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Zwembad De Zien blijft!
Uitgeest - Jan Ros van werk-
groep De Zien Blijft, heeft maan-
dagmiddag van wethouder Wil 
Spaanderman de sleutels ont-
vangen van Zwembad de Zien. 
De wethouder hield een toe-
spraak waarna samen met be-
stuurslid Linda van Eerden en 
Jan Ros de gebruikersovereen-
komst werd getekend. Onder 
luid gejuich van toegestroomde 
Uitgeesters, waaronder veel kin-
deren, werd de sleutel breed la-
chend in ontvangst genomen. 
Twee grote bakken met snoep 
stonden klaar voor de jeugd die 
gretig toetastten en die na de ce-
remonie in het niet geheel droge 
zwembad plaatsnamen voor een 
foto. Water was er op dit moment 
genoeg aanwezig in de vorm van 

een stevige bui. Maar dit drukte 
de pret allerminst want de toe-
komst van het zwembad is voor-

lopig door veel Uitgeester vrijwil-
ligers veilig gesteld. (Monique 
Teeling)

Wendy Verkleij nieuwe 
burgemeester Uitgeest
Uitgeest - De gemeenteraad 
heeft donderdagavond 30 okto-
ber besloten om mevrouw W.J.A. 
(Wendy) Verkleij-Eimers voor 
te dragen als de nieuwe bur-
gemeester van Uitgeest. Als de 
Kroon de voordracht overneemt 
kan de officiële benoeming over 
circa acht weken worden ver-
wacht. De installatie van de 

nieuwe burgemeester van Uit-
geest kan dan ongeveer half ja-
nuari 2015 plaatsvinden. 
Mevrouw Verkleij (51) is sinds 
2011 wethouder van de gemeen-
te Bodegraven-Reeuwijk. Gedu-
rende twee raadsperiodes (van 
2002 tot 2010) was zij lid van de 
gemeenteraad van Reeuwijk. De 
beoogde nieuwe burgemeester 
van Uitgeest is in haar huidige 
gemeente lid van de lokale par-
tij Burgerbelangen; landelijk is zij 
lid van de VVD.
Mevrouw Verkleij wordt de op-
volger van Theo van Eijk, die in 
juni 2013 in Uitgeest aantrad als 
waarnemend burgemeester. Van 
Eijk kreeg als opdracht Uitgeest 
te begeleiden bij het maken van 
een keuze voor de politieke toe-
komst van de gemeente. Dat 
proces werd begin dit jaar afge-
rond met het besluit van de ge-
meenteraad om een intensieve 
samenwerking aan te gaan met 
Bergen, Castricum en Heiloo.

9.95

Banketbakkersroom, mokkaslagroom, 
chocolade, nougat en merenque.
Van 12,95
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UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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Poppen(huizen)- en Berenbeurs 

Uitgeest - Voor de eerste keer 
organiseert het tijdschrift Pop-
pen & Teddy-Beer op zaterdag 
8 november dé Noord-Hollandse 
Poppen(huizen)- en Berenbeurs 
in Sportcentrum Uitgeest. Ieder-
een met een Poppen(huizen)- 

en Berenhart herinnert zich nog 
wel de prachtige Poppen- en Be-
renbeurs in Motel Akersloot. De-
ze wordt nu in ere hersteld op 
slechts 9 minuten van de oude 
locatie. Sportcentrum Uitgeest 
heeft diverse voordelen ten op-
zichte van de oude locatie: een-
voudig te bereiken vanaf de 
snelweg, gratis parkeren en op 
een steenworp afstand van bus-
halte en treinstation. De markt-
kramen worden gevuld met al-
les op het gebied van poppen, 
beren en poppenhuizen: mate-
rialen, gereedschappen, nieuwe 
en antieke poppen, miniaturen, 
poppen- en berendokter, kle-

ding, Rebornpakketten, kunste-
naarspoppen en kunstenaarsbe-
ren. De poppen- en berendokter 
houdt de gehele dag spreekuur. 
De bezoekers krijgen het maga-
zine Hobbyfestival nr. 5 gratis: 36 
pagina’s gevuld met informatie 
over diverse hobby’s, zolang de 
voorraad strekt. De Noord-Hol-
landse Poppen(huizen)- en Be-
renbeurs is een budgetvriende-
lijke beurs, gratis parkeren en la-
ge entree. De beurs wordt geor-
ganiseerd door Heins & Hobby’s. 
Het adres is Zienlaan 4 Uitgeest. 
Zaterdag geopend van 10.30 - 
16.30 uur. Kijk voor een kortings-
bon op www.hobbyfestival.nl.

Lezing over IJsland door 
Jolanda Linschooten

Limmen - Pal tegen de noord-
poolcirkel rijst uit zee een berg-
achtig eiland op, gelegen op een 
actieve vulkanische richel. Een 
land vol uitersten. Besneeuw-
de bergen en immense gletsjers 
naast kokende modderpoelen 
en nog na gloeiende lavastro-
men. Met zijn overdaad aan na-
tuur, leent IJsland zich er bij uit-
stek voor om langzaam, te voet 
verkend te worden. 
En dat is precies wat de 
Akerslootse Jolanda Linschoo-
ten deed. Als fotograaf voor on-
der andere National Geograp-

hic doorkruiste zij heel IJsland 
te voet gedurende veertig dagen 
in haar eentje. Vervolgens maak-
te zij in 2013 diverse bergwan-
deltochten voor haar wandel-
gids ‘Bergtochten op IJsland’. Op 
vrijdag 28 november kunnen be-
langstellenden haar inspireren-
de multimediapresentatie over 
IJsland bijwonen vanaf 20.00 uur 
in Cultureel Centrum Vredeburg 
in Limmen. Toegang vijf euro en 
gratis voor wie haar bergwan-
delgids IJsland al heeft en mee-
neemt. Reserveren noodzakelijk 
via www.jolandalinschooten.nl.

Burgeralert in Akersloot
Akersloot - De Burgeralert 
Whatsapp-groepen zijn sinds 
maart 2014 actief in Akersloot. 
Het doel van de Whatsapp-groe-
pen is samen waakzaam te zijn 
in eigen omgeving en verdachte 
situaties met elkaar te delen zo-
dat het dievengilde minder kans 
krijgt om hun slag te slaan. Al-
le informatie die binnenkomt via 
de Whatsapp-groepen wordt ge-
deeld met de wijkagent. Ech-
te successen zijn er vooral in 

het begin geweest toen er een 
golf van inbraken de dorpskern 
teisterde. Inmiddels is het heb-
ben van deze groepen al genoeg 
om af te schrikken. Inbrekers la-
ten Akersloot liever links liggen 
als ze weten dat ze op elke hoek 
van de straat in de gaten wor-
den gehouden. Aanmelden voor 
de Whatsapp-groepen Akersloot 
kan via een mailtje met het 06 
nummer naar burgeralert@112-
akersloot.nl. 

Ber Veldt schenkt boot aan 
Strandvondstenmuseum

Castricum - Ber Veldt heeft 
donderdag 30 oktober zijn vis-
sersboot met het bijzondere re-
gistratienummer CAS 1 aan het 
Strandvondstenmuseum over-
gedragen. De oprichter en ere-
lid van de Zeevisvereniging De 
Salamander  is ook bekend van 
het biljartcentrum aan het Raad-
huisplein dat hij dertig jaar lang 
met zijn broer Jan heeft gerund. 

Op 1 juli 2011 kwamen de broers 
nog in het nieuws toen zij toen 
stopten en het centrum aan 
een stichting overdroegen. Ber 
is een verwoed zeevisser, maar 
door gezondheidsomstandighe-
den kan hij deze hobby niet blij-
ven uitoefenen. Het museum ge-
bruikt de boot voor promotie en 
educatieve doeleinden. Foto: 
Rob Berkemeier, R-design4U. 

Kerkveiling Limmen brengt 
ruim 39.000 euro op! 

Limmen - De vrijdag gehouden 
veiling ten bate van de jeugd en 
Cormeliuskerk in Limmen heeft 
een recordbedrag opgebracht 
van 39.085 euro. 
De veilingmeester begon om 
stipt 19.30 uur met het eerste 

kavel en eindigde om 0.55 uur 
met kavel 332. Deze laatste ka-
vel, een extra grote gerookte pa-
ling, werd traditioneel verkocht 
door pastor Johan Olling, die di-
rect daarna het resultaat bekend 
kon maken.  

Castricum - Danae Kingma uit 
Castricum van zwemvereniging 
Oeza heeft zich geplaatst voor 
het Open Nederlands Kampi-
oenschap in Tilburg. Op 8 no-
vember zwemt Danae de 100 
meter vrijeslag en op 9 novem-
ber de 50 meter vrijeslag.

Wordt Danae 
de kampioen? 

Verscherpt toezicht Dijk 
en Duin is opgeheven

Castricum - De Inspectie voor 
de Gezondheidszorg (IGZ) heeft 
het verscherpt toezicht op de 
opnamekliniek van Dijk en Duin 
opgeheven. Er is veel verbeterd 
op het gebied van terugdringen 
van separeren van patiënten. 
Dijk en Duin is onderdeel van de 
Parnassia Groep en heeft vesti-
gingen in Noord-Holland. In april 
2014 stelde de inspectie de in-
stelling onder verscherpt toe-
zicht vanwege structurele tekort-

komingen bij het separeren van 
patiënten. De inspectie consta-
teert op basis van bezoeken en 
schriftelijke voortgangsrappor-
tages dat er veel verbeterd is op 
het gebied van terugdringen van 
separeren. De inspectie heeft 
er vertrouwen in dat de verbe-
teringen bij Dijk en Duin verder 
doorzetten en heft daarom ver-
scherpt toezicht op. Met onver-
wachte bezoeken blijft de IGZ de 
vorderingen volgen.
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Binnenlopen bij optredens 
Akersloot - Het begon voorzich-
tig in 2012 op initiatief van Ge-
rard Struijf en Jeckes van Baar. 
Met een aantal enthousias-
te muzikanten gewoon in de ei-
gen huiskamer optreden op een 
herfstachtige zondagmiddag. En 
nu staat Akersloot op zondag-
middag 9 november opnieuw in 
het teken van de muziek. 

Op verschillende locaties, ver-
spreid over het dorp, spelen tien 
aan Akersloot gelieerde bands  
in huiselijke setting. Voor jong 
en ouder, door jong en ouder. 
De optredens beginnen stipt op 

elk half uur en als de huiskamer 
vol is, kan er niemand meer bij. 
De muziek begint om 13.30 uur.  
Be Rude speelt op de Veldbloe-
menlaan 1, De Bikkels op de Ju-
lianaweg 45, Fabric op de Buurt-
weg 49, JJAG op de Meerweg 2, 
JUS op de Kerklaan 4, Left Be-
hind op het Wilhelminaplein 2, 
Mag Geen Naam Hebben op de 
Koningsweg 42, Moondance op 
de Kerklaan 7, Nevertheless op 
de Veldbloemenlaan 8, Tha Bo-
nerz op het Wilhelminaplein 20 
en de afsluiting is in de Storey 
Club van 17.30 tot 21.00 uur met 
Indahouse.

 
Castricum - In De Oude Keu-
ken, op het terrein van Dijk 
en Duin, verzorgt Marijke Ver-
laat Noppers op zondag 9 no-
vember een expositie met fan-
tasiefiguren en sculpturen, ge-
maakt van zelfhardende klei. Te 
zien is werk van Marijke zelf en 
van haar cursisten. Eerder ex-
poseerde zij jaarlijks in de Een-
hoorn in Bakkum. In de afgelo-
pen 25 jaar is er nogal wat ver-

anderd. ,, Ik maak geen poppen 
meer, maar allerlei stijlen kunst-
werken, geheel opgebouwd uit 
zelfhardende klei. Fantasiefigu-
ren, maar ook moderne en oude 
kunst, boeddha’s, dieren, raritei-
ten en nog veel meer.” Later de-
ze maand richt Marijke een ten-
toonstelling in in het gemeente-
huis van Castricum. De exposi-
tie op de Oude Parklaan 117 is te 
zien van 10.00 tot 17.00 uur.

Limmen - ‘Het is maar ’n spelle-
tje’ wordt rechtstreeks uitgezon-
den vanuit studio Limmen onder 
leiding van quizmaster Hans Kib-
beling. 
In De Burgerij wordt de uitzen-
ding gespeeld door de Limmer 
Plankeniers onder regie van Sti-
na Hof. In de komedie doen drie 
echtparen mee aan de quiz. Ook 
het publiek speelt een belangrij-

‘Het is maar ‘n spelletje’
ke rol. Op vrijdag 14 november 
voor gasten en ouderen van de 
Zonnebloem om 14.00 uur. Za-
terdag 15 november, vrijdag 21 
en zaterdag 22 november om 
20.00 uur en zondagmiddag 23 
november vanaf 14.00 uur met 
na afloop een stamppottenbuf-
fet. Kaarten via kaarten@lim-
merplankeniers.nl of tel. 072-
5052726 na 17.00 uur.

Emergo en gasten geven concert
Castricum - Zondag 9 novem-
ber geeft het fanfare-orkest van 
Emergo met twee collega-or-
kesten een concert in het Jac. 
P. Thijsse College. Elk orkest zal 
een kort programma ten gehore 
brengen. Het concert begint om 
14.00 uur. 
Het eerste gastorkest is het fan-
fare-orkest Wilhelmina uit Volen-

dam. Het 39 leden tellend orkest 
staat sinds 2012 onder leiding 
van dirigent Pieter Koster. Pieter 
is geen onbekende voor Emer-
go, want hij is regelmatig gast-
dirigent en repetitor bij het fan-
fare-orkest van Emergo. 

De tweede gast van Emergo is 
het Symfonisch Harmonie-orkest 

Amsterdam, voorheen de Shell 
Harmonie. Dit orkest staat onder 
leiding van dirigent Vincent van 
den Bijlaard. De harmonie geeft 
niet alleen concerten, maar is te-
vens examenorkest voor conser-
vatoriumstudenten. En natuur-
lijk speelt het fanfare-orkest on-
der leiding van dirigent Erik van 
der Kolk. 

Gevederde Vrienden 50!
Castricum - In de kantine van 
de korfbalvereniging Helios op 
het sportpark Noord End wordt 
een jubileumtentoonstelling ge-
houden vanwege het 50-ja-
rig bestaan van vogelvereniging 
De Gevederde Vrienden. Behal-
ve kanaries en parkieten zijn er 
ook diverse tropische vogels te 
bewonderen. Het bestuur en le-

den van deze vereniging zullen 
desgewenst bezoekers inlichtin-
gen over hun hobby verstrekken 
en eventuele beginners op weg 
te helpen. Er is ook een verkoop-
klasse aanwezig. Toegang gratis. 
Openingstijden: zaterdag 8 no-
vember van 10.00 tot 17.00 uur, 
zondag 9 november van 10.00 tot 
16.00 uur.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 18.45 & 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 20.45 uur 

woensdag 20.00 uur
Pak van mijn Hart

donderdag 20.00 uur  vrijdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  woensdag 20.00 uur
The Hundred-Foot Journey

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
The Maze Runner

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
dinsdag 20.00 uur

Gone Girl
vrijdag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Dorsvloer vol Confetti
zaterdag 16.00 uur   zondag 11.00 uur   

Het leven volgens Nino
zaterdag 13.30 uur    zondag 13.30 uur

woensdag 13.30 uur   
De Club van Sinterklaas 
en het pratende paard

vrijdag, zaterdag & zondag 16.00 uur
woensdag 16.00 uur   

Dummie de Mummie
zondag 13.30 uur  woensdag 13.30 uur   

Maya de Bij (NL)
zaterdag 13.30 uur   

Boxtrollen (NL) 3D
woensdag 16.00 uur

Boxtrollen (NL) 2D

Programma 6 nov t/m 12 nov 2014

The Hundred-Foot Journey
De familie Kadam verhuist met 
grootse plannen van India naar 
het pittoreske Saint-Antonin-
Noble-Val in Zuid-Frankrijk om 
daar een Indiaas restaurant te 
openen. Het rustig openen van 
het restaurant zit er echter niet 
in. De kille eigenaresse van het 
klassieke Franse restaurant Le 
Saule Pleureur, Madame Mallory 
protesteert hevig tegen de ope-
ning, wat escaleert in een flinke 

vete tussen de twee vestigingen. 
Wanneer zoon Hassan Kadam 
zijn passie voor de Franse hau-
te cuisine ontdekt en valt voor 
sous-chef Marguerite, probeert 
hij te bemiddelen en de twee uit-
eenlopende culturen nader tot 
elkaar te brengen. The film is 
onder meer geproduceerd door 
Oprah Winfrey en Steven Spiel-
berg en is gebaseerd op de best-
seller van Richard. C Morais.

De pieten van De Club van Sin-
terklaas kijken vreemd op als 
Amerigo, het paard van Sinter-
klaas, plotseling kan praten. Nog 
voor ze kunnen ontdekken hoe 
dit kan, steelt slechterik Jef Van-

De Club van Sinterklaas en het 
Pratende Paard

denare het paard in de hoop er 
een talentenjacht mee te win-
nen. Zonder Amerigo kan het 
Sinterklaasfeest niet doorgaan! 
Zal het lukken om het paard op 
tijd terug te vinden? 
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Castricum - Badminton Club 
Castricum is een van de ver-
enigingen die meedoet aan de 
actie  ‘Wensen komen uit’ van 
de Dekamarkt. Om hun club te 
promoten geven leden zater-
dag 8 november tussen 13.00 
en 15.00 uur een demonstra-
tie op het Kooiplein. Daar kan 
iedereen zelf eens proberen 
hoe het is om een shuttle over 
het net te slaan en hoe anders 
dat is dan het spelletje op de 
camping. Ook zullen er video’s 
te zien zijn van topbadmin-
ton. Voor de kinderen is er een 
grabbelwensput waar zij tegen 
inlevering van vijf wensmunten 
mogen grabbelen. Er kan een 
prijs gewonnen worden door te 
raden hoeveel shuttles er in de 
bak zitten tegen inlevering van 
wensmunten.  

Demonstratie 
BCC Kooiplein

Afzwemmers in oktober
Castricum - Elke woensdag-
middag wordt buiten de school-
vakanties om tussen 16.00 en 
17.00 uur voor een diploma afge-
zwommen in zwembad De Wit-
te Brug. Deze maand hebben 46 
kandidaten een zwemdiploma 
behaald. Een groep van 24 kin-
deren heeft op 1 oktober voor 
het eerste zwemdiploma afge-
zwommen. Shireen Baars, Anna 
Boesschoten, Tyra Borst, Sten-
dert van den Braak, Darwin Da-
na, Jack Driessen, Bas Gischler, 
Tristan de Graaf, Kirsten Hilberts, 
Mike Huige, Puk de Jong, Jens 
Koning,  Miguel Liama, Dylan Ri-
chardson, Janne Schekkerman, 
Ilmar Schramp, Lotte Spil, San-
ne Spil, Benthe Tollenaar, Em-
ma Tromp, Femke Trott, Tijn Va-
der, Stan van Wijnen en Lars Wit-
tebrood kunnen met kleding aan 
zwemmen op buik en rug, borst-
crawl en rugcrawl, onder water 

zwemmen, drijven en watertrap-
pen. Op 8 oktober was het een 
groep van 17 kandidaten voor 
het B-diploma. Roef Beentjes, 
Geert Beukers, Maud van den 
Boogaard, Julian Boot, Jasmijn 
Dekker, Anne-Wil Kuhlemei-
er, Noah Makken, Daan Pekel, 
Malou Pluijmen, Doris de Rover, 
Teun Slokker, Thijs Strauss, Frie-
da Thijs, Eline van der Veen, Loïs 
Verheijen, Iris Vos en Mette van 
Zelst hebben goed al hun vaar-
digheden in het water laten zien. 
Op 22 oktober hebben Kimon 
Bijl, Coba Meijer, Noami Mon-
teban, Rachid Muntslag en  Na-
zik Simonian hun C-diploma ge-
haald. Zij hebben nu het ABC-
diploma compleet. Nieuwe leer-
lingen zijn welkom. In De Wit-
te Brug is woensdag het ‘moon-
licht’ zwemmen begonnen. Van 
21.00 tot 22.00 uur wordt ge-
zwommen met muziek. 

Limmen –De Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicap-
te Kind (NSGK) houdt van 10 
tot en met 15 november haar 
landelijke collecte. De stichting 
zoekt nog helpende handen 
in Limmen. Met de opbrengst 
van de collecte steunt NSGK 
onder andere speciale vakan-
ties, aangepaste speelplaatsen 
en kleinschalige woonvormen. 
Voor aanmelding of informatie 
W. Koot, tel.: 072-5052490.

Collectanten in 
Limmen gezocht

FC Castricum onderuit 
Castricum - FC Castricum is te-
gen ZOB pijnlijk onderuit ge-
gaan: 2-1. Onnodig werden de 
drie punten weggegeven en voor 
de tweede keer op rij hebben de 
Castricummers verloren. Kas-
par Melis was niet van de par-
tij omdat hij verleden week ie-
mand in het strafschopgebied 
had neergehaald waardoor hij 
een rode kaart kreeg. Melis werd 
door de KNVB voor zeven wed-
strijden geschorst  ,,Deze straf-
fen zijn ronduit belachelijk”, zegt 
Bert Schaap. ,,Je wordt namelijk 
driedubbel gestraft met een pe-
nalty, een man minder en de ze-
ven wedstrijdenschorsing met 
een hoge boete.” Charles Loots 
had voor FC Castricum een be-
houdende tactiek neergezet 
met Daan Hamaker in de spits. 
Roy van Soest werd in de ver-
dediging vervangen door Joris 
Schekkerman. De eerste helft 
was niet om over naar huis te 
schrijven. Uit een corner maakte 
ZOB 1-0. Na rust was FC Castri-
cum via Stephan Zijlstra en even 
later Duco de Koning dichtbij de 
gelijkmaker. Uit een aanval uit 
het boekje was het raak. Maar-
ten van Duivenvoorde gaf pan-
klaar voor, waarna de inmid-
dels ingevallen Peter Hes met 
zijn hoofd de gelijkmaker produ-

ceerde: 1-1. Een inworp van ZOB  
werd vervolgens verkeerd inge-
schat door Joris Schekkerman. 
Hij kopte de bal in het uiterste 
hoekje waardoor doelman Lars 
Beukers verrast werd: 2-1. De 
volgende wedstrijd is thuis te-
gen De Beursbengels. Foto: Le-
one Hamaker. 

Limmen - Vrijdag vierde juf Joke 
Duinmeijer haar veertigjarig ju-
bileum met de kinderen, leer-
krachten en ouders van de Pax 
Christischool. Juf Joke werkt al 
meer dan 35 jaar op deze school 
en heeft daardoor een bijzon-
dere band met de kinderen en 
de ouders. De kinderen hadden 
voor haar deze ochtend een aan-
tal verrassingen in petto. ’s Mor-
gens werd ze door de kinderen 
van haar klas thuis opgehaald. 
Alle kinderen hadden een mooie 
bloem meegenomen, vervol-

gens liep ze samen met de kin-
deren de vertrouwde weg naar 
de school. 
De andere kinderen ontvingen 
haar daar op een feestelijke ma-
nier; ze moest onder de erebo-
gen door die door de kinde-
ren met leuke hoeden en petten 
werden vastgehouden. Bij de in-
gang werd ze toegezongen. De 
ochtend werd besteed aan acti-
viteiten in haar klas en tenslotte 
werd de ochtend afgesloten met 
de optredens van de verschillen-
de groepen.

Limmen Ludiek is op zoek
Limmen - Stichting Limmen Lu-
diek is op zoek naar de laatste 
kurkendrukploegen voor het we-
reldrecord kurkenmozaïek. Zes 
enthousiaste ploegen hebben 
zich inmiddels al gemeld, maar 
de stichting heeft er nog zeker 
zes extra nodig. Individuele kur-
kendrukkers zijn ook welkom. 
Vrijdagavond 7 november is er in 
De Kurkenhof naast het kurken 
sorteren een informatieavond. 

,,We gaan nu de volgende be-
langrijke fase in van de voorbe-
reidingen”, zegt voorzitter Kees 
de Jong. ,,Na het sorteren van de 
honderdduizenden kurken, het 
bedrukken en benieten van de 
houten panelen gaan we nu de 
fase in van het daadwerkelijke 
aanbrengen, het bedrukken van 
de kurken op het ontwerp.”  De 
Kurkenhof is te vinden op de Jan 
Valkeringlaan 1 in Limmen. 

Akersloot - Zondag 9 novem-
ber wandelt Amak de 44e St. 
Maarten wandeltocht in Bever-

Amak wandelt wijk. Deze is twintig kilometer 
lang. Het vertrek is om 9.00 uur 
vanaf Het Kruispunt Mozartlaan/
hoek Raadhuisweg. Iedereen is 
welkom.

Tweede overwinning op 
rij dames Croonenburg 
Castricum - Na de overwinning 
vorige week op Spivo waren af-
gelopen zaterdag de verwach-
tingen hooggespannen, maar in 
de eerste set tegen VTC Woer-
den liep dat spaak. De volley-
balsters van Croonenburg waren 
niet opgewassen tegen de ser-
vicedruk. De pass werd daarna 
verzorgder en met name Marije 
Bloem scoorde veel. Woerden 
vocht zich terug van 18-22 naar 
23-23 en kwam zelfs op setpoint. 

De set werd beslist in het voor-
deel van Croonenburg met een 
‘kill block’ van Nancy van Rooij.  
In de vierde set was het Croo-
nenburg die met een sterke op-
slag en harde smashes van Win-
nie Assendelft weinig heel liet 
van VTC Woerden. 

Op 15 november 16.30 in de 
Bloemen staat de belangrijke 
wedstrijd tegen medepromoven-
di Vollingo op het programma.

www.lijfengezondheid.nl
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Uitgeest - De afgelopen we-
ken hebben de leerlingen uit de 
groepen 5 tot en met 8 van de 
Vrijburgschool onder begelei-
ding van enthousiaste ouders en 
leerkrachten weer gewerkt aan 
hun workshop naar keuze. Ze 
konden kiezen uit maar liefst 15 
verschillende workshops. Naast 
de nog steeds favoriete work-
shops zoals de schoolmuziek-
band, gipsen maskers, vilten fi-
guren en natuurlijk koken & bak-
ken zijn er ook weer nieuwe zo-
als o.a: marionettenvogel maken, 
circusacts!, haken, dromenvan-
gers en bouwplaten maken.
Sport & spel bestaat uit 2 onder-
delen: buitensporten afgewis-
seld door denkspelen binnen. Er 
werden sudoku’s ingevuld, re-
bussen en doolhoven opgelost 
en via een bepaald programma 
op de computer konden ze die 
ook zelf maken en anderen op 
laten lossen.  
Door de afspraak: “blijf bij je 
workshop totdat de eindbel 
gaat,” dachten de leerlingen van 
media dat zij hun activiteiten niet 
goed konden uitvoeren; namelijk 
verslag doen van diverse work-
shops in de school. Dat werd di-
rect opgelost met een specia-
le pers-pas compleet met pasfo-
to. Trots liepen de ‘journalisten in 
spé’ door de school met hun pas 
om hun nek, zodat zij konden to-
nen dat zij toestemming hadden 
om gedurende de crea-midda-
gen door de school te mogen lo-
pen om (beeld)materiaal te ver-
zamelen voor hun krant en/of 
film.

De griezelworkshops leveren nu 
al prachtige griezelige knutsels 
op en bij de workshop ‘lantaarns 
van glas & blik’ staan zelfs 2 ou-
ders om de mooie maar bewer-
kelijke lantaarns te maken. Bij 
knijperknutsels & ijsstokjeskunst 
ontstaan al beginnende châlets 
en andere creaties.  Van kran-
sen kun je niet alleen prachtige 
herfstdeurhangers maken, maar 
ook monsters.

Kortom er wordt hard gewerkt 
en de resultaten kunt u vrijdag 
7 november bewonderen op de 
tentoonstelling voor alle belang-
stellenden in de Vrijburgschool 
die om 14.00 uur muzikaal wordt 
geopend door de schoolmuziek-
band, maar dat zal niet het enige 
optreden zijn... Iedereen is van 
harte welkom!

26 Uitgeester biljarters 
kruisen de keuen
Uitgeest - Afgelopen donder-
dag (30 oktober) vond de jaar-
lijkse tradionele ontmoeting 
plaats tussen de biljartvereni-
gingen De Soos en B.V. Excelsi-
or, in de biljartarena van Dorps-
huis De Zwaan. Hier werden de 
keuen gekruist door 26 Uitgees-
ter biljarters.
Na de eerste ronde, die uit 13 
wedstrijden bestond, was de 
stand 16-10 in het voordeel van 
De Soos. Met een hapje en een 
drankje werd hierna de twee-

de ronde gestart, die uiteinde-
lijk leidde tot een eindresultaat 
van 31 - 21 in het voordeel van 
De Soos. Het was een geslaagd 
biljarttreffen, mede mogelijk ge-
maakt door diverse vrijwilligers.
Nog enkele statistieken: hoog-
ste series: Piet de Wildt 22 car. 
en Piet van Duin 19 car. Percen-
tage boven persoonlijk moyen-
ne: Jan Heddes 92%, Piet van 
Duin  en Peter v/d Eng 78%, Ge-
rard Baltus, Piet Feenstra en Lex 
Snak 67%.

Trots liepen de ‘journalisten in 
spé’ door de school met hun pas 
om hun nek

Vlaggenteams MHCU 
delven onderspit
Uitgeest - Zondag stond voor 
het eerste herenteam van hoc-
keyclub MHCU de eerste wed-
strijd na de voorcompetitie op het 
programma. Aan het begin van 
de wedstrijd was het Magnus dat 
het betere van het spel had. In 
de 10e minuut wist Magnus van-
uit een goede strafcorner de 0-1 
op het scorebord te brengen. Uit-
geest werd wakker geschud door 
deze vroege tegentreffer en wist 
al na enkele minuten gelijk te ma-
ken via een knap backhand schot 
van Jesse Roest in de linkerhoek 
van het doel. Magnus was hier-
door van slag en Uitgeest maakte 
daar dankbaar gebruik van want 
zes minuten later was het Robbin 
Tiebosch die uit een rebound de 
2-1 maakte. In de laatste tien mi-
nuten van de eerste helft bleek 
wederom dat Magnus over een 
prima strafcorner beschikte want 
ze wisten hieruit nog twee keer 
doel te treffen. Ruststand 2-3. 

In de tweede helft veranderde het 
spelbeeld niet veel en het sco-
reverloop ook niet. Uitgeest wist 
nog twee keer doel te treffen, 
Stijn Oostra en Berend Beukers 
waren de doelpuntenmakers. 
Aangezien Magnus net als in de 
eerste helft driemaal wist te sco-
ren was de einduitslag 4-6 voor 
Magnus. 
Na afloop van de wedstrijd was 
Uitgeest-boegbeeld Jaap Bos 
niet geheel ontevreden. “Dat wij 
ons op dit moment al met dit 
soort teams kunnen meten is heel 
positief”. Ook aanvoerder Tim 
Dekker kon leven met de uitslag 
en was tevreden over het spel. Te-
vens was Dekker zeer te spreken 
over het optreden van het arbitra-
le duo, wat wel eens anders is ge-
weest. 
Komende zondag speelt Uitgeest 
H1 uit tegen Voorhout H1.
Voor het eerste damesteam van 
MHCU stond de wedstrijd tegen 

Genomineerden IJmond 
Onderneemt bekend
Uitgeest - Tijdens hét regiona-
le netwerkevent IJmond Onder-
neemt! wordt voor de vijfde keer 
de IJmond Onderneemt Award 
uitgereikt. Deze prijs wordt jaar-
lijks overhandigd aan een echt 
IJmonds bedrijf, dat zich op een 
positieve manier onderscheidt 
van haar concurrentie en boven 
het maaiveld uitstijgt. Goed on-
dernemerschap mag worden be-
loond! Het event vindt plaats in de 
compleet vernieuwde A9 Studio’s 

in Uitgeest.
Vorig jaar zagen ruim 230 onder-
nemers de IJmond Onderneemt 
Award gewonnen worden door 
Airborne. De jury, bestaande uit 
diverse bestuursleden van onder-
nemersverenigingen, heeft ook dit 
jaar weer een zware taak om uit 
drie toppers één winnaar te kie-
zen. De genomineerden zijn Fac-
ta uit Uitgeest, BSE Ymond uit 
Beverwijk en Lashuis Haprotech 
uit Velsen Noord.

Facta, een Uitgeests bedrijf dat gespecialiseerd is in aandrijf- en 
poimptechnieken, is een van de drie genomineerden voor de IJmond 
Onderneemt Award

Uitgeest - In de door de S.U.S. 
georganiseerde workshop Com-
puteronderhoud op 27 novem-
ber in De Zwaan leert u hoe u 
de computer kunt schonen, hoe 
u uw harde schijf kunt opruimen, 
hoe u kunt defragmenteren en u 

maakt kennis met verschillende 
gratis schoonmaakprogramma’s. 
Verder komen aan bod: opstar-
ten in veilige modus, een herstel-
punt maken en een backup ma-
ken. 
Heeft u een laptop neemt u 

die dan mee dan kunt u ge-
lijk meekijken en programma’s 
downloaden.

Tijd: 09.30-11.30 uur. Kosten 
3 euro. Vooraf opgeven: 0251-
319020 of s.u.s@inter.nl.net.

Workshop computer-onderhoud

Saxenburg op het programma. 
Uitgeest begon niet sterk en on-
geconcentreerd tegen deze ster-
ke tegenstander uit Haarlem. Met 
name de eerst helft liep Uitgeest 
achter de feiten aan en moesten 
ze constant verdedigen. Saxen-
burg was voorin erg sterk en 
speelde de verdediging van Uit-
geest goed uit om zo als vroeg op 
voorsprong te komen. Deze 0-1 
voorsprong werd als vrij snel uit-
gebreid naar 0-3. In de rust gaf 
coach Berend Beukers zijn team 
duidelijke instructies mee. Dit 
pakte goed uit en de dames wis-
ten nog een aantal kansen te cre-
eren. Een doelpunt dat Uitgeest 
wist te maken uit een strafcor-
ner werd helaas afgekeurd waar-
door de beloning voor de bete-
re tweede helft helaas uitbleef. 
Door goed keeperswerk wist Jo-
lin Pruim haar team in de tweede 
helft op de been te houden, hier-
door was de eindstand dus al bij 
rust bereikt. 
Komende week speelt Uitgeest 
D1 uit tegen Loenen D1.
Het hele programma van MHCU 
voor komend weekend staat op 
mhcu.nl

Naast de IJmond Onderneemt 
Award wordt ook dit jaar weer de 
IJmond Werkt! Award uitgereikt 
aan het meest maatschappelijk 
betrokken bedrijf in de IJmond. 
Schoonmaakbedrijf Breedweer 
won vorig jaar deze prijs.. De ge-
nomineerden voor de IJmond 
Werkt! Award zijn Flexibel uit Be-
verwijk, de Makro-vestiging in 
Beverwijk en Harsveld Appara-
tenbouw BV uit Velsen-Noord.
Voor de tweede keer wordt de 
IJmond Duurzaam Award uitge-
reikt. Deze award komt toe aan 
het bedrijf dat in de IJmond op de 
meest duurzame manier aan het 
ondernemen is. DSE Automati-
sering won vorig jaar de prijs. De 
genomineerden voor de IJmond 
Duurzaam! Award zijn Melk-
veehouderij Apeldoorn uit Uit-
geest, Ursa Paint uit Velsen en 
IJmond Klimaatservice uit Velsen.

Het programma zal ook dit 
jaar boeiend zijn met bijzonde-
re hoogtepunten. In een schitte-
rende nieuwe setting zullen on-
der leiding van de dagvoorzitter, 
Theo van Eijk, burgemeester Uit-
geest, de prijzen worden bekend 
gemaakt. Wilt u er bij zijn op 18 
november? Geen probleem! On-
dernemers kunnen zich gra-
tis aanmelden op www.ijmon-
donderneemt.nl. IJmond Onder-
neemt wordt georganiseerd door 
OV IJmond, MKB IJmond, IJmond 
Werkt!, Milieudienst IJmond en 
businessmagazine IJmondi-
aan. Hoofdsponsor is Rabobank 
IJmond.
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Uitgeest - Dit keer foto nr. 
19480 uit de beeldbank van de 
Vereniging Oud Uitgeest. Een 
net in ons bezit gekomen fo-
to met heel veel jonge Uitgees-
ter meisjes die lid waren van de 
katholieke jeugdbeweging ‘De 
Gidsen’ die vlak na de Tweede 
Wereldoorlog in Uitgeest werd 
opgericht. Ze kozen als naam 
‘Blandinagroep’. De foto is waar-
schijnlijk in 1946 genomen op 
het schoolplein naast de R.K. 
kerk ter gelegenheid van het af-

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest 

een foto uit haar databank in deze rubriek

scheid van kapelaan Balestra. In 
het boek ‘100 jaar kerk- en paro-
chie O.L. Vrouwe Geboorte Uit-
geest 1884-1984’ schrijft Pas-
tor Hogema dat Pastoor van der 
Loos deze groep de schoolzol-
der van de Jozefschool in ge-
bruik gaf. Dit was zeer tot on-
genoegen van het schoolhoofd 
meester Schaar, maar pastoors 
wil was wet! Deze zolder, vroe-
ger gebruikt als tekenlokaal en 
in de oorlog als slaapzaal voor 
Amsterdamse kinderen, werd in 

afdelingen gesplitst om iedere 
groep een eigen home te geven. 
Vorige maand kwam er weinig 
reactie op onze foto en we ho-
pen deze keer op meer respons. 
Nu zijn er al veel namen bekend, 
toch hebben we nog weer een 
paar vraagtekens. 

Vlnr. eerste rij:  ……?, Gery Berk-
hout, Corrie Vos, Annie Duinma-
ijer, Ans Rozemeijer, Truus Mul,  
Hannie Veldhuis, Marian Maas, 
Greetje Dekker, Rietje Kuijt en 
Nel van Duin. 
Tweede rij: Corrie Duinmaijer, 
Gré Mijnen, Nel van Egmond, 
Hennie Ursem, Tiny Tromp Ndr., 
Jopie v.d. Eng, Jopie Smit, kape-
laan Balestra, Nel de Wildt, Rie 
v.d. Eng Tdr., Nel Zijp, Gré Put-
ter Adr., Annie Bakkum, Rie v.d. 
Eng Adr. en Bep Rodenburg Sdr.. 
Derde rij: Baaf Rodenburg Ndr., 
Gré Zonjee, ..... v.d. Eng, Annie 
Hoek, Vera Veldmans, Nel Wil-
lemse Gdr., Clazien Tromp Gdr., 
Gré Nijman, Alie Harkman,  (Ag-
nes?) Goedhart, Corrie Mul,  ?, 
Rika Heijne en Jo v.d. Eng. 
Vierde rij: Rie Admiraal, Nel v.d. 
Eng Tdr., Corrie Rodenburg Sdr., 
Rie Willemse Ndr., Bets Roden-
burg Adr., Lenie Starreveld, Dina 
Bleeker, Rika Heijne ?, Trien Jon-
ker, Lena Bloedjes, Ada Roden-
burg en tenslotte Nel Klijn of Alie 
v.d. Eng?

Uw reactie kunt u kwijt op on-
ze website: www.ouduitgeest.nl  
bij Wie is wie. Hier kunt u de fo-
to ook nog op uw scherm ver-
der bekijken. U kunt ook bellen 
met Herman Tervoort 313196 of 
Greet Enkt-Mors 311800.

Heeft u ook foto’s waarvan u 
denkt dat ze voor onze vereni-
ging interessant zijn, dan hou-
den wij ons graag aanbevolen. 
Neem in dat geval contact met 
ons op. 

Inzameling oud papier
Uitgeest - Zaterdag 8 novem-
ber wordt er weer papier verza-
meld bij Basisschool de Molen-
hoek. Wegens het succes van de 
vorige keren is de ouderraad ook 
deze zaterdag aanwezig met een 
grabbelton. Kinderen die 5 kilo-

papier of meer brengen grabbe-
len voor een leuk cadeautje . Op-
roep aan iedereen die de school 
een warm hart toedraagt: breng 
uw oud papier tussen 09:30 en 
11:30 uur naar de Molenhoek op 
de Meidoornstraat 21.

De molenhoek hoopt zaterdag de container weer stampvol te krijgen

Aanmelden voor Eerste 
Communie weer mogelijk
Uitgeest - Op zondag 7 juni 
2015 doet een groep kinderen 
hun Eerste Communie in de ka-
tholieke kerk aan de Langebuurt 
te Uitgeest. Dat lijkt nog ver weg, 
maar de voorbereidingen begin-
nen binnenkort al. Aanmelding 
is weer mogelijk! Afgelopen we-
ken is pastoor Bruno op diver-
se scholen in groep 4 langs ge-
weest om te vertellen over Eerste 
Communie. De kinderen konden 
volop vragen stellen. Na afloop 
van de uitleg hebben de kinde-
ren uitnodigingsbrieven meege-
kregen. Zo konden ook hun ou-
ders lezen over de Eerste Com-
munie en over de aanmelding.  
In december komen de commu-
nicanten bij elkaar om kennis 
te maken, waarna in januari de 
echte voorbereiding start. 
Tijdens de voorbereidingen helpt 
Juul de Giraf de communicant-
jes stap voor stap op weg rich-
ting de Eerste Communie. Door 
middel van het projectboekje le-

ren de kinderen bijvoorbeeld dat 
het niet erg is om fouten te ma-
ken en dat je het weer goed kunt 
maken. Verschillende Bijbelver-
halen worden besproken, waar-
bij vooral gekeken wordt naar 
wat de kinderen daar uit kun-
nen leren. Daarnaast wordt er 
ook veel geknutseld. Kortom, de 
voorbereidingsmiddagen zijn al-
tijd erg leuk en gezellig.
Als u een (klein)zoon of (klein)
dochter heeft in groep 4, dan 
kunnen zij zich nu nog aanmel-
den voor de Eerste Communie. 
Ook kinderen die buiten Uit-
geest op school zitten zijn van 
harte welkom, net als kinderen 
die al in een hogere groep zitten, 
maar graag (alsnog) hun com-
munie willen doen. Voor aan-
meldingen of extra informatie 
kunt u contact opnemen met de 
pastorie (telefoonnummer 0251-
312331) of stuur een e-mail naar 
eerstecommunieuitgeest@hot-
mail.com.

Cabaretpoel ‘Vier keer 
leuk!’ in De Zwaan

Uitgeest - Cabaretliefhebbers 
opgelet! Op vrijdag 14 november 
speelt De Cabaretpoel, Vier keer 
leuk! bij De Zwaan Cultureel.
In De Cabaretpoel spelen vier 
nieuwe aanstormende cabaret-
talenten elk een voorstelling van 
ongeveer 25 minuten. U ziet fi-
nalisten en prijswinnaars van di-
verse cabaretfestivals. De Caba-
retpoel, een nieuw initiatief voor 
aanstormend cabarettalent om 
zich aan het publiek te presente-
ren. Het is een soort reizend ca-
baretfestival, maar dan zonder 
competitie-element. Een zeer af-
wisselende avond met vier uit-
eenlopende cabaretgenres. Vier 
cabaretvoorstellingen voor de 
prijs van één, met voor elk wat 
wils.

Op deze avond spelen:
Jasper Dijkema: studeerde in 
2014 af aan Theateropleiding 
Selma Susanna in Amsterdam. 
Jasper kent vele talenten maar 
twijfelen is daarvan misschien 
wel de grootste. Of is het liedjes 
maken? Of verhalen vertellen? 
Of moet Jasper het toch echt 
hebben van mijn “honden” act? 
Thijs van de Meeberg: stu-
deerde in 2014 af aan de Ko-
ningstheateracademie in Den 
Bosch, maar heeft het gevoel dat 
hij minder weet dan ooit… Met 
pompende energie, beelden-
de metaforen en eigen verhalen 
poogt Thijs het moment van het 
nu te ontleden.
Robin Koek: won met cabaret-
duo Claas & Koek de publieks-
prijs op het Utrechts Cabaret 
Festival. Nu gaat hij solo verder. 
Gloednieuwe fiets, Alpen als ul-

tieme uitdaging. Twaalf uur op 
de fiets, twaalf uur lang reflec-
tie. Vrienden die verhuizen, kin-
deren krijgen, tuinmeubels ko-
pen, maar hij gaat voor het avon-
tuur, de passie, uitdagingen. Wat 
kan het leven veel brengen als je 
niet de makkelijkste weg inslaat. 
De grote vraag is echter, met wie 
deel je het?
Janneke Jager: won de pu-
blieksprijs op het Utrechts Ca-
baret Festival in 2013. Gewa-
pend met haar roze ukelele of 
van achter de piano legt Janneke 
alles op tafel. Soms onthutsend, 
soms ontroerend, soms pijnlijk 
(en) hilarisch. (zie foto)

Deze voorstelling is op vrijdag 
14 november, aanvang 20.15 uur. 
De toegangsprijs is 12,50, Vrien-
den van de Zwaan Cultureel krij-
gen 2.50 korting. 
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits nog 
beschikbaar), of via online re-
servering. Voor meer informatie 
en andere voorstellingen zie de 
website van De Zwaan Cultureel 
(www.vriendenvandezwaancul-
tureel.nl).



Biljarters Excelsior 
vieren 75-jarig bestaan
Uitgeest - In een bovenzaal van 
Dorpshuis de Zwaan in Uitgeest 
komen iedere week zo’n 22 le-
den van de Uitgeester biljartver-
eniging Excelsior bij elkaar om te 
biljarten. De uitspraak ‘ik heb er 
de ballen verstand van’ gaat hier 
niet op want deze mannen hoef 
je hierover weinig wijs te maken. 
Ooit begon men in clublok-
aal Brandjes/Tuin, werd er ver-
huisd naar café De Vriendschap 
in Akersloot maar omdat de af-
stand een obstakel bleek, keer-
de Excelsior in 2000 terug naar 
Uitgeest. Sinds 2006 worden de 
ballen in dorpshuis de Zwaan 
aan de Middelweg met veel ple-
zier precies daar neergelegd 
waar men ze wil hebben.
Bij binnenkomst vallen direct de 
vier prachtige tafels op waar in 
opperste concentratie wordt ge-
speeld. Voorzitter Jan Putter: “Wij 
zijn dan niet bij de Koninklijke 

Nederlandse Biljart Bond aange-
sloten maar zijn binnen de club 
zeker serieus met de competitie 
bezig en gezelligheid is uiteraard 
een belangrijke factor.”
Dat de biljartsport je kan grijpen, 
bewijst de gedrevenheid waar-
mee Arie Berkhout zijn dinsdag-
avond hier invult. Arie: “Ik speel 
vanaf mijn twaalfde, ben nu bij-
na 82 jaar en doe het nog prima”. 
Volgens Jan Putter heeft dat heel 
wat kwartjes gekost. Dit muntje 
diende je vroeger te betalen om 
de ballen te kunnen gebruiken.
In 2009 ontving Arie Berkhout uit 
handen van burgemeester Bal-
tus de erepenning met oorkon-
de van de gemeente Uitgeest 
vanwege zijn 40-jarig lidmaat-
schap. Met glinsterende ogen 
laat Arie een antiek notulen-
boekje uit 1939 zien. “Dat waren 
mooie tijden, er staat aardig wat 
in beschreven.” Dan lachend: “Ze 

hebben ooit, terwijl ik aan het 
biljarten was, buiten mijn fiets-
voorwiel vervangen door een au-
topedwiel en daar ben ik toen 
een paar keer mee om het bil-
jart gefietst, grote hilariteit na-
tuurlijk.” 
Het 75 jarig bestaan is inmid-
dels in augustus gevierd met 
een rondvaart over het meer, de 
Zaanse Schans en een buffet in 
café Het Achterom in Akersloot.
Op een paar man na zijn de 
meeste leden op leeftijd en wat 
Jan Putter betreft mag er nieuwe 
aanwas komen. Jongeren zullen 
niet zo geïnteresseerd zijn ver-
moedt hij maar de ‘licht belegen’ 
leeftijd past hier uitstekend tus-
sen. Jan: “Heb je nog nooit ge-
speeld, geen probleem, er lopen 
hier genoeg mensen die je willen 
begeleiden.”

Geïnteresseerden kunnen al-
tijd binnenlopen op dinsdag van 
19.00 uur tot 23.00 uur of contact 
opnemen met secretaris de heer 
F. Zwanikken, tel: 0251-247478, 
e-mail: franszwanikken@gmail.
com. (Monique Teeling)

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Zondag 16 november is het de dag dat Uitgeest Sinterklaas met z’n pieten weer mag verwel-
komen. Ook van  buiten Uitgeest komen er vele mensen op af, om op deze unieke locatie de Sint bin-
nen te halen. Het is dan ook een plezier om van de gemeentehaven, vanaf de Meldijk, naar het mijns in-
ziens mooiste pleintje van Uitgeest te wandelen, het Rechthuisplein. Hier spreekt de Sint zijn welkomst 
woord uit ten overstaan van de kinderen en natuurlijk de vele meegekomen ouders. Ik roep dan ook  al-
le kinderen en hun ouders op om naar de Meldijk te komen om de Sint tegen 13:00 uur te verwelkomen.
En pssst..... Sinterklaas heeft me al gebeld en zei: ‘Ik heb er weer erg veel zin in. Het is elk jaar weer een 
sensatie om in Uitgeest aan te mogen komen. Haast niet te bevatten, dat ik nu al 40 jaar in Uitgeest mag 
komen, waarvan 39 jaar met een mooie intocht. Maar het blijft ook zoooo leuk! Ik hou me aanbevolen voor 
een mooie foto van dit jaar, Gerrit. Iedereen denkt dat de Sint wel over een vracht foto’s zal beschikken, 
maar het tegendeel is waar. Er worden wel veel foto’s van mij gemaakt, maar daar heb ik zelf niet zo veel 
aan. Als mensen een leuke foto willen sturen naar redactie@uitgeestercourant.nl dan zorgt de redactie er-
voor dat ik die krijg en de leukste foto’s worden de week na mijn aankomst ook nog eens in de krant ge-
plaatst!’ Foto en tekst: Ger Bus

Whatsapp-groep om 
inbraken tegen te gaan

Uitgeest - De Burgeralert Whats-
app groepen in Uitgeest zijn 
sinds maart 2014 actief. Het doel 
van de Whatsapp groepen is met 
elkaar waakzaam te zijn in eigen 
omgeving en verdachte situaties 
met elkaar te delen zodat inbre-
kers minder kans krijgen om hun 
slag te slaan.
De top van de Whatsapp groe-
pen lag eind maart met 680 deel-
nemers uit bijna alle straten van 
Uitgeest. Hierna is het ledenaan-
tal iets teruggelopen. Inmiddels 
staat de teller weer op 670 leden. 
Met de donkere dagen voor de 
deur is het belangrijk om weer 
waakzaam te zijn. Het aantal 
meldingen in de Whatsapp groe-
pen neemt ook weer iets toe na 
een paar rustige maanden. Het 
doel is om eind dit jaar op 700 
leden of meer te zitten.
De Whatsapp groepen is een 
particulier initiatief maar heeft 
veel contact met de wijkagent 
van Uitgeest. Alle informatie die 
binnenkomt via de Whatsapp 
groepen wordt gedeeld met de 
wijkagent. De beheerder van 
de Whatsapp groepen Uitgeest 

heeft ook contact met de What-
sapp groepen van Akersloot. Zo 
kan informatie snel worden uit-
gewisseld zodat Akersloot ook 
op de hoogte is. 
Echte successen zijn er nog niet. 
Afgelopen dinsdag 28 oktober 
zat men heel dichtbij. Er werden 
twee verdachte personen gesig-
naleerd, maar deze wisten te ont-
komen. Er was wel ingebroken in 
die wijk op klaarlichte dag, ver-
moedelijk door deze twee per-
sonen. Maar er is wel informatie 
binnengekomen over deze twee, 
waar ze zijn geweest en signale-
menten. Dit is allemaal overge-
dragen aan de politie. Maar het 
afschrikken is al genoeg. Inbre-
kers laten Uitgeest liever links 
liggen als ze weten dat ze op el-
ke hoek van de straat in de gaten 
worden gehouden.

Aanmelden voor de Whatsapp 
groepen Uitgeest kan via een 
mailtje met uw 06 nummer naar 
burgeralert@112-uitgeest.nl en 
het is natuurlijk wel belangrijk 
dat u Whatsapp gebruikt op uw 
telefoon.

Dark Rosie zondag 9 
november in de Zwaan
Uitgeest - Zondag 9 november 
om 14.30 uur treedt Dark Rosie 
op bij de Zwaan Cultureel. Dark 
Rosie staat voor meerstemmi-
ge zang ondersteund door een 
mengelblues aan snaren, een 
Argentijnse accordeon, Cubaan-
se ritmes uit een swingende 
contrabas en vlammende of juist 
dromerige lapsteel slides. Vier 
eigenzinnige muzikanten heb-
ben elkaar gevonden in hun ei-
gen werk en het eigenwijs arran-
geren van bestaande songs
Als enige dame in dit vierkop-
pige gezelschap maakt zange-
res Miranda Zuurbier grote in-
druk met haar prachtige stem 
en indrukwekkende intensiteit  
Zij laat zich afwisselend zien als 
jazzdiva en springende rock-
bitch. Miranda beneemt het pu-
bliek de adem met haar indrin-
gende performance en  weet 
haar zang emotioneel te onder-
strepen met haar fraaie accorde-
onspel.
Fingerstyle gitarist met bluesfeel 
Ton Hemmen verkiest akoes-
tisch geluid boven elektrisch 
geweld. Op zeer jeugdige leef-

tijd wist hij de gitaar al te waar-
deren en liet hij zich inspireren 
door de 60s/70s rock maar zeker 
ook door de klassieke spaanse/
cubaanse gitaar. Zijn motto: wat 
goed snaart is de moeite waard!
De contrabas wordt bespeeld 
door de ervaren muzikant Vin-
cent Lamers. Hij heeft zijn nieu-
we liefde gevonden in de contra-
bas. Van vele markten thuis gaat 
hij op zoek naar de meest pas-
sende begeleiding. Strak, swin-
gend, intens.
En last but not least is er Mark 
Minnema. Hij geeft DarkRosie 
een nieuwe timbre met soms 
dromerige, soms vlammende 
klanken van de gitaar, lapsteel 
guitar en mandoline.
De toegangsprijs bedraagt 10 
euro, Vrienden van de Zwaan 
Cultureel krijgen 2,50 korting. 
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits nog 
beschikbaar), of via online reser-
vering. 
Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel (www.vrien-
denvandezwaancultureel.nl).
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Akersloot - Wim Mandemakers 
heeft donderdag de negende rit 
van de KPB mountainbikecup op 
zijn naam geschreven. Na een 
time out van enkele weken we-
gens knieblessure opgelopen bij 
een valpartij, heeft Mandema-
kers de draad weer op kunnen 
pakken door direct na het start-
schot solo aan de haal te gaan. 
De echte spanning in de strijd 
ging tussen Peter Langevoor en 
Henk Louwe. Deze strijd werd na 
enig tegenstribbelen van de kant 
van Louwe in het voordeel be-
slecht van Langevoort, die hier-
door de tweede plek voor zich 
opeiste. Henk Jan Verdonk wist 
zijn vierde positie vast te houden 
voor Chris Kemp.

Rust doet goed

Limmen - Op de foto van het 
schilderij van Tinie Hanck-Valke-
ring geeft Julian zijn zusje Nik-
ki een schepje van zijn chocola-
deijsje. Hiermee is zij terecht ge-
komen bij de laatste vijftig ge-
nomineerden van de landelijke 
wedstrijd Schilderij Van Het Jaar. 
Er waren 1.173 inzendingen. ,,Ik 
ben in 1993 bij Ibis in Alkmaar 
begonnen met aquarelleren, 
maar omdat details me erg aan-
spreken, schilder ik sinds 2000 
realistisch met olieverf op paneel 
volgens de techniek van de ou-
de meesters”, vertelt Tinie. ,,Mijn 
onderwerpen zijn divers, maar 
mensen vastleggen in portretten 
of bij hun bezigheden, waarbij 
de gezichtsuitdrukkingen zo be-
langrijk zijn, vind ik heel boeiend 
en een echte uitdaging. Mijn in-
spiratie vind ik in mijn eigen om-
geving: kinderen, dieren, bloe-
men en vakanties.” Tot 1 decem-
ber kan iedereen die haar schil-
derij mooi vindt stemmen op 
link www.schilderijvanhetjaar.nl/
schilderij/647.

Stem op Tinie!

Taalwedstrijd; senioren 
gezocht om mee te doen 

Castricum - Ook dit jaar orga-
niseren Bibliotheek Kennemer-
waard en Welzijn Castricum het 
Groot Castricums Dictee. Op 
dinsdag 2 december staan om 
19.00 uur in de bibliotheek van 
Castricum vijftig schoolbanken 
klaar om alle deelnemers, jong 
en oud, te ontvangen. Het Jac. P. 
Thijsse en het Bonhoeffercollege 
zorgen voor een ploeg van der-
tig leerlingen. Welzijn Castricum 
daagt twintig enthousiaste taal-
liefhebbers van rond de 55 jaar 

en ouder uit om zich aan te mel-
den. Welke groep scoort dit jaar 
het beste op het gebied van de 
nieuwe spelling: de jongeren of 
de ouderen? Bovendien zijn er 
natuurlijk prijzen voor de indivi-
duele winnaars. Wie 55 jaar of 
ouder is, in Castricum, Bakkum, 
Limmen of Akersloot woont en 
de strijd aan durft te gaan kan 
zich vóór 26 november aanmel-
den bij Welzijn Castricum. Tele-
foonnummer 0251-65 65 62, of 
info@welzijncastricum.nl.

Bewoners van De Weid 
tijdelijk naar Antonius

Castricum - De SIG, organisa-
tie voor ondersteuning van men-
sen met een verstandelijke be-
perking, laat op dit moment het 
voormalige kindertehuis Anto-
nius in Bakkum opknappen. Het 
hoofdgebouw wordt geschikt 
gemaakt voor tijdelijke huisves-
ting van de bewoners van woon-
project De Weid aan de Walstro. 
Na sloop van De Weid wordt hier 
in 2015 een nieuw appartemen-
tencomplex gerealiseerd. De be-
woners van De Weid verhuizen 
in december naar hun tijdelijke 
onderkomen op de Heereweg.
Het nieuwbouwproject De Wal-
stro bevat veertien particulie-
re koopappartementen en een 
vleugel met 23 studio’s voor de 
bewoners van De Weid. Eén stu-
dio wordt ingericht als ontmoe-
tingsruimte/kantoor voor het be-

geleidende team van de SIG. 
Deze bijzondere vorm van ge-
integreerd wonen wordt gere-
aliseerd door projectontwikke-
laar Vastbouw. In het nieuwe ap-
partementencomplex De Walstro 
krijgen de cliënten van de SIG 
straks een eigen studio, met ei-
gen sanitaire voorzieningen. Er is 
7 x 24 uur professionele begelei-
ding op maat aanwezig. 

De koopappartementen zijn  ge-
schikt voor starters en senio-
ren die kleiner willen gaan wo-
nen. Met name de laatste doel-
groep kan op termijn gebruik-
maken van de collectieve zorg- 
en dienstverlening van en via de 
SIG. Ook ouders van cliënten van 
de SIG kunnen hier in een eigen 
appartement dicht bij hun zoon 
of dochter gaan wonen.

Vredeburg 2 struikelt
Limmen - Vrijdag speelde het 
tweede team van schaakvereni-
ging Vredeburg de eerste bonds-
wedstrijd, uit bij Kennemer Com-
binatie in Haarlem. Op dezelfde 
avond speelden de overige scha-
kers de vijfde ronde van de in-
terne competitie. Vredeburg 2 
is in de derde klasse D tame-
lijk zwaar ingedeeld. Ook tegen-
stander Kennemer Combinatie 6 
beschikte over meer ratingpun-
ten dan de Limmers. Toch wist 
Barry Blekemolen aan het twee-
de bord een vol punt te verove-
ren. Jaap Limmen en Remi Aaf-
jes scoorden een half punt en 
Dick Aafjes, Gertjan Hafkamp en 
Hidde Ebels verloren. In de in-
terne competitie metselde Niels 
Hageman met alle zwarte stuk-
ken een verdedigingsmuur te-

gen de aanvallende intenties 
van Bob Stolp. Maar Stolp wist 
met een handigheidje een bres 
te slaan en de winst te grijpen. 
Marc Voorwalt benutte zijn be-
denktijd niet goed in zijn par-
tij tegen Harold Ebels die vervol-
gens soepeltjes won. Gijs Pouw 
kwam nog lekker uit de opening 
in zijn partij tegen Marcel Wes-
ter, maar verloor. Bert Hollan-
der won van Piet van der Heijdt. 
Jan Borst won in een spannende 
partij van Theo Al. Dylan de Vries 
bood goed tegenspel tegen Jos 
Admiraal, maar brandde in het 
eindspel zijn vingers aan vergif-
tigde pion: dat kostte een toren. 
Adri Beentjes en Jeroen Tebbens 
deden niet voor elkaar onder in 
een hoogwaardige partij die bei-
den een half punt opleverde.

Croonenburg stagebedrijf
Castricum - Volleybalvereniging 
Croonenburg is erkend als sta-
gebedrijf voor MBO-leerlingen 
die de opleidingen  sport en be-
wegen of CIOS volgen. Croonen-
burg biedt stages voor leerlingen 
van MBO 2, 3 en 4 niveau.  Voor-
heen konden MBO-ers wel bij 
trainingen assisteren, maar kre-
gen daar geen stagepunten voor. 

Dat is nu veranderd. Croonen-
burg start in december in Lim-
men een dependance voor jon-
ge volleyballers. Daarnaast start 
in het voorjaar de volleybalspeel-
tuin voor  jonge kinderen van-
af vier jaar. Middelbare scholie-
ren kunnen ook hun maatschap-
pelijke stage lopen bij Croonen-
burg. Heiloo - Op zondagmiddag 16 

november nemen Egon Kracht 
en Noortje Braat het publiek mee 
in hun muzikale universum. Op 
geheel eigen wijze maken zij in 
het programma De Stille Kracht 
een volkomen logische synthe-
se van de meest uiteenlopende 
stijlen. Reservering:  www.witte-
kerkheiloo.nl.

Stille Kracht

Victoria Moritz t.w.v. e1999,- 
Sportieve e-bike met 360Wh accukracht, 24 versnellingen, 
hydraulische remmen en een bereik tot maximaal 100 km. 
Supercompleet en klaar voor het echte 
werk.................

Doe volgenDe week mee 
aan De prijsvraag en win

Kijk in de bijlage van deze week of op www.lijfengezondheid.nl

Informatie over snurken
Regio - Snurken lijkt misschien 
een onschuldig probleem, toch 
kan er een serieuze aandoening 
aan ten grondslag liggen: slaap-
apneu, ademhalingsstops tijdens 
de slaap. Op dinsdag 18 novem-
ber organiseert het Rode Kruis 
Ziekenhuis een informatieavond 
over snurken en apneu. De spre-
kers zijn longarts Erik Kapteijns, 
slaapzorgspecialist Els Meijland 

en diverse andere samenwer-
kende specialisten. De informa-
tieavond wordt gehouden in het 
restaurant op de tweede etage 
van het ziekenhuis. De bijeen-
komst is van 19.15 tot 21.30 uur. 
De toegang is gratis, aanmelden 
is verplicht. Dat kan via www.
rkz.nl of telefonisch bij het pa-
tiëntenservicebureau: tel. 0251-
265111.
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Uitgeest - U kent vast wel dat 
gevoel. Een familielid is jarig en 
meent dat nu net te moeten vie-
ren op zaterdagavond, terwijl u 
nou juist zo gehecht bent aan het 
lekker niets doen op die avond. 
Eerst al de hele dag, na wat la-
ter te zijn opgestaan, om huis 
geklust, en dan, al wat later dan 
gewoon, eten met een koppie 
soep, salade, stokbroodje met 
wat lekker smeersel, en na het 
eten op de bank even de ogen 
toe want de hele dag in de tuin 
werken maakt rozig. En dan, hè, 
getver, moet je toch weer wak-
ker worden, je een beetje op-
knappen, en met geveinsde zin, 
of nauw verholen tegenzin, meld 
je je op het adres van de jubila-
ris. En dan vindt er, dat gebeurt 
volgens mij áltijd, een merkwaar-
dige omkering plaats: de tegen-
zin smelt al snel als sneeuw voor 
de zon en aan het einde van de 
avond moeten ze je zowat nog 
buiten de deur zetten, zó gezel-
lig vond je het.
Nou, dat allemaal was niét het 
geval afgelopen woensdag op 
het feestje van de jarige BCU! De 
club werd 45 jaar, en de leden 
stonden op het aangekondig-
de tijdstip te trappelen voor de 
deur van de kantine van de FC, 
waar de ontvangst heel feestelijk 
was, met muziek, drankje, hap-
je. 45 jaar is al een hele leeftijd 
voor een club, maar de meeste 
leden, wat zeg ik: bijna alle le-
den, mochten willen dat ze nog 
zo jong waren! Ons oudste lid is 
als ik het wel heb de 89 gepas-
seerd (en ons jongste lid is 17). 
Dit alles werd fijntjes gememo-
reerd door voorzitter Evelien Hui-
sing, die ook nog even de drie le-
den die al sinds de oprichting lid 
zijn, in het zonnetje zette en van 
een mooie bos bloemen voorzag. 
We hebben het over Marianne 
de Vries, Riet Schafgans en Ka-
rin Tushuizen.

Na de feesttoespraak werd er 
een rondje gekaart, daarna werd 
er héérlijk gedineerd, begeleid 
door de welluidende, om niet te 
zeggen zoetgevooisde klanken 
van het vrouwenkwartet ‘Over-
stekend Wild’ (zoekt u even op 
Google). En vervolgens speelden 
we nog 5 ronden van een topin-
tegraal. Dat is een wedstrijdvorm 
waarbij alle lijnen dezelfde spel-
len spelen en de score wordt 
berekend onafhankelijk van de 
lijnindeling. Ongeveer zoals bij 
voetbal de wedstrijd Ajax - Urk. 
En waar bij het voetbal Ajax ge-
woon won, werd de topintegraal 
bij ons gewonnen door Anneke 
Pel-Karel Romkes. Hoe dit kop-
pel zich verhoudt tot ‘Urk’ is nog 
even de vraag, maar als je speelt 
in de E-lijn van de BCU en dan 
de topintegraal over alle lijnen 
wint, dan is dat een hele presta-
tie. Proficiat!

Zoals gezegd, de merkwaar-
dige omkering van ‘geen-zin’ 
naar ‘gezellig’ vond niet plaats, 
want was niet nodig, en we kun-
nen terugkijken op een zeer ge-
slaagd feest. 
Het bestuur mag zich gaan op-
maken voor het halve-eeuw-
feest over vijf jaar. Hieronder 
ziet u de eerste 10 paren van de 
topintegraal. (Paul Wijte)

Uitslag Topintegraal (alle lij-
nen dezelfde spellen)
1  Anneke Pel-Karel Romkes 
65,97%, 2 Henny Kaandorp-Ans 
Verheijde 63,50%, 3 Ria de Wildt-
Pieter Andringa 63,43%, 4 Hans 
Wijte-Paul Wijte 62,65%, 5 Ti-
neke de Groot-Constance Dirks 
60,80%, 6 Loes Apeldoorn-El-
ly Neele 57,79%, 7/8 Ineke Los-
Marjan de Gilde 57,10%, 7/8 Ria 
Vessies-Aad Visbeen 57,10%, 9 
Henk Groen-Herman v Sambeek 
56,94%, 10 Jaap Molenaar-Karin 
Tushuizen 56,79%

Nieuws van de jarige 
bridgeclub

De leden die al 45 jaar lid zijn worden in het zonnetje gezet door voor-
zitter Evelien Huising. Van links naar rechts: Marianne de Vries, Karien 
Tushuizen en Riet Schafgans

Herfstmarkt 
voor Prijedor

Uitgeest - De jaarlijkse boe-
ken-, speelgoed- en kerstarti-
kelenmarkt voor Prijedor in Bos-
nië wordt gehouden op zaterdag 
15 november van 9.00-15.00 uur 
in De Klop, naast de rk kerk in 
Uitgeest. Nog steeds is in Bos-
nië geld nodig voor hout, kleding 
en de opbouw van huizen. Voor-
al na de overstromingen van dit 
jaar zijn veel mensen getroffen. 
En dat terwijl er langzamerhand 
weer wat was opgebouwd na 
de oorlog. Veel mensen kunnen 
weer opnieuw beginnen, omdat 
hun huizen zwaar beschadigd 
zijn of omdat er een paar meter 
water in gestaan heeft, waardoor 
veel huisraad verloren is gegaan.
Daarom deze herfstmarkt... En 
daarvoor is natuurlijk een nieuw 
aanbod van boeken, speelgoed 
en kerstartikelen nodig. Dus 
heeft u spullen, die netjes en 
goed verkoopbaar zijn, graag. U 
kunt contact opnemen met on-
derstaande mensen om boeken 
etc. te brengen of te laten opha-
len.
Ook kunt u boeken afgeven op 
vrijdag 14 november in De Klop. 
Leden van de werkgroep  zijn 
daar dan bezig met het inrichten 
van de markt, zodat boeken met-
een op de goede plaats kunnen 
worden gezet.
De contactadressen zijn inmid-
dels bekend: Co Heine, Kruis-
kamplaan 110 (0251-311982); 
Fetze Pijlman, Vrijburglaan 61 
(0251-313632); Han Scheerman, 
Hogeweg 76 (0251-311019); 
Siem van Zutphen, Westergeest 
75 (0251-310193).
Maar buiten het inleveren van 
materialen, is het ook van be-
lang dat veel mensen op 15 no-
vember komen kopen. Uiteinde-
lijk komt er dan geld binnen om 
naar Prijedor over te maken, zo-
dat er in de komende wintertijd 
wat licht en warmte gebracht 
kan worden bij de zwaar getrof-
fen mensen in Bosnië.

Voorzitter benoemd 
tot Lid van Verdienste
Uitgeest - Tijdens de Algeme-
ne Ledenvergadering van hoc-
keyclub MHCU is Jaap Bos door 
het bestuur benoemd tot Lid van 
Verdienste. Bos is sinds 2006 
voorzitter van de vereniging. Hij 
zet zich op vele vlakken in voor 
de club, maar de laatste jaren 
maakt hij zich ook sterk voor de 
uitbreiding van de hockeyclub 
met een tweede veld. Onder zijn 
voorzitterschap is de vereniging 
enorm gegroeid. Door de toe-
name van het aantal leden en 
het aantal teams is een tweede 
veld voor de vereniging daarom 
een noodzaak geworden. Eigen-
lijk had het tweede veld er al-
lang moeten zijn, alleen door het 
creatief plannen van trainingen 
en wedstrijden kan de vereni-
ging het nu allemaal nog maar 
net bolwerken maar dat gaat 
niet lang meer goed. Dit legt veel 

druk bij de vrijwilligers van MH-
CU en haar voorzitter in het bij-
zonder. In samenwerking met de 
gemeente Uitgeest wordt daar-
om al jaren gekeken naar een 
andere locatie en/of oplossing 
voor de uitbreiding van de hoc-
keyclub. Helaas verloopt dit pro-
ces uiterst langzaam terwijl het 
ledenaantal in rap tempo toe 
blijft nemen.
Bos heeft de titel aanvaard en 
aangegeven dat hij graag door 
blijft gaan als voorzitter maar 
dat het goed zou zijn als er in de 
toekomst iemand opstaat en zijn 
functie wil overnemen. Hij heeft 
daarbij aangegeven dat het zijn 
wens is om nog tijdens zijn voor-
zitterschap een tweede veld te 
realiseren zodat MHCU kan blij-
ven voortbestaan en dat zijn 
werk in de afgelopen jaren niet 
voor niets is geweest. 

Uitgeest - Hoe verontwaardigd 
kun je zijn na de vliegramp van 
de MH 17. Wat er gebeurde bo-
ven de Oekraïne ging alle perken 
te buiten en daar moest aan-
dacht aan besteed worden.
Jan Schrama vroeg aan Uitgees-
ter Nico Brantjes of hij een ge-
dicht wilde schrijven over de-
ze ramp waaruit hij weer inspi-
ratie kon vinden voor het schrij-
ven van een lied. Het gedicht en 
het lied kwamen er vrij snel en 
bij de nationale herdenkingsdag 
op 10 november willen ze daar 
aandacht voor vragen.
Daarnaast hebben ze het voor-
nemen om samen met Huub Hu-
neker van de gemeente Heems-
kerk op 17 juli 2015, een jaar na 
de vliegramp, een boom te plan-

ten als levend monument. Daar 
willen ze iedereen bij betrekken. 
De boom, een zilverlinde, staat 
centraal in zowel het gedicht als 
in het lied.
Bewust hebben ze uiteinde-
lijk gekozen voor een zilverlinde 
omdat deze boom het dichtst bij 
de datum van de ramp bloeit en 
daarnaast zich hier en in de Oe-
kraïne thuis voelt.
Deze gezonde boom heeft hart-
vormig blad dat aan de onderzij-
de zilverwit is. Hij bloeit in witte 
tuiltjes en is sterk geurend. Wit 
is de kleur van de vrede. Linde 
staat symbool voor vruchtbaar-
heid, liefde en gerechtigheid.
Het gedicht dat Nico Brantjes 
scheef is te lezen op onze websi-
te, www.uitgeestercourant.nl.

Voor Nationale herdenking 
Uitgeester schrijft gedicht 
over ramp met MH17

Uitgeest - Het jongensteam 
1  van TV De Dog heeft ervoor 
moeten knokken, maar het 
is gelukt: ze zijn kampioen 
geworden in de groen 
najaarscompetitie tot en met 
12 jaar. Glenn Sanders, Alex 
van der Pol, Bas Groen en Dirck 
Mulder, van harte gefeliciteerd!

Kampioen!
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A1 Limmen in het nieuw
Limmen - Dibo Installatietechniek heeft als shirtsponsor van A1 nu ook nieuwe trainingspakken geschon-
ken. De jongens van A1, het vlaggenschip van de jeugd, lopen er weer professioneel en representatief 
bij zoals het hoort als selectieteam. VV Limmen is Ruud Boon en Bart Dirkson van DIBO Installatietech-
niek dankbaar.

Westerse idealen op de tocht; 
lezing over de Verlichting 

Castricum - ,,De idealen van 
het Verlichtingsdenken worden 
beschouwd als dé basis van de 
moderne westerse samenleving. 
Door fundamentalisme maar ook 
egoïstisch materialisme staan 
deze idealen nu op de tocht.” Dit 
is het onderwerp in een lezing bij 
de Castricumse Vrijmetselaars-
loge Branding. Iedereen is wel-

kom. De voordracht op donder-
dag 13 november heeft de ti-
tel ‘Verduisterd Ideaal’ door Drs. 
Paul John Peters, cultuurfilosoof 
en veranderingsmanager. Hij 
studeerde wijsgerige antropolo-
gie en psychodynamische coun-
seling. Voor de lezing die wordt 
georganiseerd door de Castri-
cumse Vrijmetselaarloge Bran-
ding. zal Peters het ontstaan van 
het Verlichtingsdenken behan-
delen en het daaraan verbonden 
idealistische wereldbeeld dat het 
westerse cultuurgebied zo sterk 
heeft gevormd. 

De bijeenkomst begint om 20.00 
uur in de Maranathakerk, Prins 
Hendrikstraat 1, Castricum. Meer 
informatie: www.vrijmetselaars-
loge–branding.nl.

‘StoereMeidenDag’ 
op PCC Oosterhout

Limmen - De Stichting Spitak-
Limmen onderhoudt al heel wat 
jaren een goed contact met in-
woners van de stad Spitak in Ar-
menië. Eind augustus/begin sep-
tember 2015 organisereert de 
stichting een geheel verzorgde 
14-daagse reis dwars door Ar-
menië en een gedeelte van  Ge-
orgië. Natuurlijk zullen zij in het 
stadje Spitak de vriendschaps-
banden met een aantal inwoners 
opnieuw aanhalen. Op woens-
dag 12 november begint om 
20.00 uur in Ons Huis’ aan de 
Zuidkerkelaan 21 een informa-
tiebijeenkomst. Bellen of mailen 
over deze reis kan natuurlijk ook: 
Frans Punt: fpunt@hotmail.com 
of Bill van Schie: billvanschie@
ziggo.nl tel.: 072-5051923 Op 
maandag 1 december sluit de 
inschrijving. 

Naar Armenië

Alkmaar - Op woensdag 12 
november vanaf 13.00 uur zijn 
meisjes uit groep acht welkom 
op de StoereMeidenDag van 
PCC Oosterhout in Alkmaar. 
Op deze praktische middag kun-
nen zij kennis maken met tech-
niek door middel van allerlei 
workshops, speciaal voor meis-

jes. Er zal deze middag fana-
tiek worden gezaagd, getim-
merd, geschilderd en gemetseld. 
Voor meisjes die het leuk vinden 
om etalages in te richten of hui-
zen te ontwerpen is de opleiding 
Vakcollege Techniek van het 
PCC een prima plan. Aanmelden 
via www.pcc.

Hummel Kozijnen voor 
optimaal wooncomfort

Heemskerk - Hummel Kozij-
nen heeft alles in huis voor het 
optimale wooncomfort. Voorzet-
rolluiken, screens, zonnescher-
men en binnenzonwering; het 
is allemaal te vinden in de ruime 
showroom aan de Lijnbaan 44a 
in Heemskerk.

Zo zijn er rolluiken voor elke 
leefstijl en elk budget, met keus 
uit PVC of aluminium lamellen, 
handbediend (met een koord of 
lint) of elektrisch (met schake-
laar of afstandsbediening). Lie-
ver wat meer licht in huis? Kies 
dan voor de windvaste screens 
Zip X. Ze houden tot 85% van de 
zonnewarmte buitenshuis, maar 
laten wel licht door. De screens 
zijn leverbaar in verschillende 
kleuren en patronen. Natuur-
lijk behoort ook een traditio-
neel zonnescherm (kniparm) tot 
de mogelijkheden. Ze zijn er in 
verschillende soorten, stuk voor 

stuk van uitstekende kwaliteit 
en voorzien van een zonwerend 
doek dat het licht dempt en zorgt 
voor een passende omgevings-
temperatuur. Binnenzonwerking 
in combinatie met kunststof ko-
zijnen? Informeer naar Speedy 
Pliss, zonwering in een alumini-
um frame dat direct op de glas-
latten geplaatst wordt. Het raam 
kan dus altijd worden geopend 
en ventilatieroosters worden niet 
afgedekt. De stof is verkrijgbaar 
in tien soorten en geschikt voor 
toepassing in vochtige ruimtes. 

Ga langs in de showroom van 
Hummel Kozijnen of maak een 
afspraak voor een vrijblijvend 
bezoek aan huis: 0251 234484 / 
06 10273172. Hummel Kozijnen 
is geopend op vrijdag van 13.00 
tot 16.30 uur en op zaterdag van 
11.00 tot 15.00 uur. Meer infor-
matie is op www.hummel-kozij-
nen.nl  te vinden.

Castricum - Afgelopen week 
waren er diverse rookmelders 
die afgingen. Het begon maan-
dag met twee keer loos alarm op 
Dijk en Duin. Zaterdag rukte de 
brandweer uit naar Sans Sou-

Roken onder de rookmelder
ci, omdat iemand had staan ro-
ken onder de melder. Rond zes 
uur vertrok de brandweer naar 
Dijk en Duin. Ook hier bleek het 
te gaan om roken onder de rook 
melder.

Zondag 9 november 14.00 uur:

Limmen  -  I.V.V.

balsponsor: Dennis beentjes 
 keuken en interieurbouw

pupil v.d. week: Milan en lucas beentjes (spelers Limmen D3)

BUCH-colleges stellen raden 
volledige ambtelijke fusie voor

Regio - De colleges van de ge-
meenten Bergen, Uitgeest, Cas-
tricum en Heiloo (BUCH) stellen 
hun vier gemeenteraden voor te 
kiezen voor een volledige amb-
telijke fusie. Er werden drie vari-
anten van samenwerken onder-
zocht. Daaruit bleek dat een vol-
ledige ambtelijke samenvoeging 
de meeste voordelen oplevert. 
De gemeenteraden nemen op 19 
januari 2015 een besluit. 
Op verzoek van de gemeentera-
den zochten de vier colleges el-
kaar ruim een jaar geleden op 

om een mogelijke samenwer-
king te verkennen. Achterlig-
gende redenen waren dat de 
BUCH-gemeenten worden ge-
confronteerd met toenemende 
behoeften als het gaat om snel-
heid, bereikbaarheid en kwali-
teit van dienstverlening en met 
complexere vragen van inwo-
ners. Daarnaast komen er veel 
taken vanuit het Rijk op de ge-
meenten af. Dit betekent een op-
gave, waarvan de vier gemeen-
ten denken dat ze gezamen-
lijk beter het hoofd kunnen bie-

den. Bovendien zien de gemeen-
ten dat omliggende gemeen-
ten door herindeling of ambtelij-
ke fusie hun krachten bundelen. 
Elke gemeente blijft zelfstandig  
met een eigen loket, gemeente-
raad, college en een eigen bur-
gemeester. Op dit moment kent 
Nederland Uit een financiële 
analyse blijkt dat een ambtelijke 
fusie structureel een flinke be-
sparing oplevert. Op 2 december 
nemen de colleges een definitief 
besluit. Per 1 januari 2017 kan de 
fusieorganisatie van start gaan.
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Uitgeest - Op het kronkeli-
ge pad van de tweede klasse A 
komt het team van FC Uitgeest 
steeds weer hindernissen tegen 
die de route naar de bovenkant 
van de ranglijst dwarsbomen. 
Dacht trainer Ron Bouman na de 
overwinning tegen Fortuna Wor-
merveer eindelijk het lek boven 
te hebben, liep het team weer 
averij op bij Zilvermeeuwen. De 
2-1 nederlaag was zuur, sullig en 
ongelukkig met als enige troost 
dat de supporters van beide par-
tijen het na afloop eens waren: 
een spektakelstuk dat vooral in 
de tweede helft zijn weerga niet 
kende. 
FC Uitgeest startte in de dezelf-
de opstelling als in de gewonnen 
wedstrijd tegen Fortuna. Beide 
ploegen keken aanvankelijk de 
kat uit de boom. Strijd werd er 
vooral geleverd op het midden-
veld. Toch was het Zilvermeeu-
wen dat in de 13e minuut on-
verwacht op voorsprong kwam. 
Een dieptepass werd door links-
back Steinar Haan verkeerd be-
oordeeld waardoor rechtsbuiten 
Kashama alleen op keeper Da-
vidson kon afgaan. Hij maakte 
geen fout. 1-0
FCU drong in de fase daarna 
wel aan zonder tot grote kan-
sen te komen. Gezapig was het 
totdat in de 36e minuut de arbi-

FC Uitgeest bijt in het stof
ter van dienst, de heer van Leeu-
wen, besloot een rol op te ei-
sen in het komende spektakel-
stuk. De doorgebroken Joost de 
Jong werd in het strafschopge-
bied gevloerd door keeper Veen. 
Volgens de regels strafschop en 
rood zou je zeggen. Daar dacht 
de scheidsrechter anders over 
want, hoewel de penalty nog wel 
werd gegeven, spaarde hij tot 
verbazing van iedereen de kee-
per met een gele kaart. Een be-
slissing die van grote invloed 
bleek te zijn want de matig in-
geschoten penalty van Joost de 
Jong werd door hem uitstekend 
gepareerd. De “arbitershow” was 
echter nog niet ten einde. Bij de 
daarop volgende uitbraak van 
Zilvermeeuwen beging Bob Out 
ver van eigen doel een even on-
nodige als domme overtreding. 
Wederom tot verbazing van ie-
dereen trok de scheidsrechter 
dit keer geen geel maar een ro-
de kaart. FCU met tien man en 
1-0 achter.
Trainer Ron Bouman reageerde 
door in de tweede helft Sven de 
Wit te brengen voor Jorn Brou-
wer. Ondanks een man minder 
zocht FCU uitdrukkelijk de aan-
val. De beloning kwam in de 52e 
minuut. Lester Half werd in het 
strafschopgebied aangetikt. Het 
gevolg: penalty en geel voor de 

rechtsback van Zilvermeeuwen 
die als gevolg daarvan even-
eens kon inrukken. Kick Smit 
faalde niet. 1-1. Daarna regen-
de het kansen aan beide kan-
ten en was het vooral “de keeper 
die niet meer in het veld had mo-
gen staan” die keer op keer met 
fraaie reddingen Zilvermeeuwen 
op de been hield. Zelfs in de 88e 
minuut had Sven de Wit nog de 
kans om alleen voor de keeper 
te scoren maar ook nu weer red-
de Veen.
Toen daarna iedereen zich al 
leek te verzoenen met een ge-
lijkspel was het toch nog Zilver-
meeuwen dat de volle winst pak-
te. Een hoekschop in de 90e mi-
nuut bracht de bal bij de volko-
men vrij staande Jhan die vervol-
gens steenhard raak kopte. 2-1. 
De ontreddering bij groengeel 
na het laatste fluitsignaal was 
groot, maar ondanks de rol van 
de scheidsrechter was de ne-
derlaag toch vooral te wijten aan 
verdedigingsfouten en onmacht 
om te scoren. Volgende week 
thuis tegen SVW’27 maar beter. 
(De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Davidson, Haan, 
van den Helder, Idema, Out, 
Brouwer (45e de Wit), Smit 
(74e Koedijk), de Jong, Tho-
mas Sinnige, Half, den Nijs. 

Zaterdag 08 november 
Junioren:
FC Uitgeest A1-Zuidvogels A1 14:30
FC Uitgeest B1-KFC B1 14:30
SVA B1-FC Uitgeest B2 12:30
FC Uitgeest B3=vrij
Limmen B3-FC Uitgeest B4 14:45
FC Uitgeest B5-Koedijk B4 14:30
Volendam (rkav) C2-FC Uitgeest C1 10:30
DEM C2-FC Uitgeest C2 12:45
FC Uitgeest C3-Kolping Boys C7 13:00
VIOS-W C4-FC Uitgeest C4 14:15
FC Uitgeest C5-SVA C4 13:30
FC Uitgeest C6-FC Uitgeest C7 14:30
Meisjes:
VSV MB1-FC Uitgeest MB1 11:00
FC Uitgeest MB2-SVA MB1 11:30
Rijp (de) MC1-FC Uitgeest MC1 14:00
Velsen MC1-FC Uitgeest MC2 12:30
FC Uitgeest MD1-Marken MD1 10:15
FC Uitgeest ME1-HSV ME2 10:15
Pupillen:
Stormvogels D1-FC Uitgeest D1 10:15
FC Uitgeest D2=vrij
Foresters de D3-FC Uitgeest D3 11:30
FC Uitgeest D4=vrij
FC Uitgeest D5-ODIN 59 D4 9:00
FC Uitgeest D6-Alcmaria Victrix D4 13:00
WSV 30 D5-FC Uitgeest D7 11:30
FC Uitgeest E1=vrij
FC Uitgeest E2-Castricum E2 11:30
FC Uitgeest E3-Fortuna Wormerv. E5 11:30
FC Uitgeest E4-Egmondia E1 11:30
Sp. Krommenie E6-FC Uitgeest E5 12:30
KFC E7-FC Uitgeest E6 8:30
Berdos E4-FC Uitgeest E7 9:30

Purmersteijn E10-FC Uitgeest E8 8:45
FC Uitgeest E9-Terrasvogels E4 11:30
FC Uitgeest E10-Koedijk E10 10:15
FC Uitgeest F1-Alliance 22 F1 9:00
Sp. Krommenie F2-FC Uitgeest F2 8:30
FC Uitgeest F3-Limmen F2 9:00
FC Uitgeest F4-IJmuiden F1 10:15
Vrone F5-FC Uitgeest F5 8:45
ODIN 59 F5-FC Uitgeest F6 9:00
FC Uitgeest F7-RCZ F4 10:15
Blauw Wit (W) F1-FC Uitgeest F8 9:30
FC Uitgeest F9-Bloemendaal F8 9:00
FC Uitgeest F10-DSS F9 9:00
HSV MP1-FC Uitgeest MP1 9:00

G-team:
Only Friends G2G-FC Uitgeest G1 13:30

Zondag 09 november 
Senioren:
FC Uitgeest 1-VW 27 1 14:00
FC Uitgeest 2-Foresters de 2 11:00
Foresters de 4-FC Uitgeest 3 11:00
Knollendam 2-FC Uitgeest 4 11:30
Castricum 2-FC Uitgeest 5 13:00
FC Uitgeest 6-Hercules Zaandam sc 6 13:30
FC Uitgeest 7-Vitesse 22 7 10:30
FC Uitgeest 8-Overbos 6 12:45
FC Uitgeest 9-Foresters de 9 12:45
ADO ‘20 11-FC Uitgeest 10 10:00
FC Uitgeest 11-Wijk aan Zee 4 10:30
FC Uitgeest 12-Hoofddorp s.v. 15 10:30
Junioren: 
Rijp (de) A2-FC Uitgeest A3 14:30
Meisjes: 
FC Uitgeest MA1-DSOV MA1 11:00

Uitgeest - Het derde Uitgees-
ter tafeltennisteam heeft de-
ze week na een uiterst span-
nende competitieavond moe-
ten toestaan dat ASSV langs-
zij is gekomen voor de eerste 
plaats in de poule. 

Bij en tegen JOVO in Amsterdam 
kon het team net  niet verder ko-
men dan een 6-4 overwinning. 
Marcel Couwenberg had zijn 
avond niet, want hoewel hij te-
gen de beste tegenstander goe-
de kansen had, ging hij toch drie 
keer onderuit. Henk Pel moest 
voor de eerste keer dit seizoen 
ook een partij gewonnen geven, 
maar Dennis Janssen was ou-
derwets op dreef. Ook de dub-
bel ging naar de beide laatstge-
noemden.

Team 1 had een walk-over te-
gen het onvolledig opgekomen 
HTC, want alleen Henk Spoel-
stra moest in de allerlaatste par-
tij buigen voor een Hoofddorper 
tegenstander. Victor Tchernov 
en Jeri Fatels toonden zich veel 
te sterk voor hun opponenten, 

waarbij vooral Fatels superieur 
was.

Ook het tweede team was onge-
naakbaar deze week. Ruud Pel 
en Pim Koelman rekenden gena-
deloos af met de tegenstanders 
van Bloemenlust. 
Alleen Patrick Rasch moest zich 
in zijn laatste partij gewonnen 
geven.

Uitgeest 4 kon deze week geen 
overwinning boeken, want het 
team boog een 5-4 achterstand 
nog net om in een gelijkspel. 
Vooral Jelle van Werkhoven liet 
weer zien de zesde klas te ont-
groeien, want weer won hij drie 
keer zijn enkelspellen. 

Ook de dubbel met Huib van 
Leeuwen schreef hij als gewon-
nen op het wedstrijdformulier. 
Van Leeuwen zelf kon alleen zijn 
tweede partij winnend afsluiten, 
waarmee de koek op was, want 
Eugenie Rasch verloor al haar 
punten, hoewel ze in haar laat-
ste wedstrijd bepaald niet kans-
loos was.

     Tafeltennisnieuws
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Ophaaldata restafval

In week 46 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 10 november. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 12 november.
De Koog: donderdag 13 november.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 14 november. 

Burgemeester Theo van Eijk met het blakende diamanten echtpaar  
Groot-de Leeuw (foto: gemeente Uitgeest).

Echtpaar Groot-de Leeuw 
viert diamanten bruiloft
Burgemeester Theo van Eijk verraste dinsdag 28 oktober op hun zestig-
ste trouwdag het diamanten echtpaar Groot-de Leeuw in hun woning op 
De Terp met een feestboeket namens het gemeentebestuur. Hij maakte 
de verrassing nog groter met een kopie van de originele trouwakte, com-
pleet met handtekeningen van de getuigen.

Cees Groot (84, geboren in Haarlem) en Afra Groot-de Leeuw (81, gebo-
ren in Wormer) ontmoetten elkaar op een dansavond in het Verenigings-
gebouw in Zaandam. Cees was destijds actief als bestuurder in het ver-
enigingsleven en zijn aanstaande was handbalster en medewerkster bij 
de Instuif. Na hun huwelijk woonden ze enige tijd in bij familie in Zaan-
dam totdat Cees door zijn nieuwe baan bij de Stokkenfabriek Zonjee in 
1958 een prachtige bedrijfswoning aan het Hoorne kreeg aangeboden. 
In Zaandam kreeg het echtpaar een dochter en een zoon; in Uitgeest wer-
den nog eens twee dochters geboren.

Ook in Uitgeest deed Cees veel verenigings- en bestuurswerk. Hij was 
onder meer tien jaar voorzitter van het R.K. Schoolbestuur en zat vier 
jaar in de gemeenteraad voor de K.V.P. Ook was hij oprichter van de 
Avondvierdaagse in Uitgeest. Zijn vrouw Afra stond hem bij al dat werk 
met raad en daad bij en bij de vele vergaderingen die in huize Groot 
(vanaf 1963 aan De Terp) werden gehouden schonk zij de koffie.

De laatste jaren van zijn werkzame leven bracht Cees door bij vormings-
centrum Alfons Ariëns, waar hij de administratie verzorgde. De vier kin-
deren groeiden voorspoedig op en Cees Groot en Afra Groot-de Leeuw 
kregen samen ook nog eens tien kleinkinderen. De diamanten bruiloft is 
met kinderen, kleinkinderen en naaste familie in blakende gezondheid 
gevierd in Johanna’s Hof  in Castricum.

Burgerlijke stand

GEBOrEn
Jasmijn Carolina Elisa Mens,
dochter van r.P.J. Mens en S.M. Dirkson

Droomvilla op eigen kavel?
nog maar 2 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl

Pasfoto’s maken in gemeentehuis
Het is mogelijk om in de hal van het gemeentehuis zelf pasfoto’s te  
maken, geschikt voor paspoort, id-kaart of rijbewijs. De kosten voor een 
setje foto’s bedragen € 6,-.

Gebruikers van de dienstverlening wordt verzocht om gepast muntgeld 
mee te nemen. Vanwege de drukte bij de publieksbalie op de donder-
dagavond raadt de gemeente aan om op een eerder moment pasfoto’s te  
maken. Er bestaat op donderdagavond ook geen gelegenheid om bij de 
balie advies te vragen over het maken van de foto’s. Overigens staat op 
de automaat een duidelijke gebruiksaanwijzing.

Acht misvattingen over 
de Wmo in 2015
Voor misvattingen over de Wmo in 2015: zie de website van de gemeen-
te Uitgeest, www.uitgeest.nl onder het kopje Wonen, Zorg & Welzijn > 
Zorg & Wmo.

nog maar twee vrije 
bouwkavels in De Dije

Wethouder Wil Spaanderman kwijt zich met plezier van een karwei op 
hoog niveau. Omdat er opnieuw een kavel verkocht is in project De Dije 
plakt hij een nieuwe sticker op het bouwbord aan de Geesterweg, zodat 
iedere voorbijganger kan zien dat er nog maar twee vrije bouwkavels te 
koop zijn (foto: gemeente Uitgeest). 
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