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Allerzielenviering 2015
Uitgeest - de R.K. Parochie 
in Uitgeest verzorgt ook dit 
jaar weer de allerzielenvie-
ring op maandagavond 2 no-
vember in de kerk Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt. De viering be-
gint om 19.00 uur. De zang 
wordt verzorgd door het koor 
Laus Deo.
Overal in de wereld geden-
ken nabestaanden op 2 no-
vember hun geliefde(n) over-
ledenen; deze dag wordt Al-
lerzielen genoemd. Tijdens 
de viering van Allerzielen in 
de kerk in Uitgeest worden in 
het bijzonder de namen op-
genoemd van de overlede-
nen van het afgelopen jaar. 
Bij iedere naam wordt een 
nagedachteniskaars aange-
stoken, die na afl oop door de 
familie mag worden meege-
nomen. Tevens krijgen alle 
nabestaanden een gedach-
teniskaartje.
Na de viering krijgen alle 
aanwezigen een brandende 

kaars en lopen zij in lichtpro-
cessie naar het kerkhof; dit 
maakt al jarenlang veel in-
druk op iedereen. 
De priester zal dan ook de 
graven en urnen zegenen.
Na afl oop kan er worden na-
gepraat in de Klop onder het 
genot van een kopje koffi e of 
thee.
De leden van de Rafaëlgroep 
zijn dan ook aanwezig.

‘Zelfstandig in Uitgeest’
Fotoserie Yvonne Mul 

in gemeentehuis
Uitgeest - In de hal van het 
gemeentehuis opent wet-
houder Wil Spaanderman 
vanavond een foto-exposi-
tie van Yvonne Mul. Zij por-
tretteerde 14 Uitgeestse on-
dernemers. De expositie is te 
bezichtigen tot en met 18 de-
cember en iedereen is van-
avond welkom bij de feeste-
lijke opening om 20.00 uur.
Blijft Uitgeest wel of niet zelf-
standig? Deze discussie in-
spireerde fotograaf Yvonne 
Mul uit Uitgeest tot het ma-
ken van de fotoserie ‘Zelf-
standig in Uitgeest’. Yvonne 
portretteerde én interview-
de 14 winkeliers uit Uitgeest. 
Zelfstandig ondernemers die 
hier, soms al generaties lang, 
werken en wonen.  

De serie is vorig jaar weke-
lijks gepubliceerd in deze 
krant en leverde, juist naar 
de winkeliers, veel aandacht 
en positieve reacties op.
De foto’s zijn afgedrukt op 
canvaspanelen en hebben 
een afmeting van 60 x 60 cm.
De bijbehorende interviews 
zijn gebundeld in een map, 
die tijdens de expositie in het 
gemeentehuis is in te kijken.
Voor meer informatie over de 
fotografe zie www.yvonne-
mulfotografi e.nl.

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD
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R   aadslid 
aan het wooRd

Jan Dubelaar
Aan mij de eer om als eerste 
raadslid een stukje te schrij-
ven voor deze krant. Mijn 
naam is Jan Dubelaar en ik zit 
al vele jaren voor Progressief 
Uitgeest  in de gemeenteraad. 
Behalve vier raadsleden levert 
PU ook nu weer een wethou-
der. Op dit moment is dit Jan 
Schouten die o.a. Grondge-
biedzaken in zijn portefeuille 
heeft. Dit jaar worden belang-
rijke beslissingen genomen. 
Na vele jaren praten is einde-
lijk besloten tot de aanleg van 
een tweede hockeyveld, waar-
bij geen groen in de Castri-
cummerpolder  wordt opgeof-
ferd. Ook is besloten om in het 
oude dorp een nieuwe school 
te bouwen. PU heeft met een 
motie wel kunnen bereiken 
dat er een schoolgebouw in 
de Koog blijft gehandhaafd tot 
minimaal 2030.
 
Daarnaast zijn het zwembad 
en de bibliotheek, dankzij de 
grote inzet van vrijwilligers, 
voor Uitgeest behouden ge-
bleven. Met nog een aantal 
ingrijpende ontwikkelingen in 
het vooruitzicht, o.a. het op-
stelterrein voor treinen en de 
verbinding  A8-A9, maakt de 
gemeente Uitgeest een boei-
ende periode mee.  Het maakt 
het raadswerk er niet altijd 
eenvoudiger op. Het belang 
van ons mooie dorp staat voor 
mij echter voorop.  

Aangeboden door gemeente
‘Dankjewelactiviteiten’ 

voor vrijwilligers
Uitgeest - Vrijwilligers die 
actief zijn in Uitgeest kunnen 
gratis deelnemen aan boei-
ende workshops,  aan spran-
kelende wandelingen en een 
optreden bijwonen. Onder 
het motto ‘Vrijwilligers Be-
dankt’ worden de activitei-
ten door de gemeente Uit-
geest aangeboden in de peri-
ode van 15 tot en met 22 no-
vember. 
Een blik op het programma 
‘Vrijwilligers Bedankt’:

Uniek optreden en inkijkje 
Kooghuis in Uitgeest

Op zondag 15 november van 
14.00 uur tot 16.00 uur kan in 
Het Kooghuis aan de Provin-
ciale weg 3, een voorstelling 
bijgwoond worden in boe-
rensfeer met muzikale omlijs-
ting. Op zal treden conferen-
cier Dick Groot. Na het optre-
den zal Truus Terra van Het 
Kooghuis u het een en ander 
vertellen over de geschiede-
nis van de boerderij en u het 
melkveebedrijf laten zien.

Herfstdecoratieworkshop 
in ’t Stokpaardje 

Op woensdag 18 november 
van 13.30 tot 16.00 uur kan 

deelgenomen worden aan 
een Herfstdecoratiework-
shop in ’t Stokpaardje (zie 
foto) De creatieve workshop 
wordt verzorgd door bloemis-
ten van Mem’s Atelier. Koffie/
thee en taart ontbreken niet 
tijdens de workshop.           
                               
Workshop Percussie in 
Dorpshuis De Zwaan 
Op zaterdag 21 november 
van 10.00 tot 12.00 uur kan 
een meeslepende muzikale 
percussieworkshop gevolgd 
worden, waarvoor geen er-
varing nodig is. Docent Mark 
van der Werf voert u mee op 
de ritmische geluiden van 
Djembe’s, Congo’s en ande-
re trommels en leert u in kor-
te tijd de benodigde tech-
nieken. In de pauze kan van 
koffie/thee en taart genoten 
worden.

Wandel door de historie 
van Uitgeest 
Op zaterdag 21 november 
van 10.30 tot 12.30 uur vertelt 
gids Greetje Plaisier van Oud 
Uitgeest vrijwilligers over 
de interessante historische 
plaatsen en panden die Uit-
geest rijk is. Alvorens op pad 

te gaan bezichtigt u het Reg-
thuys. Bij bistro ‘t Schippers-
rijk eindigt de wandeling en 
wordt u getrakteerd op kof-
fie/thee/fris en taart mét uit-
zicht op het Uitgeestermeer. 

Natuurwandeling: genie-
ten van polder, bos en 
moeras rondom Uitgeest
Op zondag 22 november van 
13.30 tot 16.30 uur neemt 
gids Edwin Kapitein, natuur-
beheerder bij Carex Ecolo-
gisch Beheer, u mee voor een 
prachtige tocht van 2,5 uur 
langs de Crommenije. Edwin 
vertelt over de ontstaansge-
schiedenis van dit stukje oer-
IJ en over de vele soorten 
planten en dieren die in dit 
rijke natuurgebied voorko-
men. De excursie wordt afge-
sloten met koffie/thee/fris en 
taart in Fort Krommeniedijk. 
Aanmelden: telefonisch, per 
mail of via de site.

De organisatie van ‘Vrijwilli-
gers Bedankt’ in Uitgeest is 
in handen van Welzijn Cas-
tricum. Programmaboekjes 
voor ‘Vrijwilligers Bedankt’ 
met een aanmeldformulier 
zijn onder meer in het ge-
meentehuis, bij De Zwaan, in 
de bibliotheek en bij de su-
permarkten te vinden. 
Op de website van www.wel-
zijncastricum.nl (rode but-
ton: Aanmelden voor Vrijwilli-
gers Bedankt Uitgeest) vindt 
u eveneens het exacte pro-
gramma. 
U kunt zich daar ook inschrij-
ven. Telefonisch aanmelden 
kan ook bij Welzijn Castri-
cum, telefoonnummer 0251 
65 65 62. 
Wilt u uw aanmelding liever 
mailen, stuurt u dan een be-
richt naar info@welzijncas-
tricum.nl onder vermelding 
van ‘Vrijwilligers Bedankt Uit-
geest’. 

Het adres van Welzijn Castri-
cum is: Ontmoetingscentrum 
Geesterhage, Geesterduin-
weg 5, Castricum. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 9 
november!

Uitgeest - In de nacht van 
vrijdag 23 op zaterdag 24 ok-
tober werd tussen 00.15 en 
02.00 uur de voorruit van een 
op de J.E. de Witstraat ge-
parkeerde personenauto ver-
nield.

Voorruit 
personenauto 

vernield

Informatiebijeenkomst over Vormsel
Uitgeest - Kapelaan Mario 
Agius van de roomskatho-
lieke kerk in Uitgeest heeft 
in de weken voor de herfst-
vakantie de verschillende ba-
sisscholen bezocht. Hij heeft 
aan de kinderen van groep 
acht verteld over het vorm-
sel. Alle kinderen uit groep 8 
kunnen dit schooljaar deel-
nemen aan de vormselvoor-
bereiding van de parochie. 
Er is een boeiend programma 
voor de kinderen ontwikkeld 
en op zaterdag 11 juni 2016 

worden de vormelingen van 
de regio Castricum, Heems-
kerk en Uitgeest door de bis-
schop gevormd in de paro-
chiekerk van Uitgeest.
Begonnen wordt op donder-
dag 5 november, in de pas-
torie, met een informatiebij-
eenkomst voor de kinderen 
en hun ouders. De avond be-
gint om 20.00 uur en duurt 
een uurtje. 
Op deze avond krijgen de 
aanwezigen veel informa-
tie. Ook ontvangt men het in-

schrijfformulier. 
De eerste bijeenkomst voor 
de kinderen is op donderdag 
26 november in de pastorie 
en begint om19.30 uur.

Men stelt het op prijs als u 
zich van tevoren aanmeldt 
voor deze avond. Dit kan per 
e-mail. Wilt u in deze mail 
uw naam, de naam van uw 
kind, de school en uw tele-
foonnummer, vermelden? Dit 
is het e-mailadres: rkparo-
chieuitgeest@zonnet.nl.
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Op 2 november vijftienjarig jubileum

,,Het is een grote familie 
in Café My Way”

Castricum - Op maandag 2 
november is het precies vijf-
tien jaar geleden dat Café My 
Way in de Dorpsstraat werd 
geopend door Jeanette Val-
kering. Later voegde haar 
zoon Rico Apeldoorn zich bij 
haar en nu zorgen ze samen, 
met medewerkster Julia, dat 
het hier eigenlijk altijd gezel-
lig is. Nederlandstalige mu-
ziek speelt hier een van de 
hoofdrollen met veel liveop-
tredens. Maar er is meer; hier 
worden allerlei activiteiten 
georganiseerd door Jeanette 
en Rico, maar ook op initia-
tief van de vaste klanten.
Vijftien jaar geleden stond 
Jeanette er alleen voor met 
twee kinderen en ze werk-
te keihard om het hoofd bo-
ven water te houden. Bij toe-
val ontdekte ze dat My Way 
op zoek was naar een nieu-
we eigenaar. ,,Ik heb toen de 
inventaris overgenomen en 
vier jaar geleden samen met 
Rico ook het pand. Dat kei-
hard werken is gebleven, 
want we zijn zeven dagen in 
de week geopend van 10.00 
uur tot sluitingstijd. Maar nu 
is het werken in een huise-
lijke sfeer waar we omringd 

worden door gezellige men-
sen.” Jeanette houdt het café 
schoon en ontvangt ‘s mor-
gens de eerste koffieklanten. 
Aan het begin van de middag 
draagt zij het werk over aan 
Rico of Julia. ,,Het komt vaak 
voor dat ik ¹s avonds ook nog 
even langsga om bepaalde 
mensen te zien. Het is eigen-
lijk een grote familie in Ca-
fé My Way en veel van onze 
klanten zien het café als hun 
tweede huis.” Allerlei herin-
neringen komen boven als 
ze terugdenkt aan de afge-
lopen vijftien jaar en Jeanette 
schiet in de lach als ze vertelt 
over alle gekkigheid die de 
revue is gepasseerd. Feest-
jes waarbij de mannen als 
vrouw kwamen en andersom, 
kilo¹s zand op de vloer om 
het strand na te bootsen en 
dan de uitstapjes. ,,Met z¹n 
allen naar de wallen, o nee, 
ik bedoel de wadden, nou ja, 
we zijn ook samen naar Am-
sterdam geweest.”
Op maandag 2 november 
wordt van 19.00 tot 20.00 
uur een receptie gehouden, 
waarna het feest losbarst met 
de populaire Amsterdamse 
zanger Jordy Heer.

Wijnproeverij voor muzikaal 
plezier zieke kinderen

Castricum - Op zondagmid-
dag 15 november van 15.00 
tot 19.00 uur organiseert de 
Rotaryclub Castricum een 
wijnproeverij met de moge-
lijkheid om de wijnen te ko-
pen bij De Oude Keuken op 
het Dijk & Duin terrein ten 
behoeve de muziekstudio in 
het Rode Kruis Ziekenhuis 
Beverwijk. Met de entree-
gelden wordt de Nick & Si-
mon muziekstudio van stich-
ting Muziekids mede gefi-
nancierd. In de muziekstu-
dio kunnen zieke kinderen 
tijdens het muziek maken 
voor even hun pijn en zor-

gen vergeten. Nick & Simon 
hebben de muziekstudio ge-
adopteerd. De wijnproeve-
rij belooft een gezellige mid-
dag te worden waar wijn ge-
proefd en gekocht kan wor-
den, er een hapje en drankje 
en waar zelfs een aantal in-
teressante objecten, waaron-
der zaken van Nick & Simon, 
geveild worden. Entree 12,50 
euro, inclusief een proefglas, 
muzikale omlijsting en een 
hapje. Gratis toegang voor 
kinderen. Toegangskaarten 
kunnen besteld worden via: 
info@rotaryuitgeestkenne-
merland.nl.

Nieuw bedrijf in Castricum:
De Steunzolenpraktijk

Castricum - Michael Ogert-
schnig heeft op de Van Ol-
denbarneveldweg 1 in Bak-
kum de Steunzolenpraktijk 
geopend. ,,Als orthopedisch 
schoentechnicus heb ik veel 
met steunzolen te maken ge-
had”, vertelt hij. 

,,Het was voor mij altijd een 
uitdaging om oplossingen 
voor cliënten te bedenken, 
die in confectieschoenen een 

voorziening moesten hebben 
om pijnvrij te lopen. In het 
verleden heb ik veel spreek-
uren speciaal voor steunzo-
len gehad in de regiozieken-
huizen en in mijn eigen prak-
tijk. Daardoor heb ik heel veel 
ervaring opgedaan met de 
vele mogelijkheden.” 
Er blijkt een grote behoefte 
te zijn in de regio naar een 
specialist op het gebied van 
steunzolen. ,,In Castricum en 

omgeving word ik nog vaak 
aangesproken na de spreek-
uren in de ziekehuizen en ik 
word zelfs bedankt. Hierdoor 
is het idee ontstaan het nieu-
we bedrijf De Steunzolen-
praktijk op te richten samen 
met mijn vrouw Rina, in on-
ze vroegere praktijk waar Or-
thopedische Schoentechniek 
Castricum gevestigd was. Nu 
werk ik met moderne scanap-
paratuur waardoor het meten 
van de voeten helemaal di-
gitaal gedaan wordt. Op een 
scherm kan ik nu aan hand 
van de digitale metingen aan 
de mensen laten zien waar-
om en waardoor zij klachten 
hebben, en wat wij voor op-
lossing kunnen bieden. Af-
hankelijk waarvoor en waar-
in de cliënt de steunzolen wil 
dragen, kiezen we het ma-
teriaal en uitvoering van de 
steunzolen. Voor alle discipli-
nes van sport maar zelfs ook 
voor de dameshakschoenen 
zijn steunzolen mogelijk. Ik 
heb een prachtig vak waar-
mee ik voor andere mensen 
veel kan doen, met name van 
hun klachten af kan helpen.“ 
Voor een afspraak kan men 
bellen: tel. 0251-828378. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 19.30 uur
vrijdag & zaterdag 15.30, 18.30 & 21.45 uur

zondag 16.00 & 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Spectre
zaterdag 21.15 uur
Everest - 3D
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur
The Intern

vrijdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Ja, ik wil!

zondag 11.00 uur
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur 

Holland Natuur in de Delta
vrijdag & zondag 16.00 uur

dinsdag 14.00 uur 
45 Years

woensdag 16.00 uur
Pan - 3D (NL)
zaterdag 15.30 uur   
zondag 11.00 uur

 woensdag 16.00 uur
Keet & Koen

zaterdag 13.00 uur   
zondag & woensdag 13.30 uur   

Hotel Transsylvanië 2 - 3D (NL)
zaterdag 13.00 uur   

zondag & woensdag 13.30 uur   
De club van Sinterklaas 

en de verdwenen schoentjes

Programma 29 okt t/m 4 nov 2015

James Bond 007: Spectre
Door een mysterieus bericht 
wordt Bond geconfronteerd 
met zijn verleden en moet hij 
een duistere organisatie ont-
maskeren. Terwijl M verwik-
keld raakt in een politieke 
strijd om de Britse geheime 

dienst te behouden, ontra-
felt Bond gaandeweg de ver-
schrikkelijke waarheid achter 
Spectre. Sam Mendes is te-
rug als regisseur van Spect-
re en Daniel Craig is voor de 
vierde keer als 007 te zien. 

De zeearend strijkt neer in 
een hoge boom aan de rivier. 
Hier stroomt de bron van het 
leven voor alles wat de zee-
arend kent. Lang is de natuur 
de grootste kracht geweest 
in het deltagebied dat nu Ne-
derland heet. 
Het publiek ziet de ontwik-
keling naar de tijd waarin de 
natuur niet langer als vijand 
wordt gezien. De Hollandse 
natuur door de ogen van ver-
rassende, kenmerkende die-
ren die de vruchtbare delta 
bevolken. Naast de zeearend 

Holland, Natuur in de Delta

is dat bijvoorbeeld de bever 
bouwend en geulen gravend 
tegen het water. Maar ook de 
haas, het pimpernelblauw-
tje en de stekelbaars laten de 
dynamische wereld boven en 
onder water zien.

 





Sopit brengt hommage aan Werkman 
Castricum - Galerie en gra-
fisch atelier Sopit presenteert 
in november Hommage aan 
Werkman. Een tentoonstel-
ling met werk van zeven he-
dendaagse grafisch kunste-
naars, die sterk beïnvloed zijn 
door de befaamde Groningse 
kunstenaar-drukker Hendrik 
Werkman. Ook heeft Sopit, 
dat dit jaar vijf jaar bestaat, 
speciaal voor deze expositie 
een aantal facsimile-uitga-
ven van Werkman in bruik-
leen gekregen.

De expositie bij Sopit sluit 
aan bij de huidige grote be-
langstelling voor Hendrik 
Werkman (1882-1945). Dit 
jaar is zelfs uitgeroepen tot 
het Werkman-jaar. Er zijn 
nu tal van tentoonstellingen 
en projecten. Bij Hommage 
aan Werkman is werk te zien 
van Peter Kalkowsky, Anne-
rose Strijland, Joyce Ennik, 
Hilly van Eerten, Frans Lies-
hout, Harm Noordhoorn en 
Dick Berendes. Zij zijn vooral 
geïnspireerd door het vroe-
ge modernistische werk van 
Werkman en zijn latere, meer 
uitbundige en figuratieve 
sjabloondrukwerk. Hendrik 

Werkman noemde zijn grafi-
sche kunstwerken ‘druksels’. 
Hij werkte met eenvoudige 
middelen, zoals cijfers, let-
ters, leestekens en sjablonen 
in frisse drukkleuren. Met 
zijn avant-gardistische com-
posities gaf Werkman, die tot 
het bekende kunstenaarscol-
lectief De Ploeg behoorde, 
een belangrijke impuls aan 
de grafische kunst. In 1945, 
vlak voor de bevrijding, werd 
Werkman gefusilleerd door 
de bezetter. Hiermee kwam 
een einde aan het leven van 
een bevlogen kunstenaar, 
wiens werk tegenwoordig 
internationale faam geniet.
Eind jaren dertig, begin jaren 
veertig had Werkman con-
tact met Willem Sandberg, 
de toenmalige  hoofdcon-
servator van het Amsterdam-
se Stedelijk Museum. In 1941 
bezocht Werkman Sandberg 
in diens ‘Castricumse huis-
je’, een kleine barak bij een 
bunker in het bos- en duin-
gebied van Castricum. In die 
bunker waren de collecties 
van het Stedelijk Museum en 
het Rijksmuseum opgesla-
gen. Sandberg was hier toe-
zichthouder. Werkman kreeg 

de bunker te zien en dat in-
spireerde hem tot een serie 
fraaie druksels, getiteld ‘Am-
sterdam-Castricum’. De ten-
toonstelling Hommage aan 
Werkman is te bezichtigen op 
de zondagen 8, 15, 22 en 29 
november van 13.00 tot 17.00 
uur. Opening op zondag 8 
november om 15.00 uur. Ar-
thur Lava draagt  toepasselij-
ke poëzie voor en er is mu-
ziek van Jan Meijer en Mar-
cel Nooij. Adres: Anna Pau-
lownastraat 22, Castricum, 
www.sopit.nl. Op de foto Vrij-
heid van geest, een grafiek 
van Dick Berendes.

Koor De Vredeburgers 
bestaat veertig jaar

Limmen - Het gemengd 
koor De Vredeburgers viert 
haar veertigjarig bestaan met 
een feestelijk jubileumcon-
cert op zondagmiddag 8 no-
vember in de Corneliuskerk. 
Het koor brengt een mid-
dagvullend programma met 
een grote selectie uit de ope-
ra Die Zauberflöte van Wolf-
gang Amadeus Mozart. 

Als solisten treden op de 
sopraan Sabine Kirsten en 
de bariton Nico Sevenhuy-
sen met daarnaast de vertel-
ler Walter Roozendaal. Jan-
neke Koetsier  begeleidt de 
solisten en het koor aan de 
vleugel, samen met een in-
strumentaal ensemble waar-
bij uiteraard de fluit niet mag 
ontbreken. Het geheel staat 
onder leiding van dirigent 
Gerard Leegwater.
In september 2015 was het 
veertig jaar geleden dat het 
gemengd koor De Vredebur-
gers, mede op initiatief van 
de Culturele Raad Limmen, 
werd opgericht. Bob Brusch-
ke was de eerste dirigent en 
na hem heeft zijn zoon Huub 
het dirigentenstokje overge-
nomen. Vanaf 1997 heeft Ge-
rard Leegwater de leiding. Er 
zijn vier leden van het eer-

ste uur die nog steeds in 
het koor zingen en meede-
len in de feestvreugde: Marij-
ke Doorn, Jan Admiraal, Max 
Nuijens en Tinus Veldt.
De repetities vinden plaats 
op donderdag van 20.00 tot 
22.00 uur in het oude PKN 
kerkje aan de Zuidkerken-
laan IN Limmen. Nieuwe le-
den, vooral alten en bas-
sen, zijn  welkom, maar ge-
zien de gemiddelde leeftijd 
van de koorleden wordt mo-
menteel de leeftijdsgrens van 
65 jaar gehanteerd. Ga eens 
vrijblijvend kijken na contact 
met de voorzitter Clementine 
Bruschke.
Het concert begint om 15.00 
uur. De Vredeburgers nodi-
gen alle bezoekers uit om na 
afloop met hen in de kerk het 
glas te heffen op het jubile-
um. Hierna is gelegenheid in 
Cultureel Centrum Vredeburg 
na te praten en eventueel 
deel te nemen aan het buf-
fet, maar uitsluitend in com-
binatie met entreebewijs en 
na reservering. Kaarten voor 
het concert zijn verkrijgbaar 
bij: Clementine Bruschke tel. 
072-5052087 en Ria Hooij-
boer tel. 072-5052235 en bij 
de ingang van de kerk op 8 
november.

Laatste maal Shosholoza
Akersloot - Wie nog een 
maal het bijzondere koor 
Shosholoza wil zien en horen 
kan zondag 8 november tus-
sen 13.30 en 17.00 uur terecht 
bij de Walk-in optredens in 
het dorp. Ooit gestart met 
negen vrouwen en inmiddels 
uitgedund tot zes, beslui-
ten de leden dat het na zes-

tien jaar tijd wordt voor ande-
re uitdagingen. Nog eenmaal 
zullen zij hun meerstemmige 
Afrikaanse liederen, gepaard 
met trommelgeluiden en an-
dere percussie-instrumenten 
aan het publiek. Afwisselend 
met de band JJAG  wordt het 
vast een memorabel optre-
den op de Breedelaan 1.

Limmen - Het behoud van 
de eigen identiteit en zelf-
standigheid van de Corneli-
us Parochie was te danken 
aan een actief betrokken be-
stuur. De veiling voor kerk en 
jeugd is een van de pijlers 
waarop de geloofsgemeen-
schap rust. De opbrengst is 
niet alleen voor de kerk, men 
besteedt ook graag geld aan 
de jeugdverenigingen. Daar-
bij wordt niet gekeken naar 
geloof of overtuiging. Op vrij-
dag 30 oktober is de veiling 
vanaf 19.15 uur in De Burge-
rij. In de catalogus staan ruim 
325 kavels vermeld, waaron-
der vele pondjes paling, ka-
zen, taarten, bloembollen-
pakketten, diners in restau-
rants, kisten sinaasappels en 
cadeaubonnen. In het oog 
springen de jaarlijkse eve-
nementen, zoals Solextoch-
ten met na afloop een buf-
fet, verzorgde Keezavonden, 
excursies naar Texel, voetbal-
wedstrijden van AZ met di-
ner in het AFAS station, golf-
toernooien, bezoeken aan 
het nieuwe Bloembollenmu-
seum, bezoek aan schouw-
burg en concerten en meer. 
Er is ook een loterij met prij-
zen. De toegang is gratis en 
catalogi zijn in de zaal aan-
wezig. Alle kavels worden op 
een beamer getoond.

Veiling voor 
kerk en jeugd

Allerzielen Onderlangs
Castricum - Ook dit jaar 
vindt weer een sfeervol-
le viering van Allerzielen 
plaats op de begraafplaats 
Onderlangs. 

Op 4 november toveren vrij-
willigers de begraafplaats om 
tot een zee van licht, zodat 
nabestaanden hun overle-
den dierbaren in een bijzon-
dere sfeer kunnen gedenken. 
Iedereen is welkom tussen 
18.00 en 21.00 uur. De orga-
nisatie zoekt nog wel helpen-
de handen voor de opbouw; 
dat is op woensdag 4 novem-

ber vanaf 10.00 uur. De au-
la is open om even warm te 
worden met koffie of thee, 
op het pleintje worden glüh-
wein en warme chocolade 
geschonken. Kinderen kun-
nen op het pleintje een licht-
je versieren voor op een graf. 

Op verschillende plekken op 
de begraafplaats wordt stem-
mig gezongen of iets voorge-
dragen; ook de klankschalen 
zijn weer aanwezig. 
Vrijwilligers kunnen zich aan-
melden via lyddeleur@gmail.
com.

Allerzielen bij Pancratius
Castricum - Al vele jaren 
wordt in de katholieke kerk 
op 2 november de overlede-
nen herdacht. Op maandag 2 
november wordt tussen 16.00 
en 21.00 uur het Pancratius 
kerkhof en de tuin gelegen 
achter de kerk sfeervol ver-
licht met kaarsen en ande-
re verlichting. Om 19.00 uur 
is er een eucharistieviering, 

waarin de overledenen van 
het afgelopen jaar met name 
worden genoemd. Medewer-
king wordt verleend door Da-
meskoor Pancratius en leden 
van de avondwakegroep. Zo-
wel het kerkhof als de viering 
is toegankelijk voor iedereen, 
Bij heel slecht weer zal het 
buitenprogramma worden 
aangepast.
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Zaterdag 31 oktober
Junioren:
HSV B1-FC Uitgeest B1 14:30
FC Uitgeest B2-Vitesse 22 B1 12:00
Castricum B3-FC Uitgeest B3 12:30
Limmen B4-FC Uitgeest B4 11:00
FC Uitgeest B5-Waterloo B2 14:30
EDO hfc C1-FC Uitgeest C1 12:15
FC Uitgeest C2=vrij
Adelbert St C1-FC Uitgeest C3 12:30
Wijk aan Zee C1-FC Uitgeest C4 10:30
FC Uitgeest C5=vrij
FC Uitgeest C6-Velsenoord C1 10:00
FC Uitgeest C7-DSS C5 14:30
Meisjes:
Kon. HFC MB1-FC Uitgeest MB1 12:45
HSV MB2-FC Uitgeest MB2 12:30
FC Uitgeest MB3-Purmerend MB2 14:30
FC Uitgeest MC1-Castricum MC1 11:15
FC Uitgeest MC2-Duinrand S MC1 13:00
Koedijk MD1-FC Uitgeest MD1 08:45
Rijp (de) ME1-FC Uitgeest ME2 09:30
Pupillen:
FC Uitgeest D1-SVA D1 10:00
Fortuna Wormerv. D3-FC Uitgeest D2 08:30
FC Uitgeest D3-Castricum D2 11:30
FC Uitgeest D4-Velsenoord D1 13:00
Alcmaria Victrix D4-FC Uitgeest D5 12:00
Vitesse 22 D3-FC Uitgeest D6 14:30
FC Uitgeest D7-KFC D5 09:00
FC Uitgeest E2-Egmondia E1 11:30
FC Uitgeest E3-SVA E2 10:15
Assendelft E2-FC Uitgeest E4 09:00
FC Uitgeest E5-Assendelft E3 11:30
FC Uitgeest E6-DSS E8 11:30
FC Uitgeest E7-Reiger Boys E9 11:30
Fortuna Wormerv. E7-FC Uitgeest E8 10:00
IJmuiden E4-FC Uitgeest E9 11:30

FC Uitgeest E10-HBC E7 09:00
VVH Velserbroek E1-FC Uitgeest E11 09:00
FC Uitgeest E12-Bloemendaal E9 09:00
Kennemers F1-FC Uitgeest F1 09:00
ODIN 59 F2-FC Uitgeest F2 10:00
Zeevogels F2-FC Uitgeest F3 10:30
Velsen F2-FC Uitgeest F4 09:00
FC Uitgeest F5-Meervogels 31 F3 09:00
FC Uitgeest F6-Graftdijk F1 09:00
FC Uitgeest F7-Vitesse 22 F4 10:15
Jong Hercules F2-FC Uitgeest F8 09:30
FC Uitgeest MP1-Saenden MP1 09:00
FC Uitgeest MP2-ZTS MP1 09:00
G-team:
HOSV G1-FC Uitgeest G1 11:00

Zondag 01 November
Senioren:
West Frisia 1-FC Uitgeest 1 14:00
ZAP 2-FC Uitgeest 2 11:00
Limmen 2-FC Uitgeest 3 11:00
FC Uitgeest 4-Assendelft 2 10:30
FC Uitgeest 5-SVW 27 4 13:00
FC Uitgeest 6-Kolping Boys 3 13:00
Foresters de 6-FC Uitgeest 7 10:30
FC Uitgeest 8-DSS 6 10:30
Kolping Boys 10-FC Uitgeest 9 10:00
FC Uitgeest 10-Alcmaria Victrix 5 13:00
Beverwijk 5-FC Uitgeest 11 11:45
FC Uitgeest 12-OFC 6 10:30
Kennemers 7-FC Uitgeest 13 11:00
Junioren:
Always Forward A1-FC Uitgeest A1  14:30
Alcmaria Victrix A2-FC Uitgeest A2 11:30
Dames: 
Haarlem-Kennemerland VR1-
FC Uitgeest VR1 13:00

06-53486241
www.susantwaalfhoven.nl 

Praktijk voor Sport- en Ontspanningsmassage  

Susan Twaalfhoven 

Uitgeest - Het zaalvoetbal-
team van Putter Wester Bad-
kamers is via een klinkende 
overwinning van 7-4 op Sign 
Support gepromoveerd naar 

de A Poule van de RZVV zaal-
voetbalcompetitie. Na een 
moeizaam begin, waarin Put-
ter binnen 5 minuten met 0-3 
achter kwam, werd orde op 

FC Uitgeest Vrouwen 1 mag na 
gelijkspel niet verder bekeren

Uitgeest - Uitgeest heeft uit 
bij Saenden met 2-2 gelijk 
gespeeld, het 1 klasse hoger 
spelende Saenden bekert op 
basis van een beter doelsal-
do verder. 
Met de zeer sterk spelen-
de B-junior Manon Oudejans 
in de basis ging FC Uitgeest 
zoals gebruikelijk goed van 
start. Helaas, net als voor-
gaande wedstrijden, kon-
den de spitsen de kansen 
niet omzetten in doelpunten. 
Saenden en Uitgeest waren 
in evenwicht, beide ploegen 
probeerden door middel van 
combinatievoetbal te komen 
tot kansen waardoor het een 
aantrekkelijk wedstrijd was 
om naar te kijken. 
In de 32e minuut kreeg FC 
Uitgeest een domper te ver-
werken. Anouk de Goede, die 
al weken zeer sterk speelt, 
klapte door haar enkel en 
moest gewisseld worden.  
Toch waren de eerste helft 
de beste kansen voor FC Uit-
geest, C-junior Sophie Wals-
mit speelde haar directe te-

genstander een paar keer 
uit maar de daaruit volgende 
voorzet werd niet benut. In de 
45e minuut ontweek Sophie 
Walsmit goed de buitenspel-
val en omspeelde de keeper 
beheerst waardoor Uitgeest 
kon gaan rusten met een te-
rechte 0-1 voorsprong.
Binnen 3 minuten na rust had 
Saen-den de 2-1 op het sco-
rebord staan. Te laat druk 
zetten op de bal, van de ver-
der uitstekend spelende 
Roos Vrouwe, betekende dat 
de rechtsbuiten ongestoord 
een voorzet op maat kon af-
leveren aan de Saenden spits 
die de gelijkmaker van dicht-
bij binnen schoot. In de 47e 
minuut werd een inworp van 
FC Uitgeest rechtstreeks in 
de voeten van de tegenpartij 
gegooid waarna Saenden na 
een snelle omschakeling de 
2-1 scoorde. 
Uitgeest herpakte zich goed 
maar had veel moeite met het 
Saenden middenveld. In de 
70e minuut was het Bo Smit 
die de verdiende gelijkmaker 

scoorde. De rest van de wed-
strijd werd gekenmerkt door 
kansen over en weer maar 
goals bleven uit. 

De pas 14 jarige Sophie Wals-
mit scoorde een goal en was 
als rechtsbuiten constant drei-
gend en is daarom woman of 
the match

zaken gesteld en mede door 
fantastische goals en assists 
van uitblinker Jelle Mole-
naar werd de zege binnen ge-
haald. In de B poule werden  
4 overwinningen en 2 gelij-
ke spelen behaald waardoor 
Putter met 14 punten boven-
aan eindigde. In de A poule 
zal het overleven worden en 
zal worden geprobeerd om te 
handhaven. Een mooie uitda-
ging. Op de foto staand v.l.n.r. 
Frank Klein, Fred van Ries-
sen, Jelle Molenaar, Marco 
Zoeteman en Stefan Hollen-
berg. Zittend:  Paul Vreden-
burg, Martin Hollenberg en 
Ruud Konijn. Op de foto ont-
breken Jort Rodenburg, San-
der Joustra, Robin van Rijssel 
en Menno Kuik.

Uitgeester Courant 

 
 
 
 

PC of Laptop Repareren? 
Hulp nodig bij Windows 10? 

 

Computer Center Uitgeest 
Molenwerf 21-A Tel. 0251 312 312 

 
- nakijken, opschonen, repareren v.a. €49 
- herinstalleren Windows en data v.a. €79 
- verkoop nieuwe & gebruikte pcÕ s & laptops 
- printers, toetsenbord/muis, boxensets 
- wifi routers, back-up schijven, kabels 

 
www.computercenteruitgeest.nl 
info@computercenteruitgeest.nl 

Promotie zaalvoetbalteam
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Hondeneigenaar gezocht
Uitgeest - De politie is op 
zoek naar de eigenaar van 
een pitbull-achtige hond die 
zondagavond rond kwart 
over zeven ter hoogte van de 
Binnenkruierstraat een Gol-
den Retriever aanviel. 
Het slachtoffer liep aange-
lijnd toen zijn aanvaller, die 
los liep, de straat overstak 
en begon te snuffelen. Kort 
daarna vloog de aanvaller het 
slachtoffer naar de keel en 
liet niet meer los. 
Het lukte beide hond-eige-
naren de honden met geweld 

uit elkaar te halen waarop de 
Golden Retriever de benen 
nam en naar huis vluchtte. 
Zijn baasje ging meteen ach-
ter hem aan. 
Toen de eigenaar van de Gol-
den Retriever kort daarna te-
rugkwam op de plaats des 
onheils waren de aanvaller 
en zijn baasje spoorloos. 

De politie vraagt de eigenaar 
van de pitbull-achtige hond 
of eventuele getuigen con-
tact op te nemen via 0900-
8844.

Aaron spot zeldzame 
vogel in de duinen

Uitgeest - De grootste hob-
by van Aaron Meijer (17) uit 
Uitgeest is vogels spotten en 
fotograferen. Vorige week 
dinsdag was hij met zijn opa 
op pad in de duinen, omdat 
er nu een trekperiode is voor 
vogels en de eerste winter-
vogels ook al binnenkomen. 
Aaron: ,,Toen hoorde ik dat de 
erg zeldzame Roodkopklau-
wier was waargenomen in 
de buurt. Wij zijn toen daar-
heen gefietst en hebben hem 
best een tijdje goed kunnen 
bekijken en fotograferen. Het 
bleek een jonge vogel, dus hij 
had nog niet zijn mooie vol-
wassen kleuren.’’
Klauwieren zijn volgens de 

vogelliefhebber bijzondere 
vogels want het zijn eigen-
lijk zangvogels die als roofvo-
gels zijn gaan leven. Ze van-
gen muizen, kleine vogeltjes, 
grote insecten en reptielen. 
Als ze iets gevangen hebben 
spietsen ze de prooi op een 
bramenstruik (of andere ge-
schikte plant) om hem ver-
volgens later op te eten. 
Aaron: ,,In Nederland komen 
normaal maar twee klau-
wiersoorten voor, de Grauwe 
klauwier en de Klapekster. 
De roodkopklauwier hoort 
in Zuid-Europa en Afrika. Dit 
Roodkopklauwiertje is dus 
verdwaald tijdens de trek en 
in ons land terechtgekomen.’’

Deze zeldzame Roodkopklauwier werd gespot in het Noord-
Hollandse duingebied (foto: Aaron Meijer)

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De herfststijloos, een mooi plantje die je op vele plaatsen kunt vinden in dit jaar-
getijde, maar ze is o zo gevaarlijk. De plant komt vooral voor in bossen, langs duinpaden en in 
vochtige weilanden. In Nederland is de soort zeldzaam in het wild en gaat achteruit: de soort 
staat op de Nederlandse Rode lijst. De plant is zeer giftig en mag dan ook niet door dieren 
gegeten worden. Het is een bolgewas dat lijkt op krokussen. De plant bloeit in de herfst, maar 
de bladeren en vruchten komen pas in het voorjaar tevoorschijn. Foto en tekst: Ger Bus

Zondag 1 november
Uitgeester Bokkentocht
Uitgeest - Zondag 1 novem-
ber staat Uitgeest even in het 
teken van de bokbieren. Tij-
dens een klein tochtje lang 
alle aangesloten horeca in 
het dorp kunt u heerlijk ge-
nieten van de beste en meest 
unieke bokbieren van dit mo-
ment.
Grand Café Beams, Bieren-
café Thijs, De Bonte Vivant 
en Café ‘t Portiertje doen 
mee aan deze tocht. Bij elke 
gelegenheid kunt u kiezen uit 
twee verschillende bokbieren 
van de tap, u kunt ze natuur-
lijk ook beide nemen.
U kunt vanaf heden bij elke 
deelnemer gratis een stem-
pelkaart halen, let wel op, 
er is een beperkt aantal dus 
wellicht slim om deze zo snel 
mogelijk te halen en niet te 
wachten tot zondag.
Zondag om 13.00 is de inloop 
voor degenen die nog geen 
kaart hebben en om 14.00 
uur zal de tocht daadwerke-
lijk beginnen. U begint zoals 

aangegeven op de stempel-
kaart en de bedoeling is ui-
teraard dat na de tocht de 
stempelkaart vol is, dan zor-
gen de organisatoren voor 
een leuk presentje.
Met een stukje live muziek en 
een lekker hapje na de tocht 
wordt dit een hele gezellige 
zondag!

Uitgeest - Terwijl de be-
stuurder van een personen-
auto vorige week woensdag-
middag rond half twee over 
de A9 reed, klapte zijn motor-
kap door onbekende oorzaak 
plotseling open. Hij schrok zo 
dat hij vol op de rem trapte. 
Dat had een kop/staartaan-
rijding met drie achteropko-
mende personenauto’s tot 
gezolg.
Drie bestuurders klaagden 
over nekklachten en werden 
per ambulance overgebracht 
naar het ziekenhuis.
De vier betrokken voertuigen 
werden afgevoerd door een 
bergingsbedrijf.

Motorkap 
klapt open, 

auto’s knallen 
op elkaar

Uitgeest - In de nacht van 
22 op 23 oktober werd uit 
de achtertuin van een wo-
ning aan de Spin een snor-
fiets, merk Tomos, kenteken 
55DBB9, ontvreemd.

Snorfiets uit 
tuin gestolen

Na ruim 12 jaar in Uitgeest gewerkt te hebben als 
assistente en praktijkondersteuner (begonnen bij 
Krijgsman en Van Wijk, de laatste 2 jaar in Medisch 
Centrum Molenstraat), ga ik de praktijk verlaten.

Omdat ik niet in de 
gelegenheid ben om van 
iedereen persoonlijk 
afscheid te nemen, wil ik 
op deze wijze iedereen die 
ik op mijn spreekuur heb 
mogen begeleiden hartelijk 
bedanken voor het in mijn 
gestelde vertrouwen en de 
prettige samenwerking.

Ingrid Sprengers
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Sybil Lynch:
‘Zolang ik kan zingen, 
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Informatieavonden bij 
Centrum Oosterwal

Regio - De huid-en spat-
aderspecialisten van Cen-
trum Oosterwal organiseren 
regelmatig informatieavon-
den. Dinsdag 3 november 
over spataderen. Fleboloog 
(spataderspecialist) Mooij 
legt uit wat spataderen pre-
cies zijn, hoe ze ontstaan en 
wat de gevolgen kunnen zijn. 

Samen eten voor concert 
van Waylon in A9Studios 
Uitgeest - Zaterdag 21 no-
vember komt Waylon naar de 
A9Studios, het nieuwste pop-
podium van Noord-Holland.  
Waylon is terug met een 
nieuw album, getiteld ‘Hea-
ven After Midnight’. De plaat 
werd opgenomen in de le-

gendarische Capitol Studi-
os in Hollywood, voor Way-
lon een heilige plek. ,,Ik stond 
daar in hetzelfde hokje waar 
ook Frank Sinatra, Sammy 
Dabis Jr en Paul McCartney 
hebben gezongen. Dan voel 
je wel iets.” De muzikanten 

Vervolgens geeft hij een de-
monstratie van een spatader-
onderzoek. Aansluitend ver-
telt chirurg dr. Van Vlijmen 
welke verschillende (opera-
tieve) mogelijkheden er zijn 
om spataderen te behande-
len.
Dinsdag 10 november wordt 
door plastisch chirurg Huisin-
ga voorlichting gegeven over 
cosmetische chirurgie. Aan 
de hand van beeldmateriaal 
worden verschillende cosme-
tische ingrepen besproken.  
Wat is te verwachten van een 
ooglidcorrectie, wat is een 
wenkbrauwlift precies en wat 
zijn de voor- en nadelen van 
cosmetische chirurgie?  De-
ze en andere vragen zullen 
aan bod komen. Na afloop is 
er gelegenheid om vragen te 
stellen. Tijd: 19.15 tot 20.30 
uur. Locatie: Comeniusstraat 
3 te Alkmaar. Toegang is gra-
tis, wel aanmelden via 072-
5157744 of de site www.cen-
trum-oosterwal.nl.

die hij om zich heen verza-
melde, hebben met de groot-
ste sterren gespeeld. ,,Ze 
hadden veel respect voor el-
kaar, en genoten ervan. Ze 
gingen tot het uiterste.” Het 
resultaat: een plaat waarop 
Waylon het plezier in muziek 
maken heeft teruggevonden. 

De mogelijkheid om te eten 
voorafgaand aan een con-
cert zijn oneindig. Om dit te 
vereenvoudigen en te zorgen 
voor de juiste sfeer en voor-
pret met vrienden of colle-
ga’s is er een tweegangen 
concertbuffet. Deze buffetten 
bestaan uit onbeperkt eten 
met een zeer gevarieerd aan-
bod waarbij rekening wordt 
gehouden met alle smaken. 
Alles wordt vers bereid in ei-
gen keuken. Gasten kunnen 
kwalitatief zeer goed eten te-
gen een zacht prijsje. En nie-
mand komt zo te laat voor het 
concert. 
Combitickets en gewone tic-
kets zijn de koop via www.
a9studios.nl

Lekker eten en meer 
voor mantelzorgers

Regio - De Dag van de Man-
telzorg voor mantelzorgers uit 
Castricum en Uitgeest staat 
in het teken van lekker eten. 
Op dinsdag 10 november om 
13.45 uur start een luxe  high 
tea in Lekker aan de Haven in 
Uitgeest. MaatjeZ, Centrum 
voor Mantelzorg, organiseert 
de Dag van de Mantelzorg 
samen met beide gemeenten 
en met Meet & Eat Uitgeest. 
Het evenement is gratis toe-
gankelijk. Op de Dag van de 
Mantelzorg willen MaatjeZ 
en de gemeenten hun waar-
dering tonen voor de onmis-
bare inzet van alle mantelzor-
gers. 
MaatjeZ heeft mantelzorgers 
een persoonlijke uitnodiging 
voor deelname aan de Dag 
van de Mantelzorg gestuurd. 
Wie niets heeft ontvangen, 
kan bellen met 088–9957788. 
De luxe high tea wordt ge-
maakt door Meet & Eat Uit-
geest, een vrijwilligersgroep 

die koken leuk vindt en ook 
nog wat wil betekenen voor 
de mantelzorgers. Zaterdag 
7 november is er een gratis 
stoelmassage door Natuur-
geneespraktijk Mariëlle van 
der Eem Beverwijk. Vooraf 
aanmelden via 0251- 201649 
of info@natuurgeneesprak-
tijk.nl. Op vrijdag 13 novem-
ber staat er in het ontmoe-
tingscentrum De Boogaert 
Castricum vanaf 10.30 uur 
voor cliënten en hun man-
telzorgers koffie/thee en ge-
bak klaar. Ook wordt er een 
verhaal over mantelzorgers 
voorgelezen. Vooraf aan-
melden: 06-10386705 of 
g.vankuik@vivazorggroep. 
Donderdag 19 november 
geeft Meet & Eat Uitgeest 
een gratis kookworkshop 
tapas maken voor de mantel-
zorgers van Uitgeest. Voor-
af aanmelden: 06-43195419 
of meeteneatuitgeest@gmail.
com.

Derde Guinness World Record feit!
Limmen - Het derde Guin-
ness World Record voor Lim-
men Ludiek is eindelijk een 
feit. Na vijf maanden van re-
kenen en controleren, foto¹s 
en video¹s bekijken, wikken 
en wegen viel het volgende 
bericht op de deurmat van 
Limmen Ludiek.

Dear Limmen Ludiek, We are 
thrilled to inform you that 
your application for Largest 
cork mosaic has been suc-
cessful and you are now the 

Guinness World Records Tit-
le Holder! You will shortly re-
ceive your Guinness World 
Records certificate in the 
post. Congratulations! Re-
cords Management Team 
Guinness World Records.
Na jaren van kurken spa-
ren, sorteren en drukken 
werd met ruim 1.000 vrijwil-
ligers gewerkt aan het groot-
ste kurkenmozaïek ter we-
reld. Met ruim 400.000 kur-
ken stond daar opeens een 
groots panoramamozaiek 

van bekende Nederlanders 
met een oppervlakte van 180 
m2. Na de grootste bierkrat-
tenpiramide in 2005 en de 
hoogste Legotoren in 2010 
nu dus het grootste kurken-
mozaïek in 2015. 
Vrijdag 20 november orga-
niseert Limmen Ludiek een 
reünie voor alle kurkendo-
nateurs, sorteerders, druk-
kers, evenementvrijwilligers 
en sponsoren in De Lantaarn 
om dit met elkaar te vieren. 
Kijk ook op de website.

Jongen aangehouden 
met vuurwerk en drugs

Castricum - Vrijdag rond 
20.30 uur ging de politie na 
een melding van overlast 
door vuurwerk naar de Hen-
ri Dunantsingel. Drie jongens 
gingen er direct op een scoo-
ter en een fiets vandoor toen 
zij de politie zagen. Na een 

korte achtervolging konden 
de drie op de kruising van de 
Henri Dunantsingel met de 
Albert Schweitzerlaan wor-
den staande gehouden. Het 
bleek om een 17-jarige en 
twee 16-jarige jongens te 
gaan. In de rugzak van een 

van de 16-jarigen, een jon-
gen uit Limmen, werden ne-
gen nitraatbommen, achtien 
zakjes wiet en tien voorge-
draaide joints aangetroffen. 

De jongen is aangehouden 
wegens het voorhanden heb-
ben van illegaal vuurwerk 
en voor het in het bezit heb-
ben van softdrugs. De andere 
twee jongens komen uit Cas-
tricum.

Strandleven
Castricum - De verhalen-
groep Oud-Castricum heeft 
Hans Boot uitgenodigd voor 
een presentatie over de ge-
schiedenis van het Castri-
cumse strandleven. Aan 
de hand van foto’s worden 

de onderwerpen strand-
vermaak, strandplateau, 
strandvervoer, strandin-
gen en strandvondsten be-
licht. Op dinsdag 3 novem-
ber van 10.00 tot 12.00 uur 
in De Duynkant. Entree 2,50 
euro. Aanmelden via 0251-
656562, e-mail info@wel-
zijncastricum.nl.
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Topharpiste in Iskra 
Monumentconcert

Castricum - Iskra maakt dit 
seizoen een pas op de plaats, 
dus geen reguliere concert-
serie. Maar wel een feestelij-
ke matinee op zondag 8 no-
vember in de Dorpskerk. 

Iskra verwelkomt met trots  
voor de tweede maal de we-
reldberoemde harpiste La-
vinia Meijer. In de pauze 
wordt het publiek onthaald 
op een hapje en drankje. Van 
jong harpiste heeft Lavinia Verhalende foto´s te 

zien in De Oude Keuken
Castricum - In de laatste 
twee maanden van het jaar 
zijn de wanden van De Ou-
de Keuken in Bakkum gere-
serveerd voor foto’s van Cas-
tricummer Hans Balk. Het 
zijn foto’s die onder ande-
re gemaakt zijn in Azië (Ka-
thmandu) en Afrika (Sos-
su), maar ook in Nederland. 
Hans Balk is al lang gele-
den gegrepen door de foto-
grafie. Voor hem is het elke 
keer weer een uitdaging om 
van alledaagse dingen geen 
clichéfoto te maken, maar te 
proberen een gevoel of ge-

dachte op te roepen. In som-
mige gevallen wordt een be-
paald object of tafereel niet 
of nauwelijks bekeken, maar 
kan het op zo’n manier ge-
fotografeerd worden dat het 
een gevoel begint op te roe-
pen en waarde krijgt.

De Castricumse fotograaf wil 
van het gewone iets speci-
aals maken en met een foto 
een beleving doorgeven aan 
de kijker. De foto-expositie is 
te zien in De Oude Keuken op 
het landgoed Duin en Bosch 
tot en met 3 januari 2016.

Castricum - Op 2 november 
start bij Toonbeeld de cursus: 
‘Tekenen met de rechterher-
senhelft voor beginners.’ De-
ze cursus gaat er vanuit dat 
ook tekenen een vaardigheid 
is die je kunt leren. De Ame-
rikaanse tekendocent Bet-
ty Edwards ontwikkelde de-
ze methode, die gebaseerd is 
op hersenonderzoek én haar 
eigen jarenlange ervaring 
als tekendocent. Voor ieder-
een die wil leren tekenen en 
denkt dat hij het niet kan en 
voor tekenaars die willen le-
ren hun tekenen te verrijken.  

Voor meer informatie: www.
toonbeeld.tv.

Zondag Strand- en Duinloop

Castricum - Op zondag 1 
november klinkt om 10.15 
uur het startschot van een 
nieuw Strand- & Duinloop-
seizoen. oor komend seizoen 
heeft AV Castricum weer 
vier lopen op het program-

Documentaire over strijd 
om Zanderij op C-TV

Castricum - Sinds dinsdag 
is de documentaire De Strijd 
om de Zanderij te zien op C-
TV. 
De film gaat over de strijd 
voor dan wel tegen de bouw 
van een vakantiepark op de 
Zanderij. Documentairema-
ker Anton Visser volgde het 
hele traject op de voet. Op 
die manier wordt er  een 

beeld geschetst van de be-
langen, de besluitvorming en 
de beeldvorming rondom het 
project. De documentaire is 
de komende twee weken te 
zien op C-TV om 11.00 uur, 
14.00 uur, 17.00 uur, 20.00 uur 
en 22.00 uur, op www.c-tv.nl 
en op het YouTube-portal van 
de Omroep: www.youtube.
com/OmroepCastricum.

Communie en vormsel
Castricum - Er is een infor-
matieavond voor de eerste 
heilige communie op maan-
dag 16 november om 19.00 
uur voor de ouders én het 
kind. Kinderen vanaf groep 
vier werken samen met de 
werkgroep aan de voorberei-
ding. De avond is in het paro-
chiehuis van de Pancratius-

kerk. Voor het vormsel is de 
informatieavond op donder-
dag 5 november voor kinde-
ren en ouders in de pastorie 
van de O.L. Vrouwe geboor-
tekerk, Langebuurt 37 in Uit-
geest. De bijeenkomst begint 
om 20.00 uur. Voor informa-
tie: communiedegoedeher-
dercastricum@hotmail.nl

ma staan. De andere lopen 
zijn op 6 december, 3 janua-
ri en 7 februari. Evenals vorig 
jaar zullen zowel de novem-
berloop, als de februariloop 
het wat kortere, maar ook 
wat zwaardere crossparcours 
volgen, waarbij niet alleen 
het duin, maar ook bij beide 
lopen het strand wordt aan-
gedaan. Tevens zijn ook daar-
bij andere afstanden van toe-
passing: 2,3 km en 4,0 km als 
korte afstanden en 8,8 km en 
12,3 km, start om 10.45 uur, 
voor de langere afstanden. 
Van te voren inschrijven kan 
tot en met de vrijdag tot 24.00 
uur voorafgaand aan de loop. 
Nieuw dit jaar is dat deel-
nemers die reeds in het be-
zit zijn van een geldige PWN-
duinkaart korting kunnen 
krijgen op de voorinschrij-
ving. Wel dient bij het opha-
len van het startnummer de 
eigen duinkaart getoond te 
kunnen worden. Inschrijven 
op de dag zelf kan ook, dat is 
alleen iets duurder.

Start van open inloop
Limmen - Twee jaar geleden 
is de Stichting Welzijn Castri-
cum gestart met het opzet-
ten van wekelijkse ontmoe-
tingsochtenden. In Limmen 
is Maison la Chasseigne  een 
jaar geleden geopend. De ei-
genaresse Annabelle en haar 

vader Jan hebben van dit  ou-
de pand aan de Dusseldor-
perweg 58  een gezellig res-
taurantje in Franse sferen ge-
maakt. Een geschikte locatie 
om ook in Limmen een we-
kelijkse ontmoetingsochtend 
te gaan organiseren. De start 

zich ontwikkeld tot een vol-
groeid musicus met wereld-
wijde erkenning. Zo heeft zij 
een veelzijdig repertoire op-
gebouwd dat reikt van Philip 
Glass tot muziek van compo-
nist Ludovico Einaudi tot sa-
menwerking met de bekende 
bandoneonist Carel Kraaijen-
hof. Voor Iskra stelt Lavinia 
een speciaal verrassingscon-
cert samen. Kaartverkoop via 
www.iskra.nl en aan de zaal. 
Aanvang 15.00 uur. 

is op dinsdag 10 november in 
de ouderenweek die de ge-
meente Castricum voor haar 
inwoners organiseert. Ook 
hier wordt de groep door vrij-
willigers begeleidt. Oude-
ren zijn welkom van 10.00 en 
12.00 uur. De kosten voor de 
bezoekers is de prijs van de 
koffie . Aanmelden is niet no-
dig.

Kleiworkshop 
voor kinderen
Castricum - Op 4 november 
van 13.30 uur tot 15.30 uur 
staan Hansje Veen en de vrij-
willigers van de Tuin van Ka-
pitein Rommel klaar om met 
kinderen een flessenhoofd te 
maken waarin een waxine-
lichtje kan branden. Er wordt 
gewerkt met klei. Neem een 
flesje mee. Daarna moet het 
lantaarntje nog enkele dagen 
drogen. Kosten zijn drie euro 
inclusief limonade. Opgeven 
kan op de website www.tuin-
vankapiteinrommel.nl
Op 7 november is het Natuur-
werkdag. Samen met de vrij-
willigers zullen er weer een 
aantal klussen geklaard wor-
den. Ga ook zagen, snoeien 
en meer. Het is van 10.00 tot 
13.00 uur en een lunch is in-
begrepen. Aanmelden kan 
via www.natuurwerkdag.nl.
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Uitgeest - Onderstaand 
de activiteitenkalen-
der van november van de 
Stichting Uitgeester Seni-
oren. Alle activiteiten vin-
den plaats in dorpshuis de 
Zwaan, tenzij anders ver-
meld. Soosactiviteiten, da-
gelijks van maandagmid-
dag tot en met vrijdag-
middag. Voor inlichtingen 
m.b.t. Soos, kunt u bellen: 
312127, voor inlichtingen 
ANBO: 312161 
 

Activiteitenkalender 
november

Maandag 2, 9, 16, 23, 30:
09.00-10.00 uur: Pilatus, 
ook 10.15-11.15 uur
10.00-13.15:  KoffiePlus
10.00-12.00: biljartles da-
mes
13.30-16.45 uur: Soos/bil-
jarten en bridgen 
14.30-16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten 
Rode Kruis, ook verkoop, 
inl: 312712
Maandag 2, 16, 30:
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: computercursus
Maandag 2, 23:
10.00-12.00: schrijverskring

Dinsdag 3, 10, 17, 24:
09.00-10.00 uur: Yoga
10.45-11.45 uur: T’ai Chi 
13.30-16.45 uur:  soos/bil-
jarten en competitie kla-
verjassen
13.30-16.45 uur: bridgen 
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: computercursus
Dinsdag 10, 24:
09.30-12.00: fotocursus ANBO
Dinsdag 3, 17:
13.30-14.30 en 14.30-
16.00: computercursus
Dinsdag 17:
10.00-12.00: Alzheimercafé

Woensdag 4, 11, 18, 25:
09.30-10.15 en 10.45-
11.30 uur: Bewegen 60 in 
de Klop, inl.: 310370
10.00-12.00 uur: koersbal 
(ANBO)
13.30-16.45 uur: Soos/ bil-
jarten en klaverjassen
19.45-21.30 uur: “Die 
Geestersangers” in Gees-
terheem, inl.: 313401
Woensdag  11, 25:
09.30-11.30: handwerken
13.30-15.30: kaarten maken
14.00-16.30 uur: tekenen/
schilderen
09.00-10.30 uur: digitale 
fotobewerking
10.30-12.00: computercursus
Woensdag 4, 18:
14.00-15.30: Engelse con-
versatie
10.00-12.00: muziek maken

09.00-10.30 en 10.30-
12.00: computercursus
Woensdag 4:
14.00-16.30: Bingo (AN-
BO), zaal open: 13.30 uur
Woensdag 11:
Stedenwandeling ANBO
Woensdag 18:
14.00-16.00: filmmiddag 

Donderdag 5, 12, 19, 26:
Wandelen (1 of 2 uur): ver-
trek 9.30 vanaf dorpshuis 
10.00-12.00 uur: Jeu de 
Boules: terrein Castricum-
merweg, inl. tel. : 311240
09.30-12.00 uur:  Soos met 
biljartles voor heren
09.30-11.30 uur: beeld-
houwen/boetseren
13.30-16.45 uur: Soos: 
biljarten/rummicub en 
scrabble (ANBO)
13.30-15.00 uur: Fifty-fit 
(niet op 26 november)
14.00-16.00 uur: schaken
Donderdag 5, 19:
09.00-10.30 en 10.30-12.00: 
cursus fotoalbum maken
09.30-11.30:  3-dimensio-
naal (kaarten) en quilten
Donderdag 12, 26:
10.00-11.30: Engelse con-
versatie
09.30-11.30: vertelkring 
Uitgeest
Donderdag 12:
09.30-11.30 uur: theezak-
jes vouwen
Donderdag 5, 12:
09.30-11.30: workshop tablet
Donderdag 19:
11.00-13.00 uur: workshop 
adresetiketten maken
Donderdag 26:
09.00-13.00 uur: infobij-
eenkomst ANBO
15.30-18.15: snertparty

Vrijdag  6, 13, 20, 27:
09.00-10.00 en 10.15-
11.15: yoga
13.30-16.45 uur: Soos/bil-
jarten
13.30-15.00 uur: De Zin-
gende Zwanen (ANBO)
13.30-16.00: Bridge begin-
ners

Zaterdag  7, 14, 21, 28:
13.30-15.30 uur: Country-
line dancing (ANBO)

De S.U.S. is bereikbaar 
op ma. t/m wo. van 9.00 
tot 12.00 en van 13.30 tot 
16.00 en op do. en vrij. van 
9.00 tot 12.00 in Dorpshuis 
de Zwaan. Voor informa-
tie betreffende activitei-
ten van de S.U.S.: mw. C. 
van Megen en mevrouw 
M. Kortekaas, tel.: 0251-
319020, e-mail: s.u.s@in-
ter.nl.net of kijk op www.
uitgeestersenioren.nl. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Uitgeest - Burgemeester 
Wendy Verkleij heeft een ori-
ginele Uitgeester stokrozen-
stok met een zakje stokro-
zenzaad aangeboden gekre-
gen en die prominent in haar 
voortuin geplaatst. Daarmee 
geeft ze er blijk van het plan 
voor de afbouw van een his-
torisch houtzaagmolencom-
plex op het voormalig Erf-
goedpark De Hoop een warm 
hart toe te dragen. Het be-
stuur van de Stichting Cor-
nelis Corneliszoon van Uit-
geest hoopt en vertrouwt er-
op dat veel inwoners van Uit-
geest haar voorbeeld zullen 
volgen. Zo zal duidelijk wor-
den dat ook de bevolking po-
sitief denkt over dit bijzonde-
re plan. De stokken met zak-
jes zaad zijn ondermeer ver-
krijgbaar bij SIRO/De Mars-
kramer aan de Middelweg.
 
Het bestuur van de Stichting 
Cornelis Corneliszoon van 
Uitgeest gelooft nog steeds 
in een historisch zaagmo-
lencomplex op het voormalig 
Erfgoedpark De Hoop. Achter 
de schermen wordt de laat-
ste jaren druk overlegd met 
politiek, gemeente, recreatie-
schap en provincie om toe-
stemming te krijgen het pro-
ject weer vlot te trekken. In 
nieuwe plannen voor her-
ontwikkeling van het gebied 
met recreatiehuisjes wordt al 
rekening gehouden met de 
herbouw van de houtzaag-
molen. 
Door getouwtrek over de ver-

Van links naar rechts: De stokkenleverancier Thom Zonjee, Cees Hazenberg (voorzitter van de 
Stichting Corneliszoon), burgemeester Wendy Verkleij, Arie Zonjee (bestuurslid Stichting Corne-
liszoon) met een maquette van het houtzaagmolencomplex en Rob Nuyens met een doos zak-
jes stokrozenzaad. Wie een Uitgeester stokroosstok in zijn tuin zet, laat zien achter het plan voor 
de bouw van een houtzaagmolen te staan

plaatsing van De Otter, een 
houtzaagmolen uit Amster-
dam, raakte de uitvoering 
van het plan voor de hout-
zaagmolen al weer een aan-
tal jaren geleden in het slop. 
De stichting die het alle-
maal bedacht, is toen opge-
heven. De al gerealiseerde 
onderdelen, zoals schuren, 
een lattenzager en een fun-
dering voor de grote molen, 
kwamen in bezit van het re-
creatieschap. De nieuwe ini-
tiatiefnemers willen niet stil-
staan bij het verleden en wat 
er is misgegaan, maar kijken 
naar de toekomst en doen nu 
een ultieme poging het hout-
zaagmolencomplex toch nog 
van de grond te krijgen. 
Voor de ploeg mensen die 
zich daar belangeloos voor 
inzet, is het erg belangrijk te 
weten dat er onder de bevol-
king positief gedacht wordt 
over hun inspanningen. Het 
gaat tenslotte om een pu-
bliek eerbetoon aan de uit-
vinder van de houtzaagmo-
len. Naast een replica van 
een houtzaagmolen moet er 
ook een museale presenta-
tie komen over de histori-
sche betekenis van Corne-
lis Corneliszoon van Uitgeest, 
die met zijn uitvinding een 
belangrijke bijdrage leverde 
aan de ontwikkeling van de 
economie in aanloop naar De 
Gouden Eeuw.
Actueel is het plan ‘Oud-
geest’ van een projectontwik-
kelaar, die in het zelfde ge-
bied zo’n 60 recreatiewonin-

gen wil bouwen. De onderne-
mer heeft gekozen voor een 
opzet waarbij er ook ruimte 
vrij blijft voor het initiatief van 
een houtzaagmolencomplex. 
De Stichting Cornelis Corne-
liszoon opereert onafhanke-
lijk, zelfstandig en staat los 
van dit woningbouwproject. 
Tot nu toe zijn alle afspra-
ken gemaakt met het recre-
atieschap. Daar is ook pre-
cies bekend wat er voor de 
uitvoering van de molenplan-
nen komt kijken.
De stokkenfabriek Zonjee 
zorgt voor de stokroosstok-
ken, het zakje stokrooszaad 
komt van Tuin & Groenshop 
Nuyens uit Limmen, twee be-
drijven met een lange ge-
schiedenis. Nuyens is van 
1899, mag zich Hofleveran-
cier noemen en begon ooit 
als zaadhandel. Zonjee ver-
vaardigt al sinds 1795 stok-
ken. De stokroosstokken gin-
gen vroeger vooral naar loka-
le kwekers.

Wie een stok in zijn tuin 
wil plaatsen betaalt 5 eu-
ro, waarmee de stichting de 
aanloopkosten kan bestrij-
den. De stokroosstokken 
met stokrooszaad zijn niet al-
leen verkrijgbaar bij SIRO/
De Marskramer aan de Mid-
delweg, maar ook bij Nuyens 
Tuin en Groenshop in Lim-
men en bij molen De Oude 
Knegt in Akersloot.

Meer informatie op www.
houtzaagmolen-uitgeest.nl.



Uitgeest - TTV Uitgeest 
heeft weer een mooie week 
achter de rug.

Team 1 heeft weer superieur 
gepresteerd tegen TSTZ 3 uit 
Haarlem. Martijn van Veen 
was de sterkste speler deze 
avond. Hij dwong twee keer 
in 5 games de overwinning af 
en de laatste partij won hij in 
3 games. Victor Tchernov won 
ook twee van zijn drie partij-
en. Henk Spoelstra behaalde 
twee makkelijke punten. Het 
punt dat verloren ging was 
tegen dezelfde tegenstander 
waar ook Victor van had ver-
loren. De eindstand was 8 -2 
voor Uitgeest.
Team 3 had Noothweer 10 uit 
Purmerend op bezoek. Billy 
Fatels had een lastige eerste 
partij, toch won hij deze ter-

wijl hij vaak achterstond. Zijn 
andere twee wedstrijden won 
hij in 4 games. Dennis Jans-
sen liet wel mooi tafeltennis 
zien, maar het was net niet 
genoeg. Nico Baltus speelde 
deze avond heel sterk maar 
verloor toch twee partijen in 
5 games. Vooral bij de eerste 
games zat hij aanvankelijk 
goed in de wedstrijd, maar 
hoe langer de partijen duur-
den hoe minder zijn concen-
tratie werd. De einduitslag 
werd helaas 3 - 7 voor Noot-
hweer 10.
Team 4 was op bezoek bij 
Amsterdam `78. Erik van 
Breukelen mepte twee van 
de tegenstander in 3 games 
eraf. Zijn andere partij won 
hij in vieren. Huib van Leeu-
wen verloor zijn eerste par-
tij in 5 games. In zijn ande-

     Tafeltennisnieuws
re twee partijen hield hij zijn 
hoofd koel en won deze. Eu-
genie Rasch won haar eerste 
partij tegen haar tegenstand-
ster. Bij haar tweede par-
tij kwam zij met twee games 
achter en kwam terug op een 
2 -2, helaas ging de laatste 
game verloren, maar toch 
sterk gespeeld en goed te-
ruggekomen. Uitgeest heeft 
met 4 – 6 gewonnen.
Team 2 ging later in week 
de ook op bezoek bij Am-
sterdam `78. René van Bu-
ren mocht zijn batje het eer-
ste uitproberen tegen de eni-
ge speler die tot nu toe nog 
alles heeft gewonnen in de 
poule. Dit bleef ook zo. René 
heeft alleen zijn laatste par-
tij gewonnen. Patrick was de 
tweede die aan de tafel ging 
en heeft deze partij spannen-
der gemaakt dan nodig was. 
Uiteindelijk heeft hij net als 
invaller Billy Fatels twee van 
zijn 3 partijen gewonnen. De 
eindstand werd 5 – 5.

Betondorp Oudgeest, 
steenpuist in Uitgeestermeer
Uitgeest - We hebben al 
zo’n woonwijk met de lief-
lijke naam Meerparel. Een 
tweetal slagbomen weren 
daar bezoekers. Nu nóg ver-
der het meer in, met gro-
te huizen van velerlei bouw-
soort. Vast geen geroman-
tiseerde rode dakjes met 
groene straatjes zoals op de 
maquette. Een woonwijk is 
géén recreatiegebied.
Groot, groter, groots is de 
huidige bouwtrant, uit te 
breiden met trapjes, terras-
sen en nog meer stenen tui-
nen, liefst aan de meerkant 
natuurlijk en op het omring 
dijkje. 
Hier komen rondom het hele 
schiereiland nog eens boten-
huizen in het water bij.
Zo wordt nog meer water-
oppervlakte aan de recrea-
tie onttrokken. Wat een alle-
gaartje zal dat worden met 
5 loodsen en nog eens 65 
grootse huizen!
Ondanks de groene straatjes 
van de maquette, mag die 
nieuwe wijk géén “Park Oud-
geest” genoemd worden.
Dan mogen wij Uitgees-
ters via een slagboom ko-
men wandelen over groen 
geschilderde straatjes en de 
grootse architectuur bewon-
deren?
Het aanzicht van Wester-
geest en Langebuurt wordt 
al jaren te vuur en te zwaard 
verdedigd tot voor het ge-
recht, maar ons meer wordt 
aan een projectontwikkelaar 
verkwanseld voor het gro-
te geld. 
Ons méér moet worden be-
waakt! Wees er net zo zui-
nig op! Deze natuur is nóg 

noodzakelijker dan die aan-
blik vanaf de A9. Maar nee, 
dit wordt Betondorp Uit-
geest, steenpuist in het 
meer. Geef het de naam 
“Park Oudgeest”, klinkt lief-
lijk, maar slaat niet op al dat 
steen. En dan huizen met 
erfpacht. Er staan er al zo 
velen in de regio leeg!!! Hier 
moet weer jaren mee ge-
leurd worden, zoals met de 
huizen bij de sportvelden.
Dit dichte bebouwingsplan 
is tegen de natuurbeheerno-
ta van de provincie over het 
Alkmaardermeer. “De onbe-
bouwde open en groene oe-
vers van het meer zijn uniek.” 
In die nota mogen “de re-
creatieve ontwikkelingen de 
kenmerken en waarden niet 
schaden”.
Provinciaal Proefproject be-
tekent dat hier wordt ge-
test hoe burgers reageren 
op hun handelswijze. Dus 
kom aanstaande donder-
dag om 19.45 uur naar het 
gemeentehuis laat u zien en 
horen. Daar is weer een be-
slissende bijeenkomst van 
onze bestuurders. Er wor-
den knopen doorgehakt. 
Dan weten we meteen op 
wie we met de volgende ver-
kiezingen wel of niet moe-
ten stemmen of wie de ro-
de kaart moeten krijgen voor 
hun foute keuze.
A. Smulders

PS onze gemeente kan nog 
wel een potje precariorech-
ten ophalen aan de Sluis-
buurt en de Lagendijk voor 
alle reclame wildgroei op 
borden, vlaggen en span-
doeken. 

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
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Derde ‘Bij de Buurvrouw 
open tennistoernooi’

Uitgeest - Zondag 1 novem-
ber zal, voor de derde maal, 
het succesvolle herendubbel 
toernooi met de naam “Bij de 
Buurvrouw open tennistoer-
nooi”  worden gehouden in 
sporthal de Zien in Uitgeest.  
De inschrijving van dit toer-
nooi was binnen een maand 
gesloten en dus vol.  24 kop-

pels, in alle speelsterktes en 
onderverdeeld in 4 poules, 
zullen de strijd aangaan om 
er met de felbegeerde hoofd-
prijzen vandoor te gaan. Dat 
het toernooi regionale be-
kendheid begint te krijgen 
blijkt wel uit het feit dat er 
spelers meedoen uit Alk-
maar, Heemskerk, Uitgeest, 

Beverwijk en zelfs uit Den 
Helder. Speelsterktes varië-
ren van 3 t/m 9, Tijdens deze 
dag staat gezelligheid ver bo-
venaan. Het toernooi zal dan 
ook worden afgesloten met 
een hapje eten en live muziek 
van de Amsterdamse zanger 
Han Holland.
Publiek is uiteraard van har-
te welkom deze dag. De aan-
vang van de eerste wedstrij-
den is 12.30 uur en de finale 
wedstrijden zijn om 17.30 uur 
waarna de live muziek zal be-
ginnen.

Windsufers betalen 
rekening plan Oudgeest

Uitgeest - Aankomen-
de donderdag gaat de raad 
van Uitgeest beslissen of 
wij, windsurfers, onze sport 
nog kunnen beoefenen. 
Want door de geplande be-
bouwing bij erfgoedpark de 
Hoop zal de windafname 
zeer groot zijn. 
Terwijl de gemeente al de-
cennia lang praat over mo-
gelijke woningbouw in de 
Limmerkoog en tussen 

Heemskerk en Uitgeest zal 
er binnen drie raadsverga-
deringen besloten worden 
of zestig particuliere recrea-
tiewoningen gebouwd gaan 
worden. Woningen voor 
wie? Niet voor de Uitgees-
ter! Maar wel voor de ge-
goede burger uit het land, 
die het als beleggings ob-
ject gaan gebruiken. Gaat 
de raad ook toestaan dat ze 
door verhuurd mogen wor-
den? En als dat gebeurt wie 
zullen dan de nieuwe huur-
ders worden? 
Vorig jaar hebben wij als in-
woners van Uitgeest on-
ze raad kunnen kiezen, vele 
(een kwart van de Uitgees-
ters) hebben op PU (Pro-
gressief Uitgeest) gestemd. 
In hun partijprogramma 
staat letterlijk “De kwaliteit 
van het leven bestaat niet al-

leen uit bebouwing” en “de 
groene ring rond Uitgeest 
behoort geheel in tact te blij-
ven”. Hopelijk houden ze zich 
aan hun woord en steunen 
zij ons als watersporters. Of 
regeert toch het grote geld 
en de lobbygroepen die voor 
bebouwing zijn. Mijn vraag 
is waar wil je als gemeen-
te, provincie en als land 
heen? Moet heel Nederland 
één groot entertainment ge-
bied worden waar je het hele 
jaar, zolang je maar betaald, 
kunt recreëren of kom je als 
politieke partij je program-
ma beloftes na en sta je er-
gens voor. 
Windsurfers krijgen geen en-
kele euro subsidie, wij heb-
ben geen privé sportvel-
den, geen privé sportkanti-
ne of een vereniging waar je 
lid van moet zijn. Onze sport 
kost geen gemeenschaps-
geld. En het surfstrand-
je bij de Hoop is voor ieder-
een toegankelijk, voor ieder-
een! Het enig wat wij vra-
gen is gratis wind. Ons lot 
ligt in handen van de geko-
zen raad. Wind wat er zo-
meteen niet meer is omdat 
er bebouwing voor komt te 
staan. En groen waar straks 
een nieuwbouwwijk staat. 
Mocht de raad voor stem-
men dan leidt uw beslissing 
ertoe dat watersporters el-
ders gaan recreëren. Is dit 
wat jullie willen? Verdere be-
bouwing nee. Benutten van 
de huidige gebouwen bij de 
Hoop ja. 

Antoine de Klerk
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Licht aan. Voorkom inbraak!
Het is weer vroeg donker. Dat weten woninginbrekers helaas ook. Die slaan juist 
in de donkere dagen hun slag. Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt? 
De donkere maanden zijn weer aangebroken en de politie is in samenwerking 
met onder meer de gemeenten en vrijwilligers ook dit jaar weer gestart met 
een actie om bewoners te wijzen op het belang van verlichting in en om de wo-
ning. Hierbij krijgen de ‘hot spots’, wijken en buurten waar vaak wordt ingebro-
ken, voorrang. Het doel is de bewoners te wijzen op het nut van binnen- en bui-
tenverlichting als zij (nog) niet thuis zijn. Want, inbrekers houden niet van licht.

Gelegenheid maakt de dief
Bij 80 procent van de woninginbraken zijn de daders gelegenheidsinbrekers. Ze 
hebben niet een bepaalde woning op het oog, maar kijken waar ze gemakkelijk 
kunnen toeslaan. Woningen waarbij de bewoners niet thuis zijn, vinden zij aan-
trekkelijk. Net als woningen waar ramen openstaan of die slecht hang- en sluit-
werk hebben. Ook werken inbrekers graag op plaatsen waar niemand ze ziet. 
Met die kennis kunt u uw woning beschermen.

Tijdschakelaars
De indruk wekken dat u thuis bent, kan gemakkelijk met tijdschakelaars. Deze 
schakelaars doen lampen automatisch aan. U bepaalt zelf het tijdstip waarop dit 
gebeurt. Luxere modellen tijdschakelaars kunt u zelfs zo programmeren dat de 
lampen iedere dag op een ander tijdstip aangaan. Door in meerdere kamers lam-
pen op tijdschakelaars aan te sluiten, lijkt het nog meer alsof er echt iemand aan-
wezig is. Als u spaarlampen of led-verlichting aansluit op deze schakelaars, blij-
ven de kosten beperkt. Het gaat er echter niet alleen om dat u licht in de woning 
laat branden, maar dat er ook goede buitenverlichting is. Eventueel kan men een 
radio of televisie aan laten staan. Het mag duidelijk zijn dat verder het goed af-
sluiten van deuren en ramen met degelijk hang- en sluitwerk en het niet in het 
zicht laten liggen van kostbare zaken (autosleutels, laptops e.d.) aan te raden is. 

Wat doet de politie? 
De politie heeft het drastisch verminderen van het aantal woninginbraken als 
prioriteit. Zo doet de politie na iedere woninginbraak standaard een grondig spo-
renonderzoek om te kijken of inbrekers vingerafdrukken of DNA hebben achter-
gelaten. Ook doet de politie altijd buurtonderzoek, we vragen hierbij bijvoor-
beeld aan de buren of ze iets verdachts zagen. Verder waarschuwt de politie 
dat er een inbraak is geweest. Bij huizen die op elkaar lijken, proberen inbrekers 
vaak op dezelfde manier binnen te komen. Met die kennis kunnen bewoners zelf 
preventiemaatregelen treffen.

Bel 112, daar pak je inbrekers mee!
Ziet u iets verdachts in uw buurt? Bel altijd 112. De interesse van de politie gaat 
vooral uit naar mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel interesse heb-
ben in huizen en/of de omgeving. Ook verneemt de politie graag met welke au-
to of (brom)fiets/scooter deze mensen zich verplaatsen. Vooral de signalemen-
ten van de verdachte personen en de voertuiggegevens (merk, type, kenteken) 
zijn belangrijk. Wilt u liever anoniem blijven dan kunt u dat doorgeven via Meld 
Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Grondwet nu ook in Arabisch
De Nederlandse Grondwet is vertaald in het Engels, Frans en Spaans. Begin 
november komt daar ook een Arabische vertaling bij. Het ministerie van BZK 
stelt deze beschikbaar voor vluchtelingen die in Nederland in noodopvang 
zitten en voor statushouders. Zij die (nog) alleen de Arabische taal machtig 
zijn, kunnen hierdoor ook kennis nemen van de basisregels in onze samen-
leving.

De Arabische vertaling van hoofdstuk 1 van onze grondwet is nu al te lezen 
op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/grondwet-en-statuut/vraag-
en-antwoord/wat-is-de-grondwet
Het eerste hoofdstuk beschrijft bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting, 
de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, dat mensen van verschillende 
seksuele geaardheid in vrijheid naast elkaar kunnen leven en dat iedereen de 
vrijheid heeft zijn eigen geloof te belijden.

Bijeenkomst over 
centrumgebied Uitgeest
Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Uitgeest besloten in te stem-
men met de ‘stedenbouwkundige randvoorwaarden centrumgebied’. De raad 
heeft het college gevraagd om deze randvoorwaarden te verwerken in een 
stedenbouwkundig kader voor het centrumgebied van de gemeente. Op 
dinsdagavond 10 november zijn inwoners van harte welkom om in work-
shops mee te komen praten over de plannen in Dorpshuis de Zwaan, Middel-
weg 5. De avond begint om 19.15 uur en wordt om ongeveer 21.30 uur af-
gesloten. Vanaf 19.00 uur staan de koffie en thee klaar.
Aangezien herontwikkeling van het centrumgebied een grote invloed heeft 
op de vormgeving en de beleving van het dorp, is het van belang om alle 
mogelijke veranderingen goed op elkaar en op de omgeving af te stemmen.
De gemeente vindt het belangrijk om de inwoners bij het proces te betrek-
ken en organiseert daarvoor meerdere bijeenkomsten. WZNH, adviseur voor 
ruimtelijke kwaliteit en Islant atelier voor stedenbouw zijn aangetrokken om 
het proces te begeleiden. Een eerste bijeenkomst met de direct betrokkenen 
in het centrumgebied is eind september gehouden. 
Als u zeker weet dat u aanwezig bent op 10 november vragen wij om u al-
vast aan te melden via het mailadres uitgeest@islant.nl 

Burgerlijke stand
GEBOREN
Jay Duarte Chaparro, zoon van M.M. Duarte Chaparro en C. 
Klomp
Aniek Zeinstra, dochter van T.W. Zeinstra en K.H. Schürmann
Jitse Boersma, zoon van J.C. Ranzijn en G. Boersma
Cesar Jacob Veldt, zoon van R. Veldt en N.M. van den Berg

OVERLEDEN
C.M.H. Rodenburg, weduwe van J.C. Duinmaijer, 85 jaar (en 
niet 95 jaar, zoals gemeld in een vorige publicatie) 

M.M. Veldt, e/v Rodenburg, 82 jaar
U. Vollmer, 84 jaar
H.M.J. van Doorn, 51 jaar

GETROUWD
C.J. Oudhuis en N. Itta
M.G.R. Rozemeijer en E.I.M. Pilkes
J.W.M. Aanhane en J.L.E. Bakker

Ophaaldata gft-afval
In week 45 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 2 november. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 4 november.
De Koog: donderdag 5 november.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 6 november. 

Het gebied waarvoor een stedenbouwkundig kader wordt gemaakt is blauw omrand.
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