
wijk. 

Open atelier Ans Martens 
van 14.00 tot 18.00 uur op De 
Loet 278 in Castricum.

Koffieconcert op de piano 
van de Poolse Julia Kociuban 
vanaf 12.00 uur in De Vest 
Alkmaar

Ragus, Ierlands enige live 
muziek- en dansshow vanaf 
20.15 uur in De Vest Alkmaar.
Concert Die Schupfung van 
het AOV-koor in de Grote 
Kerk van Alkmaar, aanvang 
20.15 uur. 

Tina, de Musical, try-out fa-
milievoorstelling vanaf acht 
jaar. Om 20.15 uur in het Ken-
nemertheater Beverwijk.

De Tante Joke Karaoke 
Band geeft de show ‘jij zingt 
en wij spelen’ om 23.30 uur in 
Podium Victorie Alkmaar. 

15 OKTOBER

Popera. Esemplastic speelt 
een versmelting tussen klas-
siek en modern; popera. In de 
Cultuurkoepel in Heiloo. Aan-
vang 19.30 uur.
Beurs voor zwangere vrouwen 
en jonge ouders tussen 9.00 
en 12.00 uur voor gratis ad-
vies en workshops. In eetcafé 
Wier&ga op het Bakkersplein-
tje in Castricum.

Iskra Jazzclub met Benjamin 
Herman & The Robin Nolan 
Trio in Theater Koningsduyn in 
Castricum om 15.15 uur. 

Wonderland/Makiko, een 
interactieve dans- en muziek-

ervaring voor de allerklein-
sten. Om 9.30, 10.30 en 11.30 
uur in De Vest Alkmaar.

Paddenstoelenexcursie 
voor volwassenen en kinde-
ren van IVN en Duincamping 
Geversduin een in en om de 
camping. Vertrek om 13.00 
uur vanaf de receptie. 

Optreden Stella en de Star-
lights de Jazz Session Club 
in Vredeburg in Limmen van-
af 16.00 uur. 

Adam’s Passion, een le-
zing over het muziektheater-
stuk door May Verheyen in de 
kerk aan het Dielofslaantje in 
Akersloot. Aanvang 14.30 uur.

Het Delta Pianotrio bij Con-
certen Witte Kerk met werk 
van Joseph Haydn, Lera Au-
erbach en Robert Schumann. 
De aanvangstijd is 15.00 uur. 

Paddenstoelenwandeling 
van IVN voor kinderen en vol-
wassenen in het Heilooër Bos 
vanaf 10.00 uur bij de Katten-
berg. Foto: Paul ten Have.

17 OKTOBER

Kluun, een literaire ontmoe-
ting in Kennemertheater Be-
verwijk om 20.00 uur. 

Cabaret van Nicole Kovacs 
bij de Katholieke Vrouwenbe-
weging Uitgeest. In De Zwaan 
om 20.00 uur. 

18 OKTOBER

Adriaan van Dis. in de Lite-
raire Salon met Adriaan van 
Dis. Kaarten alléén verkrijg-
baar in de voorverkoop: www.
cultuurkoepelheiloo.nl en bij 
de Verhalenkamer/VVV op 
Landgoed Willibrordus

5 november 20170
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Strand- en duinloop-
seizoen start bij AVC 

Castricum - De eerste loop  
van het strand- en duinloop-
seizoen staat voor zondag 29 
oktober op de hardloopka-
lender. Iedereen kan mee-
doen. Beginnende lopers 
kunnen meedoen aan de 
loop over 4 kilometer, en de-
ze route voert door het duin-
gebied. De gevorderde lopers 
kunnen kiezen voor 8,8 km of  
12,4 km. De langere routes 
voeren over het stand, met 
altijd wisselende omstandig-
heden. 
De jeugd van vijf tot en met 

twaalf jaar kan meedoen aan 
de speciale jeugdloop over 
2,3 km. Het leuke hier is dat 
ouders gewoon met de kin-
deren mee mogen lopen. 
Jeugd vanaf twaalf jaar kan 
kiezen tussen de 4 km of de 
langere afstanden. Van te vo-
ren inschrijven voor de loop 
is aan te raden via www.av-
castricum.nl. Alle routes star-
ten vanaf de atletiekbaan aan 
de Zeeweg in Castricum. De 
korte afstanden (starten om 
10.15 uur. De langere afstan-
den om 10.45 uur. 

TVC wint voor derde keer 
wisselbeker van toernooi
Castricum - Zaterdag 30 
september vond het traditi-
onele CALB-toernooi plaats 
op De Voetel. 
Het CALB toernooi is een ge-
zelligheidstoernooi, dat aan 
het eind van het tennissei-
zoen wordt georganiseerd 
door een van de tennisver-
enigingen van de gemeente 

Castricum. Dit jaar was Lim-
men de gastheer en begon-
nen vanaf 10.30 de verschil-
lende koppels aan hun par-
tijtjes. Er deden achttien kop-
pels van drie verenigingen 
mee, er waren geen deelne-
mers van TV Akersloot. Cas-
tricum werd winnaar en dat is 
de derde keer.

Nederlands kampioenschap 
keezen in De Vriendschap 

Akersloot - Op zaterdag 
14 oktober start de Neder-
landse Keezbord Organisatie 
het Nederlands kampioen-
schap keezen. Tijdens het NK 
worden er voorrondes ge-
speeld waarin om een fi na-
leplek wordt gespeeld. Per 
voorronde kunnen er tachtig 

teams worden ingeschreven. 
Het evenement vind plaats in 
De Vriendschap. Er zijn drie 
voorronden.
De fi nale is op zaterdag 18 
november. Er zijn nog en-
kele plaatsen beschik-
baar. Inschrijven via www.
nk.keezbord.nl.

Henk Verdonk is geklopt!
Akersloot - Michel Agterberg 
is de eerste mountainbiker die 
erin geslaagd is tijdens de de 
KPB-mountainbikecup Henk 

Gratis sporten 
in vakantie

Castricum - Team Sport-
service Kennemerland or-
ganiseert in de herfstvakan-
tie diverse sportieve activi-
teiten voor de basisschool-
leerlingen, die in Castricum 
of Heemskerk wonen of naar 
school gaan. Alle activiteiten 
zijn gratis. Wie mee wil doen 
moet zich vooraf inschrijven 
via www.teamsportservice.nl/
kennemerland. Op dinsdag 
24 oktober kunnen kinde-
ren van groep 3 tot en met 8 
meedoen aan de sportinstuif 
in de Waterakkers in Heems-
kerk. Aerobic & Dansstudio 
The Workout is ook aanwezig 
geeft streetdanceles. Later 
die dag zijn de kinderen van 
groep 1 en 2 aan de beurt tij-
dens de kleuterinstuif. Op 
donderdag 26 oktober wordt 
een tweede kleuterinstuif ge-
houden in Limmen. Volley-
balvereniging Croonenburg 
en Team Sportservice staan 
woensdag 25 oktober klaar 
voor kinderen van groep 3 tot 
en met 8 met een smashbal-
clinic en sportinstuif in sport-
centrum de Bloemen in Cas-
tricum. Op donderdag 26 ok-
tober spelen ze apenkooi 2.0 
in de gymzaal aan de Stijkel-
straat in Heemskerk.

Monsterscore dames CasRC 
Castricum - Ondanks het 
verkeersinfarct bij het Rot-
tepolderplein zondag waren 
de trouwe fans van CASRC-
dames toch op tijd om in de 
eerste minuut na het fl uit-
signaal van de referee Linde 
v.d.Velden al te zien scoren. 
Uiteindelijk waren het 22 trys 
en werden er 18 conversies 
verzilverd wat een eindstand 
op het score bord bracht van 
0-146 voor Castricum. De 
score geeft al aan dat de for-
matie van Hans Marcker twee 
maten te groot is voor de pas 
overgekomen Haarlemmers. 
Maar de wedstrijd was aller-
minst saai voor de neutrale 
rugbytoeschouwer. Haarlem 
bleef knokken en de duin-
randers bleven zoeken naar 
de combinaties om zichzelf te 
verbeteren en het meegeko-

men publiek  aan de zuidkant 
van het Noordzee-kanaal te 
vermaken. Voorbeelden: een 
mooie break van Miriam v.d. 
Veen die via een inside pass 
Hiske Blom liet scoren. To-
meloze inzet van Lotte Ren-
dering die door haar goede 
support de tegenstander el-
ke keer in twijfel bracht. Een 
break van Tessa v.d. Brink die 
vanuit de kick-off de bal ving 
en wel 40 meter terreinwinst 
maakte.  Sophie Touber, die 
overal op het veld te vinden 
was en vier keer scoorde. 
Elke speelster was gevaar-
lijk en actief en zo kwamen 
de scores van Linde, Hiske, 
Miriam, Lilly, Inge v.d.Velden, 
Laura Stokx en Simone 
Kamphuijs tot stand . En het 
einde van de groei van dit su-
per-team is nog niet in zicht.

NK Big Air Kitesurfen
Castricum - Zaterdag vond 
het Nederlands kampioen-
schap Big Air plaats op het 
strand van Castricum. Vo-
rig jaar vond de eerste editie 
plaats, ook in Castricum. 

De kitesurfers, mannen, 
vrouwen van zestien jaar en 
ouder, en jongeren onder de 
zestien jaar, probeerden zo 
hoog mogelijk te springen 

en de mooiste tricks te laten 
zien aan de jury en het pu-
bliek. De beste kitesurfers 
van Nederland deden mee. 
Dylan van de Mey werd de 
beste bij de heren, Maris-
ka Wildenberg bij de dames 
en Jurre Bruijn bij de jeugd. 
De hoogste sprong, 16,1 me-
ter hoog, is gemaakt door Pe-
pijn Herrewijnen. Foto: Henk 
Hommes.

Verdonk junior te verslaan. 
Dat is nog niet eerder voorge-
komen op de Cloppenburgh. 
Derde werd Erwin Krom.

Schoolkorfbal 
bij Helios

Castricum - Zondag vond bij 
Helios het schoolkorfbaltoer-
nooi plaats met 23 teams. Het 
was een vrolijke groep vrijwil-
ligers die alles geregeld had 
waardoor het toernooi vlekke-
loos verliep. De spelers kwa-
men uit Castricum, Limmen, 
Bakkum en Heiloo. Er wer-
den een paar teams blij ge-
maakt met het winnen van een 
beker, zoals De Duif groep 4, 
Helmgras groep 5 en 6, Klim-
op Groep 7/8 en Visser ‘t hooft 
groep 8. Meetrainen om ken-
nis te maken met de sport kan. 
Voor kinderen van  vijf tot en 
met negen jaar op woensdag 
van 17.00 tot 18.00 uur en voor 
tien tot en met twaalf jaar op 
dinsdag en/of donderdag van 
18.30 tot 19.30 uur. Aanmelden 
via jtc@kvhelios.nl.



Uitgeest - De Fabo Hobby-
vereniging in Uitgeest houdt 
zaterdag 14 oktober open 
huis van 11.00 tot 16.00 uur. 
De vereniging verzorgt ver-
schillende hobbyclubs voor 
jongeren van 7 tot en met 15 
jaar. Daarnaast zijn er clubs 
voor leden van 16 jaar en ou-
der.
Elke 2 jaar wordt er een open 
dag gehouden om kennis te 
maken met de diverse hob-
byclubs. Kinderen mogen zelf 

projectjes maken zoals die-
ren maken van glazen potjes 
bij de Knutselclub, een ze-
nuwspiraal bij de Elektroclub 
een boter kaas en eierenspel 
bij de Timmerclub. Tevens 
is er nog een demonstratie 
quadkopters vliegen door de 
modelbouwclub.

Kom naar het Zienhouse, 
Zienlaan 10 in Uitgeest, de 
toegang is gratis. Zie ook: 
www.fabouitgeest.nl.

Samen met de burgemeester 
aan een..... insectenhapje

Uitgeest - Maandag was de 
burgemeester van Uitgeest te 
gast bij groep 5/6 van basis-
school de Molenhoek. Van-
wege de dag van de duur-
zaamheid wordt op 10 okto-
ber in het hele land door pro-
minenten voorgelezen uit het 
boek: de wereld van voedsel. 
De burgemeester was zelf 10 
oktober verhinderd maar wil-
de de gelegenheid om met 
kinderen in gesprek te gaan 
over duurzaamheid niet voor-
bij laten gaan en kwam daar-
om naar de basisschool voor-
afgaand aan de dag van de 
duurzaamheid. Samen met 
de kinderen sprak zij over 
waar de gemeente kan on-
dersteunen als het gaat om 
duurzaamheid en nog be-
langrijker wat de kinderen 
zelf kunnen doen om zorg-
vuldiger met de aarde en 

haar grondstoffen om te 
gaan.  Het bleef niet alleen 
bij voorlezen en praten want 
afsluitend mocht iedereen 
een kaasstengel met buffalo-
wormpjes proeven!
Door 1 dag geen vlees te eten 
bespaar je net zoveel water 

als wanneer je jezelf 1 maand 
niet doucht. Dan is het pro-
beren van zo’n alternatief dus 
best de moeite waard. En niet 
alleen de kinderen maar ook 
meester Jan en burgemees-
ter Wendy Verkleij aten een 
heerlijk insectenhapje.

‘Vrijwilligers Bedankt’ in Uitgeest
Avondje uit en extra Tapasworkshop 
voor vrijwilligers in Uitgeest

Uitgeest - Als onderdeel van 
het programma ‘Vrijwilligers 
Bedankt’ in Uitgeest wordt 
vrijwilligers op zondag 5 no-
vember een heerlijk avond-
je uit (kosteloos) geboden 
in Dorpshuis de Zwaan van 
19:45 tot 22:00 uur. De ge-

meente Uitgeest wil met de-
ze en andere activiteiten haar 
vrijwilligers bedanken voor 
de grote inzet voor Uitgeest!
De mooiste chansons wor-
den in het dorpshuis ten ge-
hore gebracht door de Fran-
se zanger-gitarist Edouard! 

U kunt onder meer luisteren 
naar: Brel, Piaf, Clerc, Azna-
vour en Cohen! Zo nu en dan 
wordt een uitstapje gemaakt 
naar het Engelse genre: mooi 
in het gehoor liggende songs.
Een extra Tapasworkshop 
wordt georganiseerd ook op 
zondag 5 november van 15:00 
tot 17:30 uur. In de knusse 
huiskamersfeer van ‘Dagbe-
steding Thuisbij’ in Uitgeest 
gaat kok Natasa samen met 
u aan de slag om de lekker-
ste tapashapjes te maken!
Aanmelden voor deze en an-
dere Vrijwilligers Bedanktac-
tiviteiten kan snel en eenvou-
dig op de website  www.vrij-
willigers-bedankt.nl. Telefo-
nisch aanmelden kan bij Wel-
zijn Castricum: telefoon 0251 
65 65 62. De openingstijden 
van Welzijn Castricum (op 
werkdagen) zijn van 9.00 uur 
tot 12.30 uur.

Voor kinderen groep 8 of brugklas

Informatieavond 
over het Vormsel 

Uitgeest - Ook dit jaar or-
ganiseert de parochie Onze 
–Lieve-Vrouwe-Geboorte in 
Uitgeest een informatieavond 
over het Vormsel. 
Als uw kind dit jaar in groep 
8 van de basisschool zit of in 
de brugklas dan kan uw kind 
dit schooljaar deelnemen aan 
de vormselvoorbereiding van 
de parochie. Men heeft een 
boeiend programma voor de 
kinderen ontwikkeld en in ju-
ni worden de kinderen ge-
vormd. 
Op donderdagavond 19 ok-
tober is er in de pastorie van 
Uitgeest, Langebuurt 37, een 

informatiebijeenkomst voor 
de kinderen van groep 8 of 
de brugklas en hun ouders. 
De avond begint om 19.30 
uur en duurt een uurtje. Op 
deze avond krijgt u veel infor-
matie over de voorbereiding 
op het vormsel. Ook ontvangt 
u een inschrijfformulier. 
De organisatoren stellen het 
op prijs als u zich van tevoren 
aanmeldt voor deze avond.  
Dit kan per e-mail. Wilt u in 
deze mail uw naam, de naam 
van uw kind, de school en uw 
telefoonnummer, vermelden?
Dit is het e-mailadres: rkpa-
rochie@zonnet.nl.

Nicole Kovacs bij de KVB
Uitgeest - Op dinsdagavond 
17 oktober zal Cabaretière 
Nicole Kovacs optreden bij 
de Katholieke Vrouwenbe-
weging Uitgeest. Wat ze pre-
cies gaat doen blijft nog een 
verrassing, maar het zal zeker 
een hilarische avond worden! 
De avond wordt gehouden in 
de Zwaan en begint om 20.00 
uur. 

De KVB organiseert van sep-
tember tot en met april één 
keer per maand een gezelli-
ge avond voor de leden. De 
contributie is slechts 15 eu-
ro per jaar. Als u ook lid wilt 
worden, stuurt u een e-mail 
naar secretariaatkvb@gmail.
com. Meer informatie vindt u 
op de website: www.kvbuit-
geest.nl.
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Griezelen in LeesLokaal
Uitgeest - Het is Kinderboe-
kenweek. Lees Lokaal is he-
lemaal in de stemming en 
prachtig versierd. Kom van 4 
tot en met 15 oktober langs 
en ruil je boek in voor een 
lekker griezelboek!
Hou je niet van griezelen? 
Weest niet bang, want na-
tuurlijk staan er ook heel veel 
grappige, avontuurlijke en 
andere soorten boeken op de 
planken. Allemaal klaar om 
geruild en verslonden te wor-

den door Uitgeester boeken-
wormen. 
Voor de kinderen van 4 tot 8 
jaar is er op zaterdag 14 ok-
tober om 14:00 uur nog een 
speciale activiteit. Thea-
ter Poppekus komt dan naar 
Lees Lokaal voor een uit-
voering van “In de dromen-
schijn”. De voorstelling duurt 
ongeveer 40 minuten. Aan-
melden via info@leeslokaal-
uitgeest.nl. (foto: Marcel 
Dekker)

Kapotte fietsverlichting? 
Kom naar Repair Café
Uitgeest - Een brandend 
voor- en achterlicht is in de-
ze donkere maanden van le-
vensbelang voor iedere fiet-
ser. Met goede verlichting 
daalt de kans op een aanrij-
ding in het donker met wel 20 
%. Om fietsers te leren hoe 
ze zelf hun verlichting in orde 
brengen, werken Repair Café 
Uitgeest en de ANWB samen 
en maken donderdag 19 ok-
tober kapotte fietsverlichting 
in De Zwaan. 
Kapotte fietsverlichting ma-
ken is eigenlijk niet zo moei-
lijk. Tenminste, als je weet 
waar je op moet letten. Ie-
dereen die zijn of haar fiets 
met kapotte verlichting mee-
brengt, kan dit samen met 
een vrijwilliger van het Re-
pair Café repareren. Nieuwe 
lampjes, gereedschap en an-
der materiaal is ruim aanwe-
zig; de ANWB Lichtbrigade 
heeft alles in een grote ge-
reedschaps-koffer beschik-
baar gesteld.
Ook zijn er vrijwilligers aan-
wezig die u gaan helpen met 
reparatie aan: kleding/textiel, 
elektrische apparaten,  rolla-
tors, meubels/houten voor-
werpen,  computers en klei-
ne huishoudelijke apparaten.

De toegang is gratis. Vooraf 
aanmelden is niet nodig.
Koffie/thee is tegen een klei-
ne vergoeding aan de bar te 
verkrijgen. Reparaties zijn 
kosteloos, maar u dient zelf 
zorg te dragen voor materia-
len die nodig zijn om een re-
paratie te verrichten.
Donderdag 19 oktober van 
09.30 uur tot 11.30 uur.

Uitgeest - Zoals u in dit pe-
riodiek kunt zien, wordt de 
score bij bridge uitgedrukt in 
procenten. Per spel, wij spe-
len er per avond 24, verdelen 
de koppels in een lijn 100%. 
Vroeger, ten tijde van Jan 
Rinkes, Wim Schafgans, Wim 
Huising en de familie Cupi-
do, werden al die procenten 
na afloop van de avond op 
papier uitgerekend. Zo werd 
het nog wel eens laat, in De 
Ooievaar, maar daar had Arie 
Matton natuurlijk geen be-
zwaar tegen. Nu wordt na 
afloop van een spel aan ta-
fel het resultaat in een kastje 
ingevoerd die dit weer door-
zendt naar de centrale com-
puter die geen moeite heeft 
met procenten, ook niet met 
drie cijfers achter de kom-
ma. Maar vooral in het begin 
van de avond wordt je door 
al die rekenarij nogal eens 
op het verkeerde been ge-
zet, want dat kastje geeft di-
rect na invoeren ook de sco-
re in procenten weer terug, 
maar dan gebaseerd op één 
keer spelen, en daarom voor-
al nog niet betrouwbaar. Om 
met Nijhoff te spreken: ‘De 
schrijfmachine mijmert gek-
kepraat’. Later op de avond 
worden de scores steeds be-
trouwbaarder, maar doet zich 
een ander probleem voor: 
Je denkt dat je met je maat 
een fantastisch spel hebt ge-
speeld en je verheugt je al-
vast op de mooie score die 
het kastje zal laten zien, maar 
dat valt tegen. Je hoopt nog 
dat diezelfde Nijhoff ge-
lijk gaat krijgen: ‘Lees maar, 
er staat niet wat er staat’. Je 
denkt een top, het blijkt een 
nul. Dat is even slikken. Je 
hebt het toch verkeerd ge-
zien.
Wie het niet verkeerd za-

gen, waren Aad Visbeen-Ria 
Vessies die, met dank aan 
de oogarts, de gehele A-lijn 
het nakijken gaven met ruim 
64%. En dat was nog niet de 
hoogste score van de avond. 
Die werd, enigszins uit mijn 
zicht, gescoord in de E-lijn 
door Elly Neele-Laura Bos, 
met bijna 65%. Verder me-
moreren wij nog de mooie 
62%-score in de B-lijn van 
Wim Hoogeboom-Nico Mo-
lenaar (alweer een mole-
naar!): ‘A-lijn, here we come!’
Zelf moeten mijn maat en ik 
het, om met Nijhoff te ein-
digen, doen met: ‘Puinho-
pen zien en zingen van mooi 
weer’.

Hieronder ziet u de beste drie 
van iedere lijn.

A-lijn: 1 Ria Vessies-Aad 
Visbeen 64,49%; 2 Klaas de 
Groot-Peter Kossen 60,00%; 
Carien Willemse-Jaap Wil-
lemse 58,75%.

B-lijn: 1 Wim Hoogeboom-
Nico Molenaar 62,08%; 2 Au-
ke Hulshof-Gonny Hulshof 
54,17%; Henk Graafsma-Theo 
Vijn 53,33%.

C-lijn: Ria Admiraal-Wout 
Admiraal 56,67%; 2 Milja van 
den Booren-Jeanne Admiraal 
54,06%; 3 Marry Zwaan-Ger-
da Geukes 53,49%.

D-lijn: 1 Jan van den Boo-
ren-Eddy Jansen 57,71%; 2 
Jaap Molenaar-Karin Tushui-
zen 56,46%; 3 Wies de Wit-
Annie Nijman 53,33%.

E-lijn: 1 Elly Neele-Laura Bos 
64,79%; 2 Tineke de Groot-
Constance Dirks 57,08%; 3 
Hans Eijking-Ton de Groot 
52,29%. (Paul Wijte)

        Bridgenieuws

In de herfstvakantie
Film voor opa’s, oma’s 

en kleinkinderen
Uitgeest - In de herfstva-
kantie, op woensdag 18 okto-
ber, organiseert de Stichting 
Uitgeester Senioren in de 
Zwaan een filmmiddag voor 
grootouders met hun klein-
kinderen.
Gedraaid wordt een Neder-
lands gesproken familiefilm 
geschikt vanaf 6 jaar. Wilt u 
weten welke film? Er han-
gen posters in Dorpshuis de 
Zwaan of u kunt langskomen 
op het kantoor van de S.U.S., 
waar u een filmboekje in kunt 

kijken. In verband met de 
restrictie van de licentie mo-
gen de filmtitels hier niet ge-
noemd worden.

Woensdag 18 oktober van 
14.00 tot 16.00 uur. Zaal open 
om 13.45 uur. Kosten senio-
ren 3,-- inclusief koffie/thee 
en cake, kinderen 1 euro in-
clusief limonade en wat lek-
kers in de pauze. U kunt 
vooraf op het kantoor van de 
S.U.S. in De Zwaan of aan de 
zaal een kaartje kopen.
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FC “Uitfeest” voor de ogen!
Uitgeest - Fraai uitgedos-
te vrouwen in dirndls, stoere 
mannen in lederhosen. Een 
feest voor het oog. Wie dacht 
dat deze Oktoberfest uitrus-
tingen alleen te bewonde-
ren zijn op de Oktoberfesten 
in Beieren en omgeving heeft 
het al heel lang mis. De-
ze feesten, geworteld in een 
sterke Beierse traditie, vin-
den tegenwoordig plaats op 
veel plaatsen.  Zo ook bij FC 
Uitgeest op zaterdagavond 3 
oktober. Of dit nu de inspira-
tie is geweest voor de puike 
prestatie van het eerste elf-
tal van FC Uitgeest de ande-
re dag weet ik niet, maar dat 
de wedstrijd tegen vv Assen-
delft, vooral in de eerste helft, 
een feest voor het oog was 
is onmiskenbaar. De gasten 
hadden hoegenaamd niets 
in te brengen en dat er na 90 
minuten maar 1-0 op het sco-
rebord stond mag geschaard 
worden onder het door Co 
Adriaanse gelanceerde be-
grip “scorebordjournalistiek”. 
FC Uitgeest startte in dezelf-
de opstelling als de wedstrijd 
tegen Hoofddorp dus we-
derom met Emiel Sinnige op 
rechtsback en Tinus Putter 
in een controlerende rol op 

Bakkum en Krookspeler van de wedstrijd is Jeffrey Toebes. 
Hij is nieuw dit jaar bij FC Uitgeest en komt bij ADO’20 van-
daan waar hij veelal in het tweede bivakkeerde. Jeffrey is 
21 jaar en besloot zijn geluk te beproeven in Uitgeest. Ge-
lukkig maar want ondanks de nederlaag speelde Jeffrey 
een degelijke wedstrijd en liet hij zien een aanwinst te zijn. 
Vandaar zijn uitverkiezing tot “Bakkum en Krook speler van 
de wedstrijd” Hier op de foto samen met sponsor van de 
wedstrijdbal Peter de Groot.

Bakkum en Krookspeler

het middenveld. Een vondst 
want zo komen de kwalitei-
ten van deze spelers goed tot 
hun recht. Emiel Sinnige op-
bouwend vanaf rechts en Ti-
nus Putter stofzuigend op het 
middenveld. 

FC Uitgeest startte wederom 
overdonderend. Prachtige 
combinaties leverde kansen 
op voor de hardwerkende 
Jordy Duijn en de snelle Mar-
gel Murzo. Het dichtst bij de 
openingstreffer was nog Kick 
Smit die een fraai genomen 
vrije trap op de lat uiteen zag 
spatten. De beloning voor de 
sterke openingsfase kwam in 
de 24e minuut. Een combina-
tie uit het boekje, een feest 
in de ogen van de voetbal-
liefhebber. Een snelle actie 
van achteruit brengt de bal 
bij Jordy Duijn die niet aar-
zelt en direct de in de diep-
te sprintende Jorn Brouwer 
bedient. Die ziet in zijn oog-
hoeken dat Margel Murzo er 
beter voor staat en schuift de 
bal precies op maat in zijn 
voeten. Margel Murzo aarzelt 
vervolgens niet en schuift be-
heerst binnen. 1-0. Natuurlijk 
had de wedstrijd daarna voor 
de thee allang beslist moeten 

zijn gezien het aantal kansen 
voor de thuisploeg maar het 
zat niet mee. 
De tweede helft gaf hetzelf-
de beeld te zien namelijk een 
veel sterker FC Uitgeest dat 
verdedigend weinig weg-
gaf en over een betrouwba-
re doelman Sven Koning be-
schikte als er al een zwart-wit 
shirt in de buurt kwam. Ook 
nu weer kansen om de mar-
ge te verruimen maar weder-
om lukte dat niet. Zo kabbel-
de de wedstrijd naar het ein-
de en pakte FC Uitgeest de 
eerste overwinning van een 
nieuw seizoen in de eerste 
klasse. De komende weken 
zullen duidelijk maken waar 
het team van trainer Flori-
an Wolf echt staat want dan 
zijn achtereenvolgens  Fortu-
na Wormerveer en Zeeburgia 
de tegenstander. Grote na-
men en sterke ploegen. Eens 
zien waar “FC Uitfeest voor 
de ogen” dan staat. (De Af-
vallende Bal)

FC Uitgeest: Koning, Hop-
man, Vrouwe, Groen, Sin-
nige, Olgers, Smit, Putter, 
Brouwer (81e Dijkkamp), 
Duijn (70e Adrichem), 
Murzo (90e de Wit). 

Dinsdag 10 oktober
Senioren:
VVH/Velserbroek 2-FC Uitgeest 4 ZO 20:15

Woensdag 11 oktober
Jongens:
DSOV JO19-1-FC Uitgeest JO19-4 19:30
BOL JO15-1-FC Uitgeest JO15-2 19:00

Zaterdag 14 oktober 
Jongens:
Velsen  Rkvv JO17-1-FC Uitgeest JO17-2  12:30
FC Uitgeest JO17-3 -Zaandijk JO17-2 14:45
Alkmaarsche Boys JO17-1-FC Uitgeest JO17-4  11:30
FC Uitgeest JO17-5 -Jong Hercules JO17-1 10:30
Limmen JO15-1-FC Uitgeest JO15-1  13:00
ODIN 59 JO15-2-FC Uitgeest JO15-2  10:30
FC Uitgeest JO15-3 -IJmuiden  vv. JO15-2 13:00
Meervogels 31 JO15-2-FC Uitgeest JO15-4  12:15
HSV JO15-3-FC Uitgeest JO15-5 12:30
Limmen JO15-4-FC Uitgeest JO15-6  11:00
FC Uitgeest JO13-1 -Volendam (rkav) JO13-1 10:15
FC Uitgeest JO13-2 -ODIN 59 JO13-2 11:45
Egmondia JO13-1-FC Uitgeest JO13-3  11:00
FC Uitgeest JO13-4 -Castricum FC JO13-3 13:15
FC Uitgeest JO13-5 -Graftdijk JO13-1 09:00
FC Uitgeest JO12-1 -Kolping Boys JO12-2 09:00
BOL JO12-1-FC Uitgeest JO12-2 08:45
Haarlem-Kennemerland f.c. 
JO11-1-FC Uitgeest JO11-1  10:15
Rijp (de) JO11-1-FC Uitgeest JO11-2  12:00
Apollo 68 JO11-1-FC Uitgeest JO11-4  09:00
Saenden JO11-2-FC Uitgeest JO11-5  10:00
Bloemendaal JO10-3-FC Uitgeest JO10-1  08:30
FC Uitgeest JO10-2 -Rijp (de) JO10-1 09:00
VSV JO10-1-FC Uitgeest JO10-3  09:00
Reiger Boys JO10-4-FC Uitgeest JO10-4  15:00
ADO ‘20 JO10-3-FC Uitgeest JO10-5  09:00
SVW 27 JO9-1-FC Uitgeest JO9-1  10:15
FC Uitgeest JO9-2 -SVA JO9-1 09:00
FC Uitgeest JO9-3 -Kennemers (de) JO9-3 10:15

Sporting Krommenie JO9-3-FC Uitgeest JO9-4  10:15
Saenden JO9-1-FC Uitgeest JO9-5  10:00
Alcmaria Victrix JO8-1-FC Uitgeest JO8-1  09:00
FC Uitgeest JO8-2 -SVA JO8-4 09:00
Sporting Krommenie JO8-5-FC Uitgeest JO8-3  09:00
FC Uitgeest JO7-WK Minipupillen 08:45
FC Uitgeest JO6 Trainingsgroep 09:00
G-team
V.V. Bergen G1G-FC Uitgeest G1  11:00

Meisjes
FC Uitgeest MO19-1 -DSS MO19-2 14:30
Westzaan MO17-1-FC Uitgeest MO17-1  12:00
FC Uitgeest MO17-2 -Limmen MO17-2 11:30
DTS MO15-1-FC Uitgeest MO15-1  11:15
FC Uitgeest MO15-2 -DEM (RKVV) MO15-1 14:00
DSOV MO13-1-FC Uitgeest MO13-1  15:00
FC Uitgeest MO13-2 -Assendelft MO13-1 10:15
ADO ‘20 MO11-2-FC Uitgeest MO11-1  09:00

Zondag 15 oktober 
Senioren:
Fortuna Wormerveer sv 1-FC Uitgeest 1  14:00
Koninklijke HFC 2-FC Uitgeest 2  12:30
Vitesse 22 3-FC Uitgeest 3  11:00
FC Uitgeest 4 -Koninklijke HFC 4 10:00
FC Uitgeest 6 Koedijk 6 10:00
Foresters (de) 6-FC Uitgeest 7 ZO 10:30
Knollendam 2-FC Uitgeest 8 ZO 11:30
Kolping Boys 12-FC Uitgeest 10 ZO 14:00
SVA 6-FC Uitgeest 11 ZO 12:00
FC Uitgeest 12-Sporting Krommenie 4 10:00
FC Uitgeest 13-RCZ 5 12:00

Dames:
Velsen  Rkvv VR4-FC Uitgeest VR1 12:45
Jongens:
FC Uitgeest JO19-1 -DSS JO19-1 12:00
FC Uitgeest JO19-2 -Volendam (rkav) JO19-1 12:00
Kolping Boys JO19-3-FC Uitgeest JO19-3 12:00
SDZ JO19-4-FC Uitgeest JO19-4  12:15

FC Uitgeest Vrouwen 1 herpakt zich
Uitgeest - Op zondag 8 ok-
tober mochten de dames van 
FC Uitgeest het opnemen te-
gen Hillegom SV VR2. Een 
wedstrijd die Uitgeest graag 
wilde winnen om de bitte-
re nasmaak van vorige week 
weg te spoelen. 
Hier zetten alle speelsters 
zich vanaf minuut één hard 
voor in, wat al in de derde 
minuut een hoekschop ople-
verde. Kelly Selvius kopte de-
ze bal op de binnenkant van 
de paal, waarna de goed ge-
positioneerde Lotte Smit het 
laatste zetje kon geven, 1-0. 
Hierna werd het spel wat 
rommeliger. Gelukkig bracht 
Daniëlle Kortekaas in de 20e 
minuut de tussenstand op 
2-0 en ging Uitgeest steeds 
beter spelen. De tegenstan-
der kwam ook een paar keer 
gevaarlijk op, maar stuit-
te steeds op de goedspelen-
de verdediging van Uitgeest, 
onder leiding van aanvoer-
der Kelly Selvius. Het mid-
denveld pakte hierin ook hun 
verantwoordelijkheid door 
goed positiespel. Met name 
Eva Schavemaker verricht-
te hierin veel werk. Kwam ie-
mand er toch doorheen, was 
daar altijd nog keeper Dani-

que van Weelden die weer 
mooie reddingen in huis had.   

Al snel in de tweede helft 
was het invaller Romee Van-
acker die met een mooie so-
loactie de 3-0 binnenschoot. 
Daniëlle Kortekaas gooide 
de wedstrijd helemaal in het 
slot toen zij haar tweede tref-
fer binnenschoot en de 4-0 
op het scorebord zette. De 
vechtlust van Uitgeest zak-
te daarna wat weg, waar Hil-
legom van wist te profiteren. 
Uit een goede voorzet kon de 
spits de eretreffer voor Hille-
gom binnenschieten, 4-1. 

Al met al een mooie wedstrijd 
voor Uitgeest, waar veel posi-
tieve punten uitgehaald kun-
nen worden. Uitgeest speel-
de als team en iedereen was 
betrokken bij het spel. 

Woman of the match: 
Anouk Vrouwe. Een har-
de werker vol positiviteit en 
vechtlust. Haar goede opko-
men en het verre terugzak-
ken, waarbij zij de nodige 
meters en tackles heeft ge-
maakt, maken haar tot een 
uitblinker vandaag. (Rinaldo 
Isselt)



Leerlingen lopen 
voor het Lees Lokaal

Uitgeest - Een deel van de opbrengsten van de sponsorloop 
die basisschool Kornak in juni hield was bestemd voor het 
Lees Lokaal. Tijdens de Kinderboekenweek werd een cheque 
met het prachtige bedrag van 1000 euro op de school over-
handigd aan Hetty Franzani van het Lees Lokaal, rechts op de 
foto. Onder het toeziend oog van directeur Nel de Vries to-
nen Juul Zonneveld en Bjarne Koerten de cheque aan hun 
schoolgenoten. (foto: Ger Bus)

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen de komende dagen 
gepland: oensdag 11 okto-
ber: 19.00 uur H. Eucharistie-
viering in de kapel. Vrijdag 13 
oktober: 19.00 uur H. Eucha-
ristieviering in Geesterheem.  
Zaterdag 14 oktober: geen 
viering. Zondag 15 oktober: 
09.00 uur H. Eucharistievie-
ring m.m.v. de Cantorij. 19.00 
uur Rozenkransgebed in de 
kapel.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 15 
oktober plaats in de kerk op 
de Castricummerweg in Uit-
geest, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is ds. E. Plaisier. 
Het is de zondag voor het 
Werelddiakonaat. Er is een 
kindernevendienst. . 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Uitgeest - Vrouwen van Nu 
Uitgeest heeft de heer René 
Valensa uitgenodigd op 19 
oktober. Hij geeft een lezing 
over de geschiedenis van 
de Joden in Amsterdam van 
1800 tot heden.
Een korte inleiding gaat over 
de komst van de Joden naar 
de stad. De toehoorders ver-
kennen de Jodenbuurt aan 
de hand van beelden. Niet 
alleen de rijke Joden, wees-
huizen en theaters worden 
getoond maar ook de arme 
vroegere Jodenbuurt. 
Hierbij wordt niet het religi-
euze maar het sociale leven 
belicht.
De bijeenkomst is in De 
Zwaan, zaal open 19.30 uur.
De lezing begint om 20.00 
uur. Niet leden zijn ook van 
harte welkom, zij betalen 
5 euro entree met koffie of 
thee.

Vrouwen van 
Nu Uitgeest

Uitgeest - Team 1 van TT-
VU speelde in Heemstede te-
gen HBC 3 in de 2e klasse. 
Henk Spoelstra won zijn eer-
ste partij op het nippertje net 
als de andere twee, het was 
reuzespannend. René Kloet 
maakte tegen de eerste te-
genstander weinig kans. In 
de dubbel met Henk kwamen 
ze dicht bij. En zijn volgende 
enkel won René, de laatste 
ging helaas verloren. Patrick 
Rasch wist zijn eerste tegen-
stander in een ultiem span-
nende vijfpitter te verslaan. 
Over zijn tweede enkel heb-
ben we het liever niet en de 
laatste ging ook verloren. 5-5 
werd het.
Team 2 hat Tempo Team 10 
over de vloer. Uitgeest was 
in topvorm en om de tegen-
stander niet zonder pun-
ten naar huis te sturen, heb-
ben Jelle van Werkhoven en 
Renee van Buren ieder een 
puntje meegegeven. You-

ri Rasch ging voor alle pun-
ten die hij kon krijgen en 
bleef deze avond onverslaan-
baar, ook in de dubbel sa-
men met Jelle. Een 8-2 mon-
sterzege voor Uitgeest. Hier-
door blijven ze gedeeld eer-
ste met HBC 6 uit Heemste-
de. Youri werd in de 12 ge-
speelde partijen nog niet één 
keer verslagen.
Team 3 reisde af naar Am-
sterdam om De Volewijckers 
2 het hoofd te bieden. Ro-
ger Schuddeboom heeft het 
iets lastiger in de 5e klasse, 
maar wist toch één punt mee 
naar huis te nemen. Marijn 
van Kampen heeft er totaal 
geen moeite mee en pak-
te alle drie, hoewel het wel 
spannend was. Nico Baltus 
haalt nu eindelijk zijn punten 
binnen, één seizoen geleden 
liep hij ze allemaal net mis. 
nu wint hij er twee, waarvan 
één met gemak. 4-6 voor Uit-
geest. (Billy Fatels)

     Tafeltennisnieuws

Cabaret en zang 
bij het Open Podium
Uitgeest - Zaterdag 21 ok-
tober staan er weer heerlijk 
veel muzikanten op het po-
dium bij De Zwaan Cultureel.
Bijvoorbeeld Barbara Bree-
dijk (foto: Rebke Klokke),  
een onorthodoxe blonde 
krullenbol die zingt over haar 
zus, de stofzuiger, haar jurk, 
Bob, haar opa en wellicht ook 
over u, op gitaar en ukelele.  
Dit alles op een eigenzinni-
ge en aanstekelijke manier 
geïntroduceerd. Barbara was 
al eerder geprogrammeerd in 
het theaterprogramma van 
De Zwaan Cultureel.
En ook Mankes: een kruising 
tussen de folk/esoterische 
inbreng van Selma en de rau-
were  ‘postpunk’ invloed van 
Johan.  Zang en akoestisch 
gitaar, saz en een minimaal   
drumstel.
Dit keer ook Lex van Amster-
dam met Dick Pels die hun 
prille muzikale samenwer-
king ten gehore brengen, ge-
baseerd op  de onlangs ver-
schenen cd ‘Crosspath ‘van 
singer/songwriter Dick.  
Verder de gedreven folkzan-
ger/gitarist Bart van Beveren 
met Ierse muziek, begeleid 
door een violiste.
Singer-songwriter Marjo-
lein van der Heide speelt Ne-
derlandstalig  kleinkunst re-
pertoire aan de piano en on-
ze presentator Ton Hemmen 
begeleidt op zijn gitaar zan-
geres Arina de Haan, zij spe-
len de mooiste liedjes uit het 

poprepertoire.
Het maandelijks Open Podi-
um staat in de wijde omtrek 
zowel bij artiesten als bij het 
publiek zeer goed bekend. 
In een ongedwongen sfeer 
en onder het genot van een 
drankje en een hapje luis-
tert het publiek naar het altijd 
zeer gevarieerde program-
ma. Het Open Podium is be-
doeld voor allerlei podium-
kunsten echter met de na-
druk op akoestische instru-
menten. De muziek wordt zo-
veel mogelijk met microfoons 
versterkt om het akoestische 
karakter te behouden.

De zaal is open vanaf 20.15 
uur, de optredens beginnen 
om 20.30 uur. De toegang 
is natuurlijk als altijd gra-
tis. Meer informatie www.de-
zwaancultureel.nl.

De film Layla M. in 
Filmhuis De Zwaan

Uitgeest - Layla M., de Ne-
derlandse inzending voor 
de Oscars voor beste bui-
tenlandse film draait vrijdag 
20 oktober in Filmhuis De 
Zwaan. Deze film van regis-
seur Mijke de Jong belicht 
een proces van radicalise-
ring. De 18-jarige vwo scho-
liere Layla heeft een Marok-
kaanse achtergrond maar is 
geboren en getogen in Am-
sterdam. Ze durft voor haar 
mening uit te komen en 
stoort zich aan het nega-
tieve beeld over Marokka-
nen en het Islamitische ge-
loof. Layla voelt zich steeds 
minder thuis in Nederland en 
sluit zich aan bij een groep 
radicale moslims. In het ge-
heim reist ze naar het Mid-
den-Oosten. Layla treft een 
wereld die haar idealen voedt 
en verscheurt. 
Nora El Koussour (Layla) won 
de Gouden Kalf voor beste 
actrice 2017.

De zaal is open vanaf 19:45 
en de film begint om 20:15. 
Toegang 6 euro (vrienden 
van de Zwaan Cultureel 5 eu-
ro) inclusief een kopje thee 
of koffie voorafgaand aan 
de film. Kaarten zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij 
Boekhandel Schuyt aan de 
Middelweg 139 in Uitgeest,
of aan de zaal, indien nog be-
schikbaar.

Klaverjassen 
bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 13 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.
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Professor mr. Pieter van Vollenhoven verrichtte woensdag 4 oktober de feestelijke 
opening van Fort K’IJK, zoals Fort Krommeniedijk sinds de herbestemming heet. Het 
in Uitgeest gelegen fort wordt het onderkomen van autistische jongeren, die passe-
rende fi etsers, wandelaars en gemotoriseerde dagjesmensen een pleisterplaats bie-
den met koffi  e en thee. Bezoekers kunnen het fort bovendien bezichtigen (met au-
diotoer) en een indruk krijgen van de rol die deze versterking heeft gespeeld als on-
derdeel van de Stelling van Amsterdam. Op de foto van Ted Jansen van links af: Er-
nest Briët (directeur Landschap Noord-Holland), gedeputeerde Joke Geldhof, Pieter 
van Vollenhoven, burgemeester Wendy Verkleij, Onno Meerstadt (directeur Stads-
herstel), wethouder Antoine Tromp en Telly Noutsis (directeur De Heeren van Zorg).     
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Ophaaldata restafval
In week 42 wordt het restafval opgehaald. 
De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 16 oktober; wijk 2, dinsdag 17 oktober; 
wijk 3, woensdag 18 oktober; wijk 4, donderdag 19 oktober; 
wijk 5, vrijdag 20 oktober.

Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de afvalkalender 
via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval). 

PMD: een prima grondstof

De bussen die NS met enige regelmaat inzet om treinreizigers alter-
natief vervoer te bieden vanaf en naar station Uitgeest parkeren door-
gaans aan de Kleiszijde, nabij supermarkt Deen. Bij omwonenden roept 
deze halteplaats nogal eens vragen op omdat ze daarvan overlast er-
varen. NS zet ook passagiers met de bus op station Uitgeest af. Dat ge-
beurt overigens meestal aan de dorpskant. 
Volgens de NS en de gemeente Uitgeest zijn er geen andere parkeer-
plaatsen voor de bussen die voldoende veilig zijn. Aan de dorpskant 
van het station is het te druk met reguliere buslijnen, automobilisten die 
treinreizigers afhalen, fi etsers en wandelaars. De ervaring heeft boven-
dien geleerd dat het vertrek van bussen vanaf dat platform opstoppin-
gen veroorzaakt op de Jacoba van Beierenlaan vanuit de Waldijk. Ook 
hulpdiensten kunnen dan bij calamiteiten niet meer door de Kleistunnel.
NS zet alleen bussen in als er tijdelijk geen treinverkeer mogelijk is. 
Meestal heeft dat te maken met geplande werkzaamheden aan het 
spoor en wordt de inzet van de bussen tijdig aangekondigd. Als het te 
maken heeft met een incident op het spoor is die aankondiging soms 
niet mogelijk.

Halteplaats voor NS-bussen bij station 

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

Openingstijden

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN
P.M. Melten, 85 jaar

GETROUWD
E. Veldman en W.J. Heeremans

Op maandag 23 oktober kun je van 10.00-16.00 
uur kennis maken met verschillende sporten in 
Sporthal de Zien. 

Doe mee met de clinics, leef je uit op de 
stormbaan, in de pannakooi en op de 
luchtkussens.
Aanmelden niet noodzakelijk, maar wel 
gewenst. 

Voor BSO’s en groepen geldt een aangepaste 
toegangsprijs. BSO’s en groepen kunnen zich 
per mail aanmelden. 

Lekker sporten, springen en gek doen!
Voor alle kinderen van 6 - 12 jaar

 Toegang €3,50 p.p. 

Sportspektakel
Uitgeest

Chantal Thomas  | Buurtsportcoach Uitgeest
06 43 04 11 45  |  c.thomas@alkmaarsport.nl

In samenwerking met

Fort K’IJK feestelijk geopend

Sinds de start van het nieuwe 
school- en studieseizoen par-
keren steeds meer fi etsers hun 
tweewieler aan de voet van de 
trap van de Zientunnel naar 
het stationsplein. In de loop 
van de dag groeit het aantal 
tot dertig à veertig. Deze fi et-
sen bezorgen voetgangers in 
toenemende mate overlast en 
liggen aan het einde van de 
dag soms zelfs op het fi ets-
pad. Dit is uiteraard geen plek 
om fi etsen te stallen, omdat 
een goede en veilige doorgang 
wordt belemmerd.
Wat doet de gemeente eraan?
De gemeente attendeert de eigenaars van de fi etsen er met een label 
op dat ze deze hier niet moeten stallen. Het komt weliswaar regelma-
tig voor dat er aan de dorpszijde vrijwel geen plek meer is om fi etsen te 
stallen, maar aan de Kleiskant is er altijd plaats.

De gemeente werkt op dit moment aan uitbreiding van de fi etsparkeer-
mogelijkheden. Binnenkort komt aan de voet van de trap een bord dat 
nog eens duidelijk zal aangeven dat fi etsen hier niet gewenst zijn. Als 
dat niet het gewenste eff ect heeft zal de gemeente overgaan tot het 
verwijderen van fi etsen. De eigenaars kunnen dan op afspraak en tegen 
betaling van de kosten voor het weghalen en bewaren hun fi ets ophalen 
op de gemeentewerf.

Geen fi etsen parkeren
aan voet van stationstrap

Fietsen veroorzaken steeds meer overlast 
aan de voet van de trap naar het stations-
plein. Het is uiteraard niet toegestaan om op 
deze plaats fi etsen te stallen (foto: gemeen-
te Uitgeest).    

Volgt u de gemeente Uitgeest al op Twitter? 
Meer dan drieduizend twitteraars gingen u voor: 
@gem_Uitgeest
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