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De Kruiskamprunners met rechts Jeroen Koerten (foto: Ro-land de Zeeuw)

Kruiskamplaan rent voor 
The Hunger Project

Uitgeest - Tussen Hak, Loy-
ens en Loeff en Kras auto’s 
valt teamnaam ‘De Kruis-
kamprunners’ uit Uitgeest 
erg op. Zondag deed dit team 
mee aan The Run For The 
Hungerproject, een sponsor-
loop waar bedrijven aan mee-
doen om geld in te zamelen 
voor de stichting The Hunger 
Project. Deze door John Den-
ver opgerichte stichting wil in 
2035 een einde aan honger 
hebben gemaakt.  

De Kruiskamprunners zijn 
geen onderneming, maar bu-
ren uit de Uitgeestse Kruis-
kamplaan. Al jaren rennen de 
buren op zondagochtend vijf 
kilometer door het bos. 
Eén van die buren, Jeroen 
Koerten, raakte via zijn werk 
betrokken bij The Run For 
The Hungerproject. “Na mijn 
enthousiaste verhalen over 
de start en fi nish in het Olym-
pisch Stadion, het goede 

doel en de organisatie wilde 
de rest van mijn renclub ook 
meedoen.” 
De deelnemende bedrijven-
teams betalen 1000 euro in-
schrijfgeld voor het goede 
doel. Koerten: “Dat is voor 
ons gewone lopers veel geld, 
daarom hebben wij afge-
sproken dat we minimaal 
1000 euro aan sponsorgeld 
binnenhalen. En dat is ons dit 
jaar voor de derde keer weer 
gelukt.” 

Dit jaar haalden de Kruis-
kamers ruim 1421 euro op. 
Koerten: “We hebben echt 
deur voor deur aangebeld 

bij de hele buurt om het geld 
binnen te krijgen. Met fl yers 
en informatie-pakketten leg-
gen we uit wat The Hunger 
Project doet om de honger 
te bestrijden. Ik sta met na-
me van de vrijgevigheid van 
de mensen te kijken. Je moet 
er uiteraard wel moeite voor 
doen en het verhaal vertellen, 
maar bijna iedereen die ik 
heb gesproken lijkt The Hun-
ger Project een goed initiatief 
en sponsort daarna. Grap-
pig is dat dit jaar een nieu-
we buurman meedoet en met 
een mailtje naar bekenden in 
een week 260 euro heeft op-
gehaald.” 
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● Airconditioning
● Ventilatie
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Buren zetten zich samen in voor goed doel
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R   aadslid 
aan het wooRd

Bert Weijers
Mijn naam is Bert Weijers, 74 
jaar jong, 53 jaar getrouwd 
met Loekie en 43 jaar woon-
achtig in Uitgeest. 

Ik ben initiatiefnemer van Uit-
geest Lokaal. Een jonge, frisse 
en kritische partij waar grote 
behoefte aan is in ons dorp. 
Met twee zetels werden wij in 
2014 gekozen in de gemeen-
teraad, een bijzonder goed re-
sultaat voor een nieuwe lokale 
partij.

Vanaf mei 1980 t/m november 
1988 was ik ook raadslid en 
fractievoorzitter. Ik ben altijd 
een bevlogen en uiterst kri-
tisch persoon geweest. Hier-
door kan ik soms wat bot uit 
de hoek komen, maar deze 
kritische houding zorgt er wel 
voor dat de nodige informatie 
boven tafel komt en dat de 
raadsbesluiten pas genomen 
worden na een gedegen on-
derzoek. 

Uitgeest Lokaal heeft er hier-
door bijvoorbeeld voor ge-
zorgd dat de extra verhoging 
van de Onroerende Zaak 
Belasting voor de jaren 2016 
en 2017 waarschijnlijk geen 
doorgang vindt. Ook dat de 
bibliotheek kan blijven voort-
bestaan en dat het zwembad 
waarvoor ik, samen met ande-
ren, o.a. als voorzitter van de 
Stichting De Zien Blijft meer 
dan 25 jaar heb gestreden
nog steeds open is.

Wordt vervolgd

Uitgeest - Tussen 31 okto-
ber en 2 november werden 
vernielingen gepleegd aan 
een mini graafmachine. De-
ze stond voor werkzaamhe-
den in een tuin aan de Popu-
lierenlaan. De bedieningspa-
nelen raakten beschadigd.

Vernielingen

Ondanks afwijzen plan Oudgeest

Stichting Corneliszoon blijft zich 
inzetten voor houtzaagmolen

Uitgeest - Cees Hazenberg, 
voorzitter van de Stichting 
Cornelis Corneliszoon van 
Uitgeest, betreurt dat met het 
afwijzen van het plan Oud-
geest door de gemeenteraad 
voor de bouw van de hout-
zaagmolen een belangrijke 
sponsor wegvalt. ,,De pro-
jectontwikkelaar die aan de 
oevers van het Uitgeester-
meer op het voormalig erf-
goedpark De Hoop recreatie-
woningen wilde neerzetten, 
heeft steeds gezegd het mo-
lenproject structureel finan-
cieel te zullen gaan steunen. 
Die geldschieter valt nu weg. 
Dat is meer dan jammer.’’

De gemeenteraad van Uit-
geest was in meerderheid te-
gen een verdere bebouwing 
van het buitengebied, maar 
sprak zich collectief positief 
uit voor het afbouwen van 
het historisch houtzaagmo-
lencomplex, waarvan op die 
plek al een belangrijk deel is 
gerealiseerd. ,,Die gebouwen 
en de zogenaamde kleine 
molen staan nu tot ons grote 
verdriet te verpauperen.’’

Voorzitter Hazenberg bena-
drukt dat de stichting al ja-
ren geleden aan het Raum 
heeft gevraagd om weer op 
het erfgoedpark aan de slag 
te mogen gaan. ,,Het recrea-
tieschap wilde eerst op zoek 
naar een projectontwikke-
laar. Met die nieuwe partij 
moest de molenstichting dan 
maar gaan samenwerken. 
Vandaar ook de wat wonder-
lijke combinatie. Wij hebben 
die niet gezocht.’’

Nu de gemeenteraad zich te-
gen elke vorm van woning-
bouw in dit buitengebied 
heeft uitgesproken, zal het 

Raum zich opnieuw over de 
toekomst van het erfgoed-
park moeten bezinnen. In 
een motie heeft het loka-
le bestuur aan burgemees-
ter en wethouders gevraagd 
een gesprek tussen de Stich-
ting Cornelis en het Raum te 
bewerkstelligen. 

Voorzitter Hazenberg rea-
geert daar positief op. ,,We 
hebben een goede relatie 
met het Raum en zijn steeds 
met ze in gesprek gebleven. 
De beleidsmakers bij de pro-
vincie die op zoek zijn naar 
geld voor een kostendekken-
de exploitatie van het recre-
atiegebied hebben ingezet 
op inkomstenbronnen uit de 
markt. Maar projectontwik-

keling met recreatiehuisjes 
blijkt dus hier niet haalbaar. 
Dan ontstaat er een nieuwe 
situatie. Ook voor ons.’’

Wat voorzitter Hazenberg 
jammer vindt is dat diver-
se partijen in de gemeente-
raad bij herhaling spreken 
over een faillissement van 
de Siedh, de organisatie die 
aanvankelijk het molencom-
plex zou realiseren. ,,Daar is 
nooit sprake van geweest. 
De activiteiten zijn stopge-
zet omdat er met Amsterdam 
geen overeenstemming kon 
worden bereikt over de ver-
plaatsing van een bestaande 
maar niet meer in gebruik zij-
nde houtzaagmolen.’’

,,Nu lijkt het net alsof het al 
een keer mislukt is. Die club 
heeft al heel wat werk verzet. 
Er is ook veel geld in gaan 
zitten. Subsidies, maar ook 
bijdragen van bedrijven. Mis-
schien wel een miljoen euro. 
Alleen daarom al moet je al-
les willen doen om dit project 
af te bouwen.’’

Belangrijkste drijfveer blijft 
het eerbetoon aan Cornelis 
Corneliszoon van Uitgeest, 
die met zijn uitvinding van de 
houtzaagmolen zo’n belang-
rijke bijdrage aan de econo-
mische groei van Nederland 
in de 17de eeuw leverde. 

Hazenberg: ,,Wie dat in Uit-
geest met ons eens is, kan 
dat laten blijken door voor vijf 
euro een originele Uitgeester 
Stokrozenstok bij SIRO/de 
Marskramer te kopen en die 
in zijn voortuin te zetten. Met 
al die mooie stokken langs 
de weg kunnen we dan pei-
len hoe de bevolking denkt 
over ons inspanningen.’’ 

Cees Hazenberg

Uniek optreden in Kooghuis Uitgeest
Uitgeest - Vrijwilligers die 
actief zijn in Uitgeest kunnen 
gratis deelnemen aan een 
boeiende voorstelling in his-
torische boerderij Het Koog-
huis. Onder het motto ‘Vrij-
willigers Bedankt’ wordt de-
ze voorstelling door de ge-
meente Uitgeest aangebo-
den op zondag 15 novem-
ber van 14.00 uur tot 16.00 
uur. In het monumentale 
Kooghuis wordt men verrast 
door een optreden in boe-
rensfeer. Conferencier Dick 
Groot brengt met een lach 

en een traan een West-Fries 
verhaal. De muzikale omlijs-
ting is in handen van Henk 
Kerssens. Na het optreden 
zal Truus Terra van Het Koog-
huis het een en ander vertel-
len over de geschiedenis van 
de boerderij en u het melk-
veebedrijf laten zien.

Aanmelden
De organisatie van ‘Vrijwilli-
gers Bedankt’ in Uitgeest is 
in handen van Welzijn Cas-
tricum. Op de website van 
www.welzijncastricum.nl (ro-

de button: Aanmelden voor 
Vrijwilligers Bedankt Uit-
geest) kunt u zich aanmel-
den voor de voorstelling in 
het Kooghuis en voor ande-
re Vrijwilligers Bedanktacti-
viteiten. Telefonisch aanmel-
den kan ook bij Welzijn Cas-
tricum: 0251 65 65 62. Wilt u 
uw aanmelding liever mailen, 
stuurt u dan een bericht naar 
info@welzijncastricum.nl on-
der vermelding van ‘Vrijwil-
ligers Bedankt Uitgeest’. In-
schrijven kan tot uiterlijk 9 
november.
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OPHEFFINGS- 
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A.S. VRIJDAG 6 NOVEMBER 
TOT 21.00 UUR GEOPEND

Alles moet weg!!!
Dames, heren en kinderkleding 

van bekende merken! 

NU TOT WEL 

70% KORTING
Shirts, overhemden, broeken, tops, underwear, schoenen, tassen 
van o.a. G Star, PME Legend, Scotch & Soda, Object, Supertrash, 

Cast Iron, Selected, Replay, Maison Scotch, Cowboys bags, 
Bjorn Borg, Vingino, Retour, Geisha, Scotch Shrunk, Scotch R’belle, 

7 one 7, indian Blue Jeans

JEANS VAN O.A. 
G Star, Replay, Scotch and Soda, PME Legend:  

1 voor €69,- // 2 voor €119,-
ALLE COWBOYS BELT RIEMEN NU €10,-

HEREN EN KINDERONDERGOED VAN O.A. 
Bjorn Borg, Muchachomalo, Vingino 2 halen 1 betalen*

*u betaald het duurste produkt

Openingstijden :
Dinsdag t/m donderdag 9.30-17.30 uur, vrijdag 9.30-21.00 uur, zaterdag 9.30-17.00 uur
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No Excuse in Oude Keuken
Bakkum - Zondag 8 novem-
ber speelt No Excuse in de 
Oude Keuken. Muziek ont-
staan aan de keukentafel 
met bas, gitaar, percussie en 
meerstemmige zang. Liedjes 
die niet vaak te horen zijn en 
wereldhits in een nieuw jas-
je: Paul Simon, Sting, Norah 
Jones. No Excuse: van ballad 
tot voetjes van de vloer. Op 
de foto de Castricumse band 

in nieuwe samenstelling. Ton 
Hemmens gitaar, Jan Willem 
Schröder bas, Ad de Haan 
zang, cajon en conga’s, Ari-
na  de Haan zang. Vooraan 
pianist Toon die zondag ont-
breekt. Van 14.00 tot 16.00 
uur in De Oude Keuken op 
het terrein van Dijk en Duin. 
Vanaf de ingang aan de Zee-
weg geven borden de route 
duidelijk aan.

Klucht rond tante Bella
Akersloot - Op vrijdag 6 en 
zaterdag 7 november speelt 
Toneelvereniging Rossen-
backer de klucht Tante Bel-
la’s Beautysalon van Henk 
Roede. Aanvang om 20.00 
uur in Sportcafé de Lelie, 
Rembrandtsingel 3. 

Tante Bella  is overleden. Be-
rend en Albert hebben hier 
niet zo erg om gerouwd, want 
een band met de tante had-
den ze niet. Sterker nog, ei-
genlijk zijn ze zelfs wel blij 
met haar overlijden, want ze 

hebben nu immers een er-
fenis. En de erfenis bestaat 
uit eenverpauperde beauty-
salon. Berend is er van over-
tuigd, dat de beautysalon 
met een likje verf en wat klei-
ne aanpassingen voor goud 
geld te verkopen is. Maar is 
dit wel zo’n goed plan? Trou-
wens, zijn de beide heren wel 
de enige erfgenamen? Kaar-
ten zijn te bestellen via Bart 
van Vliet: 0251-317457 of in-
fo@rossenbacker.nl. Tevens 
te koop bij Veldt’s Toko en 
aan de zaal.

Vondsten uit de Vecht 
in Huis van Hilde

Castricum - In Huis van 
Hilde is een bonte verza-
meling vondsten te zien, 
opgebaggerd uit de Vecht 
tijdens een grote schoon-
maakoperatie. In de vitri-
nes prijkt een scala aan 
vondsten uit verschillende 
periodes waaronder tuin-
beelden, afgedankte huis-
raad, sieraden, brandkas-
ten, wapens en alledaagse 
gebruiksvoorwerpen. 

Nieuw zijn twee sculpturen 
en een dolk die dit jaar nog in 
het rivierslib zijn ontdekt. De 
Vecht is 2000 jaar lang ge-
bruikt om in te vissen, han-
del over te vervoeren en afval 
in te lozen. Over een lengte 
van 42 kilometer is in vier jaar 
tijd 2,5 miljoen kuub vervuild 
slib naar boven gehaald. . In 
Castricum is een bont geheel 
van overboord geslagen, ge-
dumpte en afgedankte spul-
len te zien: een imposant 
middeleeuws zwaard, siera-
den, prachtige tuinbeelden 
in Romeinse stijl, strijkijzers, 

brandkasten, molenstenen, 
flessen, schaatsen, militaria 
zoals helmen en vuurwapens, 
aardewerk en nog veel meer. 
De vondsten stammen uit de 
Romeinse tijd, de Middeleeu-
wen en de Nieuwe Tijd. In 
Huis van Hilde zijn bovendien 
twee nieuw ontdekte sculp-
turen en een dolk met zilver-
beslag uit 1500 te zien. De 
tentoonstelling loopt tot en 
met 14 februari.

Joseph vertelt 
verder

Limmen - Joseph Oubel-
kas is schrijver en bekend 
van het boek ‘400 brieven 
van mijn moeder’. Dit boek 
beschrijft het waargebeur-
de verhaal van Joseph die op 
24-jarige leeftijd in Marok-
ko wordt veroordeeld zonder 
bewijs of onderzoek tot tien 
jaar celstraf voor iets wat hij 
niet heeft gedaan. In het ver-
volg op zijn lezing van 15 fe-
bruari 2015 vertelt Joseph nu 
over de worsteling met de 
vrije, maar zeer sceptische 
wereld. Hij houdt zich staan-
de ondanks alle veranderin-
gen, tegenslagen en onze-
kerheden en probeert lang-
zaam weer een succesvol 
en gelukkig leven op te bou-
wen. In dit verhaal staan de 
thema’s gezondheid, liefde 
en vrijheid als de drie pijlers 
van de auteur centraal. De-
ze lezing, georganiseerd door 
Limmen Cultuur, is op vrij-
dag 13 november om 20.00 
uur in Vredeburg in Limmen. 
Reserveren op www.limmen-
cultuur.nl of bel naar 072-
5053274.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur
dinsdag 21.00 uur

woensdag 20.00 uur
He named me Malala

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 15.30, 18.30 & 21.45 uur

zondag 15.45 & 19.30 uur
maandag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Spectre

vrijdag 21.15 uur
The Intern

zaterdag 21.15 uur
Ja, ik wil!

dinsdag 14.00 uur 
Holland Natuur in de Delta

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur 

45 Years
woensdag 16.00 uur
Pan - 3D (NL)
zondag 13.30 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 11.00 uur   

woensdag 13.30 uur   
De club van Sinterklaas 

en de verdwenen schoentjes

Programma 5 nov t/m 11 nov 2015

He Named Me Malala
He Named Me Malala is een 
persoonlijk portret van Ma-
lala Yousafzai, die gewond 
raakte toen de Taliban op 
haar en haar vrienden scho-
ten terwijl ze in een school-
bus zaten in de Swat-vallei in 
Pakistan. De toen 15-jarige 
tiener, die doelwit werd om-
dat ze haar stem liet horen 
over scholing voor meisjes in 

Swat-vallei in Pakistan, werd 
in het hoofd geschoten. Dit 
zorgde wereldwijd voor veel 
ophef. Sindsdien is ze, behal-
ve een activist op het gebied 
van educatie in Pakistan, ook 
een campagnevoerder voor 
de rechten van kinderen we-
reldwijd. Tevens is ze, sinds 
december 2014, de jongste 
Nobelprijswinnaar ooit.

Het is een week voor het 
45-jarige huwelijksfeest van 
Kate en Geoff Mercer wan-
neer er een brief arriveert 
voor Geoff. Het lichaam van 
zijn eerste geliefde is gevon-

45 Years den in het ijs van de Zwitser-
se Alpen waar zij begin jaren 
60 vermist raakte. Het bericht 
brengt het de echtgenoten 
danig uit balans en het is nog 
maar de vraag of hun huwe-
lijk het feest haalt in de vijf 
dagen die nog resteren.

Wie is beste biertapper?
Uitgeest - Ruim 1500 pro-
fessionele biertappers gaan 
strijden om de titel Neder-
lands Kampioen Biertappen. 
Biertappers uit Noord-Hol-
land strijden op 9 november 
in de A9 Studio’s om de titel. 
De landelijke finale vindt op 
13 januari 2016 plaats op de 
horecavakbeurs Horecava in 

Amsterdam. De wedstrijd in 
Uitgeest begint om 13.00 uur. 
Na afloop is er een after par-
ty met live muziek van Diffe-
rent Cook en dj La Rue. Ie-
dereen die 18 jaar of ouder is 
en werkzaam is in de horeca 
kan deelnemen. Inschrijven 
kan via de site www.tapwed-
strijden.nl.
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Kleverlaan Automobielbedrijf beste 
autobedrijf van Noord-Holland!

Limmen - Het is feest in 
Limmen, want Automobiel-
bedrijf Kleverlaan heeft op 6 
oktober de tweede prijs van 
de verkiezing Autobedrijf van 
het Jaar 2015-2016 weten 
binnen te slepen. Daarmee is 
Kleverlaan het beste BOVAG 
autobedrijf van Noord-Hol-
land. 
De ontknoping van deze 
maandenlange verkiezings-
strijd vond plaats tijdens 
het jaarlijkse congres van 
BOVAG Onafhankelijke Au-
tobedrijven in het Arnhem-
se sportpaleis Papendal. Vol-
gens de vierkoppige vakju-
ry heeft Kleverlaan deze titel 
dubbel en dwars verdiend.
Maar liefst 3.300 onafhan-
kelijke autobedrijven zijn lid 
van BOVAG. Een plek in de 
top drie is dus op zich al een 
prachtige prestatie. Maar 
eenmaal in de fi nale, wilde 
het team van Kleverlaan na-

tuurlijk ook winnen. De ju-
ry oordeelde anders en gaf 
de voorkeur aan Vakgara-
ge Heinneman in Schild-
wolde. Helaas geen eerste 
plaats, maar wel een prach-
tige tweede. Kleverlaan is ui-
teraard blij met het behalen 
van deze titel.
,,De verschillen bleken erg 
klein en de beoordeling van 
de jury was gebaseerd op 
gevoel in combinatie met 
een andere focus dan wij in 
de jurybezoeken hebben la-
ten zien. Na de eerste plaats 
in 2010 lijkt een tweede plek 
een minder resultaat, maar 
de concurrentie heeft zich 
natuurlijk ook verder ontwik-
keld”, aldus Jan Kleverlaan. 
,,We zijn daarom erg trots op 
het behaalde resultaat en de 
boost die het bereiken van de 
fi nale teweeg heeft gebracht. 
Er is een duidelijke groei en 
een hogere klanttevreden-

heid gerealiseerd in het afge-
lopen jaar. Een teken dat we 
op de goede weg zitten en de 
toekomst met vertrouwen te-
gemoet kunnen gaan.” 
Een quote uit het jury-oor-
deel: ,,De tweede plaats is 
voor Kleverlaan Automobiel-
bedrijf, een bedrijf dat in de 
loop der jaren is gegroeid 
en geprofessionaliseerd en 
in een kleine gemeenschap 
een regionale functie vervult 
die te danken is aan een pro-
fessionele marktbenadering. 
Het bedrijf scoort goed van-
wege de transparantie naar 
de klant. Een teken dat die 
centraal staat en serieus ge-
nomen wordt. Dat resulteert 
in een hoge mate van klant-
vertrouwen. Het betrekken 
van het personeel is onder-
deel van de bedrijfsstrategie 
en moet het succes van het 
bedrijf nog verder gaan ver-
groten.”

Heleen Brondijk van Roze Roos:

,,Ik gun iedereen bij 
zichzelf te blijven”

Akersloot - In 2011 studeer-
de Heleen Brondijk af aan de 
Hogeschool Leiden in de op-
leiding Kunstzinnige Thera-
pie en in oktober 2015 be-
trok zij een praktijkruimte 
in Akersloot. In haar prak-
tijk ‘Roze Roos’ staan schil-
dersezels en er ligt klei. Hel-
een: ,,Mensen met klach-
ten als stress, depressiviteit 
of een burn out gaan samen 
met mij op zoek naar de oor-
zaak van klachten door mid-
del van iets creatiefs. Men is 

soms moe van wéér het ver-
haal te moeten vertellen. Ik 
begin met een gratis intake-
gesprek, daarna kiest men de 
creatieve vorm zoals tekenen 
of boetseren.” 
Om misverstanden te voor-
komen, voegt Heleen er aan 
toe dat je beslist geen Rem-
brandt hoeft te zijn, want het 
gaat niet om het resultaat. 
,,Alles is goed, het hoeft niets 
te worden. Je werkt vanuit 
het gevoel en zo komt een in-
nerlijk proces op gang. Als 

Zonnepanelen 
informatieavond

Uitgeest - Op donderdag-
avond 12 november is er een 
informatieavond over zonne-
panelen voor inwoners van 
Castricum, Akersloot, Lim-
men en Uitgeest. Op deze 
avond wordt ondermeer ge-
keken naar geschiktheid van 
daken en verschillende mon-
tagemogelijkheden. 
Naast uitleg over de tech-
nische werking en verschil-
len, wordt meer verteld over 
hoe opbrengsten worden 
verrekend. Aanmelden kan 
via www.greenybros.com/
events.
 
Meer dan de bank
Naast dat je met zonnepane-
len goed bezig bent en lek-
ker je eigen energie opwekt, 
is de besparing nu ook aan-
zienlijk groter dan de rente 
op een spaarrekening. Niet 
voor niets hebben inmid-
dels meer dan 300.000 Ne-
derlandse huishoudens zon-
nepanelen. Castricum, Lim-
men en Uitgeest zijn daarbij 

koplopers in de regio. Mo-
menteel is het ook mogelijk 
voor particulieren om de btw 
terug te vragen op de aan-
schaf, wat het nog aantrek-
kelijker maakt. Deze moge-
lijkheid wordt ook tijdens de 
informatieavond uitgelegd.
 
Veel daken geschikt
In het verleden moesten zon-
nepanelen bij voorkeur echt 
naar het zuiden toe gericht 
zijn. Door verbeterde tech-
niek en gedaalde prijzen zijn 
nu ook daken die naar het 
westen of oosten zijn gericht 
zeer geschikt. Met specia-
le SolarEdge optimizers ach-
ter de zonnepanelen kunnen 
ook daken die te maken heb-
ben met schaduw uitstekend 
geschikt gemaakt worden 
voor zonnepanelen. Ook bij 
toepassing op ‘gewone’ da-
ken haal je hiermee ook nét 
iets meer uit de zonnepane-
len. Deze innovatieve tech-
niek komt deze avond ook 
aan bod. 

het af is gaan we in gesprek 
over het gemaakte. Ik stel 
vragen. Het hoeft niet met-
een een heel verhaal te zijn, 
het laten inwerken en de tijd 
nemen zorgen ervoor dat het 
proces op gang komt..” De-

ze Kunstzinnige Therapie kan 
ondersteunend zijn naast 
psychotherapie. Lichaam en 
geest komen weer in balans. 
Ook voor Heleen zelf komen 
er verrassende dingen uit bij 
een consult. Heleen lachend: 

,,Ik ben natuurlijk geen waar-
zegster en ga het niet invul-
len. Ik geef nooit een oor-
deel, laat ruimte en stel vra-
gen. Het is aan de persoon 
zelf of deze wil antwoorden. 
Dat kan uiteraard alleen als 
er veiligheid geboden wordt 
en die hoop ik te kunnen bie-
den want het kan confronte-
rend zijn. Het is mooi en ont-
roerend om te zien wat er 
dan met mensen gebeurt.” 
Behalve individuele begelei-
ding geeft Heleen ook work-
shops ‘samenwerking in een 
team’. 
Kijk op www.rozeroosuit-
geest.nl, tel.: 0622313096. Of 
bezoek de open dag 18 no-
vember  van 9.00-12.00 uur  
in Fitnesscentrum Move, 
Churcillplein 1 Akersloot. 
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Uitgeest - Een foto uit de fo-
tobeeldbank waarvan we nog 
maar heel weinig weten. Op 
de foto een paardentram met 
het opschrift ‘Reist per Waco’. 
De foto is genomen aan het 
begin van de Burgemeester 
van Roosmalenstraat, op de 
hoek van de Provinciale weg 
en de Middelweg. Op de ach-
tergrond is het café-restau-
rant van Cor Brandjes te zien. 
Nu zit daar Italiaans restau-

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit haar databank 

in deze rubriek

rant Le Mimose. 
De naam WACO is niet hele-
maal onbekend in Uitgeest. 
Er is namelijk in het verleden 
een winkeliersvereniging ge-
weest die zo heette. Wie weet 
nog waar de afkorting WA-
CO voor staat? Niet duidelijk 
is of deze vereniging bedoeld 
wordt met dit bord. 
Wie kan ons iets meer ver-
tellen over deze foto? Wel-
ke mensen staan er op? Was 

er iets bijzonders te vieren en 
is er bij die gelegenheid een 
paardentram ingehuurd? In 
welk jaar zou dit ongeveer 
geweest zijn? 
U ziet het, allemaal vragen 
waar we graag een antwoord 
op willen hebben. 
Uw reactie kunt u kwijt op 
onze website: www.ouduit-
geest.nl  bij Wie is wie. Hier 
kunt u de foto ook nog op uw 
scherm verder bekijken.  

Het doek valt.......
Uitgeest - Het doek is defi-
nitief gevallen voor Toneel-
vereniging Genesius. 69 jaar 
heeft Genesius deel uitge-
maakt van de Uitgeester ge-
meenschap. Toneelstuk-
ken opgevoerd, mensen ver-
maakt en ontroerd. Vanwe-
ge diverse omstandigheden 
hebben het bestuur en de 
leden moeten besluiten om 
de vereniging op te heffen.
Het had een waardig en 
bijzonder afscheid moe-
ten worden. Op 7 novem-
ber nog één keer optreden; 
een Grande Finale voor ie-
dereen die maar komen wil. 
Een laatste voorstelling met 
een ouderwets ‘bal na’. Nog 
één keer het publiek la-

ten lachen, applaus in ont-
vangst nemen, buigen voor 
het (ons) publiek en napra-
ten onder het genot van een 
drankje en het alom beken-
de Genesius hapje.
Helaas kan dit plan geen 
doorgang vinden vanwege 
organisatorische redenen die 
buiten de invloedssfeer van 
Genesius liggen.
Daarom willen wij via deze 
weg ons publiek, donateurs, 
(oud) leden en vrijwilligers 
dankzeggen voor het geno-
ten vertrouwen, uw steun en 
aanwezigheid.

Carina, Eugen, Gerard, Hans, 
Jolanda, Marjon, Monique en 
Tony

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

Jeugdvoorstelling 
Uitgeester Harmonie

Uitgeest - Op zondag 8 no-
vember om 14.30 en 16.00 
uur verzorgt de Uitgees-
ter Harmonie samen met de 
groep Algemene Muzika-
le Vorming (groep 5 en ho-
ger) een Jeugdvoorstelling in 
Dorpshuis De Zwaan in Uit-
geest.
Er worden twee muziekstuk-
ken vertolkt “Wieger wordt 
wakker” en het verhaal van 

“Peer Gynt”. Afwisselend 
wordt het verhaal verteld en 
de bijpassende muziek ge-
speeld. 
De voorstelling duurt onge-
veer drie kwartier. Erg leuk 
om met uw (klein)kind te 
bezoeken, het is nog gratis 
ook! Het enige wat u moet 
doen is kaarten bestellen via 
kaartenconcert@gmail.com , 
want vol is vol.

Sinterklaas komt zondag 
15 november in Uitgeest
Uitgeest - Sinterklaas komt 
zondag 15 november per 
boot naar Uitgeest. ,,Als de 
boot geen pech krijgt, kom ik 
om 13.00 uur aan in de ge-
meentehaven aan de Mel-
dijk’’, zo meldde de goedhei-
ligman vanuit Spanje.

Hij hoopt alle kinderen uit 
Uitgeest daar te ontmoe-
ten en heeft de Onderne-
mers Vereniging Uitgeest ge-
vraagd of die weer vlagge-
tjes willen uitdelen zodat het 
weer een leuke en gezellige 
intocht wordt.

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organi-
seert een Alzheimercafé 
op dinsdag 17 november in 
De Zwaan. Iedereen is wel-
kom op deze ochtend: men-
sen met geheugenproble-
men, hun partners, kinderen, 
vrienden en buren. Wie er 
nog nooit eerder is geweest, 
moet beslist komen kennis-
maken.
De bezoekers krijgen infor-
matie van een gastspreker 
die uit eigen ervaring spreekt. 
Deze wordt geïnterviewd 
door onze vaste gespreks-
leider, Patrick Bellaart. Na dit 
gesprek is er gelegenheid om 
vragen te stellen. 
Er is een tafel met brochures 
en andere literatuur om thuis 
nog eens rustig na te lezen.
Dinsdag 17 november van 
10.00 uur tot 11.30 in dorps-
huis de Zwaan, op de 2de 
etage, Middelweg 5 te Uit-
geest. 
De toegang is gratis. Het is 
niet nodig u vooraf aan te 
melden.

Alzheimercafé

Zaterdag open dag 
Fabo Hobbyvereniging

Uitgeest - Zaterdag 7 no-
vember houdt de Fabo Hob-
byvereniging in Uitgeest een 
open dag van 11 tot 16 uur 
in het Zienhouse. Tijdens de 
open dag willen de organisa-
toren iedereen laten zien wat 
je op de Fabo kunt doen  en 
showen alle clubs een aantal 
van de werkstukken waar-
mee de leden bezig zijn. Ook 
kunnen kinderen tijdens de 

open dag verschillende pro-
jecten zelf maken, zoals: een 
uil van dennenappels (knut-
selclub), een zenuwspiraal 
(electroclub) en een boter-
kaas-eierenspel (timmer-
club).
Bij deze nodigt men ieder-
een uit om gezellig te komen 
kijken op onze open dag! 
Kijk voor meer informatie op 
www.fabouitgeest.nl.
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Uitgeest - De scouts van 
Scouting Uitgeest hebben af-
gelopen weken buren en fa-
milie bezocht om de bouw 
van een toren te sponsoren. 
Met de vraag “Een duppie de 
meter?” gingen zij langs de 
deuren.
Vrijdag 16 oktober was het 
zover. Na een aantal weken 
bouwen, zogenaamd pionie-
ren, kon de Jotamast in ge-
bruik genomen worden. Doel 
was een toren te bouwen 
die tussen de 25 en 30 me-
ter zou worden. Helaas was 
de toren, eerder met proef-
hijsen, spectaculair gebro-
ken en moesten de scouts 
het met een toren doen van 
‘slechts’ 26 meter. Op de fa-
cebook pagina van scouting 
Uitgeest zijn beelden hiervan 
terug te vinden.
De JOTA (jamboree on the 
air) is een evenement waar-
bij scouts over de hele we-
reld met nieuwer- en ouder-
wetse communicatiemidde-
len contact met elkaar zoe-
ken en op die manier met el-
kaar in gesprek gaan over 
wat scouts bezig houden. 
Historisch gezien gaat dit met 
radiozenders, maar de laatste 
jaren ook via het internet. Er 
zijn allerlei activiteiten waar-
aan scouts kunnen meedoen. 
Voor de scouts was het so-
wieso een bijzonder jaar om-
dat er ook stil gestaan mocht 
worden bij het jubileum van 
Fred Wessels, zendamateur 
van het eerste uur en onder-
tussen 25 jaar verbonden bij 
de Jota in Uitgeest.
Naast het zenden hebben de 

oudere scouts vrijdagavond 
een spannende dropping 
beleefd, de jongere scouts 
konden levend ganzenbord 
doen. Zaterdag overdag was 
er een speurtocht in het dorp 
met moeilijke posten. Voor 
de leiding was er op zater-
dagavond de jotacross, een 
gezellige wedstrijd tussen 
scouts uit verschillende dor-
pen die tegen elkaar strijden 
om lastige vragen en moeilij-
ke opdrachten uit te voeren. 
‘Helaas’ zijn we als Uitgeest 
geëindigd op een 11e plaats.
Al met al hebben de scouts 
met de torenactie een aar-
dig bedrag bij elkaar we-
ten te verdienen, 1273,20 eu-

ro is het totaalbedrag wat 
de scouts hebben verdiend, 
een hele prestatie! Het geld 
wordt gebruikt om het pad 
rond de scoutingboerderij op 
te knappen, de volgende uit-
daging waar de scouts voor 
staan.
 
Op 27 oktober was De Beurs-
vloer van IJmond-Noord. Ook 
daar waren de scouts aanwe-
zig om in samenwerking met 
ondernemers te zoeken naar 
hulp bij het opknappen van 
dit pad. Mocht u ook op een 
of andere manier hierbij wil-
len helpen neem dan contact 
met het op klusteam@scou-
ting-uitgeest.nl. 

Uitgeest - Neem nou de ere-
divisie. U weet ongetwijfeld 
welke clubs in het linkerrijtje 
staan en ook weet u waar-
schijnlijk wel welke clubs 
linksboven in het linkerrijtje 
staan: Ajax, Feijenoord, PSV. 
Zo is het ook met bridge. Bo-
ven in de A-lijn staan een 
stuk of zes koppels die daar 
altijd wel staan en daaronder 
staan vaak de paren die heen 
en weer pendelen tussen de 
B- en de A-lijn. En net als bij 
de voetbal waar Feijenoord, 
hoog-links, verliest van ADO, 
laag-rechts, gaan die zoge-
naamde toppers wel eens on-
deruit tegen zo’n pendelend 
koppel. Sterker nog, vier van 
die linkerrij-bridgers gaan in 
spel 20, een goed geboden 

4 harten contract, down en 
dat in een dood contract! Zelf 
heb ik het bittere genoegen 
mogen smaken om beet te 
worden genomen door Wim 
Weber. Ik heb het speelplan 
overdacht: ik mag best troef 
Heer verliezen in ruil voor het 
maken van vijf ruitenslagen. 
In het afspel snijd ik op troef 
Heer en dat lukt, waardoor 
ik eensklaps dollartekens in 
de ogen krijg: Dat wordt 4 
harten plus één! En vervol-
gens, zoals vaker, krijg ik het 
deksel op de neus: ik her-
haal de troefsnit, maar Wim 
neemt doodleuk de slag met 
troef Heer en speelt de laat-
ste troef na waardoor ik niet 
meer een ruiten kan troeven: 
4 harten, min één. Zo’n sim-

        Bridgenieuws pel kaartspelletje, wat daar 
toch allemaal inzit. Les 1: Als 
je je plan hebt gemaakt, houd 
je daar dan ook aan! En, les 
2, ‘timeo Danaos et dona fe-
rentes’, vertrouw die zoge-
naamde geschenken van de 
tegenpartij niet! Hoe dan ook 
mijn complimenten voor het 
koppel Sinemus-Weber. Hier-
onder ziet u de resultaten van 
de koppels die de verlokking 
van de Trojaanse paarden 
wisten te weerstaan en plan-
standvastig bleven, met suc-
ces.

We roemen hier nog even 
apart de koppels Schafgans-
Tromp die net het hoofd sto-
ten tegen de imaginaire 
70%-grens, Jacobs-Zonne-
veld met ruim 65% en Elly en 
Aad Stuijt die in de E-lijn van 
zich doen spreken.

De uitslagen:
A-lijn: 1 Harry Twaalfhoven-
Eric Molenaar 58,85% 2 Ca-
rien Willemse-Jaap Willem-
se 57,81% 3 Fred van Andel-
Ruud Berkhout 55,21%.
B-lijn: 1 Henk Graafsma-
Theo Vijn 61% 2 Milja van 
den Booren-Jeanne Admiraal 
59,17% 3 Ria Beerens-Riet 
Meyer 58%.
C-lijn: 1 Riet Schafgans-Leo 
Tromp 69,27% 2 Annie Blee-
ker-Ina Woerden 59,38% 3 
Dick Hendrikse-Jac Sintenie 
58,33%.
D-lijn: 1 Joke Jacobs-Jaap 
Zonneveld 65,63% 2 Alijne en 
Han Dumas 55,73% 3 Riny en 
Anton van Wijk 54,69%.
E-lijn: 1 Elly Stuijt-Driessen-
Aad Stuijt 62,5% 2 Riet Bal-
ster-Evert Rozemeijer 61,11% 
3 Anneke Pel-Karel Romkes 
60,42%. (Paul Wijte)

Vernieuwde Good For 
You... voelt goed!
Beverwijk - Bij binnenkomst 
wordt het meteen duidelijk: 
gezondheidswinkel Good For 
You is stevig onder handen 
genomen en... ‘voelt goed’! In 
de inrichting zien we de hand 
van de nieuwe eigenaar Do-
rien Kleverlaan meteen terug. 
Dorien werkte de afgelopen 
jaren al in de winkel en heeft 
onlangs het stokje overgeno-
men van de vorige eigenaar, 
Tim van der Geest.
Dorien over haar visie: ,,Van-
uit mijn ervaringen in de me-
dische wereld - ik werk-
te ruim 15 jaar in de apo-
theekbranche - is mijn fo-
cus gaan liggen op preven-
tie en het geven van deskun-
dig advies aan mensen die 
zelf meer verantwoordelijk-
heid willen nemen voor hun 
eigen gezondheid.’’ Ze bena-
drukt: ,,De werking van on-
ze producten is van diver-
se factoren afhankelijk, zo-
als de persoonlijke levens-
stijl, eetgewoonten en medi-
cijngebruik van onze klanten. 
Wij stellen daarom vaak eerst 

enkele vragen hierover voor-
dat wij een specifi ek product 
aanbevelen.’’ Dorien volgde 
een opleiding Natuurlijk Ge-
nezen, behaalde haar vakdi-
ploma Drogisterij en volgde 
cursussen op het gebied van 
voeding, sportvoeding en vi-
tamines. Haar collega Anne-
Marie Smit-Van Tunen stu-
deerde Fytotherapie aan de 
Academie voor Natuurge-
neeskunde en studeerde te-
vens af als orthomoleculair 
voedingsdeskundige. Daar-
naast werkte zij voor gezond-
heidswinkel Van der Pigge 
in Haarlem en de toenma-
lige kruidenwinkel Van Ash 
aan de Breestraat. Good For 
You werkt al vele jaren inten-
sief samen met Roel Nobbe, 
geregistreerd natuurgenees-
kundig therapeut en irisco-
pist. Roel is enkele dagen 
per maand in de winkel in de 
speciaal hiervoor ingerichte 
therapieruimte. Het winkel-
assortiment blijft gebaseerd 
op vijf pijlers: vitaliteit, kracht, 
balans, ontspanning en puur.

Dorien Kleverlaan (rechts) en Anne-Marie Smit-Van Tunen 
(links) in de nieuwe winkel van Good For You. Het adres van de 
winkel is Beverhof 10 in Beverwijk
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Scholencup tafeltennis 
voor de Binnenmeer

Uitgeest - Zondag werd al-
weer de zesde US Cup ge-
organiseerd, een tafeltennis-
toernooi voor alle Uitgees-
ter basisschoolleerlingen die 
in groep 6, 7 of 8 zitten. De 
opkomst was groots, bijna 30 
kinderen gingen de strijd aan 
om voor hun school de wis-
selbeker in de wacht te sle-
pen. 
Wethouder Spaanderman 
had de vreugdelijke taak om 
het jonge talent en de orga-
nisatie aan het eind van het 
toernooi toe te spreken en 
alle bekers te overhandigen. 
Ook feliciteerde hij de club 
met het 60-jarig bestaan.
De kinderen van de Binnen-
meer hebben de meeste pun-
ten binnengehaald en mogen 
nu één jaar lang van de beker 
genieten (foto boven).
Ook individueel werden prij-
zen uitgedeeld. In poule A 
eindigden op de eerste plaats 
Lex de Haan, die net iets te 
goed was voor zijn broer-
tje Roy (vierde plaats). Jas-
per van Assema werd twee-
de en Stefan Koek stond op 
een verdiende derde plek en 
als enige op het trapje, die 
geen lid is van een tennisver-
eniging. 
Poule B leverde heel wat 
spannende partijen. Ilja San-
ders stond op de hoogste 
trede van het podium en laat 
zien dat het trainen met zijn 
vader Pieter en zijn achter-
grond in het tennis zeer van 
voordeel waren. Op de twee-
de plaats eindigde Femke 
Liefting, die ook uitstekend 
speelde. Liz Buur werd derde. 
Beide dames zijn op sportge-
bied al héél actief (voetbal en 
tennis), maar zouden zeker 
met een beetje training de 

top in het Nederlandse tafel-
tennis kunnen bereiken.
Iedereen kreeg een leuke 
medaille mee naar huis om 
deze dag niet te vergeten, 
want zo’n dag kent geen ver-
liezers.

Podium Poule A

Podium Poule B Halloween bij De Zien
Uitgeest - Zaterdag kwa-
men meer dan zeventig kin-
deren griezelen op het ter-
rein van Zwembad De Zien. 
Scouting Uitgeest bouwde 
een prachtig spookhuis vol 
met spoken, griezels, rook en 
spannende geluiden. Maar er 
was meer: een griezelverhaal, 
een waarzegster, een proeve-
rij met bijvoorbeeld toverpoe-
der en heksenoorsmeer, een 
knutselhoek en schminkta-
fel. Ook heel spannend wa-
ren de kleine kleedhokjes, in 
elke kleine ruimte stond iets 
of iemand om je de stuipen 
op het lijf te jagen…

De evenementencommissie 
van De Zien bedankt Scou-
ting Uitgeest voor hun en-
thousiasme en grootse inzet. 
We hebben heel veel leuke 
reacties gekregen van kinde-
ren en ouders, het was een 
topavond!

Uitgeest - Vijf mensen de-
den afgelopen week aangif-
te van de diefstal van hun 
tweewieler vanaf het Stati-
onsplein. Woensdag werd 
een e-bike (dames), merk 
Cortina, kleur wit gestolen. 
Donderdag een damesfiets, 
merk Diamant, kleur bruin/
roomkleurig. Vrijdag een da-
mesfiets, merk Voque Trans-
porter, kleur zwart en een                    
damesfiets, merk Gazelle Pa-
ris Plus en op zondag een 
herenfiets, merk Trek, kleur 
zwart.

Fietsen gestolen 
op Stationsplein

Uitgeest - Vorige week 
maandag om vier uur reed 
een fietsster samen met 
vriendinnen over het fiets-
pad langs de Provincialeweg 
in de richting van Uitgeest. 
Een andere fietsster kwam 
hen tegemoet. Bij het passe-
ren raakten beide fietssters 
elkaar. Eén van hen kwam 
te vallen en werd met een 
hoofdwond per ambulance 
naar het ziekenhuis vervoerd.

Aanrijding 
tussen fietssters

Wist u dat....?
...u iedere di/wo/do onbeperkt tapas kunt 
eten voor E 17,95 (tussen 17.00-20.00 uur)

...de tapashapjes ook los verkrijgbaar zijn

...wij een zeer uitgebreide high-tea serveren

...wij ook zeer uitgebreide high-wine verzorgen

...wij meerdere soorten kaasfondue serveren

...wij ook een aparte zaal hebben 
voor feesten en partijen

...wij al ons brood zelf bakken

Mient 1, Castricum
0251-652251

www.grandcafemezzaluna.nl
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ACTIES ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 4 NOVEMBER T/M ZONDAG 8 NOVEMBER 2015. 

Weekend

Genieters!
Weekend

Genieters!

Cup a soup
champignon, tomaat, 
rundvlees, Chinese 
tomaat of kip
pakje

DEEN roomboter 
speculaas gevulde koek
2 stuks

Lay’s fl at chips
zak 200-225 gram

Pepsi, Sisi of 7Up                                            
fl es 1,5 liter  

Grolsch pils 30 cl. of 
Grolsch pils beugel 45 cl.
krat
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Ladessa fi let Americain naturel
bakje 115 gram
1.50

Deze acties zijn alleen geldig bij DEEN Uitgeest.
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Uitgeest - Alle teams van 
TTV Uitgeest sloten de-
ze week af met winst. Team 
2 speelde tegen Spaarne 5 
uit Haarlem. Patrick Rasch 
mocht als eerste van start 
tegen de op bloten voeten 
spelende tegenstander. In 5 
spannende games kwam Pa-
trick als winnaar van de ta-
fel. Zijn tweede partij won 
Patrick makkelijker tegen de 
invalster van het bezoeken-
de team. In zijn laatste set 
ging hij in 3 games onder-
uit. Jelle van Werkhoven lijkt 
nu gewend aan de 4e klasse. 
Hij moest hard werken deze 
avond, alles in vijfen en altijd 
als winnaar van de tafel. Billy 
hield ook bij z’n eigen potjes 
de vaart erin. Hij wist net als 
Jelle zijn 3 matches te win-
nen. De dubbel ging helaas 
verloren, maar de uitslag liegt 
er niet om, 8-2 voor Uitgeest.
Team 3 was op bezoek in 
IJmuiden en ging het gevecht 
aan tegen Fusia 2. Den-
nis mocht tegen één van de 
sterkste spelers uit de pou-
le beginnen. Hij wist wel één 
game te winnen , maar meer 
zat er niet in. Zijn tweede par-
tij won hij eenvoudig en bij 
de laatste ging hij nog even 
heel diep om de winst bin-

nen te slepen. Ook Nico ver-
loor zijn eerste spelletje. Zijn 
tweede won hij eenvoudig en 
bij de laatste tegen de sterk-
ste tegenstander zat er geen 
winst erin. Billy Fatels boekte 
twee keer winst en moet toch 
één puntje laten liggen. Nico 
en Billy wisten ook de dub-
bel te winnen. De mannen uit 
Uitgeest reden met een 4-6 
winst naar huis.

Team 1 ging de balletjes in 
Amsterdam bij Tempo Team 
4 over de tafel rossen. Victor 
Tchernov kon net geen game 
in zijn eerste set afdwin-
gen. Zijn tweede match ver-
liep stukken beter en won de 
set. Helaas verloor hij ook zijn 
laatste partij. Henk Spoelstra 
begon al zijn partijen moeilijk 
en krijgt héél veel tafeltennis 
voor z’n contributie. Drie keer 
stapte hij als winnaar van de 
tafel. Patrick Schuddeboom 
begon de avond heel sterk 
en zette zijn opponent opzij. 
In de dubbel met Henk wist 
hij ook te overtuigen. Patrick 
verloor zijn volgende. En in 
zijn laatste partij ging het ook 
in vijfen, helaas in het voor-
deel van de tegenpartij. Toch 
een mooie 4-6 winst voor Uit-
geest.

     Tafeltennisnieuws

FC Uitgeest Vrouwen 1 
domineert hele wedstrijd
Uitgeest - FC Uitgeest heeft 
zich tegen Haarlem/Kenne-
merland goed hersteld van de 
nederlaag tegen Zeevogels. 
Uitgeest wist zich goed raad 
met het 2 spitsen systeem 
van Haarlem/Kennemerland. 
Tanja Langedijk schoof door 
naar het middenveld om Eva 
Schavemaker in de as te on-
dersteunen waardoor Floor 
Glorie en Roos Vrouwe de 2 
spitsen oppakten. 
Zowel voetballend als con-
ditioneel was FC Uitgeest 
beter. Al na 5 minuten was 
het Bo Smit die koelbloe-
dig de 0-1 binnenschoot na 
goed voorbereidend werk 
van Eva Schavemaker en Da-
nielle Kortekaas. De 0-2 was 
het resultaat van een uitste-
kend uitgevoerde aanval die 
begon met een prachtige in-
speelpass van laatste vrouw 
Dewy Brandjes.
Na rust begon FC Uitgeest 
sterk, met als resultaat 4 
goals in 10 minuten. Bo Smit, 
Roxanne Kortekaas, Lotte 
Smit en Danielle Kortekaas 
zorgden voor een 0-6 stand 

na 57 minuten. In de 73e mi-
nuut scoorde Eva Schavema-
ker 0-7. 

Bij 4 van de 5 goals na rust 
was middenvelder Anouk 
Vrouwe betrokken en zij 
was keer op keer in de duels 
haar directe tegenstander de 
baas. Vandaar dat zij gekozen 
is tot ‘woman of the match’.

Zaterdag 07 November
Junioren:
FC Uitgeest B1-Foresters de B1 12:30
ODIN 59 B1-FC Uitgeest B2 12:30
FC Uitgeest B3-Foresters de B4 14:30
FC Uitgeest B4-Meervogels 31 B3 12:30
Velsen B3-FC Uitgeest B5 12:30
EVC C1-FC Uitgeest C1 10:30
FC Uitgeest C2-Alkmaarsche Boys C1 14:30
FC Uitgeest C3-Egmondia C1 13:00 
FC Uitgeest C4-Limmen C3 14:30
Velsen C2-FC Uitgeest C5 10:15
DSS C4-FC Uitgeest C6 11:15
Zaandijk C3-FC Uitgeest C7 10:30
Meisjes:
FC Uitgeest MB1-FC Aalsmeer MB1 14:30
FC Uitgeest MB2-DEM MB1 11:30
Hercules Zaandam sc MB1-
FC Uitgeest MB3 10:45
KFC MC1-FC Uitgeest MC1 15:00
Vitesse 22 MC1-FC Uitgeest MC2 14:30
FC Uitgeest MD1-Kolping Boys MD2 11:30
FC Uitgeest ME1-FC Aalsmeer ME1 10:15 
West Frisia ME2-FC Uitgeest ME2 10:00
Pupillen:
FC Uitgeest D1-WSV 30 D1 10:15
OFC D2-FC Uitgeest D2 12:30
FC Uitgeest D3-ADO ‘20 D3 09:00
Fortuna Wormerv. D4-
FC Uitgeest D4 08:30
HSV D6-FC Uitgeest D5 10:30
FC Uitgeest D6-Limmen D4 11:00
SVA D5-FC Uitgeest D7 08:30
FC Uitgeest E1-Zouaven De E1 13:00
Foresters de E3-FC Uitgeest E2 10:00
FC Uitgeest E3-
Hercules Zaandam sc E3 10:15 
FC Uitgeest E4-Velsenoord E1 11:30
Fortuna Wormerv. E4-
FC Uitgeest E5 11:45
Egmondia E3-FC Uitgeest E6 09:30

Koedijk E6-FC Uitgeest E7 12:15
FC Uitgeest E8-Kolping Boys E11 10:15
FC Uitgeest E9-Schoten E2 11:30 
FC Uitgeest E11-FC Uitgeest E10 09:00
FC Uitgeest E11-FC Uitgeest E10 09:00
EDO hfc E4-FC Uitgeest E12 08:45
FC Uitgeest F1-Limmen F1 09:00
Sporting Krommenie F2-
FC Uitgeest F2 08:30
FC Uitgeest F3-Berdos F3 09:00
FC Uitgeest F4-ADO ‘20 F4 10:15
Limmen F3-FC Uitgeest F5 09:00
FC Uitgeest F6-SVA F10 09:00
SVA F9-FC Uitgeest F7 09:30
FC Uitgeest F8-DEM F13 09:00
Zeeburgia MP2-FC Uitgeest MP1 08:30
Saenden MP1-FC Uitgeest MP2 11:45
FC Uitgeest MP3-
Alcmaria Victrix MP1 09:00

Zondag 08 November
Senioren:
FC Uitgeest 1-Alkmaarsche Boys 1 14:00
FC Uitgeest 2-Spirit’30 2 11:00
FC Uitgeest 3-Vrone 2 10:30
Kennemers 4-FC Uitgeest 4 11:00
Kolping Boys 3-FC Uitgeest 5 12:00
Vrone 4-FC Uitgeest 6  12:00
FC Uitgeest 7-Graftdijk 3 10:30
Geel Wit 3-FC Uitgeest 8 10:00
FC Uitgeest 9-Vrone 8 12:45
Alkmaarsche Boys 6-FC Uitgeest 10 10:00
FC Uitgeest 11-UNO vv 4 13:00
Saenden 4-FC Uitgeest 12  12:00
FC Uitgeest 13-Beverwijk 5 13:00 

Junioren:
FC Uitgeest A1-Castricum A1 10:30
FC Uitgeest A2-Vitesse 22 A2 13:30
Dames: 
FC Uitgeest VR1-Westzaan VR1 10:30

Golftrofee voor Van der 
Schaaff en Zomerdijk
Uitgeest - Zaterdag vond op 
de golfbaan in Spaarnwoude 
de strijd plaats om de felbe-
geerde golftrofee de BGA Ry-
dercup.

Diverse fanatieke- maar 
vooral gezellige golfers to-
gen wederom naar Golfclub 
Spaarnwoude om in twee-
tallen voor de winst te gaan. 

Voor de tijd van het jaar was 
het weer schitterend. Het 
bleek een voorbode te zijn 
van een prachtige golfdag.
In het clubhuis van de BGA 
golfclub, café de Bonte Vi-
vant, werden na afloop de 
winnaars bekend gemaakt. 
Met 22 stablefordpunten ble-
ken er twee koppels te zijn 
die op de eerste plaats kwa-
men: Wim van Etten met 
partner Hans Baltus en Ron-
nie Zomerdijk met Rogier van 
der Schaaff.
Het bestuur besloot middels 
een quiz van vijf vragen de 
winnaars te bepalen. Het wa-
ren voornamelijk kennisvra-
gen op gebied van golf. 
Uiteindelijk werden Rogier 
van der Schaaff en Ronnie 
Zomerdijk met 3-2 de win-
naars van de BGA Rydercup 
2015.
De winnaars werden in 
prachtige mintgroene BGA 
colberts gehesen en volgens 
BGA traditie werd deze ce-
remonie uitgevoerd door de 
winnaars van 2014.

Uitgeest - Vorige week 
woensdagochtend om kwart 
voor tien paatste een bezoe-
ker van een woning aan de 
Vrede zijn mountainbike te-
gen de garage. Even later 
liep een ongeveer 19-jari-
ge jongen de oprit op, pak-
te de fiets en wilde ermee 
weg fietsen. Op dat moment 
kwam de eigenaar uit de wo-
ning en pakte zijn fiets vast. 
De dader sprong er vanaf en 
rende weg.
Een onderzoek in de omge-
ving bleef helaas zonder re-
sultaat.

Poging tot 
diefstal fiets

Uitgeest - Wilt u ook niet 
meer handmatig adressen op 
een envelop schrijven? In een 
door de S.U.S. georganiseer-
de  workshop adresetiket-
ten maken op 19 november 
leert u hoe u kant en klare 
adresstickers uit kunt printen 
met Microsoft Word. Donder-
dag 19 november van 09.30 – 
11.30 uur. 
Kosten 4 euro inclusief thee/
koffie. Informatie en opgeven 
op het kantoor van de Stich-
ting Uitgeester Senioren, op 
de eerste etage van dorps-
huis De Zwaan, Middelweg 
5 in Uitgeest, telefonisch: 
0251-31 90 20 of via e-mail: 
s.u.s@inter.nl.net. 
Zie ook: www.uitgeesterseni-
oren.nl.

Adresetiketten 
maken
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Splendid Pliss bij Hummel in Heemskerk
Dé oplossing voor kunststof kozijnen
Heemskerk - Gezien op te-
levisie? KeJe raamdecora-
tie op magneetband, speci-
aal voor kunststof kozijnen. 
Monteren zonder te boren of 
schroeven! De Splendid Pliss 
binnenzonwering wordt di-
rect op de kunststof glaslat-
ten geplaatst, Geen gordijn-
rails of cassettes meer die 
voor het raam of de draaikie-
pramen hangen. 

De geplisseerde raamdeco-
ratie in fraai aluminium frame 
kan in beide richtingen wor-
den bediend. De Splendid 
Pliss blijft op elke gewens-
te stand staan. Draaikiepra-

men kunnen altijd maximaal 
geopend worden en even-
tuele ventilatieroosters wor-
den nooit meer geblokkeerd. 
Deze zonwering is te be-
stellen in diverse kleuren en 
naar keuze in doorschijnen-
de, niet doorschijnende maar 
wel licht doorlatende of een 
volledig verduisterende stof. 
Splendid Pliss is ook geschikt 
voor vochtige ruimtes.

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

bouwde 25 millimeter alu-
minium jaloezie. De Latende 
is verkrijgbaar in diverse la-
melkleuren. Alle raamdeco-
ratieproducten worden be-
vestigd met een dubbelzij-
dige magneet- en staalband 
op de glaslatten, dus zonder 
boren of schroeven en zelfs 
zeer geschikt voor de mees-
te houten kozijnen. De in-
zethor werkt op soortgelijke 
manier; het aluminium frame, 
voorzien van grijs gaas, heeft 
dezelfde kleur als het draai-
kiepraam en wordt van bin-
nenuit geplaatst. De stalen 
veer aan de bovenzijde zorgt 
dat de inzethor geklemd blijft 

tussen de dagmaat van het 
kozijn. Het raam kan in elke 
gewenste stand worden gezet 
met de inzethor erin!

De showroom van Hummel 
Kozijnen & Wooncomfort aan 

de Lijnbaan 44a is geopend 
op vrijdag (13.00 - 16.30 uur) 
en zaterdag (11.00 - 15.00 
uur). Bel 0251 234484 / 06 
10273172 of kijk op www.
hummel.kozijnen.nl voor 
meer informatie.

Mooie editie van het ‘Bij de 
Buurvrouw’ tennistoernooi

Uitgeest - De derde edi-
tie van het Bij de Buurvrouw 
toernooi is afgeslopen zon-
dag weer succesvol verlopen. 
Maar liefst 25 (heren)kop-
pels namen het in vier pou-
les tegen elkaar op, waarna 
de finalewedstrijden volgden. 
Gezelligheid staat tijdens de-
ze dag bovenaan, maar op de 
zes binnenbanen van sport-
hal De Zien waren ook hele 
spannende en hoogstaande 
tenniswedstijden te zien. De 
poules waren verdeeld in op-
lopende speelsterktes waar-
door veel koppels aan elkaar 
gewaagd waren. Elk koppel 

speelde minimaal vijf wed-
strijden van dertig minuten. 
Na afloop van deze succes-
volle dag werd afgesloten 
met een buffet en werd er 

een optreden verzorgd door 
de bekende Amsterdamse 
zanger Han Holland. In de 
sporthal bleef het dan ook 
nog lang onrustig. 

Twee gratis lezingen 
over ouder worden

Castricum - Belangstellen-
den zijn welkom bij twee le-
zingen in de Ouderenweek. 
Professor Abma van het VU 
Medisch Centrum spreekt op 
dinsdag 10 november van-

af 14.00 uur over ‘De leef-
tijdsvriendelijke stad – wat is 
daarvoor nodig?’. Op woens-
dag 11 november komen drie 
sprekers hun ervaringen, tips 
en trucs over ‘Nieuwe woon-

vormen voor ouderen’ delen 
met het publiek vanaf 13.30 
uur. Beide presentaties vin-
den plaats in de raadszaal 
in het gemeentehuis. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. 
Aanmelden vooraf is niet no-
dig. Beide lezingen maken 
onderdeel uit van de Oude-
renweek Castricum, die van 
9 tot en met 13 november 
plaatsvindt.

Beverwijk - Het Kennemer 
Theater wordt zaterdag 14 
november voor de 24e keer 
worden omgebouwd voor 
Kennemer Jazz. Kennemer 
Jazz wordt georganiseerd 
door de Lionsclub Beverwijk, 
in samenwerking met CJK 
Music van Kees Koek. ,,Ken-
nemer Jazz 2015 zal de meest 
swingende en dansbare edi-
tie ooit worden’’, aldus orga-
nisator Ron van ’t Schip van 
de Lionsclub. Op het hoofd-
podium start de New Cool 
Collective, een achtmans for-
matie, die zich heeft laten in-
spireren door jazzinvloeden 
vanuit onder meer het Sene-
galese Orchestra Baobab.
Daarna is de hoofdact van 
de avond geprogrammeerd 
en zal Shirma Rouse (foto)
met haar fantastische stem 

en haar gulle persoonlijk-
heid het podium innemen, 
ondersteund door een acht-
mans formatie. Vervolgens is 
het podium voor Tristan, een 
band die te typeren valt door 
het spelen van acid jazz, mu-
ziek met componenten van 
soul, funk, house en hiphop. 
De band met zangeres Evelyn 
Kallansee voert terug naar de 
jazzy sound van de zeventi-
ger jaren.

Het optreden van Tristan 
loopt direct over in de slot-
act van de avond met dj Fer-
ry Maat Soulshow. Kaarten 
voor zaterdag 14 november 
om 19.30 uur zijn te reserve-
ren via www.kennemerthea-
ter.nl of via de theaterkassa 
(0251) 221453. Foto: Andre-
as Terlaak.









 
 20    4 november 2015

Time Square repeteert Titanic
Uitgeest - Al maanden is 
musicalkoor Time Square uit 
Uitgeest bezig de musical Ti-
tanic vorm te geven. Dit ge-
beurt met een gedrevenheid 
waar professionals van op 
zouden kijken.

Niks is aan het toeval over-
gelaten. Regisseur Ingrid 
Kluft en dirigent Arno Hillige 
speelden ooit zelf Titanic en 
hebben aardig in hun hoofd 
hoe het er uit moet komen 
te zien. Ingrid: “Het gaat hier 
niet alleen om goede zang 

maar er moet ook geacteerd 
en zelfs gedanst worden en 
die drie dingen moeten de 
koorleden koppelen.” Voor 
de dans is een heuze chore-
ografe ingehuurd in de per-
soon van Roxanna Vastmaar. 
Alles is vanaf het begin af 
aan groots aangepakt want 
deze musical staat op 20 en 
21 mei 2016 in het Kennemer 
Theater in Beverwijk en dat is 
natuurlijk geen pietepeuterig 
theatertje.
Het gaat hier om een gro-
te cast en Time Square heeft 

voor deze productie nog meer 
nieuwe zangers opgeroepen. 
Na een open repetitie meld-
den zich nog zes mannen en 
vier vrouwen extra. 
Ingrid: “Het mooie aan de-
ze productie is dat iedereen 
aan bod komt. Het is leuk om 
te zien dat iedereen zich zo 
enorm goed ontwikkelt.” 

Titanic is voor een breed pu-
bliek en belooft een spekta-
kelstuk te worden waarbij 
nog plek is voor enkele hoge 
sopranen. (Monique Teeling)

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Ik fiets ‘s morgens ook wel via de Hooge Dijk (gemeente Uitgeest) tijdens mijn 
dagelijkse ochtendrondje. Op een mooie ochtend stond er een laaghangende mist en ging 
een fietser richting Heemskerk. Dit was voor mij het moment voor een foto . Foto en tekst: 
Ger Bus

Adema orgel OLV kerk 
Uitgeest gerestaureerd
Uitgeest - De restauratie 
van het uit 1898 daterende 
Adema orgel in de Parochie 
kerk van Onze Lieve Vrouwe 
Geboorte in Uitgeest is vol-
tooid.  Deze week wordt de 
laatste hand gelegd aan de 
werkzaamheden en wordt 
het geheel gerestaureerde 
orgel door Adema’s Kerkor-
gelbouw opgeleverd aan het 
locatie bestuur.
Het orgel is geheel in de oor-
spronkelijke staat terugge-
bracht. Hierbij zijn alle tong-
werken weer gepositioneerd 
op het recit (bovenklavier) en 
is op het hoofdwerk de Vio-

lon weer teruggekeerd. Te-
vens is de fluit harmonique 
4’ van het bovenklavier  naar 
het hoofdwerk verhuisd en 
de roerfluit 4’  naar het bo-
venwerk.  De pneumatische 
mechaniek functioneert zeer 
direct en accuraat en het ver-
kregen klankbeeld is gewel-
dig. Kortom er is een mooi 
stuk werk geleverd.

Op zondag 8 november om 9 
uur zal weer de eerste dienst 
op het orgel worden ge-
speeld. Het feestelijke inspe-
lingsconcert staat gepland 
voor 22 mei 2016 om 15.00. 

De column van 
Monique.......

Ik houd van goed acteerspel, ga graag naar het theater of 
volg gewoon thuis een mooie serie. U moet weten, ik heb 
een sterke voorkeur voor Engelse televisieseries. Dat kan 
een goeie detective zijn als A touch of Frost of een mooie 
dramaserie. Nou wil het toeval dat ik ook dol ben op kos-
tuumseries want geschiedenis vind ik van kinds af aan in-
teressant. U voelt ‘m al aankomen, ik ben helemaal in mijn 
nopjes want Downton Abbey is weer op de buis. Jammer 
genoeg ben ik de enige in huis want niemand deelt deze 
passie met mij dus ik volg dit heel allenig. Het kasteel met 
zijn adellijke familie waar de zussen elkaar het licht in de 
ogen niet gunnen, waar net zo hard wordt vreemdgegaan 
als tegenwoordig en waar de dagen van de dames zich vul-
len met het bekritiseren van elkaar of het tafelzilver van de 
buren die een hectare of vijftig verderop wonen. 
Ik houd van het prachtig, bekakte Engels en de Oh Dear ty-
pes. Het liefst zou ik natuurlijk meespelen in zo’n geweldige 
jurk en zo sexy bekakt meepraten. Alle voorgaande afleve-
ringen heb ik vorige winter via Netflix bekeken want om de 
een of andere reden kon ik die op televisie nooit volgen. En 
het bijzondere aan een serie via Netflix volgen, is dat je er in 
gezogen wordt. Dat komt natuurlijk omdat je op een regen-
achtige avond makkelijk drie afleveringen uitzit en het dan 
nog vervelend vindt dat het in ene 23.00 uur is, tijd om naar 
bed te gaan. 
Van de afgelopen serie had ik meer dan de helft niet gezien 
dus ik was niet helemaal up to date toen ik hoorde dat het 
laatste seizoen er aan kwam. Dat was flink balen want ik 
had nu even helemaal geen tijd om achter elkaar de strub-
belingen op Highclere Castle uit te zitten. Noodgedwongen 
ging ik er voor zitten en skipte verplicht zomaar een jaar of 
tien historie. Lady Edith had in ene een kleuter rondrennen, 
geen idee hoe ze daar aan kwam en een van mijn favorie-
ten, de roddelzieke lady maid Mrs. O’Brien, was in geen vel-
den of wegen meer te bekennen. Echt spijtig want samen 
met de mooie maar slechte butler Thomas Barrow wist ze 
de sfeer prima te verzieken. Ook de ruisende rokken waren 
weg want ja we zaten in ene in 1924, dus Charlestonstyle. 
De oudste, vinnige dochter Lady Mary verloor in de vori-
ge serie, zwanger en wel, nog haar man door een vreselijk 
suf ongeluk, was destijds ontroostbaar depressief maar leek 
nu weer in een ‘geef-dat-tafelzilver-maar-door’ stemming. 
Kortom het is haast ondoenlijk het goeie gevoel weer enigs-
zins op te pikken.
Well, shit happens… if you like.

Monique Teeling

Downton Abbey
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Jeugd FC Uitgeest getrakteerd op sportsweaters
Uitgeest - Het voetbalter-
rein van FC-Uitgeest zater-
dag had 31 oktober jongst-
leden een extra groen tint-
je: bijna alle jeugdleden wa-
ren aanwezig om hun nieuwe 
sportsweaters in ontvangst te 
nemen. De club is zeer ver-
heugd dat Aannemersbedrijf 
J.M. Putter wederom bereid 
is om de sportsweaters voor 
maar liefst zes jaar te spon-
soren!

Aannemer Arjen Putter: ,,Zes 
jaar geleden werden we ook 
door FC Uitgeest benaderd 
om iets te doen voor de club 
en we aarzelden geen mo-
ment. Het hele complex van 
de club ziet er fantastisch 
verzorgd uit, bovendien is het 
mooi om te zien hoeveel vrij-
willigers deze club een warm 

hart toedragen en hier willen 
wij ook graag aan bijdragen. 
Jeugdvoorzitter Miranda van 
der Endt vult aan: ,,Alles hier 
heeft inderdaad een prachti-
ge uitstraling en daar hoort 
vanzelfsprekend ook een 
mooi verzorgde outfit bij!” 
Jan Putter (oprichter van het 
aannemersbedrijf) belooft: 
,,We hebben een contract van 
6 jaar, maar mocht het zo zijn 
dat de kwaliteit van de swea-
ters op een gegeven moment 
achteruit gaat, dan worden 
ze gewoon wat eerder ver-
nieuwd!” Na de uitreiking op 
het A-veld werd in de be-
stuurskamer van FC Uitgeest 
het contract door Jan Put-
ter en Edwin Duijn (hoofdbe-
stuurslid Commerciële Zaken 
en PR) getekend en het glas 
geheven.

FC Uitgeest houdt ‘zicht’ 
op bovenste plaatsen

Uitgeest - In een wedstrijd 
waarin het woord “zicht” in 
de aanhef vanwege dikke 
mist letterlijk kan worden ge-
nomen,  heeft FCU in Enkhui-
zen bij West Frisia met 1-2 
een belangrijke overwinning 
geboekt. De ploeg van Ron 
Bouman houdt daarmee “uit-
zicht” op de bovenste plaat-
sen in de 2e klasse A waarin 
opvallend genoeg koploper 
Velsen tegen zijn eerste ne-
derlaag aanliep.
Verlies was er ook. Een dubi-
euze tweede gele kaart voor 
Lester Half betekent dat FC 
Uitgeest het weer even zon-
der hem moet doen.
FC Uitgeest zag in de war-
ming up vleugelverdediger 
Tim uit den Boogaard afha-
ken met een blessure. Zijn 
vervanger was Joost de Jong. 
Beide ploegen lieten vanaf 
het eerste moment zien niet 
voor niets bij de bovenste 
plaatsen te horen. Met vlot 
en aantrekkelijk spel zochten 
beide teams het doel van de 
tegenstander op. Het leidde 
tot wat kansen over en weer. 
Zo was het al in de 4e minuut 
Emiel Sinnige die keeper Kok 
van West Frisia bijna verras-

te. Collega Dave Davidson 
wist in de 19e minuut maar 
ternauwernood een kans van 
de ploeg uit Enkhuizen on-
schadelijk te maken. On-
dertussen werd  het voor de 
toeschouwers langs de kant 
steeds meer een schimmen-
spel dat voor hun ogen werd 
opgevoerd. Vaag was te zien 
hoe Lester Half in de 23e mi-
nuut net niet wist te scoren 
en worden opgemaakt dat 
dezelfde speler in de 39e mi-
nuut een gele kaart had ge-
kregen. Door gejuich van 
spelers in groengeel was in 
ieder geval duidelijk te ho-
ren dat FCU op slag van rust 
op voorsprong was gekomen. 
Lester Half kreeg de bal in 
het strafschopgebied aange-
geven van Emiel Sinnige, aar-
zelde niet en schoot raak. 0-1
Na rust zette West Frisia al-
les op alles. Het werd daarbij 
een beetje geholpen door de 
scheidsrechter die een over-
treding van Lester Half be-
oordeelde met geel. Nummer 
twee, inrukken dus. 
FCU hield nog lang stand 
maar in de 74e minuut wast 
het toch raak, 1-1. Met man 
en macht probeerde FCU 

stand te houden, hopend op 
een counter die goed zou 
uitpakken. Zo was o.a. Stan 
Vrouwe dicht bij een treffer. 
Maar ineens was daar in de 
89e minuut Emiel Sinnige. Hij 
liep blijkbaar “onzichtbaar” 
voor de verdediging van West 
Frisia door het strafschopge-
bied heen en scoorde be-
heerst. 1-2. Spannend werd 
het daarna vooral nog om-
dat de scheidsrechter maar 
niet aan het laatste fluitsig-
naal wilde en liefst zeven mi-
nuten bijtelde.  Toen hij dat 
alsnog deed was de opluch-
ting bij trainersstaf en spe-
lers “zichtbaar” en moeten 
de weer trouwe meegereis-
de supporters aannemen dat 
ergens daar in de mist hele 
blije gezichten te zien moe-
ten zijn geweest.
Volgende week wacht het pi-
kante duel tegen de huidige 
club van oud succestrainer 
van FC Uitgeest Jurg Bos-
man, Alkmaarsche Boys. (De 
Afvallende Bal)
FC Uitgeest: Davidson, de 
Jong, Vrouwe, van den Hel-
der, Putter, de Wit, Olgers, 
Brouwer, Sinnige, Duijn 
(90e Out), Half.

Geslaagd voor opleiding 
pupillenscheidsrechter
Uitgeest - In de herfstva-
kantie was er bij FC Uitgeest 
de mogelijkheid tot het vol-
gen van de cursus pupillen-
scheidsrechter. Hoewel de 
vereniging op dit moment 
al 31 jeugdscheidsrechters 
heeft is het, in verband met 
de doorstroming, van belang 
dat er ieder jaar weer vol-
doende aanwas komt.
De werving van de cursisten 
is zoals ieder jaar door Pe-
ter de Groot en Koen Ruiter 
gegaan. Zij zijn met pen en 
blocnote op de zaterdagoch-
tenden de kleedkamers in-
gegaan en hebben weer een 
behoorlijk aantal vrijwilligers 

geworven.
Deze cursus die onder lei-
ding stond van een KNVB 
docent is georganiseerd door 
Rik Kempers en zijn gro-
te groep vrijwilligers. Dat FC 
Uitgeest ook een regionale 
functie heeft, blijkt uit het feit 
dat er ook deelnemers zijn 
geweest van de Foresters en 
FC Limmen. 
In totaal waren er 18 deelne-
mers aan deze cursus, die na 
afloop allemaal een officië-
le KNVB badge en hun cer-
tificaat hebben gekregen. Zij 
zijn nu officieel KNVB pupil-
len scheidsrechter. Van harte 
gefeliciteerd.



Vrijwilliger in ‘t zonnetje
Deze week: Nancy Smit, 
vrijwillliger bij Tennis Club 
Uitgeest

Uitgeest - Dat zij vrijwilli-
gerswerk doet voor Tennis 
Club Uitgeest vindt de acht-
tienjarige Pabo studente 
Nancy Walsmit de normaal-
ste zaak van de wereld. Ze zat 
ooit op turnen maar was vol-
gens eigen zeggen nogal een 
stijve hark en haar lenigheid 
beperkte zich tot het maken 
van een koprol. Haar ouders 
tennisten en zodoende kwam 
zij als zevenjarige bij TCU te-
recht. Nancy verontschuldi-
gend: “Ik ben niet het talent 
van de club, ik tennis een 
uurtje, speel soms een toer-
nooi en kom hier omdat het 
zo gezellig is.” 
Buiten de gezelligheid is 
Nancy zich bewust van het 
belang van de inzet van vrij-
willigers bij een club. Mijn 

ouders doen vrijwilligerswerk 
en ik weet eigenlijk niet be-
ter dan dat je je inzet voor 
een vereniging waar je veel 
lol aan beleeft. Iedere vereni-
ging heeft wel iets waarmee 
je kunt helpen. Het is mooi 
als de jeugd zich realiseert 
hoe een vereniging in elkaar 
zit. Je mag hier zijn maar je 
moet ook belangeloos je 
steentje bijdragen. Al ga je 
breien in Geesterheem, heb 
respect voor vrijwilligerswerk 
en zoek iets wat bij jou past. 
Ouders zouden aan kinderen 
mee kunnen geven dat eve-
nementen niet zomaar ge-
beuren, er zit organisatie aan 
vast.” Toen ze vijftien was zat 
zij al in de jeugdraad die de 
jeugdcommissie ondersteun-
de. Nu is ze vanwege haar 
leeftijd doorgeschoven naar 
diezelfde jeugdcommissie en 
beheert samen met iemand 
anders de communicatie die 

onder anderen via facebook 
verloopt. Nancy: “Het is best 
moeilijk om een uitnodigend 
bericht te maken wat mensen 
graag lezen en op moeten re-
ageren” 
Dan enthousiast: “Wij ver-
gaderen meestal een keer 
per maand en nu staat bij-
voorbeeld de invulling voor 
het  Sinterklaasfeest Ouder- 
en kindtoernooi en bezoek 
aan AFAS tennisclassics voor 
de deur.” Op de vraag hoe-
veel tijd Nancy kwijt is aan 
dit werk kijken haar helde-
re ogen een beetje verbaasd: 
“Oh valt wel mee hoor, ik kan 
veel vanuit huis tussendoor 
regelen.” Extra leuk vindt zij 
het dat de oudere jeugd zich 
tijdens de jeugdonderlinge 
mengt met de jongere jeugd 
en dat de communicatie tus-
sen trainers, jeugdcommis-
sie, ouders en kinderen soe-
pel en natuurlijk verloopt. Het 
is beslist een eenheid te noe-
men. 

Tot slot poseert Nancy in de 
oefenkooi voor een tekening 
van Sophie Groen, uitge-
voerd door anderen. Ook hier 
is haar enthousiasme aanste-
kelijk. Nancy: “Deze tekening 
was winnaar van een vorig 
jaar uitgeschreven teken-
wedstrijd voor onze jeugd, 
ziet er gaaf uit hè?” (Moni-
que Teeling)

Heeft u een vrijwilliger 
binnen uw organisatie of 
vereniging die het verdient 
om in het zonnetje gezet 
te worden? Aanmelden via 
kantoor@uitgeestercou-
rant.nl.

Jeugdtoernooi FC 
Uitgeest groot succes
Uitgeest - Na maanden van 
voorbereiding was het op za-
terdag 24 en zondag 25 ok-
tober zover. Onder ideale 
weersomstandigheden heeft 
op deze dagen het FC Uit-
geest Jeugd Toernooi plaats 
gevonden.
Er is deelgenomen door twin-
tig clubs, waarvan vele uit de 
directe omgeving. Van iets 
verder weg waren er teams 
uit Marken, Volendam, Lem-
mer en Almere. In het totaal 
hebben er 104  teams ge-
voetbald. 
Het groots opgezette toer-
nooi voor de jeugd van 5 tot 
14 jaar is, mede dankzij uit-
stekende weersomstandig-
heden, een succes gewor-
den. De organisatie heeft ge-
kozen voor andere spreiding 
van de teams over de beide 
dagen. Hierdoor was er op 
beide dagen een gezellige 
drukte op sportpark de Koog. 
Blikvanger was de Monta-
rent hijskraan van 24 meter 
hoog met daarin de diverse 
vlaggen van de deelnemen-
de clubs.
De leiding van de wedstrijden 
is in handen geweest van 
meer dan 24 scheidsrech-
ters. Zowel senior-, jeugd- en 
net afgestudeerde pupillen-

scheidsrechters. 
Na afloop van de wedstrijden 
kregen alle teams een beker 
en alle deelnemers een me-
daille. De scheidsrechters 
hebben allemaal een her-
innering ontvangen en de 
jeugdscheidsrechters gaan 
op 6 november met z’n allen 
lasergamen bij de Vuurlinie in 
Beverwijk.
Het verloop van de bei-
de dagen was te volgen op 
de Facebook pagina van het 
jeugdtoernooi. In de komen-
de dagen zal op deze Face-
book pagina een link komen 
te staan die leidt naar de ge-
maakte foto’s. Met deze link 
kun je de foto’s ook bekijken: 
http://myalbum.com/album/
B3BDr7nQphEH.
Een dergelijk toernooi kan al-
leen succesvol zijn dankzij de 
medewerking van vele vrij-
willigers en sponsoren, waar-
aan de organisatie geen ge-
brek heeft gehad. Vrijwilligers 
in de vorm van jeugdscheids-
rechters, senior scheidsrech-
ters, kantine medewerkers, 
EHBO, de groen/schoon-
maakploeg van de maandag 
en de fotografen. De organi-
satie wil hen allen dan ook 
heel hartelijk danken voor 
hun inzet.

Uitgeest - Een doek die in 
de meterkast over een lamp 
lag heeft vorige week dins-
dagavond omstreeks 7 uur 
vlam gevat in een woning 
aan De Pollen.
De doek zorgde voor de no-
dige rookontwikkeling. Via 
leidingen of een afzuigka-
naal verspreidde de rook zich 
door de woning. De brand-

weer heeft de woning uitvoe-
rig van binnen en buiten ge-
controleerd en de doek bui-
ten afgeblust. Na een uur kon 
de brandweer terug naar de 
kazerne. 

De inzet van de brandweer 
trok veel toeschouwers naar 
de Pollen. (bron: www.112-
uitgeest.nl)

Wandel door de 
historie van Uitgeest

Uitgeest - Een historische 
wandeling door Uitgeest voor 
vrijwilligers in Uitgeest. Vrij-
willigers kunnen gratis deel-
nemen aan deze wandeling 
in het kader van ‘Vrijwilli-
gers Bedankt’ aangeboden 
door de gemeente Uitgeest. 
De historische wandeling is 
op 21 november van 10.30 tot 
13.00 uur.
Gids Greetje Plaisier van Oud 
Uitgeest vertelt over de inte-
ressante historische plaat-
sen en panden die Uitgeest 
rijk is. ij bistro ‘t Schippers-
rijk eindigt de wandeling en 
wordt getrakteerd op koffie/
thee/fris en taart. 
De organisatie van ‘Vrijwilli-

gers Bedankt’ in Uitgeest is 
in handen van Welzijn Cas-
tricum. Op de website van 
www.welzi jncastr icum.nl 
kunnen vrijwilligers zich aan-
melden voor de historische 
wandeling en voor andere 
Vrijwilligers Bedanktactivitei-
ten via de rode button: ‘Aan-
melden voor Vrijwilligers Be-
dankt Uitgeest’. Telefonisch 
aanmelden kan ook bij Wel-
zijn Castricum: 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’. Inschrijven kan tot ui-
terlijk 9 november.

Uitgeest - De S.U.S. organi-
seert donderdag 17 decem-
ber van 09.30 tot 11.30 uur 
een workshop tablet voor ge-
vorderden. Deze workshop 
kunt u alleen volgen als u 
Tablet 1 en 2 gevolgd heeft. 
U leert: Polaris Office (een 
Word document of Spread-
sheet maken of laden via 
mail), Spotify, Skype, boeken 
op uw tablet zetten en lezen, 
documenten opslaan in een 
map, een agenda bijhouden 
en iets doen met foto’s.
Kosten 4 euro inclusief thee/
koffie. Informatie en opgeven 
op het kantoor van de Stich-
ting Uitgeester Senioren, op 
de eerste etage van dorps-
huis De Zwaan, Middelweg 
5 in Uitgeest, telefonisch: 
0251-31 90 20 of via e-mail: 
s.u.s@inter.nl.net. Zie ook: 
www.uitgeestersenioren.nl.

Workshop 
tablet voor 

gevorderden
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Snoeien gemeentelijke bomen 
Vanaf half november start aannemer Meijer (Meijerboomverzorging, Zaan-
dam) met het snoeien van de helft van de 5.400 gemeentelijke bomen. De 
gemeente Uitgeest heeft hiervoor opdracht gegeven om de bomen veilig, ge-
zond en vitaal te houden.
De aannemer heeft tot 1 mei 2016 de tijd, maar zal het meeste werk nog de-
ze winter uitvoeren, als de bomen geen blad meer dragen.

Controle hondenbelasting op komst
In de gemeente Uitgeest moet iedereen, die een of meer honden heeft, hon-
denbelasting betalen. Wie een hond heeft is wettelijk verplicht daarvan zelf 
aangifte te doen bij de gemeente. 
De gemeente heeft de firma Thorbecke opdracht gegeven om binnenkort na-
mens de gemeente aan de hand van de belastingadministratie met een aan-
tal hondencontroleurs de aanwezigheid van honden na te gaan. Een honden-
controleur kan dus bij u aanbellen en u enkele vragen stellen over het al dan 
niet hebben van een hond. 
Als u niet thuis bent, zal de hondencontroleur ter plaatse een beoordeling ma-
ken over de aanwezigheid van honden. Zo nodig laat hij een informatiebrief 
met een aangiftebiljet hondenbelasting achter. 
Vanzelfsprekend kunnen de hondencontroleurs zich legitimeren door het to-
nen van een door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs. 
Volgens de Verordening Hondenbelasting 2015 bedraagt het tarief voor de 
eerste hond € 54,95, voor de tweede hond € 96,75 en voor de derde, vierde 
etc. telkens € 145,90 per hond. Het kenneltarief bedraagt € 696,00.
Het kan zijn dat u sinds kort een hond heeft en u nog niet in de gelegenheid 
bent geweest daarvan aangifte te doen. De gemeente adviseert u niet te lang 
te wachten met het doen van aangifte. Wanneer u geen aangifte doet, en de 
hondencontroleur treft wel een hond aan, dan riskeert u een ambtshalve aan-
slag hondenbelasting verhoogd met een wettelijke geldboete. 

U kunt een aangiftebiljet hondenbelasting:
a. telefonisch aanvragen bij de afdeling Belastingen en Invordering van de ge-
meente, telefoon 0255-567400;
b. invullen als digitaal formulier op de gemeentelijke website www.uitgeest.
nl, onder Gemeentehuis, Producten en Diensten;
c. invullen bij de receptie van de gemeente Uitgeest, Middelweg 28, 1911 EG 
Uitgeest.

Ophaaldata restafval
In week 46 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 9 november. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 11 november.
De Koog: donderdag 12 november.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 13 november.

Meerjarenbegroting Uitgeest in teken ‘vitale dorpsgemeenschap’

Het college presenteert de gemeenteraad van Uitgeest een programmabegro-
ting voor 2016 die sluit met een positief resultaat van € 167.841. Dat gebeurt 
op basis van een verhoging van de onroerendezaakbelasting met 5% in 2016 
en in 2017. Ook de meerjarenbegroting 2017-2020 laat dan een positief resul-
taat zien. Op grond van deze resultaten geeft het college de raad in overweging 
om de ozb met niet meer dan 1% (inflatiecorrectie) te laten stijgen. Ook dan blij-
ven de resultaten de komende jaren positief, met uitzondering van 2020. Wat 
het college betreft gaat het tarief voor de afvalstoffenheffing met 4,6% omhoog 
(3,6% vanwege de afvalstoffenbelasting en 1% prijsindexering). Het tarief riool-
recht blijft gelijk aan vorig jaar.
De gemeenteraad behandelt de begrotingsplannen tijdens een openbare zitting 
op donderdag 5 november 2015.

Het college stelt in zijn aanbiedingsbrief dat begroting en meerjarenperspec-
tief, binnen de uitgangspunten van een evenwichtig financieel huishouden, een 
daadwerkelijke bijdrage leveren aan de vitale dorpsgemeenschap Uitgeest. De 
inzet is om samen met inwoners de bibliotheekfunctie voor Uitgeest te behou-
den, samen met de sportverenigingen de faciliteiten voor hockey en korfbal uit 
te breiden en te verbeteren, en samen met de onderwijsinstellingen toekomst-
gericht te investeren in onderwijshuisvesting. Die huisvesting is overigens ook 
bedoeld voor andere, al dan niet jeugdgerichte activiteiten met een aantoonba-
re maatschappelijke meerwaarde.

Het begrotingsjaar 2016 zal verder in het teken staan van de realisatie van de 
ambities uit het Collegewerkprogramma en de beleidsvoornemens in de Kader-
nota 2016. In vogelvlucht:

•  Dienstverlening aan iedereen die in Uitgeest woont, werkt en recreëert, staat 
 centraal.
•  Burgerparticipatie krijgt vorm door bij elke ingrijpende verandering in de 
 openbare ruimte éérst met de inwoners te overleggen, en inwoners zo veel 
 mogelijk de kans te bieden om hun eigen ideeën over hun eigen omgeving te 
 realiseren.
•  We maken werk van het efficiënt en effectief inzetten van middelen die we 
 aan maatschappelijk vastgoed besteden, in wat voor vorm dan ook, om het 
 maatschappelijk positief effect daarvan zo groot mogelijk te maken.
•  We werken aan een evenementenbeleid dat het mogelijk maakt dat in 
 Uitgeest prachtige, mooie festiviteiten blijven plaatsvinden, maar nemen óók 
 de verantwoordelijkheid om dat veilig te kunnen laten gebeuren.
•  Met het verkeersplan krijgen we een goed inzicht in de verkeersproblemen in 
 Uitgeest, en de mogelijke oplossingen daarvoor. De verkeerssituatie bij scho-
 len krijgt daarbij extra aandacht.
•  Sinds 1 januari 2015 zijn we als gemeente verantwoordelijk voor een groot 
 aantal nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg, ondersteuning en partici-
 patie. We hebben als gemeente en regio in de afgelopen jaren hard gewerkt 
 aan een goede voorbereiding op en uitvoering van deze taken. Nu breekt 
 de tijd van doorontwikkeling aan. De nieuwe taken zijn voor ons een gro-
 te uitdaging. We willen kwalitatief goede zorg garanderen voor wie dat nodig 
 heeft. Daarnaast hebben we aandacht voor zelfredzaamheid en het uitvoeren 
 van taken binnen de budgetten. Want de nieuwe verantwoordelijkheden 
 brengen ook financiële risico’s met zich mee, omdat de taken zijn overgedra-
 gen met een efficiencykorting die in de komende jaren steeds zal oplopen.

•  Met inwoners, belangengroeperingen en maatschappelijk middenveld stellen 
 we interactief de Structuurvisie Uitgeest 2015-2030 op, die antwoord geeft 
 op en keuzes maakt in de belangrijkste vraagstukken voor de komende vijf
 tien jaar.
•  We gaan, ook interactief met bewoners en belanghebbenden, bepalen hoe we 
 het gebied vanaf het gemeentehuis tot De Meet zodanig kunnen inrichten dat 
 het een centrale rol in het dorp krijgt.
•  We zetten middelen in voor duurzaamheidsverbetering, en zorgen ervoor dat 
 de duurzaamheid ook in onze eigen bedrijfsvoering wordt verbeterd.
•  De Werkorganisatie BUCH wordt in 2016 zodanig voorbereid, dat deze op 1 
 januari 2017 van start kan gaan.

Om alle  genoemde doelen te bereiken, heeft het college de structuur van de 
ambtelijke organisatie per 1 juli 2015 aangepast. Het college realiseert zich dat 
het ook in 2016 te maken zal krijgen met plannen en besluiten van andere over-
heden: ‘Of het nu gaat over lucht-, weg-, vaar- of railverkeer, over planologie, 
geld, zorg of migratie, Uitgeest zal gevolgen ondervinden van besluiten van an-
dere overheden, zoals provincie, Rijk of Europese Unie. Steeds zullen we, zo mo-
gelijk in regionale afstemming, daarbij de belangen van onze inwoners zo goed 
mogelijk behartigen.’

De gemeenteraad behandelt donderdag 5 november de begroting voor 2016 (foto: ge-
meente Uitgeest).

In Uitgeest zijn 5.400 bomen in beheer bij de gemeente. Zoals ook deze langs de Po-
pulierenlaan (foto: gemeente Uitgeest).
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