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De nachtcoaches, geflankeerd door hun instructeurs van de politie en de burgemeesters Jaap Nawijn van 
Heemskerk en Mieke Baltus van Uitgeest vorige week vrijdag bij de start. (Foto Leo Tillmans).  

Stappende jeugd wordt begeleid

Nachtcoaches op pad
Uitgeest - “Vorig jaar om de-
ze tijd vond de slag om het Tol-
pad plaats’’, aldus burgemeester 
Mieke Baltus van Uitgeest vrij-
dag bij de start van het project 
‘nachtcoaches’. Zij doelde op de 
onenigheid tussen Heemskerk 
en Uitgeest over het bestrijden 
van de overlast door de stappen-
de jeugd op het Tolpad. Tot on-
vrede van Uitgeest, werd er door 
de gemeente Heemskerk zelfs 
een hek geplaatst om het fiets-
pad op stapavonden af te sluiten. 
Niet veel later lag dat in de sloot. 
Uiteindelijk vonden de gemeen-
tebesturen elkaar in de nota 
‘Veilig Uitgaan’. Onder deze noe-
mer werken de beide gemeen-
ten nu samen met de politie om 
de overlast van uitgaanspubliek 
voor de inwoners van Heems-
kerk en Uitgeest te verminderen. 
Een bredere aanpak dan voor-
heen, die niet alleen de overlast, 
maar ook het alcoholgebruik on-
der de jeugd aanpakt. Het eerste 
zichtbare resultaat van Veilig Uit-
gaan is het inzetten van nacht-
coaches. 
Het team nachtcoaches bestaat 
vooralsnog uit vijf enthousias-
te mannen. De nachtcoaches 
fietsen langs verschillende uit-
gaansroutes en zijn herkenbaar 
aan speciale uniformen met de 
opdruk ‘nachtcoach’. Politiechef 
Stijn van Griensven: ,,We gaan 
uit van tien mensen en we zit-
ten nu op de helft. Er is dus nog 
plaats, mochten mensen wil-
len solliciteren. Deze mannen 
zijn voor ons extra ogen en oren. 
Met een tactvolle aanpak zullen 
zij problemen in de kiem kunnen 
smoren en zo de overlast voor de 
inwoners terugdringen.’’ Burge-
meester Mieke Baltus van Uit-
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geest benadrukt dat de aandacht 
van politie en nachtcoaches zich 
uitstrekt over een flink gebied. 
“De routes in Uitgeest beperken 
zich natuurlijk niet tot het Tolpad. 
Ze waaieren van de uitgaansge-
legenheden onder meer uit naar 
de Meldijk, door De Koog, over 
de Geesterweg, door De Kleis 
en over de Tolweg. Zo zijn er in 
Heemskerk ook de nodige we-
gen en plekken waar overlast 
ontstaat.” De nachtcoaches heb-
ben inmiddels een kort introduc-
tieprogramma doorlopen waar-
in onderwerpen als aanspreken, 
biken, gebruik van de portofoon 
en rapporteren aan bod kwa-
men. Omdat de politie en nacht-
coaches niet overal tegelijk kun-
nen zijn, is het van belang dat 
mensen overlast melden en/of 
aangifte doen van vernieling. Dat 
kan op het politiebureau maar 
ook via www.politie.nl/Aangifte.

Uitgeest - Politieagenten heb-
ben van vrijdag 9 oktober 18.30 
uur tot de volgende ochtend 
5.30 uur een zogeheten ‘hand-
havingsnacht’ gehouden. Deze 
nacht werd er voor het eerst sa-
mengewerkt met nachtcoaches. 

Er werden verschillende aan-
houdingen verricht: zestien keer 
vanwege alcohol op straat, twee 
keer omdat er onnodig lawaai op 
straat werd gemaakt en vier keer 
omdat het identiteitsbewijs niet 
kon worden getoond. Tien ver-
dachten werden overgedragen 
aan het bureau HALT. De politie 
schreef ook 21 bekeuringen uit 
aan fietsers, omdat hun verlich-
ting niet of niet goed werkte.

Bekeuringen en 
aanhoudingen

tot ziens bij
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Afwijkend formaat
De softwareproblemen 

bij onze drukkerij zijn nog 
niet opgelost. Daarom 
deze week nogmaals 

De Uitgeester Courant op 
een ander formaat dan dat 
u gewend bent. Voor het 

eventuele ongemak bieden 
wij onze excuses aan.

De directie 
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Zwem4daagse in De Witte Brug
Castricum - Tijdens de vijf avon-
den in de herfstvakantie zwem-
men deelnemers dagelijks 250 of 
500 meter. 
Het doel van deze week is het 
bemachtigen van een Zwem-
4daagse-medaille. Wie voor het 
eerst komt, ontvangt een bron-
zen medaille. Deelnemers die va-
ker hebben meegedaan, ontvan-
gen een zilveren of zelfs gouden 
medaille.
Iedere middag tijdens vrijzwem-
men vinden verschillende acti-
viteiten plaats. Klim en spring je 
suf op de U-boot. Doe mee met 
het levende ganzenbordspel. Er-
vaar het ontsnappen uit een auto 
die te water is gegaan. En, leef je 

uit tijdens discozwemmen. Deel-
nemers aan de Zwem4daagse 
kunnen een 3-rittenkaartje voor 
het vrijzwemmen kopen voor 
slechts 3,50 euro.
De Zwem4daagse is toegankelijk 
voor iedereen, jong en oud, met 
een zwemdiploma. Dagelijks kan 
er gestart worden van 17.30 uur 
tot 18.30 uur. Inschrijven kan tot 
dinsdag 20 oktober bij de recep-
tie van het zwembad. Deelname 
kost 8,75 euro.
De week begint met een mystery 
gast en wordt op vrijdagavond 
feestelijk afgesloten met muziek 
en heerlijke koek en zopie.
Voor meer informatie zie www.
dewittebrug.com.

Uitbreiding kleedkamers 
van VV Limmen gestart
Limmen - Afgelopen woens-
dag heeft Coby van Kessel, die 
veel voor de jeugd van VV Lim-

men betekent, de eerste paal 
de grond ingeslagen met be-
trekking tot de bouw van zeven 

nieuwe kleedkamers achter de 
hoofdtribune.
Daarmee is officieel een start 
gemaakt met de werkzaamhe-
den die uitgevoerd zullen wor-
den door vele vrijwilligers en be-
drijven die nauw aan de voetbal-
vereniging Limmen zijn verbon-
den. Door de grote groei van het 
aantal jeugdleden de laatste ja-
ren is het noodzakelijk om deze 
uitbreiding van de kleedkamers 
te realiseren. De verwachting is 
dat de kleedkamers in het voor-
jaar van 2010 zullen worden op-
geleverd.

Daarna zal aan de tweede fa-
se worden begonnen, welke be-
staat uit het vergroten van de 
kantine, realiseren van extra 
vergaderruimte, tweede ingang 
naar de kantine en een extra toi-
letgroep voor zowel dames als 
heren. Hiermee zullen drie ‘oude’ 
kleedkamers en de huidige kopi-
eerruimte verdwijnen. De voort-
gang van het project is te volgen 
via de website vvlimmen.nl.

VV Limmen verliest 
van de scheidsrechter
Limmen - De vrouwen van VV 
Limmen hebben een slech-
te middag gehad tegen SVA en 
verloren met 4-1. Debet daar-
aan was voor een groot deel het 
slechte fluiten van de arbiter. Na 
een minuut of 12 was het Laura 
die goed doorging en de bal in 
de lange hoek schoof, 1-0 voor 
Limmen en het was verdiend. De 
10 minuten erna veranderde het 
spelbeeld niet, maar behoudens 
een bal van Linda op de lat (geen 
latje tikken meer voor haar na de 
wedstrijd) bleef het bij aandrin-
gen. Langzamerhand verander-
de het spelbeeld en begon SVA 
wat meer vooruit te voetballen 
en meer druk op onze verdedi-
ging te zetten. De backs, Kim en 
Suus waren ook vandaag weer 

een onneembare vesting en an-
ders was daar altijd nog Charissa 
die alle gaatjes dicht liep. Echte 
kansen heeft SVA de eerste helft 
niet gekregen, behalve een vrije 
trap in de 16 meter die ze kregen 
omdat Jacqueline die het doel 
verdedigde omdat Monique op 
vakantie is de bal voor de twee-
de maal opraapte. 
Na de rust veranderde het spel-
beeld. Limmen kwam slap uit 
de kleedkamer en dat was het 
startsein voor de leidsman in het 
zwart om zijn one-man show op 
te gaan voeren. In de eerste helft 
hield hij zich al voornamelijk be-
zig met alles rondom het veld 
in plaats van wat er in het veld 
gebeurde, maar floot hij nog op 
een correcte wijze. Na rust was 

hij de draad volledig kwijt. Na 
een minuut of tien gaf hij een 
zeer dubieuze strafschop we-
gens hands. Deze werd onberis-
pelijk ingeschoten door de SVA 
speelster. Na een kleine emotio-
nele uitlating mocht één van de 
speelsters van Limmen het veld 
verlaten. Na niet goed omscha-
kelen lag pardoes de 2-1 in het 
net. Totaal onverdiend. 

Maar het was nog niet over… 10 
minuten later kwam één van de 
speelsters één op één met Jac-
queline. Tot tweemaal toe werd 
er vakkundig gered door de 
keepster, maar in een duel om 
de bal belandde de SVA speel-
ster op de grond en lag de bal 
wederom op de stip. Ook dit bui-
tenkansje werd benut. 
Daarna probeerde Limmen nog 
wel naar voren te voetballen, 
maar het verzet was gebroken. 
In de slotminuten viel ook nog 
de 4-1. 

Vitesse is nu de ranglijstaanvoerder
Castricum - In theorie was het 
mogelijk: Vitesse kon bij een ze-
ge op DEM de koppositie van de 
Beverwijkers overnemen. Maar 
daarvoor moest niet alleen van 
DEM gewonnen worden, óók 
moest de wedstrijd tussen Zil-
vermeeuwen en Flamingo’s in 
een gelijkspel eindigen. Na een 
uiterst enerverende partij voet-
bal bleek aan beide voorwaar-
den te worden voldaan: Vitesse 
won met 2-1 en de nummers 2 
en 3 speelde gelijk (1-1). Dat be-
tekende dat Vitesse nu samen 
met Stormvogels de nieuwe kop-
lopers zijn. Omdat Stormvogels 
een beter doelsaldo heeft, staat 
Vitesse op een ogenschijnlijk 
minder opvallende tweede stek. 
De Wijkers kwamen al in de 11e 
minuut op voorsprong door een 
gemakkelijk gegeven penalty. In 
de 26e minuut werd het gelijk. 
Lennert Beentjes stuurde kee-

per Edwin Hoogland uiterst koel-
bloedig naar de verkeerde hoek: 
1-1. Robin Bakker werd door 
Mike van Vliet de diepte inge-
stuurd en kon vrij oplopen rich-
ting de keeper. Vervolgens werd 
hij in het strafschopgebied door 
de laatste man van DEM onder-
uitgehaald. Dat betekende niet 
alleen de tweede, en dus een ro-
de kaart voor hem, maar óók de 
3e strafschop. Ditmaal koos Len-
nert voor de andere hoek, en 
Edwin Hoogland dat ook deed, 
was het weer raak: 2-1. Omdat 
trainer Ron Bouman van DEM 
inmiddels ook al een rode kaart 
was voorgehouden, kwam de 
rust voor de Wijkers als geroe-
pen. Het 1e kwartier na rust was 
wederom duidelijk voor de te-
genpartij, ondanks de numerieke 
minderheid. Dat kwam ook om-
dat Vitesse nauwelijks bij mach-
te was om balbezit te houden. In 

een onschuldig kopduel tussen 
Sil Haringa en de spits van DEM, 
zag de scheidsrechter als enige 
op de Puikman een ‘elleboog’ en 
dat betekende de 2e gele kaart 
en dus ook rood voor de Vites-
se-verdediger. Met 10 tegen 10 
ontstonden er dus weer nieuwe 
mogelijkheden voor DEM. Maar 
tot echt uitgespeelde mogelijk-
heden kwam het nauwelijks, en 
als dat wel gebeurde dan was 
het geluk aan de kant van Vi-
tesse of stond Marcel Koekkoek 
op de juiste plaats. Marcel wierp 
zich in de slotminuut namelijk 
nog voor de voeten van de vlak 
voor hem vrijgekomen spits van 
DEM en daarmee zorgde hij er 
voor dat de 3 punten op de Puik-
man bleven. Al met al ondanks 
de 2 rode kaarten en de 3 penal-
ty’s een even sportieve als ener-
verende wedstrijd, waarin Vites-
se de gelukkige winnaar werd.

Pancratius viert 70-jarig 
jubileum met een klucht
Castricum - Toneelvereniging 
Pancratius bestaat zeventig jaar 
en komt op vrijdag 30 en zater-
dag 31 oktober met de jubileum-
voorstelling ‘Een gekkenhuis in 
’t ziekenhuis!’ Decor is ontmoe-
tingscentrum Geesterhage. Na 
het stuk en als alle prijzen van 
de tombola zijn uitgereikt, wordt 

de avond afgesloten met live-
muziek. Ouderwets bal na dus. 
Aanvang 20.15 uur. 

Voorverkoopadressen: Boekhan-
del Laan, Snackbar De Toren, 
Cafetaria Family, The Readshop 
of via info@toneelvereniging-
pancratius.nl.

Automobilist verliest 
macht over het stuur
Castricum - Op woensdagavond omstreeks 18.20 uur moesten een 
deur en een deurstijl uit een auto geknipt worden bij een aanrijding op 
de Zeeweg in Castricum. Een 22-jarige man uit Castricum reed in een 
personenauto over de Soomerwegh en was rechtsaf de Zeeweg op-
gereden. In de bocht verloor hij de macht over het stuur. Hierbij reed 
hij tegen een lantaarnpaal in de middenberm. Omdat de man klaagde 
over zeer zware hoofdpijn, werd hij in de auto gestabiliseerd. Om hem 
te kunnen vervoeren knipte de brandweer een deel van de auto weg. 
Het slachtoffer is voor behandeling overgebracht naar het Medisch 
Centrum in Alkmaar. Foto: Leo Tillmans.



pagina 4 14 oktober 2009

Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

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

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Programma 15 okt t/m  21 okt 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.30  & 21.15 uur 
zaterdag 18.30 & 21.15 uur 
zondag 16.00 & 21.15 uur 

maandag, dinsdag & 
woensdag 16.00 & 21.15 uur

“Fame”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 21.15 uur 

zondag, maandag, dinsdag & 
woensdag 21.15 uur 

“De Storm”
zaterdag 13.00 & 16.00 uur 

zondag 13.00 &18.30 uur
maandag, dinsdag & 

woensdag 13.00 & 18.30 uur 
“UP 3D” (NL)

zaterdag & zondag 13.00 uur 
maandag, dinsdag & 

woensdag 13.00  & 16.00 uur
“Sinterklaas en 

de Verdwenen Pakjesboot”
vrijdag 18.30 uur 

zaterdag & zondag 16.00 & 18.30 uur
maandag, dinsdag & 
woensdag 18.30 uur 
“Lover of Loser”

UP; avontuur in 3D

Een stokoud mannetje beleeft 
met een jonge padvinder allerlei 

spannende avonturen in hun reis 
rond de wereld. 
Carl Fredricksen heeft er zijn he-
le leven al van gedroomd om de 
wereld te ontdekken en groot-
se avonturen te beleven. Maar 
op 78-jarige leeftijd lijkt het als-
of zijn leven aan hem voorbij is 
gegaan en zijn de grootse avon-
turen alleen maar dromen ge-
weest. 
Maar dat gaat vanaf nu verande-
ren als Carl besluit om zijn dro-
men uit te laten komen, samen 
met de 8-jarige padvinder Rus-
sel gaat hij op avontuur. 

Voelen, ruiken 
en proeven...
Castricum - Thema van de kin-
derboekenweek is eten en snoe-
pen. In dat kader bezochten af-
gelopen week 75 kleuters van 
basisschool Augustinus en Vis-
ser ´t Hooft groentenwinkel Ben-
nies. Ben van Dijk en Caroline 
Mulder legden de kinderen het 
verschil tussen fruit en groenten 
uit. En daarbij werden alle zin-
tuigen ingezet. Op een groot tv-
scherm werd getoond hoe fruit 
en groente nou groeit en bloeit. 
Tijdens een speurtocht in de 
winkel was het voelen, ruiken en 
proeven. Hilarisch werd het toen 
de juffen en assisterende papa’s 
en mama’s zonder te kijken een 
citroen mochten proeven. Met 
een gezond appeltje voor ieder-
een werd de leerzame en leuke 
ochtend afgesloten. 

Timmerdorp in de prijzen

Ruud Donker biedt al 
25 jaar fysiotherapie
Limmen - Op 11-10-1984 start-
te Ruud Donker, nu dus 25 jaar 
geleden, zijn werkzaamhe-
den als fysiotherapeut in Lim-
men. Begonnen in de EHBO-ka-
mer van de plaatselijke voetbal-
club groeide de praktijk gelei-
delijk uit. Twee jaar na de start 
ontstond voor hem de mogelijk 
om, zoals dat toen heette, voor 
het ziekenfonds te gaan werken. 
Er werd een groter onderkomen 
gezocht en gevonden. Dit werd 
een huurpand aan de Dussel-
dorperweg 139. Daar heeft hij elf 
jaar gezeten. Ruud Donker: “In 
deze tijd groeide de praktijk door 

en kwamen er medewerkers bij. 
Bart Hilbers was de eerste. Jos 
de Winter kwam even later. Ge-
zamenlijk werd er hard gewerkt 
om de filosofie van de praktijk 
uit te dragen.” Deze filosofie had 
betrekking op dat een ieder per-
soon als uniek wordt beschouwd 
en dat er samen ‘gewerkt’ moet 
worden om ‘beter’ te worden. 
“Functionele oefeningen ston-
den toen al op het programma. 
Dat dit werkte bleek uit de toe-
stroom van patiënten uit de om-
geving. De praktijk werd te klein 
en er werd een prachtig nieuw 
pand betrokken aan de Rijksweg 

nr. 47 A. Roerige tijden met de 
ziekenfondsen en bezuinigings-
ronden vanuit het kabinet zijn er 
geweest. Kwaliteit en transpa-
rantie werden de nieuwe sleutel-
woorden. Een samenwerkings-
verband met Bart Hilbers en zijn 
praktijk in Castricum kwam tot 
stand. En het team groeide uit 
naar vijftien personen.” Dit leid-
de verder tot de ontwikkeling 
van Fysiocirkel; een organisa-
tie van negen grote praktijken 
in Noord-Holland die op basis 
van kwaliteit samenwerken. De 
praktijken in Castricum en Lim-
men zijn de voorkeursleveran-
ciers van de Univé-VGZ-IZA-Tri-
as-groep geworden.“De voort-
durende nieuwe ontwikkelingen 
worden op de voet gevolgd en zo 
nodig toegepast om de patiën-
ten zo goed mogelijk volgens de 
laatste inzichten te blijven bege-
leiden. Dit is en blijft een uitda-
ging voor de toekomst!”

Limmen - Jong Bouwend Ne-
derland Regio Randstad Noord 
reikte op 7 oktober in Artis voor 
de eerste keer prijzen uit van de 
‘De Bouw maakt het - Trofee’. 
In Randstad Noord hebben 120 
timmerdorpen meegedaan met 
de actie. 
De Kerk van Timmerdorp Con-
quista in Limmen werd tweede 
in de categorie bouwwerk. Sa-
men met de overige vier win-
naars in deze categorie en de 
vijf winnaars van de categorie 
‘beste organisatie’ dingt Limmen 
mee naar de landelijke prijs: de 
Gouden Spijker. De regionale 
winnaars ontvingen bovendien 
bouwcheques om volgend jaar 
weer een timmerdorp te kunnen 
organiseren.

Donderdag 1 oktober, station Cas-
tricum. Mijn kleinzoon komt terug 
van school, wil zijn fiets, die op slot 
en in het rek stond, uit het rek pak-
ken, fiets echter weg. Wij komen 
er achter dat de gemeente die dag 
zo’n 70 fietsen heeft laten wegha-
len en laten overbrengen naar een 
opslagloods. De fiets, een Cortina 
omafiets met drie versnellingen, 
stond er helaas niet bij. Is dit toe-
val, dat op de dag dat de gemeen-
te fietsen weghaalt een fiets ge-
stolen wordt, of zijn er figuren die 
van de chaos op het station ge-
bruik maken om hun slag te slaan? 
Joop Borghois, tel. 652918.

Toeval?

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Gevonden:
Oosterweide Castricum: cypers 
poesje met rode vlekken, circa 
twee maanden.

Gevonden en
vermiste dieren
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Bomvolle publieke tribune bij 
vaststelling toekomstvisie 2020
Uitgeest - De Uitgeesters ma-
ken zich zorgen over het behoud 
van groen in hun mooie dorp, dat 
aan de grens van de noordelijke 
randstad ligt. Zij waren woens-
dag 7 oktober in groten getale 
naar het gemeentehuis gekomen. 
Hoe lang kan het dorp nog groen 
blijven als de noodzaak van bou-
wen zich opdringt? En als er om 
de zelfstandigheid te behouden 
meer inwoners moeten komen 
(14.000) wáár moet er dan wor-
den gebouwd? Het college had 
drie varianten aan de raad voor-
gesteld. Diverse insprekers lie-
ten weten, dat er in ieder geval 
niet moet worden gebouwd tus-
sen Uitgeest (De Weeg/Assum) 
en Heemskerk (variant 1). 

Eén van de insprekers was Be-
verley Sinnige. “Het behoud van 
het dorpse karakter en de iden-
titeit van Uitgeest is voor iedere 
Uitgeester van groot belang”, zo 
zei zij onder meer. “Ik spreek hier 
namens 411 verontruste bur-
gers van wie de handtekeningen 
reeds zijn overhandigd. Via de 
burgerraadpleging hebben wij 
twee avonden onze mening laten 
horen. Tijdens die avonden werd 
duidelijk, dat de burgers hebben 
gekozen voor een beperkte uit-
breiding. Het groen rondom Uit-
geest moet vrij blijven zonder 
bebouwing. In de toekomstvi-
sie staat: ‘Aan de zuidzijde is er 
slechts een kleine groene corri-
dor tussen de bebouwing van de 
wijken De Kleis en De Waldijk en 
de bebouwde kom van Heems-
kerk’. Naar onze mening moet dit 
ook zo blijven. Voor het behoud 
van het landelijke karakter moe-
ten we de huidige bebouwings-
grens behouden en geen voor-
post worden van de IJmond-ge-
meenten doordat we aan Heems-
kerk vast komen te zitten.”

Woningen voor starters
Ook andere sprekers lieten blij-
ken veel waarde te hechten aan 
de groene gordel rondom Uit-
geest. Om vanaf 2020 een inwo-
neraantal van 14.000 te realise-
ren zullen er 500 woningen moe-
ten worden gebouwd na 2014. 
Met een krappe meerderheid 

van de raad is besloten, dat Uit-
geest uitbreidingsmogelijkhe-
den zoekt in de Limmerkoog en 
in het gebied ten zuiden van As-
sum. Mevrouw Tromp vroeg het 
woord namens de Jeugd- en 
Jongerenraad. “Ik vrees, dat er 
te weinig woningen voor starters 
zullen worden gebouwd. Jonge-
ren, die geen rijke ouders heb-
ben, kunnen onmogelijk een 
huis van 225.000 euro betalen. 
Er zou meer doorstroming moe-
ten zijn. De koop/garantapparte-
menten, die de jeugd graag zou 
willen hebben, blijven te lang be-
zet. Ook jongeren willen graag in 
Uitgeest wonen. In de toekomst-
visie mis ik de inzet voor hen.” De 
gemiddelde prijs voor een Uit-
geester woning is 348.000 euro. 
Er is ook grote behoefte aan luxe 
appartementen voor ouderen.

Amendement
Middels een amendement van 
de coalitiepartijen (D’66, PU, 
UVP en VVD)  werd punt 4c van 
het raadsbesluit gewijzigd. On-
dersteund door het college werd 
het amendement aangenomen. 
Na wijziging ziet het raadsbe-
sluit betreffende de toekomstvi-
sie er nu als volgt uit: 1) het bou-
wen van wooneenheden in het 
gebied, dat begrensd wordt door 
de Geesterweg, de kassen van 
Baars en de Limmerweg; 2) het 
beperkt bouwen in het gebied, 
dat begrensd wordt door Assum, 
de Tolweg, de gemeentegrens en 
de spoorlijn Uitgeest-Beverwijk 
onder de volgende voorwaarden: 
a) de huidige bestemming van 
dit gebied wordt slechts gewij-
zigd bij de definitieve vestiging 
van het Rode Kruis Ziekenhuis; 
b) het bouwen van wooneenhe-
den wordt beperkt tot woningen, 
die het omliggende groene ge-

bied geen geweld aan doen en 
c) het ontwikkelen van een eco-
logische verbindingszone in het 
gebied.

Structuurvisie
De toekomstvisie is een rich-
tinggevende visie voor de ko-
mende tien jaar. In deze visie zijn 
de hoofdlijnen aangegeven ter 
voorbereiding op de structuur-
visie met een juridische status. 
Volgens de nieuwe Wet ruimte-
lijke ordening uit 2008 (Wro) is 
iedere gemeente verplicht een 
structuurvisie vast te stellen voor 
het gemeentelijke grondgebied. 
De structuurvisie is ook nodig 
om de voorkeursrechten te be-
houden en is een leidraad voor 
de wettelijk verplichte herzie-
ning van verouderde bestem-
mingsplannen en de onderleg-
ger voor nieuw op te stellen be-
stemmingsplannen. Wethouder 
Piet Linnartz kon het niet vaak 
genoeg zeggen. “Uit de toe-
komstvisie wordt de structuurvi-
sie vastgesteld.” 
CDA’er Wil Spaanderman had 
niet bepaald een vreugdevolle 
avond. Linnartz en hij zaten el-
kaar voortdurend in de haren. 
Opvallend was de min of meer 
onverschillige houding van Lin-
nartz. Gevolg was dat Spaan-
derman steeds meer rood aan-
liep. “Wij voelen ons belazerd”, 
zo zei hij. “U bent volledig voorbij 
gegaan aan de inspraak van de 
burgers, die hun mening te ken-
nen hebben gegeven tijdens de 
burgerraadpleging. Onze voor-
stellen zijn genegeerd.” 
Linnartz: “Morgen praat ik met 
afgevaardigden van de provin-
cie. Maar het is de raad, die de 
structuurvisie moet vaststel-
len en wel vóór 1 februari 2010.” 
(Marga Wiersma)

Uitgeest wint zware uitwedstrijd
Uitgeest - Fc Uitgeest heeft de 
moeilijke uitwedstrijd tegen Sv 
Beemster met 2-3 gewonnen. De 
ploeg van trainer Jurg Bosman 
was met afstand de beste ploeg, 
koesterde een veilige 2-0 en in 
de slotfase zelfs een 3-1 voor-
sprong, maar hinderde zichzelf 
weer door twee onnodige tref-
fers toe te staan van een tegen-
stander die eigenlijk al knock-out 
was. In de 18e minuut was het 
raak. Maarten Tromp controleer-
de de bal uitstekend, na aange-
ven van Pim Molenaar, en scoor-
de beheerst de verdiende 0-1. 
Gelukkig voor de fans was Mole-
naar direct na rust weer goed bij 
de les. Na aangeven van Tromp 
produceerde hij een prachtig ge-
drukt schot die de 0-2 oplever-
de. Het inbrengen van Gabe van 
Wijk stichtte direct gevaar in de 
afweer van Beemster. Met een 
aantal fraaie rushes bezorgde 
hij de rechtsback van dienst bij 
Beemster een hele vervelende 

middag. In de 82e minuut pro-
fiteerde Beemster. Nadat de bal 
eerst tegen de lat was gekopt 
scoorde de linkerspits van sv 
Beemster uiterst beheerst. Ge-
lukkig onttrok van Wijk, die weer 
een uiterst gedreven invalbeurt 
kende en nadrukkelijk sollici-
teerde naar een basisplaats, zich 
aan de malaise door in de 89e 
minuut, na een prachtige solo 
waarbij hij drie tegenstanders op 
het verkeerde been zette, de 1-3 
te scoren. Weer echter hinderde 
het team zichzelf. In plaats van 
de wedstrijd rustig uit te spelen 
was op enkele momenten de or-
ganisatie zoek en werd er onno-
dig balverlies geleden. 
Zo kon sv Beemster in de 92e 
minuut alsnog de aansluitings-
treffer scoren. Het team pak-
te wederom drie punten, is nog 
steeds ongeslagen en kent dit 
seizoen een aantal positieve ver-
assingen. Uitgeest blijft trots aan 
kop staan. 

Een laatste groet...
Uitgeest - Zaterdag werd af-
scheid genomen van Dennis 
Klijn die op 30-jarige leeftijd aan 
een ernstige ziekte is overleden. 
Dennis werkte bij de politie en 

daarom kwam een groot aan-
tal collega’s naar de Onze Lieve 
Vrouw Geboorte in Uitgeest om 
op gepaste wijze afscheid te ne-
men.

Staaf gevulde SpeculaaS
4,50 nu 3,75

Handgemaakte marSepein
100 gram

1,95 nu1,50

Bakkerij P. van Baar

Kerklaan 14, 1921 BL Akersloot
tel. 0251-312253

(Geldig t/m 31-10-’09)

Kinderboekenschrijfster 
opent kinderboekenweek

Uitgeest - Op 7 oktober kwa-
men twee heksen op bezoek 
bij de kinderen van basisschool 
Kornak om de kinderboeken-
week te openen. Kinderboe-
kenschrijfster Mary Schoon uit 
Akersloot en haar vriendin Joke 
kropen in de huid van de hoofd-
personen uit haar fantasierijke 
heksenboeken: Grizela en Ratja. 
De dames gaven een spannende 
voorstelling voor de jongste leer-
lingen van de school die in het 
teken stond van vergiftigde bes-
sen en toverdrank. Dit sloot pri-
ma aan bij het thema van de kin-
derboekenweek: ‘eten en snoe-
pen in kinderboeken’. 
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“AOW naar 67 jaar, wat 
kunt u er aan doen?”

Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Verzekeringen en Hy-
potheken brengt de lezers iede-
re maand op de hoogte van in-
teressante weetjes en bruikba-
re tips op financieel en verzeke-
ringsgebied.

“In deze roerige tijden dat vak-
bonden, werkgevers en de over-
heid over elkaar heen struikelen 
op de vraag wanneer de AOW 
moet ingaan, lijkt het mij ver-
standig om eens in te gaan op 
wat het pensioen inhoudt. Het 
pensioen is niet meer dan een 
verzamelnaam voor het inkomen 
dat u ontvangt na uw dienstver-
band. Het pensioen bestaat uit 
drie pijlers. AOW (wat is gere-
geld via de overheid), pensioen-
rechten (wat deels geregeld kan 
zijn via uw werkgever) en privé-
voorzieningen (lijfrente, sparen 
en vermogen in uw woning).”

Verhoging AOW-leeftijd
“Om de eerste pijler is op dit mo-
ment zoveel te doen. De overheid 
wil in verband met de vergrijzing, 

de AOW-leeftijd verhogen naar 
67 jaar. Dit heeft nogal gevolgen. 
U moet langer werken en het la-
gere tarief in de belasting wordt 
ook twee jaar opgeschoven. De 
65+ kortingkaart wordt vervan-
gen door een 67+kaart, kortom u 
bent twee jaar later ‘bejaard’.”

Pensioenrechten
“De tweede pijler is het pensi-
oen dat u via uw werk opbouwt. 
U betaalt samen met uw werk-
gever de premie voor het pensi-
oen. Dit zijn de zogenaamde se-
cundaire arbeidsvoorwaarden. 
Dit pensioen bestaat meestal 
uit ouderdomspensioen, nabe-
staandenpensioen en arbeids-
ongeschiktheidspensioen. Ieder 
onderdeel afzonderlijk voorziet 
u in inkomen bij respectievelijk; 
ouderdom, overlijden en arbei-
dongeschiktheid.”

Privévoorziening
De derde pijler is het pensioen 
dat u zelf heeft geregeld of gaat 
regelen. Dit is afhankelijk van de 
keuzes en wensen die u heeft. 
Mijn ervaring is dat bij 90% van 
de mensen die ik spreek, on-
voldoende kennis aanwezig is 
om goed te kunnen beoordelen 
of het pensioen wat zij hebben, 
aansluit bij hun wensen. Deze 
wensen kunnen betrekking heb-
ben op het inkomen dat zij willen 
hebben als ze stoppen met wer-
ken. Bijvoorbeeld op 65 of 67-ja-
rige leeftijd. Veel belangrijker is 
echter wat er NU geregeld is. 
Hoe zouden we er vandaag als 
gezin voorstaan als ik gister was 

overleden of arbeidsongeschikt 
zou zijn? Dit is een vraag die mijn 
inziens ieder werkend gezinslid 
zich af zou moeten vragen.” 

“Even terug naar de derde pijler. 
In de praktijk zie ik vaak dat lijf-
rentes hiervoor worden gebruikt. 
Een verzekering waarbij de pre-
mie wordt afgetrokken van het 
inkomen. De fiscus betaalt hier-
aan dus mee. Het nadeel is dat 
u afhankelijk bent van de beslis-
singen die de regering neemt 
(of bijvoorbeeld de inleg aftrek-
baar blijft). U kunt er echter ook 
voor kiezen om in deze pijler op 
een andere wijze vermogen op 
te bouwen. Hierdoor kunt u, on-
afhankelijk van de keuzes die 
de regering maakt met betrek-
king tot de AOW-leeftijd of an-
dere fiscale aspecten, zelf bepa-
len wanneer u wilt stoppen met 
werken. U kunt denken aan een 
spaarrekening, beleggen, vermo-
gen ontrekken uit uw woning. Er 
zijn heel veel mogelijkheden die 
u in staat stellen om het heft in 
eigen hand te houden.”

“Wilt u weten of uw pensioen 
voldoet aan uw wensen? En wat 
voor u de beste optie is om het 
heft in eigen hand te houden? 
Kom dan bij ons langs voor een 
vrijblijvend en persoonlijk pen-
sioenadvies. Wij helpen u graag 
verder! De Univé winkel in Lim-
men is te vinden aan de Drie 
Linden 1, tel. (072) 5053581. In 
Heemskerk is de winkel gelegen 
op de Maerelaan 6, tel. (0251) 
657075. 

’t Dierenduintje ontvangt steuntje in de 
rug van Univé Noord-Kennemerand
Castricum - Op woensdagmid-
dag 21 oktober wordt Kinder-
boerderij ’t Dierenduintje aan de 
Duinenboschweg 1a, in het zon-
netje gezet door Univé Noord-
Kennemerland. Het wordt een 
gezellige feestmiddag met veel 
allerlei activiteiten voor jong en 
oud. Aanleiding is het ‘Steun-
tje in rug’ dat Univé op die mid-
dag zal uitreiken. Een eenmali-
ge donatie die kan oplopen tot  
15.000,- euro.
Brenda Bakker, penningmees-
ter van Stichting Kinderboerderij 
’t Dierenduintje, heeft in juni ge-
reageerd op de oproep van Uni-
vé Noord-Kennemerland om een 
regionaal goed doel aan te mel-
den voor een eenmalige dona-
tie. Univé Regio+, waarvan Uni-
vé Noord-Kennemerland onder-
deel is, stelde hiervoor drie be-
dragen (15.000,-, 10.000,- en 
5.000,- euro) ter beschikking.  
Voorwaarde was dat de instel-
ling raakvlakken moest hebben 

met natuur, cultuur of beweging 
en het Steuntje in de rug een di-
rect aanwijsbaar, eenmalig doel 
zou dienen. Brenda heeft aange-
geven het Steuntje in de rug te 
willen inzetten voor de bouw van 
een rolstoeltoegankelijk toiletge-
bouw in de boerenstijl, een klim-
heuvel voor de geiten en twee 
nieuwe beveilingcamera’s. De 
gratis toegankelijke kinderboer-
derij draait geheel op vrijwilli-
gers en is afhankelijk van do-
naties. Uit een stemming onder 
de leden van Univé Regio+ moet 
blijken wie de eerste, tweede en 
derde prijs verdient.
Het ‘Steuntje in de rug’ maakt 
onderdeel uit van een vernieuwd 
‘ledenbeleid’ van Univé Regio+. 
Het ledenbeleid geeft invulling 
aan de winstbesteding. Aange-
zien Univé Regio+ een coöpe-
ratie is die zonder winstoogmerk 
werkt, heeft zij geen aandeel-
houders maar leden. Uitgangs-
punt is dat de winst die zij maakt 

ten goede komt aan haar leden 
(verzekerden met een inboedel- 
en/of opstalverzekering). 
Univé Regio+ zal de winst voor 
een belangrijk deel blijven ge-
bruiken om de premies laag te 
houden en de dekking van de 
verzekeringen te verbeteren. On-
langs heeft zij nog de dekking 
van haar inboedel- en opstal-
verzekering verder uitgebreid. 
Nieuw in dit kader zijn de voor-
deelacties waar alle verzeker-
den van Univé Regio+ van kun-
nen profiteren. Zij kunnen deel-
nemen aan leuke regionale acti-
viteiten, uiteenlopend van muse-
umbezoek tot aan boerengolf. 

De voordeelcoupons zijn te 
downloaden via www.unive-
noordkennemerland.nl. Het 
Steuntje in de rug is als nieuw 
onderdeel van het Ledenbeleid 
bedoeld om kleinschalige regi-
onale initiatieven te ondersteu-
nen.

In Portugese sferen
Fadomuziek en maaltijd  
bij Golden Tulip Heiloo
Heiloo - Een avond vol live-
muziek, eten en wijnen uit het 
prachtige Portugal. Zondag 18 
oktober vindt de traditionele fa-
do-avond plaats in Golden Tu-
lip Heiloo. De optredens worden 
verzorgd door de Fadista’s: Ma-
nuel Marques en Martha, die be-
geleid worden door een trio van 
gitaristen. De gasten worden om 
18.00 uur ontvangen met een 
welkomstcocktail. De koks be-
reiden een Portugees vier-gan-
gen diner waarbij heerlijke Por-
tugese wijnen geschonken wor-
den om nog een beetje extra 
sfeer te proeven. En als afsluiter 

een feestelijk Portugees dessert 
en een kopje koffie. 
Het menu bestaat uit gamba’s 
piri piri met knoflookcroutons, 
cappuccino van eekhoorntjes-
brood met een schuim van truf-
fel, runderhaasmedaillons op 
een fijne ratatouille met een jus 
van port geserveerd met pata-
tas fritas, crème Catalan met 
een saus van beirao; een Portu-
gese likeur geserveerd met een 
mousse van sinaasappel. Reser-
veren kan voor 18 oktober via 
072 505 2244 of info@gtheiloo.
nl. Het adres is Kennemerstraat-
weg 425 in Heiloo. 

Brand op het strand
Castricum - Een in de brand ge-
stoken oude toiletwagen bezorg-
de zondagochtend de brand-
weer handen vol werk. Omdat er 
veel isolatiemateriaal in de ou-
de wagen zat, ging de brand ge-
paard met behoorlijke rookont-
wikkeling. Vroege strandbezoe-
kers belden daarom 112. Volgens 
het alarmeringsprotocol van de 
meldkamer werden meerdere 
voertuigen waaronder die van 
Castricum, Egmond en Limmen 
gealarmeerd. In totaal gingen er 
circa 30 spuitgasten richting in-
cident. Bij aankomst kon er di-
rect worden afgeschaald omdat 
het uiteindelijk ging om een zo-
genaamde buitenbrand zonder 

risico’s voor belendingen. Om-
dat er nog een andere brand-
stapel was aangelegd denkt de 
brandweer dat er sprake is van 
moedwillige brandstichting om 
van de rommel af te komen. De 
politie zal hier verder onderzoek 
naar doen. 
Op donderdagavond werd de 
brandweer gevraagd te assiste-
ren bij het reinigen van het weg-
dek. Op de Groenelaan was er 
sprake van olielekkage op het 
wegdek waardoor een gevaar-
lijke situatie ontstond voor het 
overige verkeer. Met speciaal 
daarvoor bestemde chemicaliën 
is de olie afgebroken en verwij-
derd. (Foto Giel de Reus).
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Goet Foud in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 17 okto-
ber speelt de coverband Goet 
Foud in De Balken. De band is 
ontstaan na het stoppen van de 
Bad Medicine (binnenkort re-
unie in de Balken). Samen met 
een paar bandleden werd een 

doorstart gemaakt. Het reper-
toire is heel breed; van de huidi-
ge top 40 tot het betere rock en 
top 100 allertijden zoals Bon Jovi, 
Queen, U2 maar ook Blof, Jeroen 
v.d. Boom, Marco Borsato en nog 
veel meer. 

Titel voor MHCU C2
Uitgeest - Afgelopen zater-
dag speelde MHCU meisjes C2 
de laatste wedstrijd in de voor-
competitie. Hoewel de échte 
prijzen pas in het voorjaar wor-
den verdeeld, kon de eerste prijs 
van dit seizoen worden binnen-
gehaald: kampioen in de voor-
competitie. De doelpunten vie-
len pas kort voor de rust (2-0). 
Na de rust gingen alle remmen 
los. Er was voor de tegenstander 
geen houden meer aan en MH-
CU wist nog vijf maal het doel 
te vinden voordat Myra de eer 
nog kon redden. Met de uitslag 
van 7-1 was de titel binnenge-
haald.Een sidderend spannende 
wedstrijd was het voor de jon-
gens C1 tegen Haarlem C1. Door 
goed optreden van de keeper en 

hulp van zijn verdedigers wisten 
ze de nul vast te houden tot de 
rust. Na rust slaagde MHCU erin 
een mooie 1-0 te maken. Juist op 
het moment van affluiten kreeg 
MHCU nog een strafcorner. De-
ze werd niet direct benut maar 
leverde opnieuw een strafcor-
ner op. Met tien man van MHCU 
rond de cirkel werd deze nu wel 
benut, 2-0. 

Zaterdag hebben de meiden van 
E3 in de stromende regen tegen 
de Strawberries in Driehuis ook 
hun laatste wedstrijd voor de 
herfstvakantie gewonnen. Dank-
zij geweldig samenspel en heel 
veel hockeyplezier hebben de 
meiden alle wedstrijden gewon-
nen.

Welkom bij Jotaweekend
Uitgeest - Al weken zijn de voor-
bereidingen in volle gang. Uit al-
le hoeken en gaten zijn touwen, 
palen en antennes tevoorschijn 
gehaald om weer een prachti-
ge Jota-toren te pionieren. Want 
van 16 tot en met 18 oktober is 
het bij scouting Uitgeest Jota-
weekend. Jota staat voor Jambo-
ree On The Air. Door middel van 
zendapparatuur wordt contact 
gezocht met scoutingleden over 
de hele wereld. Op vrijdagavond 
wordt er een spannend pro-

gramma verzorgd voor de oude-
re jeugdleden en zaterdag over-
dag voor alle jeugdleden. Daar-
naast zijn belangstellenden za-
terdag tussen 11.00 uur en 15.00 
uur welkom op de Boogaerd. 

Op zaterdagavond leeft de lei-
ding zich uit in een regionale 
wedstrijd; de Jota-cross. Scou-
ting Alkmaar organiseert dit jaar 
de speurtocht. Kijk voor meer in-
formatie op www.scouting-uit-
geest.nl. 

Uitgeest - Op maandagavond 
19 oktober kan iedereen klaver-

Klaverjassen

Pijnlijke nederlaag Stormvogels
Uitgeest - Korfbalvereniging 
Stormvogels is tegen Furore met 
11-13 ten onder gegaan. Op de 
goede start na, binnen 10 mi-
nuten stond het 2-0 door doel-
punten van Gerard Valkering en 
Mark Spillekom, liep Stormvo-
gels voortdurend achter de fei-
ten aan. Op slag van rust scoor-
de Furore 5-8. Ook in de twee-
de helft zocht Furore steeds de 
grens tot waar de scheidsrech-

ter alles toeliet en dat resulteer-
de in het voortdurend fysiek on-
derbreken van de aanvallen van 
Stormvogels. Dat leidde weder-
om tot een blessure voor Eveli-
ne Jongejans. Vanaf de 20e mi-
nuut begon Stormvogels uit ge-
slagen positie (8-13) aan een in-
haalrace. Bij 11-13 met nog 5 mi-
nuten te gaan stokte de aanval 
en bleef de ploeg met lege han-
den achter. 

	 	
Onze gezellige vera gaat weg.....

Na meer dan 30 jaar trouwe dienst, gaat Vera Wijte 
ons verlaten omdat ze begin november 65 jaar wordt.
Alle klanten in Uitgeest die haar een warm hart toedragen, kunnen op 
vrijdag 16 okt. a.s. van 09.00 tot 12.00 uur in onze winkel 
afscheid van haar nemen, onder het genot van ’n heerlijke traktatie !

Van woensdag 14 tot woensdag 21 oktober a.s.:
pakje speculaassprits
verrukkelijk..... 2, 50 !!
rOOmbOter amandel- of speculaasstaaf
zo lekker..... van 3,95 voor  3, 30 !!

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 154a, tel. 075-6285579
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 

Putter’s Specialiteiten Bakkerij
Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker
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**Zegt u oktober......dan denkt u speculaas, dagelijks vers gebakken !!**
** www.bakkerijputter.nl ** 

Jack van der Hoek 
wordt lijsttrekker D66
Castricum - Het gaat goed met 
D66 Uitgeest dat dit jaar zijn 25 
jarig bestaan viert. Het was daar-
om geen verrassing dat de leden 
vrijdag, 2 oktober, zich unaniem 
achter hun leider schaarden en 
hem uitriepen tot lijsttrekker 
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen op 3 maart 2010. 

Jack van der Hoek was sinds 
2002 raadslid voor D66 en werd 
wethouder in juli 2008 toen de 
toenmalige coalitie CDA, PvdA 
en PU viel door onenigheid over 
het voorgenomen dorpsplan.

Verlichting kerk gedoofd
Uitgeest - De buitenverlichting 
van de protestantse kerk aan 
de Kerkbuurt zal zaterdagavond 
24 oktober niet branden. Ook in 
de nacht van zaterdag op zon-
dag, de Nacht van de Nacht, blij-
ven de lichtspots gedoofd. Wet-
houder van Milieu Piet Linnartz 
roept verder ondernemers en in-

woners op om spaarzaam te zijn 
met reclames en verlichting. De 
gemeente sluit zich hiermee aan 
bij de landelijke actie ‘Nacht van 
de Nacht’ waarmee aandacht 
gevraagd wordt voor lichtvervui-
ling. Die nacht begint de winter-
tijd en gaat om 3.00 uur de klok 
een uur terug. 

jassen in het  clubhuis van FC 
Uitgeest op de Zienlaan. De toe-
gang bedraagt 2.00 euro en de 
aanvang is om 20.00 uur. 

Uitgeest - Dit seizoen begint 
speeltuitvereniging Kindervreugd 
met een uit-je-dak disco op za-
terdag 17 oktober. Het feestje 
start om 15.00 uur. De entree is 
gratis voor leden en aan niet le-
den wordt een bijdrage van 1,00 
euro gevraagd. 
In de herfstvakantie op maandag 
19 oktober organiseert speel-
tuinvereniging Kindervreugd 
een kienmiddag vanaf 14.00 uur.  
Op 21 oktober kunnen er weer 
herfststukjes gemaakt worden. 
De start is om 14.00 uur en om 
ongeveer 16.00 uur hebben de 
kinderen van 4 tot 6 jaar iets 
mooi gemaakt. Begeleiding is 
meer dan welkom. 

Kindervreugd 
weer van start 

Uitgeest - Na het succesvolle 
openingsweekend van het Film-
huis De Zwaan staan er ook voor 
oktober weer twee films op het 
programma. Op vrijdag 16 ok-
tober is The Kite Runner op het 
grote doek te zien: de verfilming 
van de bestseller ‘De Vliegeraar’ 
van Khaled Hosseini. Op zondag 
25 oktober wordt Into The Wild 
vertoond. 
Beide films beginnen om 20.15 
uur. De toegangskaarten zijn vijf 
euro, inclusief kopje koffie voor-
af, en verkrijgbaar bij boekhan-
del Schuyt. 

Naar de film 


