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Uitgeest - Wladimir Dobber 
heeft, samen met tien andere 
schrijvers, een boek geschre-
ven over de uitvinding van de 
houtzaagmolen en vertelde 
hierover vorige week tijdens 
een interessante en druk be-
zochte lezing voor de Stich-
ting Uitgeester Senioren.
In 1594 ontwikkelde de Uit-
geester Cornelis Cornelis-
zoon, ook wel Krelis Loots-
je genoemd, een molen die 
op mechanische wijze hout 

zaagt. De krukas die hij ge-
bruikte was geen uitvinding 
van Cornelis Corneliszoon 
zelf maar werd wel door hem  
als eerste toegepast in een 
windmolen. De uitvinding 
van C.C. maakte het mogelijk 
om in korte tijd grote hoe-
veelheden boomstammen 
te verwerken tot balken en 
planken. Het zagen met be-
hulp van windkracht was niet 
alleen goedkoper, maar was 
ook dertig keer sneller dan 

het tijdrovende en vermoei-
ende handzagen. Bovendien 
was er in die tijd een grote 
behoefte aan extra schepen, 
dus ook aan balken en plan-
ken. Het hout werd veelal ge-
haald uit de Schotse Hoog-
landen en Scandinavië. 
Na afloop van de lezing kon-
den de toehoorders het boek 
kopen om nog eens uitge-
breid te lezen over deze grote 
Uitgeester uitvinder. (tekst en 
foto: Ger Bus)

Uitgeest - Zaterdagnacht 
trok een snorfietser de aan-
dacht van de politie door-
dat hij met zeer hoge snel-
heid door het dorp reed. Bij 
staandehouding bleek hij ge-
dronken te hebben. Op het 
politiebureau bleek deze be-
stuurder 7 keer de toegesta-
ne gehalte alcohol te hebben. 
Zijn rijbewijs is ingevorderd. 

Snorfietser
met slok op

D66 verrast Lees Lokaal
Uitgeest - Eind vorige week 
heeft de lokale afdeling van 
D66 Uitgeest de vrijwilligers 
van Lees Lokaal verrast met 
een taart als blijk van waar-
dering voor hun inzet. De 
aanleiding was dat die dag  
D66 50 jaar bestond als po-
litieke partij. Wethouder An-

toine Tromp over deze keuze 
voor dit smakelijke cadeau: 
,,De ingrediënten van Lees 
Lokaal zijn onze partij niet 
vreemd: burgerinitiatief, on-
derwijs, vertrouwen op eigen 
kracht, en gewoon heel ge-
zellig!” De vrijwilligers lieten 
het zich uitstekend smaken!

De lezing van Wladimir Dobber (links) werd druk bezocht 

MeMorabel  
afscheid 
neMen

Deze week in De krant

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

5,95

NIEUWE OOGST! 
APPELCAKE 8 PERS

7,95

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

26 OKTOBER
18.30 - 21.00 UUR

WWW.BC-WESTERVELD.NL 
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com

G E M E E N T E
U I T G E E S T

op de achter-
pagina van deze 

krant het 
gemeentenieuws
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COLOFON

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

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@uitgeestercourant.nl
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Uitgeest - Op woensdag 26 
oktober start speeltuinver-
eniging Kindervreugd Uit-
geest met een nieuw seizoen 
toneellessen van toneelgroep 
‘Jong talent’. Onder leiding 
van Gerda Pie leren de kin-
deren in vijf maanden tijd de 
basisprincipes van het to-
neelspelen. Tijdens de eerste 
les, die om zeven uur begint, 
worden de kinderen verdeeld 
over twee groepen. 
De eerste groep heeft elke 
woensdagavond les, van half 
zeven tot half acht. De twee-
de groep volgt op donderdag 
van zeven tot acht uur. Naast 
het leren van de stukken 
zal er, met behulp van aller-
lei opdrachten, ook regelma-
tig worden geïmproviseerd. 

Natuurlijk wordt er vaak ge-
lachen met elkaar en zeker 
niet om elkaar. Op het podi-
um speel je namelijk iemand 
die je eigenlijk helemaal niet 
bent. Zo acteer je bijvoor-
beeld een dokter, politieman 
of clown. Zelfs als je nog niet 
zo goed kan lezen, ben je van 
harte welkom, want toneel-
spelen doe je uiteraard zon-
der boekje. Opgeven kan bij 
Gerda Pie via 06-46191683.
Uiteindelijk zal er op zaterdag 
25 maart 2017 een spetteren-
de voorstelling worden ge-
geven voor familie, vrienden 
en andere belangstellenden. 
Voor meer informatie kunt u 
terecht op de website van de 
speeltuin, www.speeltuinuit-
geest.nl.

‘Een leven redden. 
Je hebt het in je’ 

Uitgeest - Vorige week was 
het Donorweek onder het 
motto: ‘Een leven redden. Je 
hebt het in je.’ Deze jaarlijks 
terugkerende week stond in 
het teken van orgaandona-
tie en van het belang van het 
vastleggen van een keuze in 
het Donorregister. Want wie 
een keuze maakt in het Do-
norregister laat nabestaan-
den en artsen duidelijk weten 
wat hij of zij vindt en wat er 
moet gebeuren: wel of geen 
donor worden.
De Tweede Kamer heeft op 
8 september ingestemd met 
een wetsvoorstel om het do-

norregistratie-systeem in Ne-
derland te veranderen. Dit 
wetsvoorstel moet echter 
nog door de Eerste Kamer 
worden besproken en goed-
gekeurd en tot die tijd veran-
dert er niets.
Op https://orgaandonatie.
nu/ vindt u de meeste ge-
stelde vragen en antwoorden 
over het nieuwe wetsvoorstel. 
Voor alle inhoudelijke vragen 
over orgaan- en weefseldo-
natie: bel met tel. 0900 - 821 
21 66 (informatielijn Neder-
landse Transplantatie Stich-
ting) of surf naar: www.trans-
plantatiestichting.nl.  

Snertparty voorverkoop 
start op 25 oktober

Uitgeest - Donderdag 24 
november organiseert de 
Stichting Uitgeester Senio-
ren haar jaarlijkse druk be-
zochte Snertparty in De 
Zwaan. Er wordt begonnen 
met een glaasje drinken, dan 
stokbrood met kruidenbo-
ter, roggebrood met spek en 
de overheerlijke erwtensoep. 
Een lekker toetje en een kop-
je koffie/thee met bonbons 
na. 
Trouwe deelnemers weten 
dat de Snertparty de moei-
te waard is: een echte tra-
ditie. Neemt u gerust een 
vriend(in) mee. Altijd weer 
een gezellige happening en 
heerlijk smullen. De gast-
vrouwen verwennen u, zodat 

u voldaan en met een goed 
gevulde maag naar huis gaat. 
Donderdag 24 november van 
15.30 tot 19.00 uur. Zaal open 
om 15.00 uur. De voorver-
koop start op dinsdag 25 ok-
tober. De sluitingsdatum van 
de kaartverkoop is op maan-
dag 21 november. Er is geen 
zaalverkoop. Kosten 8 euro.

Informatie en opgeven:
Op het kantoor van de Stich-
ting Uitgeester Senioren, op 
de eerste etage van dorps-
huis De Zwaan, Middelweg 
5, 1911 EA Uitgeest, telefo-
nisch: 0251 – 31 90 20 of via 
de mail: s.u.s@inter.nl.net. 
Zie ook de website: www.uit-
geestersenioren.nl.

Uitgeest - Als arbiter mocht 
ik optreden bij een gevalletje 
‘onjuiste voorlichting’. Bij het 
bieden opende Zuid 2 harten, 
aan Noord werd gevraagd 
(dat mag bij bridge, de te-
genpartij mag alles weten 
over de inhoud van biedin-
gen en dat desgewenst vra-
gen, ‘full disclosure’ heet dat) 
wat dat betekende, waar-
op Noord zei: ‘sterk met har-
tens’. Later bleek dat de af-
spraak van Noord-Zuid was: 
‘zwak met hartens’, waarop 
Oost de arbiter riep, en ver-
ontwaardigd meedeelde dat 
dat toch niet kon! Zo kreeg 
zij een heel verkeerd beeld 
van de kaarten, en kwamen 
zij, Oost-West, in het verkeer-
de contract terecht. De arbi-
ter kon niet veel anders doen 
dan Noord-Zuid een repri-
mande geven en het advies 
om de afspraken nog eens 
door te nemen. Oost-West 
waren, vond de arbiter, niet 
benadeeld, immers, Noord 
bood en handelde verder 
alsof Zuid inderdaad sterk 
had geboden. Terwijl de ar-
biter zich weer naar zijn ei-
gen tafeltjes spoedde, ving 
hij nog net de bijna vileine 
opmerking van West op: ‘Ik 
hoop dat je je kinderen beter 
hebt voorgelicht!’ en met een 
nauw verholen glimlach ver-
volgde hij zijn pad. 
Dan enkele scores! De hoog-
ste score is voor Jaap Mole-
naar-Karin Tushuizen, in de 
D-lijn. Zoals eerder gezegd, 
als je 68% scoort, heb je wei-
nig fout en veel goed gedaan. 
In de B-lijn zien wij weder-
om sterk optreden van Riet 
Schafgans-Leo Tromp. Ze 
hebben meer dan 10% voor-
sprong op de nrs. 2, Lia Hen-

drikse-Corrie Nijsen. Riet en 
Leo staan ook het hoogste 
in de meesterpuntenrang-
lijst van dit seizoen. Promotie 
naar A kan ze bijna niet ont-
gaan maar meesterpunten 
halen wordt dan wel lastiger, 
maar, elk meesterpunt dat je 
dan haalt voelt wel lekker-
der. In de A-lijn zijn er twee 
koppels die strijden om de 
periodetitel (een periode is 
een setje van 6 wedstrijden), 
en die twee koppels, Carien 
Willemse-Jaap Willemse en 
Klaas de Groot-Peter Kossen, 
scoren ook vanavond het 
hoogste. Het is geen ‘full dis-
closure’ maar eerder orakel-
taal als ik nu al zeg dat bei-
de koppels een belangrijke 
rol gaan spelen bij het we-
reldkampioenschap van Uit-
geest. (Paul Wijte)

A-lijn: 1 Klaas de Groot-Pe-
ter Kossen 67,01%, 2 Ca-
rien Willemse-Jaap Willem-
se 65,63%, 3 Marlene Heijne-
Cas van Andel 58,68%;
B-lijn: 1 Riet Schafgans-Leo 
Tromp 65,63%, 2 Lia Hen-
drikse-Corrie Nijsen 55,21%, 
3 Henk Graafsma-Theo Vijn 
53,65%, 3 Tiny ten Hoeve-
Aad Wijte 53,65%;
C-lijn: 1 Jan Sinemus-
Wim Weber 63,75%, 2 Mar-
ry Zwaan-Gerda Geukes 
59,17%, 3 Nelleke van de 
Kraats-Joke Mooy 54,58%;
D-lijn: 1 Jaap Molenaar-Ka-
rin Tushuizen 68,75%, 2 Alijne 
Dumas-Han Dumas 53,47%, 
2 Riny van Wijk-Anton van 
Wijk 53,47%;
E-lijn: 1 André Hermans-
Bert van der Pol, 58,13%, 2 
Hans Eijking-Roland Kiès 
56,25%, 2 Will Griffith-Loes 
Apeldoorn 56,25%.

        Bridgenieuws



IJmond - Leden en klanten 
van Rabobank IJmond zijn 
van harte uitgenodigd voor 
de activiteiten in de Rabo-
Week IJmond, die de bank 
van 31 oktober tot en met 4 
november organiseert.
Rabobank IJmond is een 
maatschappelijk betrokken 
bank die een positieve bij-
drage levert aan wonen, wer-
ken en recreëren in de re-
gio. De RaboWeek IJmond 
is daar een mooi voorbeeld 
van. In samenwerking met 
lokale ondernemers, vrijwil-
ligers en de ledenraad wor-
den uiteenlopende activitei-
ten georganiseerd voor ver-
schillende doelgroepen. Het 
delen van kennis staat cen-
traal, maar er is ook volop 
ruimte om elkaar te ontmoe-
ten en met elkaar te bespre-
ken wat er in de regio en bin-
nen de bank leeft. Het aan-
gaan van de dialoog vormt 
de rode draad.
De RaboWeek IJmond start 
op maandag 31 oktober met 
een Ledencafé. Deze avond 
wordt het sociaal-maat-
schappelijke onderzoeksrap-
port van de Kracht van de 
IJmond officieel gepresen-
teerd en wordt u bijgepraat 

over de ontwikkelingen bin-
nen de bank. Dinsdag 1 no-
vember staat in het teken van 
het Fashion & Food Event. 
Een heerlijke avond vol mu-
ziek, dans, fashion en diver-
se hapjes uit de regio. 
Woensdag 2 november or-
ganiseert de bank, samen 
met Tata Steel en OV IJmond, 
een interactieve onderne-
mersbijeenkomst. Jort Kel-
der gaat dan in gesprek met 
een aantal tafelgasten over 
de economische ontwikke-
lingen en ondernemerskan-
sen in de IJmond. Donder-
dag 3 november is het Fit & 
Vitaal Event, een inspireren-
de avond over vitaliteit en 
lifestyle met Richard de Le-
th, Vivian Reijsen en een lo-
kale vitaliteitsmarkt. 
Voorafgaand aan de Rabo-
Week vindt op donderdag 27 
oktober het jongerenevent 
Vlog You! plaats. De senio-
renmiddag en -avond op 2 
en 4 november zitten inmid-
dels vol.
Het volledige programma 
vindt u op www.rabobank.
nl/ijmond. Hier kunt u zich 
ook aanmelden voor de acti-
viteiten. Hulp nodig? Bel dan 
(023) 513 3500.

Marjolein Meijers 
treedt op in de Zwaan
Uitgeest - Marjolein Meijers 
maakt muziek, al een leven 
lang. In 2016 staat zij 40 jaar 
op de planken! Met bandjes, 
De Berini`s, Jan Rot en so-
lo met haar twee vaste mu-
zikanten Walter en Onno Kui-
pers
De voorstelling ‘MUZIEK!’ 
die zij zaterdag 29 oktober 
brengt in De Zwaan heeft 
veel nieuwe muziek, veel 
nieuwe liedjes, Nederlands-
talig. Ga mee met Marjolein 
op een muzikale wereldreis. 
We vertrekken uit Rotterdam 
en gaan via Ierland, Bulga-
rije en Turkije met een grote 
zwaai naar Amerika.
MUZIEK! staat niet alleen bol 
van prachtige muziek, maar 
zit ook vol vrolijke en ontroe-

rende verhalen.
MUZIEK! is een Wereldband! 
Met natuurlijk Marjolein Me-
ijers (zang, bas, gitaar banjo), 
Walter Kuipers (viool, man-
doline, bouzouki, doedelzak) 
en Onno Kuipers (accordeon, 
trekzak, gitaar).
MUZIEK! is te zien bij De 
Zwaan Cultureel op zater-
dag 29 oktober, aanvang 
20.15 uur. De toegangsprijs is 
12,50, Vrienden van de Zwaan 
Cultureel krijgen 2,50 korting. 
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits 
nog beschikbaar), of via onli-
ne reservering. Voor meer in-
formatie en andere voorstel-
lingen zie de website van De 
Zwaan Cultureel (www.de-
zwaancultureel.nl).

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organi-
seert een workshop tablet 
van drie bijeenkomsten. Tij-
dens deze workshop leert u 
onder andere het bedienen 
van het aanraakscherm, ver-
binding maken met Wifi, in-
stellingen op uw tablet, ge-
bruik van Google en het toet-
senbord, wat apps zijn, apps 
binnenhalen met Play Sto-
re, Wat te doen als een pro-
gramma vastloopt, mailen en 
E-books downloaden. Er zijn 

Workshop tablet
nog enkele vrije plaatsen. De 
workshop is op donderdag 17 
en 24 november en 1 decem-
ber van 09.30 uur tot 11.30 
uur in de Zwaan. Kosten 12 
euro voor 3 workshops, in-
clusief koffie/thee en les-
materiaal. Informatie en op-
gave op het kantoor van de 
S.U.S. op de eerste etage van 
De Zwaan, Middelweg 5, te-
lefonisch: 0251 – 31 90 20 of 
via e-mail: s.u.s@inter.nl.net. 
Zie ook de website: www.uit-
geestersenioren.nl.

Uitgeest - Van 11 tot en met 
17 september is er door vrijwil-
ligers van het Prinses Beatrix 
Spierfonds gecollecteerd in 
Uitgeest. Samen hebben zij 
een prachtige opbrengst van 
1.938,46 euro opgehaald voor 
wetenschappelijk onderzoek 
naar spierziekten. 
Heeft u de collectant gemist, 
maar wilt u toch nog een bij-
drage overmaken? Dat kan via 
giro 969 of sms SPIER naar 
4333 (eenmalig 1,50).

Mooie 
opbrengst 
collecte

Uitgeest - Op de Juffer te 
Uitgeest raakte eind vori-
ge week een werknemer ge-
wond doordat het trapje, 
waarop hij stond, was om-
gevallen, terwijl hij met een 
diamantslijper aan het werk 
was. Hierbij liep hij letsel op 
aan zijn arm. Het bleek ge-
lukkig slechts een ‘smerige’ 
snee te zijn.

Val van trapje

Uitgeest - Donderdag 13 
oktober, rond 08.30 uur, is 
er een kop-staart aanrijding  
geweest op de A9, waarbij 
2 voertuigen betrokken wa-
ren. Er waren geen slachtof-
fers. Er was echter een gro-
te chaos ontstaan waardoor 
de gehele A9 vanuit de rich-
ting Alkmaar geblokkeerd 
was. Hierdoor was er een file 
in beide richtingen op de A9. 
Op de andere rijbaan was dit 
ontstaan door kijkers.

Lange 
files door 
aanrijding

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d, 1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Like en volg ons op FACEBOOK

WALNOOT KARAMELSPIJS BOTERKOEK                    €  6,95
Duo reclame: ZAK KRUIDNOOTJES +
ROOMBOTER AMANDELSPECULAAS BROKKEN    €  4,95

DIVERSE BOL GEBAKJES  geen € 1,95…maar € 1,75
(nieuw: STOOFPEREN)

En er is weer ROOMBORST PLAAT 
vanille en chocolade:
150 GRAM………………
voor de prijs van 100 GRAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Advertentie geldig tot 3 november 2016
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Blijspel Rossenbacker
‘Laat Zwaantje maar schuiven’

Akersloot - Toneelvereni-
ging Rossenbacker speelt 
het blijspel ‘Laat Zwaantje 
maar schuiven’ op vrijdag 28 
en zaterdag 29 oktober van-
af 20.00 uur in de theater-
zaal van De Lelie. Zwaantje, 
huishoudelijke hulp bij Ger-
maine Goedgeluk, zorgt in de 
breedste zin van het woord 
voor alles en iedereen. Span-
ning, onverwachte wendin-

gen en wie hoort bij wie? En 
hoe lang nog? Emoties, lief-
de, lastige situaties, belang-
rijke carrières; alles komt 
langs. In twee bedrijven kan 
het publiek genieten van de-
ze soap. Kaarten zijn telefo-
nisch te bestellen via 0251-
317457 of info@rossenbac-
ker.nl, bij Veldt’s Toko en aan 
de zaal. Rossenbacker is op 
zoek naar nieuwe leden.

Castricum - De bewoonster 
van een woning aan de Beet-
hovensingel ontdekte dins-
dag rond 12.45 uur twee on-
bekende vrouwen in haar 
woning. De insluipers sloe-
gen op de vlucht. Het tweetal 
ging er lopend vandoor. On-
danks de inzet van Burgernet 
en een zoekactie door agen-
ten zijn de vrouwen niet ge-
vonden. De 80-jarige vrouw 
heeft aangifte gedaan. De 
vrouwen zijn blank en onge-
veer 1.60 lang, een heeft een 
slank postuur, donker strak 
achterover gekamd haar, 
licht kroezend, is ongeveer 
dertig jaar oud en zij had een 
donkere lange mantel aan. 
De tweede vrouw is onge-
veer veertig jaar oud, heeft 
een stevig postuur, donker-
blond kort haar en zij droeg 
een grijze jas en een witte 
rok. Het is niet duidelijk of de 
vrouwen iets hebben meege-
nomen uit de woning. Men-
sen met informatie worden 
verzocht te bellen met 0900-
8844.

Vrouw jaagt 
insluipers weg 

Livemuziek vrijdag bij 
Grandcafe Mezza Luna
Castricum - Liefhebbers 
hebben er lang op moeten 
wachten, maar vrijdag 21 ok-
tober kan iedereen weer ge-
nieten van livemuziek bij 
Mezza Luna.
Dit keer zal de Castricumse 
band Kleedkamer 2 garant 
staan voor een avondvullend 
programma. Hun muziek is 
een feest van herkenning en 
veelzijdigheid is een handels-
merk van Kleedkamer 2. Niet 
alleen hits uit de jaren ‘70 en 
‘80 komen voorbij, maar ook 
recente meesterwerken van 
Eddy Floyd, The Police, Dou-

we Bob, The Cure, Claudia de 
Breij en Pink Floyd. De zang 
wordt verzorgd door Paulien 
Zwikker, de electrische gi-
taar wordt virtuoos bespeeld 
door Michael Louwinger, Ron 
Moed  verzorgt de drumpar-
tijen, Jeroen Visser speelt 
basgitaar en Elbert Min 
neemt de toetsen en akoes-
tische gitaar voor zijn reke-
ning. 

Er kan gedanst worden en 
meezingen mag. De aanvang 
is 21.00 uur. Zie ook www.
grandcafemezzaluna.nl. 

Gezellige drukte in 
Proefl okaal Dampegheest
Limmen - Zondag was het 
de derde zondag van de 
maand en dan gaat proefl o-
kaal Dampegheest open. Met 
deze keer als thema ‘Bock-
bier oud-nieuw’. Veel bier-
liefhebbers kwamen hier op 
af en zij genoten van de ver-
schillende mooie smaken. 

Er was een proeverijtje te be-
stellen van Dampegheest 
bockbieren uit de jaren 2012, 
2015 en 2016. Ook waren 
er twee andere bijzondere 

bockbieren en daarnaast na-
tuurlijk de andere mooie bie-
ren van Brouwerij Dampeg-
heest. 

Proefl okaal Dampegheest is 
een gezellige gelegenheid 
om samen met vrienden/
vriendinnen even een lek-
ker biertje te drinken en bij 
te praten. Iedere derde zon-
dag van de maand open van 
15.00 tot 20.00 uur. Volgende 
openinsgtijden zijn op 20 no-
vember en 18 december. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur 
Cosi Fan Tutte - Royal Opera

vrijdag & zaterdag 19.00 uur  zondag 19.30 uur  
maandag 20.45 uur  dinsdag 18.45 uur

Hell or High water
donderdag 18.45 uur  

vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
maandag 18.45 uur  dinsdag 14.00 uur

woensdag 18.45 uur 
Tonio

donderdag 20.45 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur  zondag 19.45 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag & woensdag 20.45 uur 
Inferno

donderdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

The Girl on the Train
donderdag 20.45 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur
Bridget Jones’s Baby

donderdag, vrijdag & zondag 11.30 uur
De Club van Sinterklaas & 
geblaf op de pakjesboot

donderdag, vrijdag & zaterdag 13.30 uur
woensdag 13.30 uur
Trolls (NL) 3D

donderdag & vrijdag 13.30 uur  zaterdag 16.00 uur
zondag 11.30 uur  woensdag 16.00 uur

Uilenbal
donderdag & vrijdag 16.00 uur  zondag 13.30 uur

Trolls (NL) 2D
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur  woensdag 16.00 uur
Peter en de Draak (NL) 3D

donderdag & vrijdag 11.30 uur
zaterdag 13.30 uur  woensdag 13.30 uur

Storks (NL) 2D

Programma 20 okt  t/m 26 okt 2016

Cosi Fan Tutte 
Hoeveel houd je van je part-
ner? Hoe zeer vertrouw je 
hen? En kunnen zij jou ver-
trouwen? Mozart’s klassieke 
opera Così fan tutte zet twee 
stellen voor de test, met ge-
weldige muziek en met ver-
schillende onverwachte re-
sultaten. 
Voor deze nieuwe produc-
tie, creëert regisseur Jan Phi-
lipp Gloger een rijke theatra-
le wereld als speelplaats voor 
deze eigenzinnige komedie, 
waar twee mannen elkaars 
vrouw proberen te winnen 

met een weddenschap. Don 
Alfonso, de poppenspeler 
van dit liefdesexperiment, is 
een theaterregisseur die al-
le sets, rekwisieten en trucs 
gebruikt om nieuwe scenes 
te bedenken die de minnaars 
uitdagen. Deze levendige, 
jeugdige en fantasierijke kijk 
op een van ‘s werelds meest 
geliefde opera’s wordt uitge-
voerd door een cast vol met 
opkomende sterren, gekozen 
door Semyon Bychkov. Ge-
zongen in het Italiaans, on-
dertiteld in het Nederlands. 

Wanneer de broers Tanner 
en Toby hun ranch dreigen 
te verliezen beginnen ze aan 
een wanhopige reeks over-
vallen op kleine lokale ban-

Hell or High Water ken. Omdat het steeds maar 
om kleine bedragen gaat ho-
pen Tanner en Toby buiten 
schot te blijven. Alles loopt 
gesmeerd tot de bijna gepen-
sioneerde Texasranger Mar-
cus zich in de zaak vastbijt.
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Splendid Pliss; 
Dé oplossing voor kunststof kozijnen

Heemskerk - Gezien op te-
levisie? KeJe raamdecora-
tie op magneetband, speci-
aal voor kunststof kozijnen. 
Monteren zonder te boren of 
schroeven. De Splendid Pliss 
binnenzonwering wordt di-
rect op de kunststof glaslat-
ten geplaatst, Geen gordijn-
rails of cassettes meer die 
voor het raam of de draai-
kiepramen hangen! De ge-
plisseerde raamdecoratie in 
fraai aluminium frame kan 
in beide richtingen worden 
bediend. De Splendid Pliss 
blijft op elke gewenste stand 
staan. Draaikiepramen kun-
nen altijd maximaal geopend 

worden en eventuele ven-
tilatieroosters worden nooit 
meer geblokkeerd. Deze zon-
wering is te bestellen in di-
verse kleuren en naar keuze 
in doorschijnende, niet door-
schijnende maar wel licht 
doorlatende of een volledig 
verduisterende stof. Splen-
did Pliss is ook geschikt voor 
vochtige ruimtes.

Hummel Kozijnen & Woon-
comfort is dealer van Splen-
did Pliss in Noord-Holland. 
Liever lamellen? Kies dan 
voor de Latende, een alumi-
nium frame met een inge-
bouwde 25 millimeter alu-

Confl ictbemiddeling 
door mediation

Regio - Waarom sudde-
ren 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 impasse te 
komen. Een mediator is op-
geleid om partijen met elkaar 
in gesprek te brengen en te 
begeleiden, met als doel een 
oplossing te vinden die voor 
beide partijen acceptabel is. 
De mediator is onpartijdig, 
en komt, anders dan bijvoor-
beeld een advocaat, niet op 
voor het belang van een van 
de partijen. De confl icteren-
de partijen bepalen zelf of zij 
het mediation traject ingaan, 
wat uiteraard een heel an-

der vertrekpunt is dan bij een 
gang naar de rechter waarbij 
de ene partij de andere partij 
dwingt middels een dagvaar-
ding. Mediation vindt plaats 
op basis van vrijwilligheid, 
wat betekent dat de media-
tion op elk moment door elk 
van de partijen kan worden 
gestopt. 
Meer weten? Kijk op www.
medala.nl of neem contact 
op met mr. Els van Diepen, 
06-30556107, elsvandiepen@
medala.nl.

Mindfulness-training 
vermindert stress

Uitgeest - Na de zomer na-
men veel mensen zich voor 
om weer opgeruimd aan het 
werk te gaan. Maar dat viel 
tegen. Dat is niet vreemd. 
Veertig procent van de werk-
nemers ervaart een te hoge 
werkdruk. ,,Daar is wat aan 
te doen², zegt Annelies Blom. 
,,Aandachtstraining helpt om 
beter bewust te zijn van per-
soonlijke factoren die stress 
veroorzaken en de stress te 
verminderen.” 

,,Mindfulness, kortweg 
MBCT, is een wetenschappe-
lijk onderbouwde vorm van 
aandachtstraining”, vervolgt 
zij. ,,Vaak denken mensen bij 
Mindfulness in eerste instan-
tie aan zweven op een mat-
je. De achtweekse MBCT-
training van Blomcoaching.nl 
staat met beide voeten op de 
grond. De training richt zich 
op het verminderen van som-
berheid, stress en zelfkritiek. 
Deelnemers die de training 
hebben gevolgd, geven aan 
zich mentaal sterker en ze-
kerder te voelen.” 
De belangrijkste resultaten 
van deze training zijn volgens 
Annelies dat mensen minder 
lichamelijke en psychologi-
sche klachten ervaren en hun 
leefstijl in positieve zin ver-
andert. Dat zij zich gemak-
kelijker kunnen ontspannen 
en een positiever zelfbeeld 
en beeld van de omgeving 
hebben en dat de kwaliteit 
van hun leven is verbeterd. 

Op Blomcoaching.nl is te le-
zen wat eerdere deelnemers 
hebben ervaren. Nieuwsgie-
rig? Ga dan op donderdag 
27 oktober naar de informa-
tieavond over Mindfulness 
in Dorpshuis De Zwaan. In 
anderhalf uur licht Annelies 
Blom toe wat Mindfulness 
is en wat men zoal mag ver-
wachten van de achtweekse 
training. Kosten voor de in-
formatieavond bedragen 7,50 
euro per persoon.  

Op maandag 7 november 
start de training Mindfulness 
in De Zwaan in Uitgeest. Re-
serveren of inschrijven kan 
via Blomcoaching.nl en daar 
staat ook alle informatie over 
Mindfulness, de informatie-
avond, de training en de ge-
certifi ceerde aanpak van An-
nelies Blom.

minium jaloezie. De Latende 
is verkrijgbaar in diverse la-
melkleuren. Alle raamdeco-
ratieproducten worden be-
vestigd met een dubbelzij-
dige magneet- en staalband 
op de glaslatten, dus zonder 
boren of schroeven en zelfs 
zeer geschikt voor de mees-
te houten kozijnen. De in-
zethor werkt op soortgelijke 
manier; het aluminium frame, 
voorzien van grijs gaas, heeft 
dezelfde kleur als het draai-
kiepraam en wordt van bin-
nenuit geplaatst. De stalen 
veer aan de bovenzijde zorgt 
dat de inzethor geklemd blijft 
tussen de dagmaat van het 

kozijn. Het raam kan in elke 
gewenste stand worden ge-
zet met de inzethor erin.

De showroom van Hummel 
Kozijnen & Wooncomfort aan 
de Lijnbaan 44a is geopend 

van maandag tot en met vrij-
dag van 10.00 tot 16.30 uur 
en zaterdag van 11.00 tot 
15.00 uur. Bel 0251 234484 / 
06 10273172 of kijk op www.
hummel.kozijnen.nl voor 
meer informatie.

Forza wil af van 
hondenbelasting
Castricum - Donderdag-
avond heeft fractievoorzitter 
Ralph Castricum samen met 
Tino Klein van de VVD een 
motie aangekondigd waarin 
opgeroepen worden de hon-
denbelasting af te schaffen. 
Ook de lokale partij CKenG 
heeft zich aangesloten. De 
motie wordt onderdeel bij de 
bespreking van de begroting 
op 3 november. Ralph Cas-
tricum: ,,Met deze belasting 
worden hondenbezitters ge-
discrimineerd, want katten-, 
paarden- of geitenbelasting 
bestaat niet. De hondenbe-
lasting is geldklopperij, die 
geen positieve invloed heeft 
op het gedrag van honden-
bezitters. Geen nut en nood-
zaak en dus afschaffen!”

Werk Rothko ontdekken
Castricum - Vanaf zater-
dag 5 november laat schil-
derdocente Angèle van den 
Thillart cursisten al schilde-
rend en experimenterend de 
geheimen van het abstrac-
te werk van Rothko ontrafe-
len. De workshop omvat vier 
middagen van 14.00-16.30 
uur. Over de techniek is Ro-
thko altijd erg terughoudend 
geweest. Zeker is dat het op-
gebouwd is in diverse lagen 
zodat langzaam de uiteinde-
lijke kleur ontstaat. Aanmel-
den via www.toonbeeld.tv.

Limmen - Vorige week 
woensdag omstreeks 17.45 
uur is bij de Vuurbaak een 
fi etsster gewond geraakt na 
een aanrijding met een be-
stelbusje. De bestuurder van 
de bestelbus zag de vrouw 
over het hoofd toen zij af-
sloeg. Zij is met spoed over-
gebracht naar het ziekenhuis.  

Ongeval

www. .nl

www. .nl
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De column van Monique.....

IJe kunt nu zo langzamerhand wel toegeven dat het herfst is. Na een zomer die maar niet 
van de grond wilde komen, liet de herfst gelukkig ook nog even op zich wachten maar nu 
dwarrelen de blaadjes toch meer en meer naar benee en wordt het in ene verrotte koud. De 
fase winterjas of geen winterjas heb ik kennelijk overgeslagen omdat er een poolwind opstak 
die ijsberen doet verstijven. Om mij heen begint iedereen te snotteren en te hoesten alsof er 
iets mee te verdienen valt en zelf voel ik mijn ene neusgat geleidelijk dichtslippen. Overdag 
valt daar nog mee te leven maar de nachten veranderen in een ware hel als je alleen maar 
door je mond kunt ademhalen. Je keel zo droog als de Kalahari woestijn en ieder ademstoot-
je eindigt in een snurk. Slapeloze nachten en chagrijn zijn het gevolg. Dat wil ik allemaal niet 
dus ren ik naar de dichtstbijzijnde drogist en scoor daar een fl esje of drie neusspray want je 
kunt er donder op zeggen dat de rest van het gezin volgt.
Achter de toonbank staat dan een verkoopster die moet vragen of ik bekend ben met het 
product want de werkzame stof xylometazoline is niet iets waarvan je ongelimiteerd liters 
richting verstopping moet spuiten. Dat goedje kan het neusslijmvlies beschadigen, het slijm-
vlies blijft gezwollen, je hebt steeds opnieuw neusspray nodig en zo raak je verslaafd. Ook 
denken veel mensen dat het tussenschot van de neus beschadigt door langdurig gebruik 
maar dat is niet wetenschappelijk aangetoond. Heel geruststellend want tijdens mijn werk in 
het ziekenhuis zag ik op afdeling KNO de meest agressieve patiënten na een septumcorrec-
tie. Met meterslange tampons gevulde neuzen zorgden voor hysterische taferelen. Zij eis-
ten dat de dokter hen kwam bevrijden en wel NU! Dat soort ellende zit ik niet op te wachten 
dus ik moet zo snel mogelijk weer zien te stoppen met die troep. Stomen heb ik geprobeerd 
maar dat helpt slechts voor even. Uien naast het bed verspreiden alleen een enorme hachee-
achtige lucht en water met zout is smerig plus verspilde moeite.  Op de site Oma weet raad 
staat een tip van ene Brian die luidt ‘Probeer een handstand te maken. Lukt dit niet ga dan 
op uw buik op bed liggen en doe uw hoofd omlaag. Houd dit zo lang mogelijk vol. Heeft een 
kort maar zeer fi jn effect.’ Tuurlijk Brian, ik weet ook wel fi jne effecten te bedenken maar dat 
heeft dan weer minder met een verstopte neus te maken. Ook wordt op internet reclame ge-
maakt voor een neusdouche al dan niet elektrisch voor 47,95 of een nasale vernevelaar voor 
84,50. Van dit soort bedragen voel ik spontaan mijn neusslijmvliezen slinken.    

Monique Teeling

Neusspray

Tennissen ‘Bij de Buurvrouw’
Uitgeest - Zondag 30 ok-
tober zal het vierde ‘Bij de 
Buurvrouw tennis toernooi’ 
gaan plaatsvinden in Sport-
hal de Zien in Uitgeest. De 
organisatie kon ook dit jaar 
weer 24 koppels kwijt en, zo-
als gewoonlijk, was dit aantal 
binnen de kortste keren be-
reikt. 
Spelers in elke categorie 
(speelsterkte 3 t/m 9) doen 
mee. De koppels worden 

keurig op sterkte onder 4 
poules verdeeld.
Gezelligheid staat fi er boven-
aan dit toernooi, maar uitein-
delijk wordt er toch ook vol 
gestreden om de felbegeer-
de prijzen. Elk koppel speelt 
liefst 5 wedstrijden van 30 
minuten. Hierna komen de 
winnaars van de 4 poules bo-
vendrijven die uiteindelijk in 
2 fi nalewedstrijden de win-
naars opleveren.

Na afl oop zal er tijdens de af-
sluitende borrel een beken-
de plaatselijke DJ de avond 
afsluiten. Wil je dus tennis 
zien op elk niveau en ook 
een beetje van gezelligheid 
houden, kom dan 30 oktober 
naar de sporthal de Zien. De 
eerste wedstrijden vangen 
aan om 11.30 uur.

Op de foto het deelnemers-
veld van de editie van 2015.

Buitendeurcollecte voor 
Missio op 23 oktober
Uitgeest - Op zondag 23 ok-
tober houdt de AMO- groep 
na afl oop van de H.Mis in de 
R.K kerk de jaarlijkse collec-
te voor de Missio in het kader 
van Wereldmissiemaand.

Centraal staat dit jaar de Fi-
lippijnen. Thema is: ‘Getuigen 
van Barmhartigheid’.
De Filippijnen worden steeds 
weer getroffen door zware 
tropische stormen. In 2013 is 
de supertyfoon Haiyan over 
het land geraasd en heeft 
een spoor van vernieling 
achtergelaten. Degenen die 
het overleefden hadden niets 
meer. De armoede in de Filip-
pijnen is groot. Veel mensen 
leven op straat. Veel anderen, 
met name vrouwen zoeken 
noodgedwongen hun toe-
vlucht in het buitenland waar 
ze vaak worden uitgebuit en 

te maken krijgen met seksu-
eel geweld.
Missio steunt dit jaar diverse 
projecten van de religieuzen 
in de Filippijnen. Dit is zicht-
baar in bijvoorbeeld de bouw 
van een nieuw dorp voor vis-
sersfamilies in Tacloban en 
het gezinscentrum Tuluyan 
waar dakloze gezinnen wor-
den opgevangen en weer op 
weg geholpen. Zie ook: www.
missio.nl.

‘Mountains May Depart’ 
in fi lmhuis De Zwaan
Uitgeest - De fi lm ‘Moun-
tains May Depart’ is te zien 
op vrijdag 28 oktober in fi lm-
huis de Zwaan.  De zaal is 
open vanaf 19.45 uur en de 
fi lm begint om 20.15 uur
Danseres Tao heeft twee aan-
bidders: de arme arbeider Li-
anzi en de rijke ondernemer 
Zhang. Tao kiest uiteindelijk 
voor de fi nanciële zekerheid 
van Zhang.  Tao krijgt samen 
met hem een zoon die Zhang 
protserig ‘Dollar’ noemt. Het 
huwelijk houdt geen stand 
en Zhang krijgt de voogdij 
over hun zoon. Zhang emi-
greert met hem naar Austra-
lie. Tao blijft verdrietig achter 
en weet niet of ze haar zoon 
ooit nog zal zien. Lianzi gaat 
ook zijn eigen weg. Maar zijn 
leven strandt in het stof van 
de mijnen.
Mountains May Depart  volgt 
de narratieve structuur van 
een drieluik. Het begint tij-
dens het oud en nieuw in 
1999 en eindigt in het jaar 
2025 in Australië. 

De nadrukkelijke boodschap 
van de regisseur dat het aan-
lokkelijke Westen met het 
grote geld de normen en 
waarden van het oude com-
munistische China volle-
dig kapot en corrupt maakt, 
wordt ons nog eens nadruk-
kelijk ingepeperd door het 
stampende lied ‘Go West’  
van de Pet Shop Boys. 
Toch is het een mooie war-
me meeslepende fi lm over 
familieleden die elkaar kwijt 
dreigen te raken maar uitein-
delijk elkaar toch weer we-
ten te vinden. Een prachtige 
scene is het moment waarop 
Tao haar zoontje de sleutel 
van haar huis in China geeft. 
Waardoor hij weet dat hij al-
tijd welkom zal zijn….

Toegang: 6 euro inclusief een 
kopje koffi e voorafgaand aan 
de fi lm (“Vrienden” 5 euro). 
Kaarten in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij:  Boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139, Uit-
geest.
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Gezocht: de beste Uitgeester 
sporters en teams van 2016

Uitgeest - Wethouder Judie 
Kloosterman heeft het initi-
atief genomen voor de Ver-
kiezing Sportman, Sport-
vrouw en Sportteam Uitgeest 
2016. Een deskundige ju-
ry wijst het beste sportteam 
aan en de beste sporters in 
acht categorieën, uitgesplitst 
naar sekse, leeftijd en be-
perking. De winnaars van de 
verkiezing worden tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie in januari 
2017 in het gemeentehuis in 
het zonnetje gezet.
   
Judie Kloosterman: ‘Het col-
lege wil met deze verkie-
zing tegelijkertijd aandacht 
schenken aan de toppresta-
ties van Uitgeester sporters 
en aan de amateursport in 
de volle breedte en de uitste-
kende sportfaciliteiten die we 
hebben in Uitgeest.’ De wet-

houder roept daarom sport-
verenigingen, coaches, fami-
lieleden, vrienden en sport-
minnende inwoners op om 
uiterlijk 15 november 2016 
hun beste team en/of spor-
ter te nomineren. Dat kunnen 
zij doen door de namen door 
te geven van Uitgeester spor-
ters die in of buiten Uitgeest 
actief zijn en voor de volgen-
de categorieën:
 1) Beste sportvrouw t/m 17 
jaar
2) Beste sportvrouw 18 jaar 
en ouder
3) Beste sportman t/m 17 jaar
4) Beste sportman 18 jaar en 
ouder
5) Beste sportvrouw t/m 17 
jaar, met een beperking
6) Beste sportvrouw 18 jaar 
en ouder, met een beperking
7) Beste sportman t/m 17 
jaar, met een beperking

8) Beste sportman 18 jaar en 
ouder, met een beperking
Daarnaast verneemt de ge-
meente graag de namen van 
de beste sportteams.
Bij de opgave een beschrij-
ving voegen van de belang-
rijkste prestaties van de ge-
nomineerde sporters en 
sportteams. Dat kan bij voor-
keur per e-mail naar: info@
uitgeest.nl onder vermelding 
van: Sportman & Sportvrouw 
Uitgeest 2016.
 
De nominaties worden voor-
gelegd aan een deskundige 
jury, onder meer bestaande 
uit (oud-) Uitgeesters die na-
tionale of regionale roem in 
hun sport hebben vergaard.
Het programma van de huldi-
ging van de sporters tijdens 
de Nieuwjaarsreceptie wordt 
nog nader bekendgemaakt.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Op een vroege ochtend vorige week stond de opkomende zon er prachtig bij. 
Door de zon “achter” molen De Kat te plaatsen kreeg je een geweldig mooi effect.
De oorspronkelijke windmolen De Kat/De Zien was in 1864 gebouwd voor bemaling van pol-
der De Zien. In 1971 brak door een ongeluk brand uit, waarbij de molen verloren ging. De 
molen werd in 1973 vervangen door een in 1842 in Alblasserdam gebouwde molen, die op 
de scheepswerf J. Smit en Co. was gebouwd als houtzaagmolen Ons Genoegen. Deze mo-
len was in 1952 afgebroken en geschonken aan de stad Haarlem, met het doel de in 1932 af-
gebrande molen De Adriaan te vervangen. Eigenaar van De Kat is de Stichting Uitgeester & 
Akersloter Molens. Foto en tekst: Ger Bus

S.U.S. zoekt gastvrouwen
Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren is op zoek 
naar gastvrouwen die één of 
meerdere dagdelen per week 
op oproepbasis beschikbaar 
zijn. Indien er in de toekomst 
plaats is, kan dit een vast 
dagdeel worden. De werk-
zaamheden bestaan uit koffi e 
en thee verzorgen en dit rond 
brengen, het bedienen van 

het koffi ezetapparaat en de 
afwasmachine. U wordt eerst 
ingewerkt en u wordt alleen 
opgeroepen op dagdelen dat 
u heeft aangegeven beschik-
baar te zijn. Heeft u belang-
stelling? Wilt u eerst meer 
weten? Neemt u dan contact 
op met de S.U.S., tel. 319020 
of komt u langs in dorpshuis 
de Zwaan.

Inschrijven kan nog
Activiteiten ‘Vrijwilligers 

Bedankt Uitgeest’
Uitgeest - Vrijwilligers uit 
Uitgeest kunnen zich nog  in-
schrijven voor workshops of 
een boeiende lezing over de 
Uitgeester historie in het ka-
der van Vrijwilligers Bedankt. 
De gemeente Uitgeest orga-
niseert samen met de vrijwil-
ligers- en welzijnsorganisa-
tie Stichting Welzijn Castri-
cum gratis workshops, pre-
sentaties en een excursie in 
Uitgeest als waardering voor 
het prachtige vrijwilligers-
werk dat in de gemeente ver-
richt wordt. 
Er zijn nog plaatsen beschik-
baar bij de natuurfotografi e-
workshop en excursie in Uit-
geest, begeleid door foto-
graaf en docente Annemiek 
Zoetmulder. U hoeft geen 
ervaren fotograaf te zijn om 
aan deze workshop mee te 
kunnen doen. De workshop/
excursie wordt verzorgd in en 
nabij de Tweede Broekermo-
len op zaterdag 5 november 
van 9.30 tot 12.00 uur.
Ook op zaterdag 5 novem-
ber, van 13.30 tot 15.30 uur, 
wordt een interessante pre-
sentatie gegeven in Dorps-
huis De Zwaan door arche-
oloog Jan de Koning. Terug-
geblikt wordt op het jonge-
tje Aak en andere belangrij-
ke vondsten in Dorregeest en 
vooral op het leven van wel-
eer: in het land van Aak. 

Op woensdag 9 november 
van 13.00 tot 15.00 uur, kan 
in het ’t Stokpaardje deel-
genomen worden aan een 
heerlijk creatieve herfstdeco-
ratie workshop ‘Vogelkrans 
maken’ van bloemiste Janny 
Dubbeld.
Aanmelden en meer infor-
matie 
Wie zich aan wil melden voor 
een workshop of presen-
tatie kan contact opnemen 
met Stichting Welzijn Castri-
cum op werkdagen van 9.00 
tot 12.30 uur: telefoon 0251 
65 65 62.
Aanmelden kan eveneens 
via: www.vrijwilligers-be-
dankt.nl. Op deze site kunt u 
ook meer informatie over de 
activiteiten vinden.

Aak uit Uitgeest
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Vragen rond Jacobusschool
Akersloot - Het CDA stelden 
bij de begrotingsbehande-
ling al een aantal technische 
vragen onder andere over de 
herontwikkeling van de Jaco-
busschool. Ook de VVD heeft 
in het verleden al veelvuldig 
naar de voortgang van plan-
vorming gevraagd. Rob Dek-
ker van de VVD vertelt: ,,Het 
is de bedoeling dat het ge-
bouw aan de Kerklaanzijde 
behouden blijft.
Wij willen graag weten welk 
deel precies wordt bedoeld. 
Een lokaal zit immers vast 
aan de voormalige hoofd-
meesterwoning en aan de 
andere zijde is er ook aange-
bouwd. Daarnaast willen we 

weten of de aula en de ove-
rige lokalen aan de zuid- en 
westzijde gesloopt worden.”
De parkeerplaats aan de Juli-
anaweg staat dagelijks vol en 
de VVD gaat ervan uit dat de-
ze parkeerplaatsen beschik-
baar blijven voor buurtbewo-
ners en dat er voor de nieu-
we bestemming parkeer-
plaatsen binnen het huidi-
ge schoolterrein worden ge-
realiseerd. Tot lot pleit Dek-
ker ervoor dat het open ka-
rakter rond de school behou-
den blijft. ,,De Julianaweg is 
smal, maar heeft juist bij de 
school een mooi open stuk. 
Het zou jammer zijn als dat 
verloren gaat.”

Castricum - Op zaterdag 29 
oktober organiseert Biblio-
theek Kennemerwaard haar 
tweede Baby Bieb Experien-
ce. Dit evenement voor ba-
by’s en ouders is te bezoeken 
in de bibliotheek van Castri-
cum en duurt van 10.00 tot 
13.00 uur. Deze ochtend kun-
nen ouders en hun kindje (0-
2 jaar) aan allerlei workshops 
en activiteiten meedoen. De 
toegang is gratis. De work-
shop babygebaren begint om 
10.15 uur en wordt verzorgd 
door Sterk in Gebaar. Om 
11.30 uur start de workshop 
voorlezen en de workshop 
‘mama en baby yoga’ begint 
om 12.00 uur. Kijk voor meer 

Akersloot - Zaterdag 22 ok-
tober staat de maandelijk-
se klaverjasdrive weer op het 
programma bij De Vriend-
schap, aanvang 20.00 uur. 
Naast de drive vindt er een 
verloting plaats met prijzen. 
Zondag 23 oktober wordt 
een Keezdrive gehouden 
vanaf 13.30 uur. Inschrijvin-
gen via www.keezbord.nl of 
onder telefoonnummer 0251-
312866. Opgeven voor de 
klaverjasdrive kan via hetzelf-
de telefoonnummer of via in-
fo@vriendschapakersloot.nl.

Klaverjassen 
en keezen

Kinderstoelen pimpen
bij de scouting

Castricum - De vorige keer 
was de workshop al een groot 
succes; nu heeft de scouting 
achttien kleuterstoelen om 
opgeleukt te worden. Ieder-
een kan meedoen voor twin-
tig euro. Er wordt gewerkt 
aan de stoeltjes op zondag 
30 oktober en zondag 11 de-
cember van 13.00 tot 17.00 
uur. Aanmelden via penning-
meester@helen-keller.nl.

Castricum - Vorige week 
dinsdag om 19.00 uur werd 
de hulp van de brandweer 
ingeroepen door de beman-
ning van de Dierenambulan-
ce. Er moest een kat uit een 
boom gehaald worden op de 
Kapelweg in Limmen. Een 
brandweerman is met een 
ladder de boom in geklom-
men om de kat te bevrijden.

Kat uit boom

Hervatting competitie, 
Linde aan zet

Castricum - Voor de dames 
van Cas RC start aanstaan-
de zondag om 13.00 uur het 
tweede deel van de compe-
titie. Na deze thuiswedstrijd 
spelen de dames daarna uit. 
Zij spelen dan bij Lady-Bears 
in Groningen en de Obelixda-

mes  in Nijmegen.
Voor Linde van de Velde is 
dit het moment om, na een 
succesvol debuut in het na-
tionaal damesrugbyteam van 
Oranje , haar klasse te tonen 
in haar eerste wedstrijd na 
het toernooi in Spanje.

Leren schilderen van 
start bij Perspectief

Castricum - Graag willen le-
ren schilderen of vaardighe-
den verbeteren? Ontdek dan 
de mogelijkheden bij Per-
spectief in de cursus ba-
siscursus schildertechnie-
ken onder leiding van Afke 
Spaargaren. Op zaterdag 12 
november start de cursus die 
zes ochtenden van 10.00 tot 

12.30 uur duurt. Aan de hand 
van diverse voorbeelden uit 
de kunstgeschiedenis wordt 
gewerkt met onder anderen 
aquarel- en acrylverf. Naast 
kwasten worden ook palet-
messen, ‘creditcards’ en sha-
pers gebruikt. Aanmelden 
bij Joanne Vetter, tel 0251-
655183.

Musicalmix 
voor kinderen
Castricum - Per novem-
ber start Toonbeeld met iets 
nieuws: musical. In acht les-
sen van de twee ervaren mu-
sicaldocenten Sanne Mallant 
(bekend van The Voice) en 
Sanne Himmelreich (bekend 
als theaterdocent) gaan kin-
deren aan de slag met zin-
gen, dansen en acteren.
Op basis van verschillende 
bekende musicalliedjes leren 
zij dans- en zangtechnieken, 
scènes spelen en presen-
teren. Musical Mix 1 is voor 
kinderen van negen tot en 
met twaalf  jaar op donder-
dag vanaf 3 november van 
16.45   18.15 uur en Musical 
Mix 2 is voor jongeren van 
twaalf tot en met vijftien jaar 
op donderdag vanaf 3 no-
vember van 18.30   20.00 uur. 
Aanmelden via www.toon-
beeld.tv.

Akersloot - Woensdag is 
tussen 19.30 en 20.30 uur  in-
gebroken in een voertuig die 
geparkeerd stond bij Motel 
Akersloot. 

Het ruit van het voertuig is 
ingeslagen en verschillende 
goederen zijn weggenomen 
waaronder het ingebouwde 
navigatiesysteem.

Inbraak

informatie op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl.

Stef en Benjamin zijn de 
nieuwe scheidsrechters 

Limmen - Op maandag 17 
oktober werd bij Vitesse ’22 
de cursus pupillenscheids-
rechter gehouden. Na-
mens VV Limmen deden Stef 
Beemsterboer en Benjamin 
Kuus mee. 
Na een intensieve dag moch-
ten beide scheidsrechters 
hun diploma en KNVB-batch 

in ontvangst nemen. Hier-
mee heeft VV Limmen er 
weer twee gecertificeerde 
scheidsrechters bij.
Bij VV Limmen is nog ruim-
te voor scheidsrechters, pu-
pillen en senioren. 
Stuur voor meer info een mail 
naar scheidsrechters@vvlim-
men.nl.





Onze bezorgdienst
“Per dag of per week, net wat u schikt”

Aan onze klant bezorgen wij kant en klare maaltijden in: 

Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Uitgeest, Akersloot, Wijk aan Zee, Velsen-Noord, IJmuiden*, Velserbroek*, Santpoort*, Driehuis*.

* Bezorging alleen ‘s avonds.

Meer informatie en contact:

Tel:  0251 22 76 93

Web: www.handgraafmaaltijden.n

d e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e nd e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e n

VAK
kundigkundigkundig

Castricum - Betrokken, enthousiast en professioneel; 
zo kan tegelzetter Roy Schoenmaker het beste worden 
omschreven. Vol vuur praat hij over zijn werk dat hij sinds 
2015 als zelfstandig ondernemer uitvoert, nadat hij veel 
ervaring heeft opgedaan bij een werkgever in dezelfde 
branche. ,,Ik wordt ingezet voor renovatie, nieuwbouw en 
verbouw door particulieren en aannemers”, vertelt hij. ,,En 
ik ben een perfectionist, dus ik ga niet naar huis totdat ik 
een staaltje vakmanschap heb afgeleverd.”

Zijn bedrijf, Schoenmaker Tegelwerken, kan in de gehele regio 
ingezet worden voor het betegelen van vloeren en wanden van 
keukens, badkamers en toiletten. Incidenteel legt hij een ter-
rasvloer aan. Ook grotere klussen worden met liefde voor het 
vak uitgevoerd. ,,Denk dan aan winkels, kantoren of bedrijven. 
Dankzij een breed opgebouwd netwerk beschik ik altijd over 
genoeg mankracht om een klus zorgvuldig uit te kunnen voe-
ren.” Een belangrijk onderdeel van Roy’s werk is het advise-
ren. Worden het natuurstenen of het keramische tegels? Wat 
is praktisch of duurzaam en wat voelt beter aan? Keramiek 
heeft als voordeel dat het makkelijk is in onderhoud en alle 
tegels zijn identiek waardoor een strak eff ect ontstaat. ,,Voor 
de woonkamer vind ik natuurstenen tegels juist heel mooi, 
warm en landelijk. Momenteel is een trend waarneembaar van 
grote tegels, zelfs van 1.20 bij 1.20. Verder is de houtlook in 
toenemende mate populair. Zwart-wit doet het al jaren goed en 
soms gaan mensen voor de retrolook, terug naar de gezel-
ligheid van vroeger. Voor mij is het allerbelangrijkste dat mijn 
klanten blij zijn met het eindresultaat!”
Bel Roy voor meer informatie, tel.: 06-15161116 of mail naar 
info@schoenmaker-tegelwerken.nl.

Schoenmaker Tegel-
werken, als het echt 

perfect moet zijn

FC Castricum vergeet 
doelsaldo maar wint wel 

Castricum - In een harde wedstrijd uit 
bij PSZ heeft FC Castricum het zich on-
nodig moeilijk gemaakt. De 2-1 overwin-
ning was natuurlijk goed voor de drie 
punten, maar de score had veel hoger
moeten zijn. De Castricummers begon-
nen uitstekend door al na twee minuten 
te scoren. Een corner van van der Waal 
werd door Settels in een doelpunt omge-
zet.
Castricum leek daarna een makkelij-
ke middag tegemoet te gaan, maar PSZ 
gooide de beuk erin. Toen Zeilstra bij een 
fel kopduel geblesseerd raakte en het 
vijf minuten duurde voordat hij weer was 
opgelapt, was het voorbij met het over-
wicht. Een fout van Settels werd onmid-
dellijk afgestraft (1-1) en omdat FC Cas-
tricum na een paar gemiste kansen en 
een niet toegekende strafschop onzeker-
der werd, mocht het van geluk spreken 
dat een enorme PSZ-kans werd gemist 
met als gevolg een gelijke ruststand. De 

tweede helft had PSZ weinig meer in te 
brengen. Hun harde spel kon echter niet 
voorkomen dat Castricum kans op kans 
stapelde.

Na 60 minuten was het raak. Een mooie 
dieptepass van Zeilstra werd fantastisch 
ingeschoten door van der Waal. Dat het 
daarna 1-2 bleef mocht een wonder he-
ten. Van Duivenvoorde trof de lat en 
Zweet schoot twee keer op de paal . Er 
werden nog diverse kansen gemist en dat 
brak fc Castricum bijna nog op  toen vlak 
voor tijd doelman Burger met een refl ex 
een van de spaarzame PSZ-counters on-
schadelijk maakte en de winst voor Cas-
tricum binnenhaalde. 
Hierdoor behield Castricum de eerste 
plaats in de spannende competitie.
Zaterdag 22 oktober  speelt FC Castri-
cum voor de beker tegenVVW. Zaterdag 
29 oktober competitiewedstrijd FC Castri-
cum – OFC. 

Beroepenmarkt op het 
Bonhoeffercollege

Castricum - De decanen van het Bon-
hoeffercollege in samenwerking met hun 
collega’s van het Jac. P. Thijssecollege 
houden op dinsdag 25 oktober de jaar-
lijkse beroepenmarkt. Zo’n 140 mede-
werkers van buiten vertegenwoordigen 
dan een breed scala aan opleidingen. De 
nadruk ligt vooral op opleidingsmogelijk-
heden mavo, havo en vwo. Maar ook voor 
vragen over studiefi nanciering kan men 
op deze markt terecht. Tevens is er infor-
matie te verkrijgen over ‘projects abroad’.
De organisatie heeft weer een aan-
tal nieuwe opleidingen kunnen binnen-
halen, waaronder de universitaire oplei-
ding PPE (Philosophy, Politics and Econo-
mics) van de VU. Ook nieuw van de VU 

is MDKA: Media, Kunst, Design en Ar-
chitectuur. Van de TU Delft in samenwer-
king met de Erasmusuniversiteit is de op-
leiding Nanobiologie vertegenwoordigd. 
De leerlingen kunnen ook kiezen voor de 
particuliere opleiding IVA (auto en nau-
tisch business management). 
Het programmaboekje is te downloaden 
vanaf de site. De klassikale voorlichting 
wordt gegeven in vier rondes, aanvang 
19.30/20.10/20.50/ 21.30 uur. Ook leerlin-
gen van andere scholen in het voortgezet 
onderwijs zijn welkom. 
De beroepenmarkt vindt plaats op het 
Bonhoeffercollege, Pieter Kiefstraat 20 te 
Castricum. Het gebouw is vanaf 19.15 uur 
geopend. 

Concert op zondag
met Mind the Midgie

Castricum - Het is al weer enkele ja-
ren geleden dat Irish folk in de aula van 
Toonbeeld te horen was. Zondag 23 okto-
ber is er een optreden van Mind the Mid-
gie. Zij brengen een gevarieerd program-
ma van vurige deuntjes, snelle polka’s en 
vrolijke walsen. 
Maar ook een aantal prachtige balla-

den. De Engelse zangeres Wendy Sea-
ger wordt begeleid door Max van Gelder 
(button accordeon en whistle), Auke Hof-
stra (gitaar en mandoline), Paul Pallesen 
(banjo en bouzouki) en Michel Duijves 
(klarinet, tinwhistle en piano).  
Het adres is Jan van Nassaustraat 6, aan-
vang: 15.30 uur. 
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Vroeger
Maandelijks haalt de vereniging Oud Uitgeest herinneringen op aan vroeger in 

deze rubriek

Uitgeest - In 1904 bouwde 
Cornelis (Keessie) Rol huur-
woningen tussen de Hoge-
weg en Middelweg. Hij was 
eigenaar van de grond. De 
straat kreeg de naam van 
zijn vrouw Wilhelmina. In de 
oorlogsjaren ’40-’45 werd 
de naam veranderd in Tuin-
straat. Na de oorlog werd 
het de Koningin Wilhelmina-
straat. Op foto 1 de eerste 
woningen rond 1950. Op de 
hoek Middelweg/Wilhelmi-
nastraat stond het huis van 
Jonker. Daar achter de werk-
plaats met woonhuis van tim-
merfabriek Roozendaal. Tus-
sen deze woningen liep een 
pad van de Middelweg naar 
de openbare school aan de 
Hogeweg, het Slimpad. De 
panden van Roozendaal wer-

den verkocht aan de Hol-
landse Melksuiker Fabriek, 
met als doel daar werkne-
mers in te kunnen huisves-
ten. Later opende Cees  Gra-
pendaal in de oude timmer-
fabriek zijn groentezaak.
Iets verder stonden twee wo-
ningen onder één kap. Op nr. 

9 woonde de familie Berg-
huis, schoonfamilie van Si-
mon Twisk die daar ook sliep. 
Op 23 april 1945 werd hij er 
op brute wijze vermoord. Aan 
de overkant lagen de tuinen 
van Klaas Zaadnoordijk. 
Op die grond werden op 22 
juli 1949 18 nieuwe huurwo-
ningen opgeleverd. Modern, 
met 3 of 4 slaapkamers en 
voorzien van douchecel. Het 
duurde echter nog 10 jaar 
voordat de bewoners daar 
gebruik van konden maken. 
De huur werd iedere week 
opgehaald en bedroeg toen 5 
gulden 35 per week. De be-
woonster van het eerste uur, 
Mevrouw T. Bosman richtte in 
1970 een buurtvereniging op 
en 22 jaar zijn de buren met 
elkaar op stap geweest. In-

middels woont zij al 67 jaar 
in deze straat. Op foto 2 de 
nieuwe woningen rond 1951.
In 1969 werden de oude wo-
ningen van Rol afgebroken 
om plaats te maken voor 12 
nieuwe huurwoningen. Deze 
werden op 1 juli 1971 opgele-
verd. De huur voor deze hui-
zen bedroeg toen 127 gulden 
per maand.

In de Koningin Wilhelmina-
straat zijn heel veel kinde-
ren geboren en opgegroeid. 
Er werd altijd buiten op straat 
gespeeld en op het braaklig-
gend terrein achter de prak-
tijk van dokter Karsemeijer. 
Het stuk grond lag aan de 
rechterzijde van het Slimpad 
tot aan het huis van dokter 
Smeets. Aan de linkerzijde 
lagen de tuinen van Schoe-
huijs. In 1965 werden daar de 
eerste bejaardenwoningen 
gebouwd en verdween het 
geliefde Slimpad waar veel 
oudere Uitgeesters nog goe-
de herinneringen aan zul-
len hebben…..  Op foto 3 het 
Slimpad in de jaren ‘60.

Foto’s en advertenties uit de 
fotobeeldbank en adverten-
tiebank van Vereniging Oud 
Uitgeest. www.ouduitgeest.
nl.

Rode Kruis zet 
vrijwilligers in ‘t zonnetje
Uitgeest - Iedere week weer 
staan de vrijwilligers van het 
Rode kruis klaar om de deel-
nemers  aan de maandag-
middag activiteiten in Gees-
terheem te begeleiden.  De 
deelnemers van de telefoon-
cirkel worden dagelijks ge-
beld.. Vrijwilliger zijn is wel 
vrijwillig maar niet vrijblij-
vend. Er wordt op je gere-
kend.
 Het bestuur van de afde-
ling is blij met ieders inzet en 
wil dat laten blijken, door als 
dank ,een feestelijke bijeen-
komst te organiseren. Dit jaar 
kwam mevrouw Joke Verduin 

de vrijwilligers de geheimen 
van het versieren van een 
taart bij brengen.  Allereerst 
genoten alle vrijwilligers van 
een heerlijk verzorgde lunch. 
Dat de Uitgeester  winkeliers 
het Rode Kruis een warm 
hart toedragen blijkt uit het 
volgende. Slager Dick Kok 
sponsorde de vleeswaren en  
biologisch kaas werd door de 
Raat verzorgd. Na de lunch 
gingen alle vrijwilligers crea-
tief aan de slag om een taart 
te versieren.  Aan het eind 
van de middag ging iedereen 
met een mooi versierde taart 
naar huis. 

Uitgeest - Onlangs waren er 
in Uitgeest enkele diefstal-
len uit auto’s. Wie in zijn auto 
zichtbaar interessante spul-
len achterlaat, loopt duidelijk 
een verhoogd risico. De af-
druk van de zuignap van een 
navigatiesysteem op de voor-
ruit kan voor autokrakers al 
genoeg aanleiding zijn om in 
te breken. 
Tips om autokraak te voorko-
men:
• Sluit altijd de auto af: de ra-
men, het open dak, de portie-
ren en het kofferdeksel.
• Leg geen waardevolle spul-
len onder de bank.
• Laat nooit uw jas in de auto 
liggen: dieven gaan ervan uit 
dat er iets te halen valt.
• Laat ook niets in de kof-
ferruimte achter. Ook deze 
plaats laten criminelen niet 
ongemoeid.
• Heeft u een stationcar, dek 
een lege laadruimte dan niet 
af.

• Registreer merk, serie en ty-
penummer van uw autoradio, 
navigatiesysteem, cd-spe-
ler, speakers, autotelefoon en 
andere waardevolle bezittin-
gen.
• Parkeer zo veel mogelijk op 
verlichte plaatsen, zodat de 
auto in het zicht staat.
• Ets uw navigatiesysteem 
(etsen is: permanente mar-
kering aanbrengen). Met 
stickers op uw ruiten kunt u 
laten zien dat het systeem is 
gemerkt.
Inwoners wordt verzocht 
alert te zijn. Ziet u personen 
verdacht rond auto’s lopen of 
in auto’s gluren, bel dan di-
rect het alarmnummer 1-1-2.

Doe aangifte
Als in uw auto is ingebroken 
is het altijd van belang om 
zo snel mogelijk aangifte bij 
de politie te doen. Des te ge-
richter kan de politie begin-
nen aan de opsporing.



FC Uitgeest zingt 
‘Bloed Zweet en Tranen’

Uitgeest - De klassieker van 
André Hazes is hèt lijflied van 
het Nederlands voetbalelftal. 
Zelden was de tekst toepas-
selijker dan afgelopen zon-
dag in de thuiswedstrijd van 
FC Uitgeest tegen het Noord-
Hollandse ZAP. Op het tand-
vlees werd een 2-1 overwin-
ning over de streep getrok-
ken maar het had niet veel 
gescheeld of ZAP was in de 
eindfase nog naast de thuis-
ploeg gekomen. “De koek 
was op” aan de kant van FC 
Uitgeest. In de fase daar-
voor hadden ze met tien 
man heldhaftig de verdiende 
voorsprong verdedigd nadat 
scheidsrechter van Kampen 
de gasten een penalty had 
toegekend en Nayshel Mar-
chena met twee keer geel 
van het veld was gestuurd. 
Een regelrechte “gamechan-
ger “ zoals de Engelsen dat 
zo mooi plegen te zeggen. 
Tot die tijd leek er niets aan 
de hand want er werd een 
2-0 voorsprong gekoesterd. 
Maar plotseling was daar dus 
scheidsrechter van Kampen 
die vond dat “his finest mo-
ment” aanstaande was. Een 
hard ingeschoten bal vliegt 
met ongeveer 40 kilome-
ter per uur richting gezicht 
van Nayshel Marchena die 
in een reactie de hand naar 
zijn hoofd brengt. Helpt niet 
veel want hij gaat volkomen 
groggy naar de grond terwijl 
in zijn gezicht “bloed, zweet 
en tranen” zich met elkaar 
vermengen. Het duurt zeker 
vijf minuten voordat de spe-
ler weer enigszins opgelapt 
is. Al die tijd staat scheids-
rechter  van Kampen schijn-
baar bezorgd bij de speler. 
Als Nayschel eindelijk weer 
bij zijn positieven komt is het 
eerste wat hij ziet een gele 
kaart in de hand van de ar-

biter en vervolgens een ro-
de. “Opzettelijk hands” luid-
de het oordeel van de stren-
ge edoch niet zo rechtvaardi-
ge scheidsrechter van dienst. 
Gedecideerd wees hij naar 
de stip. Strafschop. Oordeelt 
u zelf over de juistheid van de 
arbitrale beslissing. Schouw-
vlieger van ZAP maakte ver-
volgens geen fout. 2-1

FC Uitgeest miste vandaag 
Emiel Sinnige. Zij logische 
vervanger heette Sven de Wit. 
De thuisploeg begon sterk 
aan de wedstrijd. Al in het 
eerste kwartier waren er gro-
te kansen en bijna doelpun-
ten. Zo had Lester Half pech 
dat een prachtige inzet op de 
lat belandde en was Augus-
tine Yeboah niet kordaat ge-
noeg oog in oog met keeper 
van den Bosch.
In de 29e minuut was het 
eindelijk raak. Een prach-
tige steekpass van Lester 
Half zette Jorn Brouwer al-
leen voor de goal die vervol-
gens de bal keurig in de hoek 
plaatste. 1-0. Zes minuten la-
ter was het andersom en be-
zorgde Jorn Brouwer de bal 
bij Lester Half die laag en 
hard binnenschoot.2-0. Niets 
aan de hand dus. Tot de 50e 
minuut  toen scheidsrechter 
van Kampen alle aandacht 
voor zich opeiste. Coach Flo-
rian Wolf reageerde direct 
door aanvaller Augustine Ye-
boah naar de kant te halen 
en verdediger Mats Idema in 
te brengen. Goed werd het 
daarna niet meer. ZAP pomp-
te bij voortduring de bal in de 
zestien en FCU gokte op een 
counter. De thuisploeg werk-
te zich in het zweet, gooi-
de zich overal voor en stoor-
de zich een ongeluk. Ter-
gend langzaam kroop de 
klok  richting de negentig mi-

nuten. Nog meer tijd erbij, al-
weer een schot op het doel, 
keeper Sven Koning kansloos 
maar gelukkig is daar nog 
Jorn Brouwer op de doel-
lijn. Eindelijk, het laatste fluit-
signaal en dan de ontlading, 
maar ook de onnodige boos-
heid op een scheidsrechter 
die ook maar een mens bleek 
en gewoon een fout had ge-
maakt.
Zo blijft FC Uitgeest koplo-
per en is het nog steeds on-
geslagen. Over twee weken 
de topper tegen Zilvermeeu-
wen. Hopelijk zingen we na 
afloop dan weer “Ik heb het 
goed gedaan” maar dan zon-
der “bloed en tranen”. (De Af-
vallende Bal)

FC Uitgeest: Koning, Mar-
chena (52e Idema), Vrou-
we, Putter, de Jong, Ol-
gers, Smit (88e Tonin), de 
Wit (73e Post), Brouwer, 
Yeboah, Half.

De vorige thuiswedstrijden 
solliciteerde Joos de jong 
al opzichtig naar  de posi-
tie van Bakkum en Krook-
speler van de wedstrijd. Te-
gen ZAP was het dan zo-
ver. Joost beheerst het am-
bacht van linksback uitste-
kend en voegt daar vaak 
een vleugje aanvalswerk 
aan toe. Daarmee was hij 
ook vandaag weer van toe-
gevoegde waarde. Joost 
gefeliciteerd. (foto: Marian 
Jonker)

Bakkum en 
Krookspeler

Donderdag 19 oktober senioren:
FC Uitgeest 2 (zon) FC Castricum 2  20:00

Zaterdag 08 oktober meisjes:
Jong Holland MO17-1 FC Uitgeest MO17:1  10:30
FC Uitgeest MO17:2 Diemen MO17-1  11:30
FC Uitgeest MO15:1 Koedijk MO15-1  11:00
DEM MO15-1 FC Uitgeest MO15:2  11:00
LSVV MO13-1 FC Uitgeest MO13:1  12:45
FC Uitgeest MO13:2 Pancratius MO13-2  13:00
WSV 30 MO11-1 FC Uitgeest MO11:1  09:35
FC Uitgeest MO11:2 Vitesse 22 MO11-1  09:00

Jongens:
Foresters de MO19-1 FC Uitgeest MO19:1  15:15
HSV JO17-2 FC Uitgeest JO17:2  14:30
Zaandijk JO17-1 FC Uitgeest JO17:3  12:30
Limmen JO17-4 FC Uitgeest JO17:4  14:45
FC Uitgeest JO16:1 HSV JO16-1  14:30
FC Uitgeest JO16:2 Petten JO16-1  14:30
Alcmaria Victrix JO15-1 FC Uitgeest JO15:2  14:30
FC Uitgeest JO15:3 Sporting 
Krommenie JO15-3  13:00
FC Uitgeest JO15:4 Meervogels 31 JO15-3  14:30
Fortuna Wormerv. JO14-1 FC Uitgeest JO14:1  10:15
SVA JO14-1 FC Uitgeest JO14:2  11:30
Limmen JO13-3 FC Uitgeest JO13:2  11:00
FC Uitgeest JO13:3 Foresters de JO13-4  11:30
Meervogels 31 JO13-3 FC Uitgeest JO13:4  10:15
Rijp (de) JO13-3 FC Uitgeest JO13:5  14:00
FC Uitgeest JO12:1 WSV 30 JO12-1  09:00
FC Uitgeest JO12:2 Foresters de JO12-1  09:00
FC Uitgeest JO11:1 ODIN 59 JO11-1  13:00
DEM JO11-3 FC Uitgeest JO11:2  10:00
FC Uitgeest JO11:3 Onze Gezellen JO11-3  11:30

FC Uitgeest JO11:4 DEM JO11-5  11:30
FC Uitgeest JO11:5 Kolping Boys JO11-4  10:15
Foresters de JO11-4 FC Uitgeest JO11:6  08:45
FC Uitgeest JO11:7 Alliance 22 JO11-4  10:15
DEM JO10-1 FC Uitgeest JO10:1  08:30
SVA JO10-1 FC Uitgeest JO10:2  10:00
Sporting Krommenie JO10-1 
FC Uitgeest JO10:3  10:00
DEM JO10-3 FC Uitgeest JO10:4  11:45
FC Uitgeest JO9:1 ODIN 59 JO9-1  09:00
FC Uitgeest JO9:2 SVA JO9-2  10:15
Castricum JO9-2 FC Uitgeest JO9:3  09:00
Meervogels 31 JO9-2 FC Uitgeest JO9:4  09:00
FC Uitgeest JO9:5 Sporting Krommenie JO9-5 10:15
FC Uitgeest JO9:6 Castricum JO9-5  09:00
SVA JO8-1 FC Uitgeest JO8:1  08:30
Castricum JO8-1 FC Uitgeest JO8:2  09:00
FC Uitgeest JO8:3 SVIJ JO8-1  09:00
FC Uitgeest JO7:1  08:45
FC Uitgeest Trainingsgroep  09:00
G-team:
FC Uitgeest G1 (zat) V.V. Bergen G1G (zat)  14:30

Zondag 09 oktober dames
Limmen VR2 FC Uitgeest VR1  11:00

Senioren:
Adelbert St 2 FC Uitgeest 4  11:30
ADO ‘20 11 FC Uitgeest 6  12:15
FC Uitgeest 7 ADO ‘20 6  10:30

Jongens:
FC Uitgeest JO19:2 Alliance 22 JO19-2  13:00
Valken De JO19-2 FC Uitgeest JO19:3  13:00
Bloemendaal JO19-3 FC Uitgeest JO19:4  14:00

MHCU brouwt 
eigen lustrumbier!

Uitgeest - Mixed Hockey 
Club Uitgeest bestaat dit sei-
zoen 40 jaar en dat wordt op 
verschillende manieren en 
momenten gevierd. Zo was 
er afgelopen vrijdagavond 
14 oktober een heuse ‘bier-
avond’ voor leden, vrijwilli-
gers, sponsors en oud-leden. 
De 40e verjaardag werd die 
avond officieel gevierd met 
een bierproeverij van vijf ver-
schillende soorten bier. De 
verrassing van de avond was 
de presentatie van het eigen 
MHCU jubileumbier dat ge-

produceerd wordt in het ka-
der van het 40-jarig bestaan.
De eerste vijf flessen van dit 
eigen jubileumbier werden in 
het clubhuis van MHCU sym-
bolisch gebotteld door voor-
zitter Jaap Bos. Het exclusie-
ve jubileumbier is een tripel 
bier dat geleverd gaat wor-
den in een unieke, genum-
merde beugelfles van 750 
ml. Er zullen slechts 160 fles-
sen geproduceerd worden 
die begin december geleverd 
worden aan de gelukkige be-
stellers.

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé
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Graveer uw fiets tegen diefstal
Uw postcode laten graveren in het frame van uw fiets is een handig 
hulpmiddel om fietsendieven af te schrikken en de opsporing van uw 
fiets te vergemakkelijken. Dat graveren kan ook nog eens gratis. Kom 
daarvoor maandagmiddag 24 oktober 2016 naar het NS-station Uit-
geest. Op vertoon van een legitimatiebewijs graveert het Centrum 
Fietsdiefstal uw tweewieler terwijl u wacht. 
 
Gegraveerde fietsen zijn herkenbaar en moeilijker te verkopen als ze 
gestolen zijn. Ook kan de politie bij het terugvinden van gestolen fiet-
sen de eigenaar eerder opsporen. 
Fietsen die niet of niet goed op slot zijn gedaan vormen een makkelij-
ke buit voor fietsendieven. Het Centrum Fietsendiefstal informeert u op 
24 oktober bij het NS-station graag over de beste manier om uw fiets 
goed en veilig te stallen. 
Tips ter voorkoming van fietsendiefstal:
•	Zet	uw	fiets	altijd	op	slot.	Gebruik	twee	sloten	en	zet	uw	fiets	altijd	
 vast aan een fietsenrek of een andere daarvoor bestemde plaats.
•	Noteer	de	unieke	kenmerken	van	uw	fiets	(bijvoorbeeld	chipnummer,	
 framenummer). Hiermee kan de politie uw fiets sneller identificeren.
•	Ziet	u	dat	een	fiets	gestolen	of	vernield	wordt?	Bel	dan	112	(bij	spoed	
 of heterdaad). Denk wel aan uw eigen veiligheid. Meld verdachte za-
 ken bij de politie of uw wijkagent via 0900 - 88 44. Let op signale-
	 menten,	eventuele	kentekens	en	andere	aanwijzingen	die	u	kunt	
 doorgeven.
•	Is	uw	fiets	gestolen?	Doe	altijd	aangifte	bij	de	politie.	Dit	kan	per-
	 soonlijk,	telefonisch	of	via	internet.	Uw	fiets	staat	binnen	10	dagen	
 na aangifte in het fietsdiefstalregister.
•	Koop	nooit	een	gestolen	fiets.	U	kunt	dit	nagaan	bij	het	fietsdiefstal-
 register via https://fdr.rdw.nl.

BurGerlijke stand
GetrOuWd 
P.n.C. Zonneveld en r.l.M. van ruiten

Een portret in waterverf door Marjan de Gilde, te zien in het gemeentehuis. 

Gevarieerde kunst in het gemeentehuis
Vanaf donderdag 20 oktober is in het gemeentehuis tijdens de ope-
ningsuren een groepsexpositie te zien van drie kunstenaars uit onze re-
gio:	Marjan	de	Gilde,	Rob	Nan	en	Martin	Leek.

Marjan	de	Gilde	woont	sinds	2013	in	Uitgeest.	Zij	volgde	haar	oplei-
ding	aan	de	Koninklijke	academie	voor	beeldende	kunsten	in	Den	Haag,	
waar zij zich bekwaamde in alle technieken op de afdeling vrij tekenen 
en	schilderen.	Zij	gaf	les	in	aquarelleren,	figuurtekenen	en	zijde-schil-
deren	en	exposeerde	in	onder	andere	Soest	en	Zaltbommel.	In	opdracht	
maakt	zij	tekeningen	en	schilderijen	van	personen,	huizen	en	veel	bloe-
men.  

Martin Leek werd na het doorlopen van de Amsterdamse kunstacade-
mie etaleur voor grote warenhuizen. Daarnaast schilderde hij tal van 
aquarellen,	maar	werkte	ook	in	olieverf	en	acryl.	Hij	exposeerde	zijn	
werk	op	veel	plaatsen	in	Nederland.	‘Ik	heb	niet	echt	een	vaste	stijl,’	
zegt hij. ‘Wat op een bepaald moment goed voelt zet ik ook zo op doek 
of	papier.’	
 
Na	zijn	pensionering	in	2011	klopte	Rob	Nan	aan	bij	schilderdocent	
Joop	de	Beer	van		Stichting	De	Kuil.	Van	hem	leerde	hij	de	eerste	begin-
selen	van	tekenen	en	schilderen	met	waterverf.	Rob	Nan	ging	met	zijn	
werk deelnemen aan de jaarlijkse kunstroute in Uitgeest. Daarbij had 
hij	veel	steun	aan	het	schilderen	aan	de	hand	van	thema’s,	zoals	cul-
tuur,	sport	en	spel.	Na	de	kunstroute	is	dit	de	eerste	keer	dat	hij	zijn	
werk op een expositie laat zien.

Projectbureau a8-a9: laatste week 
assendelft
Vrijdag 28 oktober sluit het tijdelijke projectbureau Verbinding A8-A9 
zijn deuren. Met alle verzamelde ideeën keren het projectteam en de 
ontwerpers	terug	naar	Haarlem,	waar	alles	verder	wordt	uitgewerkt.	
Wilt	u	nog	iets	aan	hen	meegeven?	Dat	kan	tijdens	de	laatste	inloop	op	
dinsdag 25 oktober van 17.00 tot 19.30 uur. U vindt het projectbureau 
aan de Dorpsstraat 707 in Assendelft. 

In	november	en	december	worden	de	ideeën	getoetst:	wat	is	voor	ieder	
alternatief	de	meest	optimale	invulling?	De	keuzes	worden	eind	dit	jaar	
door de bestuurders van de samenwerkende partijen gemaakt en ge-
deeld met het publiek.

De drie alternatieven worden vervolgens opnieuw doorgerekend voor 
de milieueffectrapportage. Als die is afgerond kunnen de alternatieven 
goed met elkaar vergeleken worden. Dit stelt de bestuurders in staat 
om een voorkeursalternatief te kiezen. Dat gebeurt volgens de plan-
ning in de zomer van 2017. Het voorkeursalternatief wordt ter inzage 
gelegd,	zodat	betrokkenen	een	reactie	kunnen	indienen.	Naar	verwach-
ting kan in 2019 begonnen worden met de realisatie.

Vrijwilligers Bedankt: 
verrassende activiteiten
Inwoners	uit	de	gemeente	Uitgeest	die	actief	zijn	als	vrijwilliger	krij-
gen van 5 t/m 12 november een bedankje voor hun inzet. De gemeente 
Uitgeest organiseert samen met de vrijwilligers- en welzijnsorganisatie 
Stichting	Welzijn	Castricum	gratis	workshops,	presentaties	en	een	ex-
cursie in Uitgeest. 
 
Sinds 1 oktober kunnen vrijwilligers zich inschrijven voor één van vijf 
leuke activiteiten op de website www.vrijwilligers-bedankt.nl. Doet u het 
liever	telefonisch?	Dat	kan	bij		Stichting	Welzijn	Castricum:	tel.	0251	-	
656562. Langs komen bij Welzijn Castricum gedurende de openingstij-
den	(9.00	tot	12.30	uur)	is	ook	mogelijk:	Geesterduinweg	5	in	Castricum.	

natuurfotografie
De eerste activiteit is op zaterdag 5 november van 9.30 tot 12.00 uur: 
een	natuurfotografieworkshop	en	een	excursie,	begeleid	door	fotograaf	
en	docente	Annemiek	Zoetmulder.		Locatie	voor	de	workshop	is	de	his-
torische	Tweede	Broekermolen	in	Uitgeest.
Ook	op	zaterdag	5	november,	van	13.30	tot	15.30	uur,	wordt	een	inte-
ressante	presentatie	gegeven	in	Dorpshuis	De	Zwaan	door	archeoloog	
Jan de Koning. Hij kijkt terug op de prehistorie van het jongetje Aak en 
andere belangrijke vondsten in Dorregeest. 
 
Wie graag een bijzonder zilveren sieraad wil maken kan op dinsdag 8 
november van 14.00 tot 17.00 uur terecht bij sieradenvormgever Mir-
jam	Kruijff	van	byMirjam	uit	Uitgeest.
Op	woensdag	9	november	van	13.00	tot	15.00	uur,	kan	in	het	’t	Stok-
paardje deelgenomen worden aan een heerlijk creatieve herfstdecora-
tie	workshop	‘Vogelkrans	maken’	van	bloemiste	Janny	Dubbeld. 

Als laatste vindt op zaterdag 12 november van 16.00 tot 18.00 uur een 
Wijnproeverij plaats mét presentatie en overheerlijke hapjes in Dorps-
huis	De	Zwaan.	
Meer informatie over de activiteiten is te vinden op www.vrijwilligers-
bedankt.nl.
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