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Met speciale ontvangst

Uitgeest viert Vrijwilligersdag
Uitgeest - In november wor-
den in opdracht van de ge-
meente Uitgeest activiteiten 
en workshops gehouden voor 
Uitgeester vrijwilligers. Wet-
houder Judie Kloosterman: 
“Omdat we de rol van vrijwil-
ligers in onze samenleving 
zo belangrijk vinden doen we 
daarnaast evenals vorig jaar 
nog iets extra’s. Vrijwilligers 
die zich afgelopen jaar bijzon-
der hebben ingespannen krij-
gen een speciale ontvangst op 
het gemeentehuis. Dat doen 
we op donderdag 7 decem-
ber, als in veel landen van de 
wereld de jaarlijkse Nationale 
Vrijwilligersdag wordt gevierd. 
We vragen instellingen, ver-
enigingen en stichtingen ons 
op het spoor te zetten van 
vrijwilligers die het afgelo-
pen jaar opvallende presta-
ties hebben geleverd. Door 
deze kanjers bijzondere aan-
dacht te geven willen we onze 
grote waardering laten blijken 
voor het vele werk dat alle 

vrijwilligers in Uitgeest ook dit 
jaar weer belangeloos heb-
ben verzet.”

Besturen van verenigingen, 
instellingen en stichtingen, 
maar ook inwoners van Uit-
geest kunnen tot 7 novem-
ber de namen van de meest 
in het oog springende vrijwil-
ligers van het afgelopen jaar 
aan de gemeente doorgeven. 
Liefst met daarbij een (kor-

te) omschrijving van de be-
langrijkste activiteiten van de 
genomineerde. Dat kan bij 
voorkeur per e-mail naar: ge-
meentebestuur@uitgeest.nl 
onder vermelding van: ‘Na-
tionale Vrijwilligersdag 2017’.
De genoemde vrijwilligers 
krijgen op 7 december door 
de gemeente een bijzonder 
programma aangeboden. De 
inhoud daarvan wordt nog 
nader bekendgemaakt. 

Drie grazende dames voor de Dorregeesterpolder
Uitgeest - Vorige week don-
derdag zette de pachter van 
de natuurzones in de Dor-
regeesterpolder in Uitgeest 
drie vrouwelijke Schotse 
Hooglanders uit. Hiermee wil 
het Recreatieschap Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer meer 
variatie in plantengroei in de 
natuurzones van de polder 
realiseren.

Het natuurterrein Dorre-
geesterpolder is op dit mo-
ment aan het verruigen met 
riet. De plekken waarin riet 
staat, breiden zich langzaam 
maar zeker steeds verder uit. 
Dit komt door wortelstokken, 
uitlopers en zaden die het 
riet verspreid hebben. Voor 
de schapen, die in het na-
tuurterrein lopen, is dit riet te 
zware kost.

De Schotse Hooglander heeft 
een ander menu. Deze grote 

grazer eet graag riet. De da-
mes van anderhalf jaar oud 
komen dan ook als aanvul-
ling op de begrazing door 
schapen. Er is gekozen voor 
het vrouwelijke geslacht, om-
dat koeien niet zo groot en 
sterk zijn als stieren. 

De dames zullen in ieder ge-
val twee jaar blijven. Hierna 
evalueert het recreatieschap 
de proef en besluit of er ver-
der gegaan wordt met deze 
manier van begrazen.
Op het wandelpad door de 
Dorregeesterpolder hoef je 
geen Schotse Hooglanders 
tegen te komen. Ze grazen 
namelijk alleen in de natuur-
zones. Zo kun je er op je ge-
mak naar kijken.

Kijk voor meer informatie op 
de website www.alkmaar-
der-enuitgeestermeer.nl. (fo-
to: Ger Bus)
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 
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Tel. 0297-341900
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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

Druk bezochte open 
dag Fabo hobbyclub

Uitgeest - De open dag van 
Fabo hobbyvereniging werd 
zaterdag druk bezocht. Velen 
maakten van de gelegenheid 
gebruik om kennis te maken 
met de verschillende hobby-
clubs voor kinderen vanaf 7 
jaar. Kinderen mochten ui-
teraard zelf iets maken. Heel 
geconcentreerd werd er aan 
de werkstukjes gewerkt. De 

ouders hielpen ook mee in-
dien nodig. Ook was er een 
demonstratie quadkopters, 
deze vlogen door de mo-
delbouwclub op de begane 
grond. 
Ook kon iedereen de al eer-
der gemaakte werkstukken 
en diorama’s bewonderen, 
denk hierbij aan boten en 
modelspoor. (Ger Bus)

IKC op Paltroklocatie 
is geen alternatief!

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

Door een onverwachte en betreurenswaardige overstap van 
een door D66-kiezers gekozen raadslid staat het nieuwe cen-
trumplan op losse schroeven. Daarmee ook de bouw van een 
grote school geïntegreerd in een IKC-complex.
Nu is de Paltroklocatie aan de Wiekenlaan/Plevierstraat door 
de oppositiepartijen weer tot de ideale plek gebombardeerd. 
Iedere Uitgeester, die enigszins die omgeving kent, ziet onmid-
dellijk dat deze locatie geheel ongeschikt is voor een grote ba-
sisschool/IKC/sportzaal. Toen o.b.s. De Paltrok nog een vol-
waardige basisschool was, was het tijdens de breng- en haal-
uren al een chaos op de Wiekenlaan. Veel ouders kwamen hun 
kinderen per auto brengen of halen. Menigmaal leidend tot 
heel gevaarlijke situaties met name rondom de vluchtheuvel in 
de Wiekenlaan, waar vaak door bestelauto’s en Jumbo-vracht-
wagens links langs werd gereden, omdat auto’s noodzakelij-
kerwijs her en der geparkeerd stonden. Zelfs prive-opritten van 
direct omwonenden werden gebruikt of geblokkeerd.
Als we teruggaan naar die tijd, erger nog als we een twee- of 
driemaal zo grote school neerzetten, is het verkeersinfarct met 
bijbehorende gevaren viermaal per dag een feit. En dan zwijg 
ik nog over de avonduren als sport- en andere activiteiten in 
het gebouw wellicht nog meer autorijdende bezoekers trekken! 
Onbegrijpelijk en stuitend is daarom het argument van brieven-
schrijfster Rodenburg-Tiebie van 13 september j.l., dat er “vol-
doende parkeergelegenheid” is. Schandalig om lezers op deze 
manier op het verkeerde been te zetten! De Wiekenlaan en de 
Plevierstraat zijn GEEN parkeerstraten!
Ik roep van harte alle voorstanders van dit onzalige plan op tot 
bezinning te komen. Wat aan de Wiekenlaan maximaal haal-
baar is, is een school ter grootte van (naar mijn inschatting) 150 
tot 180 leerlingen. En dan nog zonder IKC-faciliteiten en een te 
verhuren grote sportzaal. Daarbij in het midden latend of zo’n 
school wel levensvatbaar is.

Henk Pel Populierenlaan 4

Uitgeest - Voor de korfbal-
lers van K.V. Stormvogels was 
het afgelopen zondag erop of 
eronder. De ploeg van trai-
ner/coach Ton van Duijn ging 
de afgelopen twee weken 
hard onderuit  tegen laag-
geklasseerde tegenstanders, 
waardoor het zelfvertrouwen 
een flinke knauw kreeg. De 

ambitie voor dit seizoen is om 
in de derde klasse te blijven 
spelen, waarbij elk punt van 
belang is. Tegenstander was 
Zaandam Zuid, de nummer 
twee van de ranglijst. Op pa-
pier een zware tegenstander

Stormvogels ging voortva-
rend van start, waarbij Sebas-

     Korfbalflits
       Stormvogels

tiaan van den Bosch de sco-
re in de vierde minuut wist te 
openen.  De condities waren 
uitstekend en vele toeschou-
wers kwamen op deze laatste 
veldwedstrijd van het seizoen 
af. Zij zagen een zeer sterk 
spelend Stormvogels dat zich 
niet liet aftroefen door de op-
ponent.  De Uitgeesters wa-
ren op alle vlakken beter en 
straalden dit ook uit.
De rentree in de basis van 
Jord Betjes, na lang blessu-
releed, paste heel goed in dit 
plaatje
Na 23 minuten speeltijd  leid-
de Stormvogels met 6-3  en 
zij speelden de eerste helft 
souverein uit om vervolgens 
met 7-5 te kunnen gaan rus-
ten. Een tevreden Van Duijn 
complimenteerde zijn ploeg 
met het vertoonde spel, maar 
waarschuwde tegelijkertijd 
dat de winst nog niet vei-
liggesteld was. Bij aanvang 
van de tweede helft maak-
ten Ward Betjes en Van den 
Bosch echter definitief een 

einde aan enige illussie die 
Zaandam Zuid nog mocht 
hebben. Een gaatje van vier 
zouden onze dorpsgenoten 
niet meer weggeven en zo 
werd de wedstrijd dan ook 
geroutineerd uitgespeeld. 
Zaandam Zuid wist de ach-
terstand hooguit te verklei-
nen naar twee doelpunten 
verschil, maar Stormvogels 
bleef dominant.  De wedstrijd 
eindigde tenslotte in een 12-
10 overwinning.  “Blij dat mijn 
ploeg zich heeft kunnen her-
pakken na twee dramatische 
weken”, aldus een blije Van 
Duijn.  De eerste helft veld 
werd met deze zege positief 
afgerond. Na een weekje rust 
zullen de korfballers eind ok-
tober starten met de voorbe-
reidingen voor het zaalsei-
zoen.

Doelpunten: Sebastiaan van 
den Bosch (3), Eveline Noot-
ebos (3), Ward Betjes (2), De-
mi Erkelens (2), Jord Betjes 
(1) en Sjoerd Noorda (1)
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JJ and The Fatcats 
in de Bonte Vivant

Uitgeest - JJ and The Fat-
cats zijn zaterdag 21oktober 
te zien in de Bonte Vivant Uit-
geest. 
Het zijn vier rock & roll Cats 
die het graag lekker bont 
maken op het podium.
Ze zijn in deze formatie al 
een flinke tijd aan elkaar ge-
waagd en schromen niet om 
deze zaterdag tot een feest 
en echte knalfuif te maken.
Uiteraard helemaal in stijl 
gaan deze mannen de oude 
rock & roll muziek te lijf om 

deze aan de man (en vrouw) 
te brengen en alle voetjes 
van de vloer te krijgen.

Rock ‘n roll jurken, petti-
coat, blue suede shoes aan 
en zorg ervoor dat je op tijd 
bent, aanvang 20:30 uur.

De band bestaat uit Bob 
Maarse: zang/bass; Joep 
Broersen: drums/zang; Erwin 
Kollaard: piano/gitaar/zang; 
Rudolf Botticher (alias Rudi 
Clapton): gitaar/zang

Schrijver Harald Timmer 
te gast op De Wissel

Uitgeest - Op de Wissel in 
Uitgeest was er tijdens de 
Kinderboekenweek veel aan-
dacht van- en voor schrijver 
Harald Timmer. Harald Tim-
mer is schrijver, illustrator en 
uitgever van o.a. ‘Het Wiebel-
mannetje’. 
Allereerst ging groep 3 op 
vrijdag 29 september naar 
‘het Leeslokaal’ in Uitgeest 

waar de schrijver o.a. ‘Het 
Wiebelmannetje’ voorlas. 
Ook vertelde hij bijvoorbeeld 
hoe een boek ontstaat. Om-
dat Harald bij alle proces-
sen van het ontstaan van een 
kinderboek betrokken is, kon 
hij er veel interessants over 
vertellen. De kinderen von-
den het erg boeiend!
Vervolgens kwam hij op 3 ok-

tober langs bij de kleuters en 
in groep 4. Ook hier heeft hij 
de kinderen een mooi ver-
haal verteld. Ademloos zaten 
de kinderen te luisteren en 
ze kwamen met enthousias-
te verhalen thuis. Ook de he-
le kleintjes! Want wat bijzon-
der was, was dat niet alleen 
de kleuters maar ook de peu-
ters van ‘de Speeltrein’  dit 
bezoek bij mochten wonen. 
‘De Speeltrein’ is een speci-
ale peutergroep van peuter-
speelzaal Ukkepuk dat opge-
zet is in samenwerking met 
de Wissel. De peuters op de-
ze groep worden al bij diver-
se activiteiten bij de kleuters 
betrokken waardoor de stap 
naar de basisschool minder 
groot zal zijn. 

Als klap op de vuurpijl kwam 
Harald op maandag 9 okto-
ber op school zijn boeken 
verkopen en signeren. Hoe 
speciaal kan het zijn? Een 
boek kopen van- en bij de 
schrijver zelf en dan ook nog 
eentje met een echte handte-
kening… Er stond een lange 
rij met belangstellenden, Ha-
rald had het er warm van. Het 
was een groot succes!

Scrum speelt Single 
Malt Folk in De Zwaan
Uitgeest - Scrum is zaterdag 
28 geboekt door De Zwaan 
Cultureel. Zes gedreven mu-
zikanten met een voorliefde 
voor energieke en spontane 
folkmuziek, die elk optreden 
tot het uiterste gaan en er 
samen met het publiek voor 
zorgen dat iedereen met een 
voldaan gevoel huiswaarts 
kan keren…

De deuren van The Dirty 
Glass gaan weer open. Kom 
binnen en proost op de lief-
de, vriendschap en muziek. 
Scrum verzorgt de ingrediën-
ten van het Schotse en Ierse 
kroegleven: muziek, verhalen, 
het leven, de energie en het 
enthousiasme waarmee het 
leven geleefd wordt.

De energieke, enthousi-
aste, eerlijke en krachtige 
akoestische folk van Scrum 
raakt iedereen. Traditione-
le tunes worden afgewisseld 
met moderne eigen muziek, 
die trouw blijft aan de tradi-
tie van de folk. Altijd met een 
lach of een traan.

Aanvang 20.15 uur. De toe-
gangsprijs bedraagt 15 eu-
ro, Vrienden van de Zwaan 
Cultureel krijgen 2,50 kor-
ting. Kaartverkoop via boek-
handel Schuyt of aan de zaal 
(mits nog beschikbaar), of via 
de online kaartverkoop. Voor 
meer informatie en andere 
voorstellingen zie de websi-
te van De Zwaan Cultureel 
(www.dezwaancultureel.nl).

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 22 
oktober plaats in de kerk op 
de Castricummerweg in Uit-
geest, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is ds. K. Bras. 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

EHBO-cursus
Uitgeest - De EHBO-vereni-
ging Uitgeest start zo spoe-
dig mogelijk met een cursus 
bij voldoende deelnemers. Ie-
dereen vanaf 16 jaar kan de 
cursus volgen, die leidt tot 
het halen van een EHBO-di-
ploma, AED-bediener en kin-
der-EHBO. De nadruk ligt op 
de praktijk. U krijgt de prak-
tijk onder de knie door te oe-
fenen met speciaal opgelei-
de mensen, die ongevallen 
en verwondingen levensecht 
naspelen.
Kosten 175 euro. Deze kunt 
u weer terug krijgen via de 
ziektekostenverzekering tot 
wel 70 tot 90 procent.  De 
duur van de cursus is 13 we-
ken op maandagavond. Voor 
aanmelden en/of informa-
tie kunt u contact op ne-
men met: J. Krom, 0251-
310150 of mevrouw L. Bos, 
0251-311192. Of via ehbouit-
geest@gmail.com.

Cafe Bonte Vivant  
Middelweg 180  Uitgeest

ZATERDAG 21 OKTOBER
LIVE MUZIEK 

ROCK AND ROLL FORMATIE

J.J. and the 
Fat Cats
Aanvang 21.00 uur

Gratis entree

BONTE VIVANT

Cafe Bonte Vivant  

Nu ook verkrijgbaar:
Speciaalbier van Kwak, 

Tripel Karmeliet en Leffe. 
Kom proeven!
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Geslaagde verrassingstocht 
Rode kruis Uitgeest

Uitgeest - Zaterdag 7 oktober vond de jaarlijkse verrassingstocht van het Rode Kruis Uit-
geest plaats. Ruim 60 ouderen werden door chauffeurs en begeleiders in auto’s rondgere-
den door de omgeving. Na een mooie tocht door onder meer Oostknollendam en Spijkerboor 
werd er genoten van koffi e met gebak bij de Rijper Eilanden. Hierna werd de route vervolgd 
en via Schermerhorn en Oterleek werd Fletcher Heiloo bereikt voor de lunch.
Mede dankzij de inzet van ruim 60 vrijwilligers kijkt Rode Kruis Uitgeest terug op een ge-
slaagde dag!

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Er worden veel groepsfoto’s gemaakt van mensen. Ik dacht nu eens aan een ge-
heel andere groepsfoto. Op deze foto staat Manja omringd door haar lievelingen. Links staat 
Dorus, een shetlandpony van 20 jaar oud. ,,We hebben hem als veulen gekocht voor een slag-
roomtaart’’, vertelt Manja. ,,De toenmalige eigenaar wilde alleen dat hij een goed thuis zou 
krijgen. Hij is als veulen door kinderen erg gepest waardoor hij niet erg lief voor kinderen is.’’
In het midden staat Noran. Hij is nu 27 jaar oud en al die jaren al bij Manja. ,,Wij hebben altijd 
heel veel plezier met hem. Toen hij jong was werkte hij graag en heel hard. Hij liep graag voor 
de kar, heeft met ploegwedstrijden meegedaan en werd ook nog ’s M-dressuur. Maar ‘t aller-
leukst vond hij ritten door bos en duin.’’ En rechts staat Amoz. Hij is 8 jaar. Manja: ,,We heb-
ben hem gekocht voor onze dochter. Zij was toen 12 jaar en wilde heel erg graag een eigen 
paard. Ook hij loopt heel graag voor de kar. En is dan superbraaf.’’ Foto en tekst: Ger Bus

Rover: sprinter Uitgeest 
wordt te snel opgeheven
Uitgeest - Rover heeft NS 
gevraagd om actie te onder-
nemen op de vertragingen 
en uitval van sprinters tussen 
Amsterdam en Uitgeest. Uit 
een analyse van Rover blijkt 
dat de sprinter dit jaar al hon-
derden keren is opgeheven 
op station Wormerveer.
 
Wanneer de sprinter naar 
Uitgeest een vertraging van 
6 minuten of meer oploopt, 
wordt deze ingekort tot sta-
tion Wormerveer en bereikt 
zijn eindstation Uitgeest dus 
niet. Hiermee kan de ver-
traagde sprinter, die in Uit-
geest maar 6 minuten de 
tijd heeft om weer om te ke-
ren en terug te rijden, van-
uit Wormerveer zonder ver-
traging aan een nieuwe reis 
beginnen. Voor reizigers naar 
Uitgeest betekent dit dat zij 
in Wormerveer de trein moe-
ten verlaten, in Uitgeest en 
Krommenie vallen de treinen 
uit.
Rover constateerde al in ju-
li dat de sprinter wel erg snel 
wordt opgeheven en soms al 
bij kleine vertragingen. Een 
inhoudelijke reactie van NS 

kwam er niet, waarna Ro-
ver nu zelf de vertragingen 
in beeld heeft gebracht. Hier-
uit blijkt dat er tussen januari 
en augustus 2017 maar liefst 
535 treinen zijn opgeheven. 
Bij 27% van deze treinen was 
er sprake van een vertraging 
van minder dan 6 minuten, 
soms zelfs zo kort als 42 se-
conden. De reiziger blijkt de 
hele dag door kans te heb-
ben op een sprinter die niet 
verder rijdt dan Wormerveer, 
dit probleem houdt dus geen 
verband met de drukke spits.
 
In een memo aan NS dringt 
Rover aan op een snelle op-
lossing. “Deze overlast kan 
eenvoudig verminderd wor-
den door minder treinen op 
te heffen. Bijvoorbeeld door 
de logistiek zo aan te pas-
sen dat er een reservetrein in 
Uitgeest staat”, schrijft Rover 
aan NS. NS heeft toegezegd 
extra aandacht te besteden 
aan de Sprinter maar ziet nog 
niet meteen mogelijkheden 
om met concrete oplossin-
gen te komen, zoals een min-
der krappe keertijd of een re-
servetrein.

Afsluiting Kinderboekenweek
Theater Poppekus 

klaart de klus!
Uitgeest - Zaterdagmiddag 
was het zover. Theater Pop-
pekus kwam met haar voor-
stelling ‘In de dromenschijn’ 
naar Lees Lokaal. Met 18 
kinderen en meegekomen 
(groot)ouders zat Lees Lo-
kaal helemaal vol. De kin-
deren genoten volop van de 
avonturen van Superopa en 
zijn kleinzoon Daan. Ook voor 
de volwassenen was het ge-
nieten van de woordgrapjes 

die er allemaal in verstopt za-
ten en natuurlijk van de reac-
ties van de kinderen.
Na afl oop mochten de kinde-
ren op de foto met de pop-
penspeelsters en de poppen. 
Dat lieten ze zich geen twee-
de keer zeggen en er wer-
den dan ook een hoop mooie 
plaatjes geschoten.
Een geslaagde afsluiting van 
de Kinderboekenweek! (foto: 
Marcel Dekker)
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Training voor vrouwen:
‘Stop met aardig zijn!’

Castricum - Academie voor 
Liefde en Geluk biedt vrou-
wen een cursus aan waar-
in zij leren te stoppen met al-
leen maar aardig te zijn voor 
anderen. Zij leren hoe zij voor 
zichzelf op kunnen komen 
zonder ruzie, strijd of schuld-
gevoel. Trainer is Ans Breet-
veld, trauma- en relatiecoach 
met als specialisme ontwik-
kelingstrauma. ,,In zes les-
sen leren de deelnemers hun 
grenzen op tijd te herken-
nen en ze duidelijk en effec-
tief aan te geven. Daarnaast 
leren zij beter omgaan met 
de druk die anderen op hen 
kunnen leggen en zichzelf 
daartegen te beschermen. En 
dan komt aan de orde hoe je 
zonder schuldgevoel of ru-
zie voor jezelf kan opkomen 
zonder de ander te verliezen, 
zodat je bereikt wat je echt 
graag wil.”  De training gaat 
van start op dinsdag 31 ok-
tober van 19.30 tot 22.30 uur.

Ans Breetveld richt zich in 
haar praktijk vooral op het 
verwerken van jeugdtrau-
ma’s. ,,Zij liggen vaak ten 
grondslag aan allerlei pro-
blemen in je leven. Je re-
laties lopen niet goed, op 
je werk heb je vaak proble-
men, je kunt moeilijk omgaan 
met autoriteit of ervaart wrij-

ving met collega’s. De oor-
zaak van veel problemen is 
verkeerd copinggedrag; de 
manier waarop iemand met 
stress en problemen omgaat 
door traumatische ervarin-
gen. Het is mijn passie om 
andere zelfbewuste en leer-
gierige vrouwen hiermee te 
helpen. Ik heb van jeugd-
trauma’s mijn expertise ge-
maakt. Ik help vrouwen om 
los te komen van hun trau-
ma’s en zo het leven te krij-
gen dat ze willen.” De prak-
tijk is gevestigd op de Oude 
Haarlemmerweg 50 in Cas-
tricum. Aanmelden kan via 
ans.breetveld@gmail.com of 
bel naar 06-24634802. Meer 
informatie is te vinden op 
www.academievoorliefdeen-
geluk.nl.

Nieuwe locatie Thuisbij 

Limmen - Inmiddels is Dag-
besteding Thuisbij Uitgeest al 
aardig bekend in het dorp en 
weet menigeen dat men hier 
ouderen met dementie en ge-
heugenproblemen helpt zelf-
standig thuis te wonen. Ilo-
na de Boer, zorgondernemer, 
waakt er samen met haar me-
dewerkers voor dat iedere ou-
dere met dementie zich pret-
tig, veilig en vertrouwd voelt 
in de knusse woning aan 
Achterloet 30.
Er gebeurt veel bij Dagbeste-
ding Thuisbij Uitgeest, heel 
veel. Op de open dag 7 ok-
tober kon men het resultaat 

bewonderen van zes maan-
den verbouwen. In de keu-
ken werd een afscherming 
geplaatst zodat cliënten geen 
last ondervonden en gewoon 
hun gang konden blijven 
gaan. Echtgenoot Rob struin-
de Marktplaats af en vond 
daar veel materiaal wat ge-
bruikt werd om de woning te 
verfraaien. Een trap naar zol-
der of glas in lood schuifdeu-
ren, het uiteindelijke resultaat 
is met behulp van vele han-
den prachtig geworden. De-
ze zorgformule is zo’n succes 
dat er ook in Limmen afgelo-
pen zaterdag een Thuisbij lo-

catie is geopend. Ilona: ,,Rob 
heeft inmiddels zijn eigen on-
derneming Thuisbij Franchise. 
Wij willen in de toekomst op 
meer locaties deze zorg bie-
den dus als mensen dit willen 
opstarten dan ondersteunt 
Rob hen op zakelijk gebied. 
Hij schrijft het ondernemings-
plan, zoekt contact met de 
gemeente en helpt de nieu-
we zorgondernemers met de 
administratie, communicatie, 
personeelszaken etcetera.” 
Meer dan tweehonderd man 
kwam afgelopen zaterdag af 
op de opening aan School-
weg 15 in Limmen. Anette 

Zeeman casemanager DOC-
team,  gespecialiseerd in de-
mentie en Parkinson, wist met 
behulp van haar gezinsleden, 
familie en vrienden de woning 
tot een lichte en knusse plek 
om te toveren waar men zich 
direct thuisvoelt. In de tuin zal 
de cliënt de nodige zonne-
stralen kunnen oppikken en 
in de toekomst wordt er een 
kippenhok en een veranda 
bijgebouwd. Anette: ,,Ik heb 
vooraf buurtonderzoek ge-
daan en iedereen was meteen 
enthousiast. Er werd op ver-
schillende fronten hulp aan-
geboden. Bij de opening za-
terdag hebben zich nog eens 
veertien vrijwilligers aange-
meld. Die hele dag was als 
een warm bad. Er werd een 
hartverwarmend lied gezon-
gen door de cliënten van Uit-
geest en we zijn zó verwend, 
kregen giften, bloemen en 
veel lieve woorden. Het was 
indrukwekkend en ik ervaar 
dit als een van de mooiste da-
gen van mijn leven.” Ook vrij-
williger worden in Limmen? 
Kijk op www.thuisbij.eu of bel 
Anette Zeeman 06 38018222. 
Op de foto lv.l.n.r.: Hans, Ilo-
na, Anette, en Rob. (Monique 
Teeling)

Van afval naar 
kunst in bieb

Castricum - Bij de biblio-
theek kunnen kinderen in 
de vakantie knutselen in het 
Bieb Atelier op dinsdag 24 
oktober van 10.00 tot 11.30 
uur. Zij maken van afval 
kunstvoorwerpen. De activi-
teit is bedoeld voor kinderen 
van zes tot en met twaalf jaar. 
Aanmelden is noodzakelijk, 
dat kan via de jeugdagenda 
op www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl of bij de klan-
tenservice in de bibliotheek.  

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
woensdag 18.45 uur 

The Class Castle
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Weg van jou

vrijdag 16.00 uur  zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur  woensdag 21.00 uur 

HhhH - The man with the Iron Heart
vrijdag 18.45 uur 
zondag 11.00 uur

Walk with me
vrijdag 18.45 uur

Tulipani
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur
Victoria and Abdul

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag &  
woensdag 13.30 uur

Kapitein onderbroek - 3D
zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur
Dummie de Mummie 3

zaterdag 13.30 uur
zondag 11.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 13.30 uur
Dikkertje Dap 

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag &  
woensdag 16.00 uur

Misfit

Programma 19 okt t/m 25 okt 2017

The Glass Castle
In The Glass Castle ziet het 
publiek Jeannette Walls op-
groeien in een unieke fami-
lie met een kunstenares als 
moeder en haar excentrieke 
vader die zijn kinderen een 
fantasiewereld belooft ter af-
leiding van hun armoede. Sa-
men met haar broer en zus-
sen leeft Jeanette een bewo-
gen nomadenbestaan. Uit-
eindelijk weten ze zich een 

voor een te onttrekken aan 
hun overheersende ouders 
en vinden ze hun eigen weg. 
Beïnvloed door haar dysfunc-
tionele en alcoholische vader 
besluit Jeannette met een 
vurige vastberadenheid om 
succesvol te worden op haar 
eigen manier. The Glass Cast-
le is gebaseerd op de memoi-
res van schrijfster Jeannette 
Walls.

De ambitieuze dertiger Evi is 
klaar voor de promotie van 
haar leven, een baan in Rio 
de Janeiro.  Haar vriend heeft 
de koffers al gepakt, als blijkt 
dat haar baas hele andere 
plannen met haar heeft.

Evi wordt verantwoordelijk 

Weg van Jou voor een groot project in Ter-
neuzen. Waar? Juist ja, Ter-
neuzen. Weigeren is geen 
optie, haar carrière hangt af 
van het succes in Zeeuws-
Vlaanderen. 
Ze laat haar comfortabele 
stadse leventje, haar vriend 
en twee beste vriendinnen 
achter in Rotterdam en be-
gint met vallen en opstaan 
aan haar nieuwe bestaan.
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Stemmen over 
aandeel Eneco
Castricum - De stemming 
staakte donderdagavond bij 
elf voor en elf tegen de ver-
koop van het aandeel van 
Eneco. Herman Sterken van 
GDB was niet van de partij, 
dus wordt donderdag nog-
maals gestemd. 

Eerder gaf Sterken aan voor-
stander te zijn van verkoop. 
Bij verkoop zou een bedrag 
van 15 miljoen euro voor-
handen komen. Castricum is 
in bezit van een aandeel van 
0,573 procent. Bij verkoop 
vervalt het dividend van een 
paar ton dat jaarlijks wordt 
uitgekeerd. Volgens tegen-
standers zou de verkoop van 
de aandelen maatschappe-
lijke belangen kunnen scha-
den op het terrein van werk-
gelegenheid, duurzaamheid, 
innovatie en de Nederland-
se economie. Voor 31 okto-
ber moet de knoop worden 
doorgehakt. 
GroenLinks, D66 en PvdA 
CKenG en De VrijeLijst zijn 
tegen. 

De Bloemen nu in 
beeld voor zwembad

Castricum - Terwijl het col-
lege van Castricum de voor-
keur geeft aan een sober uit-
gevoerd zwembad met al-
leen een wedstrijd- en in-
structiebad, lijkt een meer-
derheid in de raad te kiezen 
voor een luxe variant, com-
pleet met sportzaal en bui-
tenbad. 
De eerste optie gaat zo’n ne-
gen miljoen kosten, de twee-
de vijftien miljoen. Boven-
dien is de locatie vijver met 
het beeld van Pegasus aan 
De Bloemen vervallen en 
is daar sporthal De Bloe-
men voor in de plaats geko-
men. Ook twee voetbalvel-
den van FC Castricum staan 
als mogelijke locaties op de 
lijst. Tijdens een bijeenkomst 
vorige week dinsdag bleek 
de locatie vijver veel weer-

stand op te roepen. Wethou-
der Rob Schijf schrapte de-
ze vervolgens als mogelijk-
heid. ,,Sporthal De Bloemen 
zou eventueel ruimte kun-
nen bieden aan een zwem-
bad met sporthal, maar de 
locatie is te klein. De ach-
terliggende tennisbanen zijn 
in particulier bezit en de ei-
genaar wil niet verhuizen. Je 
zou dan de hoogte in kun-
nen bouwen, in fases, maar 
daar zit ook weer een kos-
tenplaatje aan vast. Boven-
dien moet Castricum het dan 
lange tijd zonder sporthal 
doen.” Een ander probleem 
en die geldt van alle locaties, 
dat er te weinig parkeergele-
genheid voor nieuwe bezoe-
kers is en dat de infrastruc-
tuur waarschijnlijk moet 
worden aangepast. 

Nu planten, in de lente genieten!
Bloembollen Bakker.com 
zijn als de beste getest

Regio - De bloembollen van 
Bakker.com uit Lisse ko-
men jaarlijks als beste uit de 
test door Stichting Keurmerk 
Bloembollen Holland, met 
een rapportcijfer van 9,3 in 
2016. Bakker.com selecteert 
de beste rassen van Neder-
landse bodem om de hoogste 
kwaliteit te kunnen garan-
deren. In 2016 scoorden de 
bloembollen van Bakker.com 
een 9,3 dat is de hoogst ge-
haalde A-kwaliteit. Op www.
bakker.com kan men het uit-
gebreide aanbod bloembol-
len bekijken. Kopers krijgen 
ook nog eens 100% bloei-en 
groeigarantie op alle bloem-
bollen uit het assortiment tot 
een jaar. Voorjaarsbloeiende 
bloembollen worden bij Bak-
ker.com van september tot 
december geleverd, tevens 
de periode dat ze geplant 

kunnen worden. Bloembollen 
worden opgeslagen in speci-
ale klimaatzones. Iedere bol-
soort heeft daar een eigen 
cel waar ze op de best moge-
lijke manier worden bewaard. 
Hetzelfde geldt voor zomer-
bollen die in de lente worden 
aangeboden.
 Voor diegenen die weinig er-
varing hebben, zijn de kant-
en-klare bollenpizza’s en 
bollen-lasagna’s van Bak-
ker.com een oplossing. Deze 
zijn zeer eenvoudig te plan-
ten omdat de bloembollen in 
de mal al op de juiste planta-
fstand staan. Deze mal is bi-
ologisch afbreekbaar. Dank-
zij de mooie verpakking zijn 
deze producten erg geschikt 
om cadeau toe doen.
Bakker.com en uitgegroeid 
tot het grootste online tuin-
centrum van Europa.   

Toenemende vraag, sollicitaties welkom

Werken als ‘caregiver’ bij 
Home Instead Thuisservice
Regio - Senioren die zich 
prettig voelen in hun eigen 
woonomgeving, in de nabij-
heid van familie en vrienden, 
hebben minder snel medi-
sche zorg nodig. Ondersteu-
ning thuis blijkt in veel ge-
vallen effectiever dan zorg in 
een verzorgings- of verpleeg-
huis.Bij Home Instead Thuis-
service ligt het accent op per-
soonlijke aandacht en bete-
kenisvolle ondersteuning, zo-
wel praktisch als emotioneel.
Hun ‘cargivers’ zijn mensen 
met levenservaring en een 
fl inke dosis empathie. Zij we-
ten een persoonlijke ver-
trouwensrelatie op te bou-
wen met hun klant en erva-
ren dit zelf ook als zeer waar-
devol en bijzonder. Zij richten 
zich op wat hun klant wil, die 
wens staat centraal. Of het 

nu om lichte huishoudelijke 
werkzaamheden gaat, even 
samen naar buiten, een kop-
je thee samen drinken of de 
ondersteuning bij persoonlij-
ke verzorging, de caregivers 
doen dit in alle rust en op de 
manier zoals de klant het ge-
wend is.
Vanwege een sterk toene-
mende vraag aan ondersteu-
ning thuis is Home Instead 
Thuisservice op zoek naar 
nieuwe collega’s met een 
(mantel)zorgachtergrond 
die ook beschikbaar zijn in 
de avonden en weekenden. 
Meer informatie op www.ho-
meinstead.nl of bel tijdens 
kantooruren op 023-8200392. 
Mailen kan ook: info@ho-
meinstead.nl. Home Instead 
Thuisservice is gevestigd in 
Heemstede, Cruquiusweg 1.

Castricum - De beroepen-
markt vindt dit jaar plaats op 
dinsdag 31 oktober. Het is de 
42e keer dat het Bonhoeffer-
college samen met het Jac. P. 
Thijsse College de markt in 
beroepen en opleidingen or-
ganiseert. De TU Delft en de 
Wageningen University en 
het Nova College zijn er. Dit 
jaar ook de uitwisselingsor-
ganisatie Into Study Exchan-
ges. Ook nieuw is de oplei-
ding Kunstmatige Intelligen-
tie van de Universiteit van 
Amsterdam en ook de Breit-
ner Academie is aanwezig 
met een studie die opleidt tot 
docent beeldende kunst en 
vormgeving met een eerste-
graads lesbevoegdheid.  

Terug van weggeweest is de 
opleiding fysiotherapie van 
de Hogeschool van Amster-
dam. Deze opleiding hoeft 
geen reclame te maken en 
werkt zelfs met een nume-
rus fi xus; een beperkt aantal 
studenten wordt toegelaten 
tot de opleiding. Hoe dat zit, 

leggen de afgevaardigden op 
deze avond uit.
  
De school is open om 19.00 
uur en de markt begint om 
19.30 uur. De drie rondes du-
ren een half uur en tussen el-
ke ronde is tien minuten om 
te wisselen van lokaal. Dat 
betekent dat de avond om 
21.40 uur is afgelopen. 

Vanwege de grote belang-
stelling wordt aangeraden 
om met de fi ets te komen. Bij 
de school is de parkeergele-
genheid  beperkt. Er kan uit-
geweken worden naar de 
parkeerplaats bij de sport-
school Full of Life of bij het 
Vitesse terrein. 

De beroepenmarkt is voor 
leerlingen van het Bonhoef-
fercollege en het Jac.P.Thijsse 
College, maar ook leerlingen 
van andere scholen zijn van 
harte welkom. Het program-
maboekje is te vinden op de 
website van het Bonhoeffer-
college: www.bonhoeffer.nl

Grote BeroepenmarktGrote Beroepenmarkt

Castricum - Zaterdag 21 ok-
tober wordt er een leuke ac-
tie gehouden door de winke-
liers van Castricum. Er wor-
den 160 dennenappels ver-
stopt op meerdere locaties 
en iedere dennenappel is 
goed voor een leuk prijsje.
Meedoen is gratis. Op de de 
Facebookpagina ‘herfstactie 
Castricum’ staan tips waar de 
kinderen kunnen zoeken. 

Zoek de 
dennenappels 

Weerstand 
schrappen bus
Castricum - Een motie van 
de SP waarin het college 
wordt opgeroepen te protes-
teren bij het provinciebestuur 
tegen het schrappen van bus 
164 tussen Egmond en Cas-
tricum kreeg veel bijval van 
de raad. 
In april 2016 diende de partij 
ook al een motie in die werd 
aangenomen tegen het uit-
dunnen van het regionaal 
vervoer. Connexxion wil lijn 
164 schrappen en daarvoor 
in de plaats een belbus la-
ten rijden. De bus wordt vol-
gens SP gebruikt door oude-
ren, werkenden, stagiaires, 
schoolkinderen, kinderen/
volwassenen met een beper-
king, recreanten en toeristen.
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Anne-Christien van Hizi Hair Castricum

Haar zus was kapster en dat wilde 
zij eigenlijk ook graag worden, 
maar op advies van haar moeder 
heeft ze een verpleegstersoplei-
ding gevolgd. Ondertussen heeft 
ze vier Hizi Hair kapsalons ver-
spreid over het hele land. Hard 
werken, maar het is goed vol te 
houden als er thuis veel begrip is 
voor het ondernemerschap.

  Op de
koffi e bij . . .

Mogen wij ook bij u op de koffi e?   verkoop@castricummer.nl

Hizi Hair

Anne-Christien van Hizi Hair 
vertelt: ,,Onze zonen werken bij 
mijn man in het bedrijf. Ik werk 
ook vanuit huis en doe aan yoga. 
Deze afwisseling zorgt ervoor 
dat ik het volhoud.”

,,Toen ik 22 jaar was ben ik met 
mijn man in de slagerij van mijn 
ouders gaan werken en die heb-
ben we uiteindelijk gekocht. 
Die is na twaalf jaar verkocht 
omdat mijn man een bedrijf be-
gon in kruiden en specerijen. Ik 
ben een half jaar thuis geweest 
bij onze twee zoontjes en toen 
begon het weer te kriebelen: 
ik wilde kapster worden.” Ze 
volgde meerdere opleidingen 
en startte haar eigen zaak in 
Castricum. Meerder kapsalons 
volgden. ,,Ik heb nu behalve 
Castricum een Hizi Hair salon in 
Zeewolde, Amersfoort en Soest. 
Er zijn 35 meiden in dienst die al-
lemaal erg trouw en loyaal zijn. 
Sommige werken hier al vanaf 
het begin. Ik bezoek alle salons 
wekelijks, tijdens de lange auto-
ritten kan ik mij ontspannen en 
alle dingen weer eens goed op 
een rijtje zetten.”

,,De kracht van de salons is dat 
we doelgericht naar de klant toe 
werken en dat de kapsters up to 
date blijven door de vele trainin-
gen die wij aanbieden. De me-
dewerksters krijgen de kans om 
zichzelf op te werken en ik bege-
leid hen om hun gestelde doelen 
te bereiken. Laatst zei een oude-
re klant dat ze er zo van genoot 
dat het team uit jong en oud 
bestaat en dat ze onderling zo 
goed samenwerken. De sfeer is 
heel ontspannen.” In de kapsalon 
wordt de slogan gebruikt ‘Mooi 
van buiten is mooi van binnen, 
als je haar goed zit voel je je ook 
beter van binnen.’ Hier worden 
op creatieve wijze trendy kapsels 
gecreëerd, maar ook het traditi-
onele werk wordt op vakkundige 
wijze uitgevoerd. Hizi Hair is er 
voor dames, heren en kinderen.
Als haar sterkste punten noemt 
Anne-Christien haar positieve 
instelling, haar ondernemerszin 
en het doorzettingsvermogen 
om gestelde doelen te bereiken. 
,,Mijn motto is: moeilijkheden 
heb je niet, alleen maar moge-
lijkheden. En mijn zwakste punt? 
Dat is dat ik niet zwak wil zijn.”
  

Castricum - Tijdens de 
TCS Amsterdam Marathon 
sneuvelden het parcours-
record en het nationa-
le record. Edwin de Vries 
van TDR wist met enorme 
bravoure zijn marathon-
debuut smaak te geven en 
klokte 2:19’36” waarmee 
hij ook een tweede plaats 
op het Nederlands Kam-
pioenschap behaalde. Hij 
laat daarmee zien op weg 
te zijn naar een geweldi-
ge carrière als marathon-
loper. De Vries begon zijn 

race geduldig in de eer-
ste vrouwengroep. Zoals 
gepland zou Michel But-
ter terugvallen om vervol-
gens zijn teamgenoot op 
sleeptouw te nemen. Tot 
De Vries zijn verrassing 
sloot Butter al op 15 ki-
lometer aan in de groep. 
Nadat Butter weer een 
beetje op adem was geko-
men werd er lichtjes ver-
sneld. In de slotfase van 
de marathon liet De Vries 
zijn gretige benen spreken 
door tussen kilometer 35 

en 40, kilometers te lopen 
van 3’12” en sloot zo zijn 
eerste marathon in stijl af. 
Ambroise Uwiragiye was 
samen met De Vries goed 
op weg naar een tijd van 
onder de 2.20, maar moest 
helaas na kilometer 23 
langs de kant staan met 
knieklachten. Voor Inge 
de Jong eindigde de ma-
rathon in een deceptie. De 
favoriet voor de titel werd 
duizelig en stapte uit. Fo-
to: TDR.

Castricum - Een paar re-
genachtige dagen, een 
vochtige lucht, een orga-
nische ondergrond, hogere  
temperaturen en de pad-
denstoelen schieten letter-
lijk de grond uit. Dit jaar is 
dat wat vroeger dan ge-
woonlijk. Een ideaal mo-
ment om er met het foto-
toestel op uit te trekken 
en naar paddenstoelen te 
gaan zoeken. Geduld en 
een goede compositie in 
combinatie met het juiste 

licht kan prachtige beelden 
opleveren. 

Plaatsgenoot Henk de 
Reus schoot onder ande-
re een foto van een por-
seleinzwam. Het resultaat 
is prachting. Karin Cijsouw 
is ook natuurliefhebber en 
fotograaf. Zij ziet de wereld 
altijd van een zonnige kant 
en zag en de verkleurde 
blaadjes op de grond kus-
sende mondjes. ,,Dat word 
je toch blij van!” 
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19 OKTOBER

Soul Night met Berget Le-
wis in Theater De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur.

Egmondse Matrozen zingen 
in De Burgerij Limmen voor 
leden van De Zonnebloem, 
vanaf 14.00 uur. 

Lezing René Valensa over 
de geschiedenis van de Jo-
den in Amsterdam van 1800 
tot heden bij Vrouwen van 
Nu, aanvang 20.00 uur in De 
Zwaan Uitgeest.

Netwerkestafette van de ge-
zamenlijke ondernemersver-
enigingen met dit jaar John 
van Zweden in De Burgerij in 
Limmen vanaf 20.30 uur.

Heel Holland op z’n Kop, 
try-out. Meezingspektakel 
met de allergrootste Holland-
se hits in Het Kennemerthea-
ter Beverwijk om 20.15 uur.

Open Podium in Victorie Alk-
maar met nieuw talent vanaf 
20.30 uur. 

20 OKTOBER

Kunst10daagse Bergen 
t/m 29 oktober. Programma: 
www.kunst10daagse.nl.

Naturally 7 – On Tour 2017 in 
Theater De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. Foto: Chris Mann.

Theatervoorstelling De 
Man Is Lam in Theater De 
Vest in Alkmaar, 20.30 uur.. 
Foto: Merel Musch. 

The Blues Brothers, Appro-
ved in Kennemertheater Be-
verwijk om 20.15 uur.    

Y&T en Voodoo Vegas in 
Victorie Alkmaar in samen-
werking met RockMuzine 
vanaf 19.30 uur. 

Week van de Industrie 
wordt om 19.00 uur geopend 
met een Ode aan de Industrie 
van Egon Kracht, een gratis 
toegankelijke vertoning om 
19.00 uur bij beeldenpark Een 
Zee van Staal in Wijk aan Zee.

Concert met als centraal 
thema ‘Het leven en werk van 
Erik Satie’ In de protestantse 
kerk te Limmen om 20.15 uur.

21 OKTOBER

Archeologisch Muse-
um Baduhenna Kennemer-
straatweg 464 – 1.34 in Hei-
loo is open, 14.00-16.00 uur. 

T
Sopitmachine speelt in Hof 
van Kijk-Uit, Oude Schulp-
weg 4 in Castricum om 14.00 
uur. 

Verlichtingsactie Fietsers-
bond op Bakkerspleintje in 
Castricum: 10.00 tot16.00 uur.

▲

Café des Chansons in Cul-
tuurkoepel Heiloo, Charlot-
te Haesen & Tobalita Strijk-
kwartet, 20.15 uur. 

Ecstatic Dance in Thea-
ter De Vest in Alkmaar, 20.30 
uur. Info: www.theaterdevest.
nl.

Cabaret en zang bij het 
Open Podium in De Zwaan in 
Uitgeest, 20.30 uur.

TenTemPiés met een mix 
van rock, ska, reggae en 
rumba in Victorie Alkmaar 
vanaf 20.30 uur. 

Amsterdams Kleinkunst 
Festival met het finalisten-
tournee 2017 in het Kenne-
mertheater Beverwijk om 
20.30 uur.       

Ellen ten Damme in Thea-
ter De Vest in Alkmaar, 20.15 
uur. Foto: Danny Ellinger.

Bokkentocht in Limmen en 
Heiloo vanaf 14.00 uur bier 
proeven en hapjes eten.

Optreden. UpCDownC en 
The Howl Ensemble spelen 
in De Bakkerij in Castricum, 
zaal open 21.00 uur.

Rondleiding om 14.00 uur 
in beeldenpark een Zee van 
Staal in Wijk aan Zee over de 
beelden en hun relatie met 
de kunstgeschiedenis.

Dennenappels zoeken. 
Er worden 160 dennenap-
pels verstopt in Castricum op 
meerdere locaties en iede-
re dennenappel is goed voor 
een leuk prijsje. Meedoen is 
gratis. Op de de Facebook-
pagina herfstactie Castricum 
staan tips waar de kinderen 
kunnen zoeken. Om 9.30 uur 
komt de eerste tip, om 10.00 
uur de laatste.

22 OKTOBER

Concert op zondag’ in con-
certzaal ‘Konigsduyn’ van 
Geesterhage in Castricum, 
15.30 uur.  

The Velvet Underground & 
Nico in Podium Victorie Alk-
maar om 20.30 uur. 

Blues op Zondag bij Grand 
Café Mezza Luna op de Mient 
in Castricum met Jimmy’s 
Gang vanaf 15.30 uur. Gratis 
toegang.

‘Call Response Call’: een 
spectaculaire voorstelling ge-
projecteerd op een aardlan-
der bij de Ruïnekerk in Ber-
gen; een vorm tussen beel-
dende kunst en architec-
tuur. Gratis om 19.)0 uur. De 
Kunst10daagse is tot en met 
29 oktober. Foto: Kenneth 
Stamp.

Kindertheater Wolfje van 
Arthur Geesing om 14.00 uur 
in De Cirkel in Heemskerk.

Vinkingenspektakel in Huis 
van Hilde in Castricum met 
allerlei activiteiten vanwe-
ge tweejarig bestaan vanaf 
11.00 uur.

Klassiek concert in De Ou-
de Keuken in Bakkum met 
Deshima trio, aanvang 15.00 
uur, toegang vijf euro.

24 OKTOBER

Julika Marijn speelt: ‘Uit 
Verdriet Geboren’ - Een per-
soonlijke zoektocht naar He-
lene Kröller-Müller in Vredes-
kerkje Bergen, 20.00 uur. Info: 

5 november 20170

T

www.kunstgetij.nl.

Toneel: Kinderen van Ju-
das in Theater de Vest in Alk-
maar, 20.15 uur. Foto: Krista 
van der Niet.

Kabouterspeurtocht. Tot en 
met vrijdag 27 oktober kun-
nen kinderen onder bege-
leiding deelnemen aan een 
speurtocht naar kabouters. 
In de Tuin van Kapitein Rom-
mel in Castricum van 10.00 
tot 15.00 uur. 

Poppentheater Kleine Hil-
de in Huis van Hilde in Cas-
tricum om 13.30 en 15.00 uur.

25 OKTOBER

Waterdag in PWN bezoe-
kerscentrum De Hoep in Cas-
tricum, 11.00-16.00 uur. 

Theaterfestival met voor-
stellingen voor iedereen van-
af drie jaar in Theater De Vest 
in Alkmaar, 13.00-17.00 uur. 

Woezel & Pip. Op zoek naar 
de Sloddervos voor kinde-
ren van twee jaar en ouder in 
Kennemertheater Beverwijk 
om 14.00 uur.

Staalsafari voor kinderen 
met begeleiding in beelden-
park Een Zee van Staal in Wijk 
aan Zee om 14.00 uur.

Wandelen met gids, elke 
woensdag vanaf De Hoep in 
Castricum om 10.00 uur; twee 
wandelingen: 3-5 km en 7-10 
km. Een wandeling van 15 
km start bij het NS-station in 
10.00 uur. Deelname is gratis.









De column van Monique.....

Van vulkanen heb ik weinig verstand. Ja van die Vesuvius die heel Pompeï in 79 na Christus in 
de misère hielp. En die in IJsland met een onuitspreekbare naam waar ik net zo lang op oe-
fende tot het vloeiend over mijn lippen kwam, de Eyjafjallajökull. Gelukkig hebben wij hier 
geen vuurspuwende bergen en zijn de meeste op prettige afstand gesitueerd dus wat zal ik 
mij daar druk maken. Maar nu zat mijn dochter met vriend op Bali waar de Gunung Agung na 
vierenvijftig jaar op uitbarsten staat. De Balinezen waren er zelf nog vrij relaxed onder maar 
de Australische nieuwszender niet. Down Under werd al driftig gewaarschuwd dat toeristen 
uit de buurt moesten blijven omdat de seismograaf redelijke uitschieters vertoonde en dat 
belooft doorgaans weinig gezelligs. Gelukkig stond ik in nauw contact met dochter en vriend, 
lang leve whatsapp. Behalve whatsappen kunnen wij met de jongelui facetimen wat natuur-
lijk heel leuk is en vooral geruststellend. Dat was tijdens mijn bezoek dertig jaar geleden wel 
anders met één telefoontje in drie weken. Mijn dochter werd niet heel vrolijk van andere toe-
risten die paniekerige dingen riepen. Tijdens Indonesische kookles in Ubud met uitzicht over 
groene sawah’s kreeg zij te horen van Duitse toeristen dat er giga tsunami’s volgden na een 
eruptie en hadden ze die aardschokken afgelopen nacht niet gevoeld, nee? Nou dat beloof-
de weinig goeds. Mijn dochter en vriend bleven zover mogelijk bij de vulkaan vandaan. Het 
ergst was het natuurlijk voor de Balinezen zelf die het kwaad af probeerden te wenden door 
flink veel offerandes te fröbelen en gebeden uit te spreken. Ondertussen riepen ze heel hard 
tegen iedere toerist: “Mount Agung… No prrroblem! Volgens een van de priesters lag het al-
lemaal aan de buitenlanders. Mount Agung was boos, heel boos en dat kwam door de ve-
le seksende toeristen op de berg. Daar kan ik mij dan eerlijkgezegd weer weinig bij voorstel-
len want die beklimming van de vulkaan, als excursie, is nog een beste klus. Je bent blij als je 
eindelijk na veel geploeter boven bent en volgens mij is seks dan toch even het laatste waar 
je aan denkt. Maar goed kennelijk had die priester andere ervaringen en wellicht is het ook 
het makkelijkst om toeristen de schuld te geven van ‘t op handen zijnde onheil. Feit blijft dat 
het voor de eilandbewoners een regelrechte ramp is, evacuaties van hele families en veesta-
pels en onzekerheid over hun terugkeer. Onze dochter en vriend zijn inmiddels veilig in Ne-
derland, er was gelukkig geen sprake van een aswolk waardoor zij niet zouden kunnen vlie-
gen. Zij kijken terug op een mooie vakantie. De Balinezen echter zitten nog steeds hutjemut-
je in provisorische opvangkampen, blijven uit de buurt in afwachting van positievere bericht-
geving van de overheid. Niemand is nieuwsgierig naar een portie hete lava over zich heen. 
Die priester heeft inmiddels wel zijn zin, want seks wordt daar voorlopig niet bedreven. 

Monique Teeling

Vulkaan

Stormvogels F1 kampioen
Uitgeest - Zaterdag kon er 
een klein feestje worden ge-
vierd bij korfbalvereniging 
Stormvogels. De allerjongste 
jeugdploeg in de leeftijdsca-
tegorie 5-7 werd veldkampi-
oen na een zinderende wed-
strijd tegen korfbal groot-
macht Groen Geel uit Wor-
mer.  Beide ploegen streden 
voor de titel, waarbij de win-
naar er met de titel vandoor 
zou gaan. De wedstrijd bleef 
heel lang 0-0, waardoor de 
beslissing pas in de slotfa-

se viel. Door scores van Daan 
van Duijn (2) en Dewi Heijne 
wisten de jonge “Vogels” de 
wedstrijd met 3-0 te winnen 
waarna het kampioenschap 
gevierd kon worden.
Achter van links naar rechts  
Myrthe de Kort, Quiryn Ol-
dernburger, Luc Sely, Niki-
ta Gorkoel en trainer/coach 
Eveline Nootebos. Voor van 
links naar rechts: Amber Ver-
duin, Dewi Heijne, Daan van 
Duijn, Marit Nootebos en 
Niek van Dam

Willeke van Ammelrooy geeft 
workshop aan Time Square
Uitgeest - In aanloop naar 
musical De Jantjes die Time 
Square uit Uitgeest in april in 
het Kennemer Theater gaat 
spelen, was er afgelopen 
maandagavond wel een heel 
bijzondere gast tijdens de re-
petitie in De Zwaan.

Een van de leden geregeld 
dat Willeke van Ammelrooy, 
die zelf ooit in De Jantjes 
speelde, langs kwam om tips 
te geven.
Dat deed zij op informele wij-
ze en met veel humor. Zo ver-
telde zij over haar Amster-

damse familie, het dialect en 
de manier van doen. Op een 
grote geplastificeerde foto 
liet zij haar voorouders zien 
waarop een van de koorle-
den haar kans waarnam, op 
de kleding wees en riep: “Hé 
heb je die pakken nog?” Door 
haar ongedwongen manier 
van vertellen, zorgde Wille-
ke ervoor dat de zangers en 
zangeressen aan haar lippen 
hingen. Ze vertelde met iro-
nie over het feit dat heel haar 
familie zong maar dat haar 
te verstaan werd gegeven 
dat ze beter haar mond kon 
houden. Met zichtbaar ple-
zier beluisterde Willeke ver-
schillende liedjes en gaf de 
koorleden mee dat het in hun 
lijf moest gaan zitten. Slordig 
lopen, brutaal zijn en lekker 
Amsterdams praten.
Time Square repeteerde de 
ouverture en regisseur Ingrid 
Kluft was erg benieuwd of 
Willeke nog iets op was ge-
vallen, waarop de actrice met 
een brede lach antwoordde: 
“Het komt!” (Monique Tee-
ling)

Uitsterfbeleid ouderen

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

Met verbazing heb ik kennis genomen van het standpunt van 
Progressief Uitgeest met betrekking tot de vernieuwing van het 
zorgcentrum Geesterheem.
Zij stellen nu dat er een opnamestop ingesteld moet worden 
voor ouderen in het zorgcentrum zodat er na overlijden van 
een deel van de huidige bewoners op de huidige locatie eerst 
één nieuwe vleugel gebouwd kan worden en na verhuizing van 
de overgebleven ouderen naar deze nieuwe vleugel de rest van 
het zorgcentrum afgebouwd kan worden op de huidige locatie.
Deze lokale partij wil nu onze ouderen laten uitsterven om zo-
doende het zorgcentrum op dezelfde locatie te kunnen her-
bouwen.
Deze partij die op hun website voor blijvende zorg in Uitgeest 
voor dementerende ouderen zeggen te zijn, wil nu deze ou-
deren de komende jaren deze zorg buiten onze gemeente la-
ten zoeken
In Uitgeest is volgens deze partij de komende jaren geen plek 
voor deze ouderen!
Jagen we onze oudere bewoners het dorp uit?
De afgelopen jaren bereikte mij vanuit mijn omgeving vaak 
gekscherend de opmerking dat ons dorp bestuurd werd van-
uit de Slimp..
Onbegrijpelijk dat een plan als deze juist vanuit een partij komt 
die in mijn ogen geregeerd wordt door voornamelijk oude grij-
ze en kalende mannetjes…
Nu maar hopen dat de Uitgeesters bij de komende raadsver-
kiezingen niet voor deze partij zullen stemmen, dan leidt dat 
vanzelf tot een uitsterfbeleid van deze lokale partij met dit be-
lachelijke beleid!

Simon de Jong, Uitgeest
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Themacafé 
mantelzorgers 
Castricum/Uitgeest - Veel 
mantelzorgers hebben er 
moeite mee om hulp te vra-
gen aan anderen. Over de-
ze vraagverlegenheid orga-
niseert MaatjeZ op dinsdag 
7 november van 19.00 uur 
tot 21.00 uur een Themaca-
fé in Uitgeest. Singer-song 
writer en ervaringsdeskundi-
ge op het gebied van mantel-
zorg Ernst Buning treedt op. 
In zijn liedjes en verhalen zul-
len mantelzorgers zich zeker 
herkennen. Daarna gaat een 
mantelzorgconsulent het ge-
sprek aan met het publiek 
over wat het moeilijk maakt 
om hulp te vragen en wel-
ke drempels er zijn. De bij-
eenkomst vindt plaats in het 
gemeentehuis van Uitgeest. 
Mantelzorgers, professio-
nals en andere belangstel-
lenden uit Castricum en Uit-
geest zijn welkom. Aanmel-
den bij MaatjeZ, telefoon 
088-9957788, e-mail: info@
maatjez.nl. De toegang is 
gratis.

Met een frisse blik 
de winter door

Regio - Veel piekeren, slecht 
slapen, je somber voelen en 
opzien tegen het donker van 
de wintermaanden. Voor wie 
dit herkent kan mindfulness 
een goede benadering zijn, 
aldus Annelies Blom van 
Blomcoaching.. 
,,Mindfulness is een vaardig-
heid in het ontwikkelen van 
bewuste aandacht en om-
gaan met wat zich voordoet 
in het nu. Wie mindfulness 

beoefent, voelt zich men-
taal sterker en kan meer aan. 
Het programma is een vaar-
digheidstraining. Gedurende 
acht weken raak je vertrouwd 
met mindfulnessoefeningen. 
Je leert de vrijheid kennen 
om bewuste keuzes te maken 
in plaats van op de automati-
sche piloot. Zo kun je zelf po-
sitieve verandering aanbren-
gen in je leven: beter slapen, 
minder piekeren en met een 
frisse blik de winter door.” In 
Uitgeest start de eerstvol-
gende achtweekse training 
Mindfulness op maandag 27 
november. Annelies Blom is 
professioneel Mindfulness-
trainer en categorie 1 gecer-
tificeerd. Dat laatste is rele-
vant voor vergoedingsmoge-
lijkheden bij de werkgever of 
zorgverzekeraar.  
Ga voor informatie en aan-
melden naar www.Blomcoa-
ching.nl of bel 06-24447688. 

Aanleg van smalspoor 
op Zanderij begonnen

Castricum - Met de komst 
van origineel smalspoorma-
terieel inclusief draaischijf 
en enkele tientallen meters 
spoorstaven is de aanleg van 
een spoorlijntje dat circa 250 
meter lang moet worden van 
start gegaan. Het spoor komt 
te liggen tussen de Oude 
Schulpweg, de weg naar Kijk 
Uit, en de Geversweg. Initia-
tiefnemer Menno Twisk: ,,Dir 
is een waardevolle passende 
uitbreiding van het Strand-
vondstenmuseum.”
De eerste wagens zijn inmid-
dels vanuit het Mechanisch 
Erfgoed Centrum uit Dron-
ten op de plek van bestem-
ming aangekomen. Achter 
het Strandvondstenmuseum 
bevinden zich nu al een kip-
lorrie en een werklorrie, me-
chanisch erfgoed wat het 
beeld op de Zanderij meer 
dan 150 jaar heeft bepaald. 
Het materieel is ter beschik-
king gesteld door het De-
cauville Smalspoormuseum 
waarvan conservator Arnoud 
Bongaards nauw betrokken 
is bij dit ambitieuze project.
Naast de bovengenoemde 
wagonnetjes uit 1920 is in-
middels een elektro tuinders-
wagen (1975) afgeleverd bij 
de afdeling techniek van het 
Kennemer college. Een team 
van zes leerlingen gaan de 
uitdaging aan om het histori-
sche voertuig te restaureren 

en rijdend te maken. Zij gaan 
bovendien meewerken aan 
de daadwerkelijke realisatie 
van het spoor op de Zanderij. 
Elke donderdagochtend stelt 
het Strandvondstenmuseum 
zich beschikbaar als lesloca-
tie. Het doel is een deel van 
het project in mei af te ron-
den en de verwachting is dat 
er dan in ieder geval al een 
demonstratie gegeven kan 
worden op een stukje spoor. 
Uiteindelijk is het ook de be-
doeling een diesel loc en per-
sonenwagon naar het muse-
um te verhuizen.
De smalspoortrein is een 
vergeten transportmiddel 
dat vroeger voor de tijd van 
vrachtwagens veelvuldig 
werd gebruikt voor het trans-
port van allerlei goederen, zo 
ook op de Zanderij  ten be-
hoeve van de tuinbouw en 
afzanding. Ook werd dit ge-
bruikt voor transport op het 
terrein van het voormalige 
ziekenhuis Duin en Bosch. 
Het Strandvondstenmuseum 
besteedt ook aandacht aan 
dit stukje historisch mecha-
nisch erfgoed.Het museum is 
nog op zoek naar een trans-
portbedrijf die voor een zacht 
prijsje wil helpen de rest van 
het materieel van Dronten 
naar Castricum te vervoeren. 
Hiervoor zouden twee vracht-
wagen met aanhanger kun-
nen volstaan.

Huis van Hilde viert feest 
met Vikingenspektakel

Castricum - Op zondag 22 
oktober viert Hilde voor de 
tweede keer haar verjaar-
dag. Dit jaar is er een Vikin-
genspektakel in en voor Huis 
van Hilde. 

Op de historische markt stal-
len Vikingen hun waar uit en 
demonstreren ze ambach-
ten zoals smeden, tin gieten 
en spinnen. Bezoekers wa-
nen zich in de vroege mid-
deleeuwen en leren vuur ma-
ken, armbandjes weven of 
vechten als een Viking. Er zijn 
voorstellingen en er klinkt 
muziek. In de tentoonstelling 
�Van Viking tot Graaf van Hol-
land¹ zijn de onlangs in Bak-
kum opgegraven munten te 
zien, het bewijs van de aan-
wezigheid van Vikingen in de 
regio.
Het is dit jaar eigenlijk dub-
bel feest voor Huis van Hil-
de in Castricum. Werd in au-
gustus de 100.000ste bezoe-
ker ontvangen in het arche-
ologiecentrum, in het najaar 
wordt traditiegetrouw Hildes 
verjaardag gevierd. Dat ge-
beurt dit jaar met een Vikin-
genspektakel in en rond het 
gebouw. Jaap Bond, gedepu-
teerde Economische Zaken 
en Sponsoring van de pro-
vincie Noord-Holland, zal om 
11.00 uur het startsein geven 
voor het publieksspektakel. 
En dan is het aan de Vikingen 
om een dag lang het plein 
over te nemen. Ze verhan-

delen hun koopwaar en de-
monstreren ambachten zoals 
smeden, tin gieten, spinnen, 
vilten en leer bewerken. Be-
zoekers kunnen van alles uit-
proberen en kinderen kun-
nen leren vechten als een Vi-
king, vinger weven of vuur 
maken.
Er zijn voorstellingen, ver-
teltheater en muziek, en op 
het terras zijn middeleeuw-
se happen verkrijgbaar. Na-
tuurlijk is er taart, en kinde-
ren krijgen een cadeautje 
(zolang de voorraad strekt). 
In de herfstvakantie gaat het 
feest gewoon door. Er is pop-
pentheater over kleine Hil-
de en de Viking, er zijn work-
shops Vikinghelm knutselen, 
en kinderen kunnen in de Ar-
cheoHotspot als archeoloog 
aan de slag. 

Kabouterpad 
in de Tuin

Castricum - Van dinsdag 24 
tot en met vrijdag 27 oktober 
kunnen kinderen onder be-
geleiding deelnemen aan een 
speurtocht naar kabouters in 
de Tuin van Kapitein Rommel 
van 10.00 tot 15.00 uur. Op-
geven is niet nodig.

Concert van Vocal Tour

Castricum - Zoals elk jaar 
presenteert het gemengd 
meerstemmig koor Vocal 
Tour een concert. Dit vindt 

plaats op zaterdag 28 ok-
tober in de  theaterzaal Ko-
ningsduyn van Geesterha-
ge. Vocal Tour staat o.l.v. di-

rigent Paul Hanrath  en wordt 
begeleid door de pianisteYu-
liya Ponomaryova . Het reper-
toire varieert van licht klas-
siek tot volksmuziek of musi-
cal. Het koor bestaat uit on-
geveer 55 leden. Een gastop-
treden wordt verzorgd door  
de chansonnière Carole Ma-
rie Doucet, artiestennaam: 
Camadou. 
De aanvang van het concert 
is 20.00 uur. Kaarten zijn te 
koop bij de zaal of te reserve-
ren via de website: www.vo-
caltour.nl.

















Vitesse’22
-

Kleine Sluis

Zondag 22 oktober 14.00 uur

Hoofdsponsors Vi tesse’22

Sportpark De Puikman
Puikman 2, 1901 NN Castricum

www.vitesse22.nl
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Vitesse wint, maar laat 
na te overtuigen 

Castricum - Voor het eerst 
in de historie stonden Vi-
tesse en Egmondia tegen-
over elkaar in competitiever-
band. De ploeg uit Egmond 
aan Zee was vorig jaar via de 
nacompetitie gepromoveerd 
naar de derde klasse. Al in 
de eerste minuut had Vites-
se al op voorsprong kunnen 
komen, maar na een prima 
aanval ging de inzet van Jort 
Kaandorp rakelings naast de 
verkeerde kant van de paal. 
Vervolgens was het de beurt 
aan de bezoekers die een 
paar keer gevaarlijk in de 
buurt van keeper Tom Laan 
verschenen, maar die wist 
zijn doel schoon te houden. 
In de zevende minuut rea-
geerde de snelle Rik Been-
tjes alert op een lange bal 
vanuit de verdediging en 
liet vervolgens ook de uit-
komende keeper Roy Boer-
tjes kansloos: 1-0. Meteen 
na rust was het Egmondia 
dat aanzette en enkele kan-

sen wist te creëren. Toch was 
het Vitesse dat in de 49e mi-
nuut op 2-0 kwam. Een vrije 
trap van Robin Bakker werd 
in de muur geblokt maar de 
bal kwam voor de voeten van 
Dinesh Raghosing die van 
dichtbij kon scoren. In de 55e 
minuut kwam Rick Blok on-
verwacht alleen voor Tom 
Laan te staan en de spits 
profiteerde: 2-1. Halverwege 
de tweede helft mocht Rutger 
Jaspers zijn rentree maken. 
In de 84e minuut werd het 
duel beslist. Na een aanval 
over rechts kwam de bal voor 
de voeten van Jort Kaandorp: 
3-1. En enkele minuten later 
werd het ook nog 4-1 toen 
Robin Bakker net voorbij de 
middenlijn de bal oppikte en 
iedereen zijn hielen liet zien 
inclusief de uitgelopen kee-
per. Daarmee was de eer-
ste winst van Vitesse een feit, 
maar het thuispubliek was 
niet tevreden met het ver-
toonde spel.

Limmen twee speelsters 
met hogere licentie rijker

Limmen - Afgelopen week-
end werd in Hoorn door de 
nationale tafeltennisbond 
een ranglijsttoernooi gehou-
den waaraan circa 180 jeugd-
spelers meededen vanuit het 
gehele land. De jeugdrang-
lijsttoernooien worden geor-
ganiseerd voor A en B-spe-
lers en spelers die geen li-
centie hebben. Een hogere li-
centie is te bemachtigen als 
men eerste wordt en of twee 
keer eindigt als tweede in de 
leeftijdsklasse. De juniorjon-
gens Levi en Jari Legdeur en 
Mathijs de Kremer kwamen 

niet in de finale. Roos Brief-
jes eindigde als eerste op 
het waarmee ze een B-licen-
tie kreeg. Door deze overwin-
ning kon ze de volgende dag 
meedoen met het B-ranglijst-
toernooi. Zus Sanne Briefjes, 
die al enige tijd de lijst aan-
voert van B-licenties houders 
in Nederland, had haar zin-
nen gezet op het behalen van 
een A-licentie zodat ze zich 
kan meten met de junioren-
top van Nederland. Door zon-
dag alle vijf poulewedstrijden 
winnend af te sluiten plaats-
te ze zich voor de vervolgron-

Castricum - FC Castricum 
leed in Alkmaar een even on-
nodige als dure nederlaag 
tegen concurrent Jong Hol-
land. De 3-1 betekent dat de 
Castricummers samen met 
vier andere teams gedeeld 
onderaan staan, maar met 
wel het beste doelsaldo. 

Jong Holland kwam na ruim 
een kwartier op 1-0 toen 
Mark Hondius alert reageer-
de na een mooie aanval over 
rechts. 
Hierna ontstond een gelijk 
opgaande strijd waarbij de 
Castricummers de beste kan-
sen hadden via Elario Zweet 
en Ernst Buijnsters, maar het 
lukte hen niet te scoren in het 
rumoerige laatste kwartier, 
waarin de verdediging van de 
Alkmaarders tegen drie gele 
kaarten opliep.
De tweede helft begon spec-
taculair met een prachtige 
redding van Danny Burger, 

die een harde kopbal uit de 
kruising tikte. Een minuut la-
ter was het toch 2-0. Een on-
gelukkige actie van Roy van 
Soest werd bestraft met zijn 
tweede gele (dus rode) kaart 
en een penalty die door aan-
voerder Chelbi Boujenoui 
werd benut. Hoewel de wed-
strijd eigenlijk was beslist, 
werd FC Castricum met tien 
man steeds sterker en Jong 
Holland kreeg het zwaar te 
verduren onder een spervuur 
van aanvallen met levensgro-
te kansen, die echter geen 
van allen resultaat oplever-
den. 

Vooral Elario Zweet was erg 
ongelukkig in de afronding, 
en toen bij een Alkmaarse 
counter invaller Alpay Alars-
lan voor 3-0 zorgde, was het 
pleit beslecht. In de aller-
laatste minuut mocht Elario 
Zweet via een penalty alsnog 
voor 3-1 zorgen, maar dat de 

Alkmaarder Thijs Vos voor zijn 
overtreding ook nog een ro-
de kaart kreeg was niet meer 
van belang, want direct hier-
na was het afgelopen. Zater-
dag staat de uitwedstrijd te-
gen Blauw Wit/Beursbengels 
op het programma.

de samen met zestien meis-
jes. Met geduldig schuif- en 
blokspel kon ze uiteindelijk 
de andere finalist Jessa Buij-
nink verslaan.

Dames CasRC winnen weer

Castricum - De dames van 
de Castricumse Rugby Club 
stonden zondag tegenover 
de vrouwelijke Nijmeegse 
rugbyformatie the  Wasps. De 
thuisclub wachtte de Castri-
cummers op om sportief re-
vanche te nemen op hun 
verlies van september. Daar 
werkten de Duinranders niet 

aan mee. In de eerste minuut 
was het meteen al raak. His-
ke Blom drukte een try tus-
sen de palen en die werd ge-
converteerd door Miriam v. 
Veen. Met fanatiek verdedi-
gen wisten de Wasps verdere 
score uit te stellen, maar te-
vergeefs. Sophie Touber, Lin-
de v.d. Velden, Sincerely Hor-

ne en Lotte Rendering rond-
den prima aanvallen af van 
het hartwerkende team. Met 
een tussenstand van 0-43 
werd meteen na het fluitsig-
naal voor het begin van de 
tweede helft, de trend van 
voor de rust voortgezet. Me-
rel van Velzen opende de 
score. Na een try van His-
ke drukte Martine Mooij al 
snel de volgende. Nu was er 
voor de Wasps geen houden 
meer aan. Een hele mooie 
try was de laatste toen Sop-
hie, na een lange rush getac-
kled werd en de toegesnel-
de voorwaartsen de bal over-
namen om de op snelheid 
inkomende driekwartlijn in 
te passen zodat winger Lot-
te Rendering haar tweede try 
van de wedstrijd kon druk-
ken. Eindstand 0-105 in Cas-
tricums voordeel.



Uitgeest - Er verzamelen 
zich dit jaar weer enge en 
angstaanjagende figuren bij 
Zwembad De Zien. Je kunt 
gillen bij een griezelfilm, je de 
stuipen op het lijf laten jagen 
in het doodenge spookhuis 
of je toekomst laten voorspel-
len bij de waarzegger. Durf jij 

het aan?
Scouting Uitgeest, het Zien-
house en Zwembad De Zien 
organiseren op zaterdag 28 
oktober voor alle kinderen uit 
de groepen 5 tot en met 8 het 
grote Halloweenfeest.
Tijdens de Halloween-avond 
is De Zien van 19 tot 21 uur 

open. Entree is €3,50 inclusief 
een glaasje mysterieuze to-
verdrank. En als speciale gast 
komt kinderboekenschrijfster 
Anita Boots uit Castricum 
griezelverhalen voorlezen uit 
haar boeken De Gekleurde 
Heks en Villa Zeldenrust.
Aanmelden vóór 26 okto-
ber via de website zwembad-
dezien.nl/activiteiten/hallo-
ween-in-de-zien. Alleen toe-
gang na inschrijving én… 
vol=vol! En neem gerust je 
ouders mee. Zij mogen gra-
tis naar binnen, er is ook voor 
hen lekkers in de kantine te 
verkrijgen.
Meer activiteiten van de Win-
terZien: Winterfair op 15 de-
cember en de Nieuwjaars-
duik. Voor informatie zie 
website www.zwembad-de-
zien.nl en/of de facebookpa-
gina.
Dus ook in de winter; tot 
Zien(s) bij Zwembad de Zien!

Activiteiten voor leden en klanten

Verbinden staat centraal 
in RaboWeek IJmond

IJmond - Als lid of klant van 
Rabobank IJmond bent u van 
harte uitgenodigd voor de 
activiteiten in de RaboWeek 
IJmond, die de bank van 26 
oktober tot en met 3 novem-
ber organiseert. Klanten en 
leden mogen hierbij een in-
troducé meenemen.
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. Ja-
kob Klompien, directievoor-
zitter: ‘De RaboWeek staat 
dit jaar in het teken van ver-
binden. Wij doen dat door le-
den met elkaar in contact te 
brengen, maar ook door ken-
nis te delen en ondernemen-
de klanten de kans te geven 
zichzelf te presenteren. Daar-
mee geven we invulling aan 
de coöperatieve kernwaar-
den van de Rabobank, waar-
in verbinden een belangrijke 
plaats neemt.’
De RaboWeek IJmond start 
op donderdag 26 oktober 

met een Game-event voor 
jongeren in het Rabobank 
IJmond Stadion met online 
helden Yarasky en HetGame-
Portaal. Maandag 30 oktober 
staat in het teken van circu-
laire economie en alles wat 
daarmee verband houdt. Het 
event vindt plaats op Land-
goed Duin & Kruidberg met 
gastspreker Herman Wijf-
fels, top-econoom en voor-
malig bestuursvoorzitter van 
de Rabobank. Dinsdag 31 
oktober staat het Fashion & 
Food Event op het program-
ma: een heerlijke avond in 
de A9 Studio’s vol muziek, 
dans, fashion en diverse hap-
jes uit de regio. Woensdag 1 
november draait alles om vi-
taliteit en duurzaamheid tij-
dens ‘De vitale derde helft’ 
met Wilfred Genee in het Ra-
bobank IJmond Stadion. Op 
woensdagmiddag 1 en vrij-
dagavond 3 november vindt 
traditiegetrouw een gezellige 
middag en avond voor seni-
oren plaats in het Kennemer 
Theater en het Thalia Theater.

Het volledige programma 
vindt u op www.rabobank.nl/
ijmond. Hier kunt u zich ook 
aanmelden voor de activi-
teiten. Hulp nodig? Bel dan 
(023) 513 35 00.

Vrouwen van Nu
Uitgeest - Vrouwen van Nu Uitgeest 
heeft de heer René Valensa uitgenodigd 
op donderdag 19 oktober. 
Hij geeft een lezing over de geschiede-
nis van de Joden in Amsterdam van 1800 
tot heden.
Een korte inleiding gaat over de komst 
van de Joden naar de stad. De toehoor-
ders verkennen de Jodenbuurt aan de 
hand van beelden. Niet alleen de rijke 
Joden, weeshuizen en theaters worden 
getoond maar ook de arme vroegere Jo-
denbuurt. 
Hierbij wordt niet het religieuze maar het 
sociale leven belicht.
De bijeenkomst is in dorpscentrum De 
Zwaan, zaal open 19.30 uur.De lezing be-
gint om 20.00 uur. Niet leden zijn ook van 
harte welkom, zij betalen 5 euro entree 
met koffie of thee.

Unitas Uitgeest 
ook voor peuters

Uitgeest - Unitas Uitgeest 
biedt in Sporthal de Zien be-
wegingslessen aan voor en 
met (groot)ouders met peu-
ters. Elke woensdagmorgen 
van 9 tot 10 uur en van 10 
tot 11 uur voor peuters van 
1,5 tot 4 jaar samen bewe-
gen met de oppas of met ou-
ders. Er wordt aandacht be-
steed aan klimmen, klaute-

ren, zwaaien, springen en 
schommelen op en aan di-
verse toestellen en matten. 
Zo wordt de motoriek geprik-
keld en samen gespeeld, ook 
op muziek.

U mag vrijblijvend een proef-
les mee komen doen onder 
leiding van juf Erna. Kijk op 
www.unitasuitgeest.nl.
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FC Uitgeest strijdvaardig verliezer

Uitgeest - Het is de 87e mi-
nuut. Eén nul achter. Nog 
drie minuten op de klok, mis-
schien vijf, als hij zich met 
zijn stevig postuur in de rich-
ting van het vijandelijk straf-
schopgebied beweegt, het 
eigen doel is nu leeg. Als de 
keeper van ADO Den Haag 
het kon waarom hij dan niet. 
Dromen van het ene moment 
dat hem voor eeuwig in de 
geschiedenisboeken van FC 
Uitgeest zou plaatsen. Een 
hevige scrummage voor het 
doel van de thuisploeg, de 
bal die als in een flipperkast 
heen en weer springt maar 
niet goed wil vallen voor de 
voeten van een Uitgeester. 
Ook niet voor die van hem, 
Sven Koning. De teleurstel-
ling is zichtbaar na het laat-
ste fluitsignaal van de goed 
leidende scheidsrechter Oos-
terlaken, bij hem en een team 
dat zich de hele tweede helft 
in het zweet had gewerkt om 
een sullig opgelopen achter-
stand weg te werken.
FC Uitgeest startte zonder de 
afwezige Emiel Sinnige (voor 
hem speelde Tomas Duijn) 
en met Mike Adrichem in 
de spits voor Jordy Duijn. De 
wedstrijd is amper begon-
nen, de vele toeschouwers 
hebben zich net een plaats-
je in de zon en langs de lijn 
veroverd, als er in de verde-
diging van FC Uitgeest heel 
ongelukkig wordt gerea-

geerd op een dieptepass van 
uitblinker en aanvoerder van 
Fortuna Milan Klopper. Spits 
van dienst Heijnis zegt dank 
je wel en scoort beheerst. 
1-0.
Het was de opmaat voor een 
sterke fase van de thuisploeg 
die in alle opzichten liet zien 
dat de ongeslagen status niet 
op toeval berustte. Met slim 
tussen de linies opererende 
spelers als Klopper en van 
den Heuvel en agressief  ja-
gende middenvelders wer-
den de gasten uit Uitgeest 
flink met hun rug tegen de 
muur gezet. Pas in het laatste 
gedeelte van de eerste helft 
slaagde FCU er in om zich 
enigszins onder de druk van-
daan te voetballen.
Gelukkig werd die lijn in de 
tweede helft voortgezet. Nu 
was FC Uitgeest de over-
heersende partij maar de 
verdiende gelijkmaker wilde 
maar niet vallen. Vooral kee-
per Bakker onderscheidde 
zich in die fase met een aan-
tal sterke reddingen op inzet-
ten van Mike Olgers en Mike 
Adrichem.
Het dichtst bij een treffer 
was FCU in de 88e minuut 
toen keeper Bakker de bal 
bij een hoge voorzet uit zijn 
handen liet vallen. De daar-
uit voortvloeiende goal werd 
echter om onduidelijke rede-
nen afgekeurd. Zelfs de im-
posante gestalte van kee-

per Sven Koning bracht For-
tuna Wormerveer daarna niet 
meer van zijn stuk. Het was 
en bleef 1-0 en daar moch-
ten de gastheren maar wat 
blij mee zijn.
FC Uitgeest mag ondanks de 
nederlaag toch tevreden zijn. 
Met het vandaag, tegen een 
sterk Fortuna Womerveer, 
vertoonde spel en getoonde 
inzet kan het niet anders of er 
gaan nog veel punten gepakt 
worden. (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Koning, 
T.Duijn, Vrouwe, Groen, 
Hopman, Olgers, Smit 
(73e J.Duijn), Putter, Brou-
wer (80e Dijkkamp), Mur-
zo (64e Bilal), Adrichem.

Vorige week is er iets mis gegaan met de tekst over de 
Bakkum en Krookspeler van de thuiswedstrijd tegen vv As-
sendelft, waarvoor excuses. De eer viel deze wedstrijd ten 
deel aan Tinus Putter, hier op de foto samen met de spon-
sor van de wedstrijdbal Peter de Groot. En niet, zoals in de 
tekst vermeld stond, Jeffrey Toebes. Tinus verdiende de ti-
tel vanwege zijn snelle verplaatsingen in het veld. Het oor-
deel van de jury: ‘In het voetbal kom je nog weleens de term 
“vuile meters” maken tegen. Voetballen zonder bal, snelle 
verplaatsingen in het veld. Niet altijd bedoeld om de bal te 
ontvangen maar om de ruimte dicht te lopen, rugdekking te 
geven of de bal te onderscheppen. Dergelijk spel onttrekt 
zich vaak aan het oog van de toeschouwer omdat deze de 
bal volgt maar voor een team zijn zulke spelers onmisbaar. 
Wij hebben Tinus Putter.’

Foutje.....

FC Uitgeest Vrouwen 1 wint in Velsen
Uitgeest - Zondag moest 
Uitgeest VR1 op bezoek bij 
rkvv Velsen VR4. Een wed-
strijd die met de nodi-
ge vraagtekens begon. Was 
het niet de verstopte kleed-
kamer, dan was het wel het 
ontbreken van een dug-out 
of bankje langs het veld. Dit 
weerhield Uitgeest niet om, 
in een nieuwe opstelling, vol 
goede moed aan de wed-
strijd te beginnen. Het zon-
netje was gaan schijnen, dus 
het gras was snel droog en 
bood zitplaats. 
Velsen begon evenals Uit-
geest sterk aan deze wed-
strijd. Beide teams beschik-
te over goede spelers, zowel 
in de aanval als verdediging. 
Waarbij de vraag opkwam of 
dit wel echt de speelsters van 
het vierde van Velsen waren.. 
Zonder hier teveel over te 
mopperen, deed Uitgeest via 
Lotte Smit het eerst iets aan 
de tussenstand, 0-1. Hierop 
volgde een zeer vermakelij-
ke en spannende wedstrijd 

om te zien. Beide teams kwa-
men sterk op, maakte mooie 
acties, maar vonden het net 
niet. Invalster Janouk Schol-
ten liet zien dat zij ook het ni-
veau van de senioren goed 
aankon door sterk en slim 
verdedigend werk. 
Nadat Velsen een paar keer 
heel gevaarlijk voor het doel 
van Uitgeest kwam, maar niet 
wist te scoren, deed Daniëlle 
Kortekaas in de 80e minuut 
Velsen definitief de das om, 
0-2. Hiermee was de wed-
strijd beslist. 
Waar er heel kritisch werd 
gekeken naar de wedstrijd, 
zag de trainer zijn dames als 
een hecht team spelen. Al-
le dames werkten hard en 
probeerde gemaakte fouten 
meteen te herstellen, waarbij 
de druk steeds op de tegen-
stander werd gezet. 

Woman of the Match: Da-
nique van Weelden
Voor de tweede keer al dit 
seizoen. Door een paar mooie 

reddingen, goed uitkomen en 
te anticiperen op het spel van 
de tegenstander, heeft zij Uit-
geest in de wedstrijd gehou-
den en geen tegengoals hoe-
ven incasseren. 
Zelfs na een knietje tegen 
haar hoofd, bleef zij fantas-
tisch keepen. Klasse! (Rinal-
do Isselt)

Zaterdag 21 oktober 
Jongens:
FC Uitgeest JO6 Trainingsgroep. 09:00
FC Uitgeest JO7-WK Minipupillen 08:45
DSS JO8-7-FC Uitgeest JO8-3 09:30
FC Uitgeest JO10-1-Meer De  sv. JO10-1 09:15
AFC 34 JO10-4-FC Uitgeest JO10-4 09:00
FC Uitgeest JO12-1-Sporting Krommenie JO12-2 09:00
Limmen JO13-2-FC Uitgeest JO13-3 11:00
Westzaan JO13-2-FC Uitgeest JO13-5 10:00
FC Uitgeest JO15-1-EDO hfc JO15-1 12:30
Hoofddorp s.v. JO15-4-FC Uitgeest JO15-3 11:30
Schoten  vv. JO17-1-FC Uitgeest JO17-2 12:45
Jong Holland JO17-2-FC Uitgeest JO17-3 10:00
Hillegom sv JO17-3-FC Uitgeest JO17-4 13:00
FC Uitgeest JO19-2 ZO-WV-HEDW JO19-3 10:30

G-team

Meisjes:
Jong Holland MO13-1-FC Uitgeest MO13-1 10:00
FC Uitgeest MO15-1-
Fortuna Wormerveer sv MO15-1 12:15
FC Uitgeest MO15-2-Limmen MO15-1 10:30
Egmondia MO19-1-FC Uitgeest MO19-1 12:45

Zondag 22 oktober 
Senioren:
FC Uitgeest 1 -Zeeburgia  avv 1 14:00
SDO 2-FC Uitgeest 2  11:00
FC Uitgeest 5 -Velsen  Rkvv 6 12:00
Limmen 4-FC Uitgeest 7  11:00
Koedijk 10-FC Uitgeest 9  12:00
FC Uitgeest 11 -Vitesse 22 10 10:00

Jongens
ZSGOWMS JO19-1-FC Uitgeest JO19-1 11:30

Sven Koning
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Uitgeest - Afgelopen woens-
dag werd ik op mijn schou-
der getikt, door Herman van 
Sambeek, en daarna op mijn 
vingers. In het verslag van 
vorige week stond een zin 
waarin voorkwam ‘… wordt 
je door al die rekenarij …’. En, 
aldus Herman, ‘wordt’ moet 
hier geschreven worden zón-
der ‘t’. Hij had gelijk. Ik pro-
beerde het nog te gooien op 
een ‘typo’ (dikke vingers, u 
weet wel) maar de ‘d’ en de ‘t’ 
liggen op het toetsenbord net 
iets te ver uit elkaar. Geen ex-
cuus dus, gewoon een fout-
je, dat pas na 4 dagen werd 
gecorrigeerd, waarvoor ove-
rigens ‘dzieki’. Bij bridgen ligt 
dat anders. Ik maakte een 
foutje, niets menselijks is 
mij vreemd (maar dat wist u 
dus al), en dat werd aan ta-
fel door de tegenpartij di-
rect en keurig bridgetech-
nisch gecorrigeerd. Ik bood 
2 ruiten, bedoeld als transfer 
voor harten, maar mijn maat 
meende (hij had gelijk) dat 
ik echte ruitens had, en pas-
te. En de tegenpartij, met vé-
él ruitens, paste ook. Resul-
taat: Nul! Voor ons, wel te 

verstaan. En daar gaat het 
om bij bridge. Als je met je 
maat goede afspraken hebt, 
die je ook trouw nakomt, dan 
vermijd (zonder ‘t’) je daar-
mee fouten, en voorkom je 
nul-scores. En van de andere 
kant, kom je erachter dat de 
tegenpartij een foutje maakt, 
dan moet je daar ook direct 
van profiteren, door, zoals in 
het voorbeeld hierboven, niet 
nog een keer te gaan dou-
bleren, maar door te pas-
sen. Dat zal ze leren! En zo is 
het natuurlijk ook. Hieronder 
ziet u de namen van de brid-
gers die ongetwijfeld afgelo-
pen woensdag weinig fouten 
hebben gemaakt (of er afge-
lopen weken juist veel van 
hebben geleerd). En opval-
lend, zowel in de A-lijn als in 
de D-lijn zien wij op de eerste 
plaats een De Ruyter. Petra in 
de D, met partner Lia Hen-
drikse, scoort ruim 57%, maar 
Ed, met maat Siem Wijte, gaat 
daar overheen met een roy-
ale 63%. Hoeveel zouden zij 
wel niet scoren als zij samen 
zouden spelen? Neem een 
voorbeeld aan Toos Schalk 
die met partner Jaap in de C-

        Bridgenieuws
lijn mooi scoort met een dik-
ke 58%. De dagprijs in de E-
lijn gaat naar Joke Jacobs-
Jaap Zonneveld, met bij-
na 60%, en de hoogste sco-
re van de avond is, hij werd 
niet opgepiept, voor Theo 
Huising-Pieter Andringa, met 
bijna 66%.

De uitslagen:
A-lijn: 1 Ed de Ruyter-Siem 
Wijte 63,33%; 2 Klaas de 
Groot-Peter Kossen 60,00%; 
3 Fred van Andel-Eric Mole-
naar 54,58%.
B-lijn: 1 Theo Huising-Pie-
ter Andringa 65,83%; 2 Mil-
ja van den Booren-Jean-
ne Admiraal 57,92%; 3 Henk 
Graafsma-Theo Vijn 55,42% 
3 Riet Schafgans-Leo Tromp 
55,42%.
C-lijn: 1 Toos Schalk-Jaap 
Schalk 58,33%; 2 Henk 
Groen-Herman van Sambeek 
54,17%; 3 Tineke Eijking-Aad 
Stuijt 53,47%.
D-lijn: 1 Lia Hendrikse-Pe-
tra de Ruyter 57,64%; 1 Ria 
Beerens-Riet Meyer 57,64%; 
3 Jan van den Booren-Eddy 
Jansen 56,25%.
E-lijn: 1 Joke Jacobs-Jaap 
Zonneveld 59,72%; 2 Tineke 
de Groot-Siebren Graafsma 
57,64%; 3 Hans Eijking-Ton de 
Groot 52,78%. (Paul Wijte)

Cursus Bic-pen tekenen 
en mixed media

Uitgeest - Je kent het mis-
schien wel: tijdens een te-
lefoongesprek teken je wat 
met je pen op een krant die 
voor je ligt. Er onstaan al-
lerlei patronen of er doemt 
iets herkenbaars op het pa-
pier. Beeldend kunstenaar El-
len van Putten uit Beverwijk 
heeft van dit „doodlen“ zoals 
het ook wordt genoemd, een 
kunst gemaakt. Jarenlang te-
kende ze dagelijks op de-
ze manier de kranten vol met 
de welbekende Bic-pen, met 
diverse exposities door heel 
Nederland en België als re-
sultaat. 

Van Putten wil graag haar 
vaardigheden en kennis over-
dragen aan geïnteresseerden 
in deze heerlijke ongedwon-
gen techniek. Met gebruik-
making van mooi oud papier, 
boodschappenbriefjes, klei-
ne notities, of zelfs het ou-
de huiswerk van je kind kun 
je de meest waardevolle te-
keningen maken. Inspiratie 
haal je uit het dagelijkse le-
ven, de natuur of van een kop 
uit de krant. 

Van Putten laat zien hoe je 
een eenvoudige pen kunt ge-
bruiken om de mooiste te-
keningen te maken. De eer-
ste cursus van 6 lessen is nog 
gaande maar er staan inmid-
dels nieuwe cursussen op het 
programma van De Nieuwe 
Kuil in Uitgeest.
Wegens grote belangstelling 
is er een extra cursus inge-
pland op maandagmiddag 30 
oktober. Ook vanaf woens-
dagavond 10 januari zal er 
weer een reeks van 6 lessen 
gegeven worden. 

Deze cursus is door individu-
ele begeleiding geschikt voor 
zowel beginnende tekenaars 
als gevorderden. Starters zul-
len tijdens de eerste les op de 
hoogte gebracht worden van 
deze fijne techniek. 
Aanmelden kan door een be-
richtje te sturen naar ellen-
vanputten@kpnmail.nl.

Kijk voor meer informatie op 
de website van De Nieuwe 
Kuil: www.denieuwekuil.nl of 
de website van Van Putten: 
www.ellenvanputten.com.

AMO-buitendeurcollecte 
voor Burkina Faso

Uitgeest - Komende zondag 
collecteert de AMO-groep in 
het kader van Wereldmissie-
zondag voor Missio. Dit jaar  
staat centraal Afrika en in het 
bijzonder Burkino Faso cen-
traal.
Het voormalige Opper-Volta 
veranderde in 1984 zijn naam 
in Burkina Faso tijdens het 
bewind van president San-
kara. De naam van het land 

en zijn inwoners is samenge-
steld uit de talen van de drie 
grootste bevolkingsgroepen.
‘Burkina’ is Moré voor ‘op-
rechte mensen’ en ‘Faso’ is 
Dioula voor ‘land’. De inwo-
ners van Burkina Faso he-
ten Burkinabé. De ‘bé’ komt 
uit het Fulfulde en wordt ge-
bruikt in woorden die iets 
zeggen over iemands af-
stamming.

Projecten
Missio Pauselijke Missiewer-
ken zal in de Wereldmissie-
maand aandacht besteden 
aan drie projecten van de ka-
tholieke kerk in Burkina Faso. 
Gedwongen huwelijken zijn 
een veel voorkomend ver-
schijnsel. Meisjes die hier-
voor wegvluchten worden 
opgevangen door zusters en 
door gezinnen van catechis-
ten. 

Daarnaast vraagt men uw 
aandacht voor het probleem 
van de hekserij. Met name 
oudere vrouwen worden van 
hekserij beschuldigd en uit 
de gemeenschap gestoten. 
Een derde project richt zich 
op kinderen en jongeren die 
hun geluk beproeven in de il-
legale goudmijnbouw, in ge-
vaarlijke omstandigheden.

De collecte vindt na afloop 
van de H. Mis in de RK-
kerk plaats. Uiteraard is het 
ook mogelijk om een bijdra-
ge over te maken op het re-
keningnummer van de AMO: 
IBAN NL 12 RABO 01521 
01.950 ovv ‘Missio’. Meer in-
formatie over Missio en de 
collecte kunt u vinden op 
www.missio.nl.

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

Vieringen in 
O.L.Vrouwe Geboorte

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen de komende dagen 
gepland:

Woensdag 18 oktober: 19.00 
uur H. Eucharistieviering in 
de kapel.

Vrijdag 20 oktober: 19.00 uur 
Woord en Communieviering 
in Geesterheem.  
Zaterdag 21 oktober: geen 
viering.
Zondag 22 oktober: 09.00 uur 
H. Eucharistieviering m.m.v. 
Laus Deo en 19.00 uur rozen-
kransgebed in de kapel.
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Ophaaldata gft-afval
In week 43 worden het gft-afval en het pmd opgehaald. 
De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 23 oktober; wijk 2, dinsdag 24 oktober; 
wijk 3, woensdag 25 oktober; wijk 4, donderdag 26 oktober; 
wijk 5, vrijdag 27 oktober.
Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de afvalkalender 
via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval). 

De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op 
donderdag 19 oktober 2017. De bijeenkomst in de raadzaal begint om 
20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende onderwer-
pen:
- Ontwikkelkaders herontwikkeling Erfgoedpark De Hoop 
- Voorbereidingskrediet herinrichting Meldijk, Sluisbuurt en Langebuurt 
- Investeringskrediet reconstructie De Koog
Voor de complete agenda: raadpleeg het Raadsinformatiesysteem, via 
de homepage van www.uitgeest.nl

Vergadering gemeenteraad

BURGERLIJKE STAND
GEBOREN 
Mats Gorter, zoon van S.F. Gorter 
en A.H.M. Beentjes
OVERLEDEN 
P.J. Arntz, 48 jaar

NATURALISATIE
Sinds 14 september is de van oor-
sprong Russische Ekaterina Kalinayte 
officieel Nederlandse. Na onderteke-
ning van de Verklaring van Verbon-
denheid verraste burgemeester Wen-
dy Verkleij haar met een boeket bloe-

De gemeente Uitgeest publiceert de bekendmakingen van vergunning-
aanvragen, verleende vergunningen etc. sinds enige jaren op de over-
heidswebsite www.officielebekendmakingen.nl. Publicatie op deze web-
site is verplicht voor alle gemeenten, provincies, waterschappen etc. Wie 
op de hoogte wil blijven van nieuwe bekendmakingen kan regelmatig 
naar deze website gaan, maar nog handiger is het om zich per e-mail te 
laten informeren als er nieuws te melden is.
Ga voor die attenderingsfunctie naar: https://zoek.officielebekendmakin-
gen.nl. Rechts bovenaan op de startpagina vindt u: Acties. In de vijfde re-
gel daaronder kunt u zich registreren met uw e-mailadres en een zelf ge-
kozen wachtwoord. Vervolgens kunt u gebruikmaken van de service om 
in het vervolg per e-mail geattendeerd te worden op nieuwe regelgeving, 
vergunningaanvragen, verleende vergunningen etc. Dat kan per gemeen-
te, maar desgewenst ook alleen voor het postcodegebied van uw keuze.
Wilt u na verloop van tijd het zoekgebied wijzigen of wilt u geen e-mails 
meer ontvangen? Via de startpagina kunt u met uw e-mailadres en wacht-
woord inloggen en uw zoekvragen aanpassen of helemaal verwijderen. 

Nieuwe vergunningaanvragen?

De gemeenteraad behandelt donderdagavond 19 oktober 2017 het 
voorstel om de uitgangspunten vast te stellen voor de ontwikkelka-
ders voor de herontwikkeling van Erfgoedpark De Hoop. Deze ontwik-
kelkaders zijn door het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
(RAUM) opgesteld op basis van participatiebijeenkomsten eind 2016 
met omwonenden en belanghebbenden en raads- en commissieleden. 
Daarnaast stelt het college de raad voor om € 27.000,- uit te trekken 
voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het erfgoed-
park. Dat bestemmingsplan zou globaler moeten worden dan het hui-
dige. Het uitgangspunt is dat alleen de bouwvlakken uit het huidi-
ge bestemmingplan ingevuld worden. In het nieuwe globale bestem-
mingsplan worden meer functies mogelijk gemaakt. De gebruiksmoge-
lijkheden van het erfgoedpark worden hierdoor ruimer.
Met deze voorstellen beoogt het college aan ondernemers straks in 
een vroeg stadium inzichtelijk te maken welke ontwikkelingen in het 
gebied mogelijk zijn.
Door zelf het initiatief te nemen om het bestemmingsplan op te stel-
len wil het college duidelijkheid scheppen voor het RAUM en initiatief-
nemers en een nieuwe impuls geven aan  de ontwikkeling van het erf-
goedpark. Dat is des te meer geboden nu duidelijk is geworden  dat 
het bestuur van de Stichting Cornelis Corneliszoon heeft besloten om 
niet verder te gaan met zijn plannen op het erfgoedpark en dat de mo-
gelijkheden voor een volledig maatschappelijke invulling van het erf-
goedpark beperkt zijn.

Uitgeest geeft Erfgoedpark 
een nieuwe start

Het Uitgeestermeer, met op de achtergrond molen de Jonge Leeuw en de opstallen 
van het erfgoedpark (foto: gemeente Uitgeest).

De gemeente Uitgeest gaat samen met de andere gemeenten in de regio 
Alkmaar en sociaal ondernemers een impuls geven aan het sociaal ver-
antwoord zaken doen. Concreet betekent dat dat we samen het sociaal 
ondernemerschap meer op de kaart gaan zetten, kennis en ervaringen 
beter delen en voorrang geven aan het inkopen van diensten bij sociaal 
ondernemers. Dat is een eerste stap nadat vorig jaar 32 gemeenten het 
belang van sociaal verantwoord ondernemen onderstreepten. Zij stelden 
dat een betere kennisuitwisseling nodig was, net als het vormen van een 
nauw netwerk met en tussen sociale ondernemingen. 
Sociale ondernemingen kunnen bijdragen aan het oplossen van maat-
schappelijke vraagstukken; gemeenten op hun beurt kunnen via hun be-
leid (en de uitvoering ervan) op het terrein van duurzaamheid, circulaire 
economie en arbeidsparticipatie ruimte bieden aan sociaal ondernemers. 
De gemeenten in de regio Alkmaar werken daarin samen met de Social 
Impact Factory en Sinzer. 

In actie 
Het regionale initiatief moet onder andere leiden tot een digitale markt-
plaats waar sociaal ondernemers zich presenteren, zodat zij beter gevon-
den worden.  
Ten tweede gaan de gemeenten hun inkoopkaders zó aanpassen dat zij 
bij externe opdrachten voorrang kunnen geven aan sociale ondernemin-
gen uit de regio. Bedrijven waarbij de gemeenten inkopen, kunnen dan 
eenvoudiger voldoen aan hun doelstellingen voor maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen (MVO) voldoen. Daarvoor is het ook belangrijk dat 
de impact van sociale ondernemingen goed meetbaar wordt gemaakt. 
Ten derde gaan gemeenten bij voorkeur producten en diensten afnemen 
van sociale ondernemers. 

In de praktijk 
Hoe de maatregelen er in de praktijk uit moeten komen zien, wordt nu 
uitgewerkt en vastgelegd in een Plan van Aanpak, dat dit nog najaar ge-
reed moet zijn. 
Meer weten? Of interesse om als sociaal ondernemer aan te haken? Neem 
contact op met Bram Verrips, via tel. 14 0251.

Aan de slag met sociaal ondernemen 

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

Openingstijden

men. Mevrouw Kalinayte behoudt 
ook de Russische nationaliteit (foto: 
gemeente Uitgeest).
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