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Wens van omwonenden gerealiseerd

Speeltoestellen aan de Melksuiker
Uitgeest - In het hofje aan 
de Melksuiker in Uitgeest 
werden woensdag 1 novem-
ber speeltoestellen geplaatst. 
Al in 2013 kwamen buurt-
bewoners met het idee hier-
voor maar in 2016 werden er 
daadwerkelijk stappen geno-
men om dit te realiseren. Met 
de gemeente werd gekeken 
naar de mogelijkheden, de 
veiligheid en het budget. De 
ouders zijn enthousiast en, 
niet onbelangrijk, de kinde-

ren ook. Volgens een klein 
blond peutertje hebben me-
neren dit gemaakt en worden 
er op verzoek driftig koprol-
len gemaakt. “Gisteren ge-
leerd!” roept een dreumes 
blij om vervolgens een zach-
te landing op de speciale on-
dergrond te maken. Desge-
vraagd wil haar vriendinne-
tje even laten weten dat ze 
de toestellen een tijdje gele-
den al in het fotoboek zag en 
heel hard YESSS heeft ge-

roepen, diepgelukking met 
de komst van zoveel speel-
plezier. Buurtbewoner Mo-
nique Groen vertelt dat de 
schommels al een dag erna 
geplaatst werden omdat het 
cement nog even moest uit-
harden. 
Als nu ook nog de auto’s in 
de parkeervakken parkeren 
en de honden ergens anders 
uitgelaten worden dan zal 
het speelgeluk compleet zijn. 
(Monique Teeling)

Vrijwilligers Informatie 
Punt feestelijk geopend
Uitgeest - Woensdag 1 no-
vember om 09.00 uur werd 
het Vrijwilligers Informatie 
Punt (VIP) in gemeentehuis 
Uitgeest geopend. De ope-
ning werd verricht door wet-
houder Tromp. Na de toe-
spraak kreeg Sigrid Wijsman, 
coördinator van de VIP een 
presentje overhandigd door 
de wethouder. In de hoek van 
de hal van het gemeentehuis 

is een ruimte ingericht en 
staat men op maandag- en 
woensdahochtend van 09.30 
tot 12.00 uur klaar om inwo-
ners en organisaties van Uit-
geest te ontvangen. Inmid-
dels is er een logo, websi-
te (www.vrijwilligerswerkuit-
geest.nl) en een vacature-
bank ontwikkeld en is de VIP 
ook te vinden op sociale me-
dia. (Ger Bus)

Puinhoop op en rond 
Stationsplein

Uitgeest - Op het Stati-
onsplein ontstond zater-
dagmiddag 4 november 
omstreeks 14.30 uur weer 
een verkeersdrukte door-
dat de treinen niet re-
den en de autobussen aan 
de zijde van het Stations-
plein werden geparkeerd 
in plaats van de zijde aan 
de Anna van Renesselaan. 
Gevolg was dat veel auto-
bestuurders hun voertuig 
parkeerden waar dat ge-
woonweg niet is toege-
staan. Een auto werd weg-
gesleept omdat deze op 
de keerlus voor de lijnbus-
sen stond en enkele ande-
re personenauto’s werden 
bekeurd. Ook ontstond er 
een verkeersconflict tus-
sen bestuurders omdat 

een van de bestuurders de 
ander er niet tussen liet.
De komende tijd zal er 
weer de nodige aandacht 
worden besteed aan het 
foutief parkeren op of rond 
het station Uitgeest. Dat 
geldt zowel voor de auto’s 
als voor de brom- en  snor-
fietsen en de overige fiet-
sen.
Fietsen onderaan de trap 
geparkeerd lopen grote 
kans, dat ze worden ver-
wijderd.

Ook lopen voertuigen de 
kans om verwijderd te 
worden als ze geparkeerd 
worden op de geribbel-
de strook die als looplijn 
voor slechtziende en blin-
de personen is gelegd.CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

9,95
11,95

CHEESECAKE CRUMBLE

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

INSTAL
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924

Zonneboilers
Zonnepanelen
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Airconditioning
Ventilatie

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

INSTAL
®

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

INSTAL
®

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

INSTAL
®

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

INSTAL
®Visser-Wijker

     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com
  Zie elders in de krant  Zie elders in de krant



8 november 20172

COLOFON

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

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

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

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Nieuwe expositie 
in gemeentehuis

Uitgeest - Woensdagavond 
1 november opende wet-
houder Anke de Vink-Hartog 
om 20.00 uur een groepsex-
positie van drie schilders in 
de hal van het gemeente-
huis. Tot en met 28 december 
2017 zijn hier schilderwerken 
te zien van Lidwien Roden-
burg, Aletta Fris en Peter Hil-
versum.
De in Uitgeest geboren en 
getogen Lidwien Roden-
burg (1962) is haar band 
met Uitgeest nooit kwijtge-
raakt, ook al woont zij sinds 
1981 in Amsterdam. Na een 
jaar avondopleiding aan de 
Bouwman Academie werkte 
zij als autodidact verder aan 
haar expressie. Vanaf 1988 
kreeg zij vijf jaar lang een dag 
in de week les van beeldend 
kunstenaar Karel Gomes. Zo 
boetseerde zij vele modellen 
in klei, was, gips en cement. 
Sinds 2004 volgt zij regel-
matig workshops beeldende 
vorming bij cursuscentrum 
MK24.
Op de expositie in het ge-
meentehuis laat zij haar re-
cente schilderijen en teke-
ningen zien. Die maakte zij 
in de vrije natuur of Artis, of 
thuis op basis van impressie 
en intuïtie. Voor landschap-
pen en stillevens kiest Lid-
wien meestal voor olieverf. 
Voor andere onderwerpen 
gebruikt zij inkt, pastelkrijt, 

acrylverf, sepia en houtskool.
‘Josjes’
De 23 jaar jonge Aletta Fris 
woonde van haar tweede tot 
haar achttiende in Uitgeest. 
Als ontwerpster is zij actief 
in de kunstwereld van zo-
wel Nederland als Israël. Mo-
menteel zit zij in het eindexa-
menjaar Product Design aan 
de Hogeschool der Kunsten 
te Utrecht. Aletta timmert on-
der meer aan de weg met 
haar ‘Josjes’. Deze zeefdruk-
ken met vrolijk kleurgebruik 
en een knipoog naar marmer 
danken hun naam aan Alet-
ta’s overleden oom Jos. Van 
hem kreeg zij hulp en steun 
bij haar ontwikkeling in de 
creatieve sector.
Het werk van Peter Hilversum 
completeert de gevarieerde 
expositie in het gemeente-
huis. Zijn grote belangstelling 
voor de historische olieverf-
werken van de oude mees-
ters vertaalt hij naar aquarel, 
in voor onze tijd herkenbare 
kleuren. Zo legt hij ook his-
torische plekjes in Uitgeest 
vast. Tussendoor heeft hij er 
plezier in om moderne of hu-
moristische situaties in wa-
terverf te vangen: ‘Schilderen 
vind ik een ontspannend ge-
beuren. Het is prettig om ge-
woon eens met iets anders 
bezig te zijn en dit samen te 
delen met medeschilders hier 
in Uitgeest.’ (foto’s: Ger Bus)

125 fruitbomen afgehaald 
door ‘Fruitgeesters’

Uitgeest - Zaterdag was het 
zover dat alle ”fruitgeesters”, 
die een appel- of perenboom 
hadden besteld, deze boom 
konden afhalen bij initiatief-
nemer Nico Brantjes in Uit-
geest.
In totaal 125 fruitbomen van 
het ras Uitgeester Zoet en 
Assumer Peer gingen van de 
hand in zijn tuin aan de Bon-
kelaar in het dorp dat die dag 
tijdelijk was omgedoopt in 
Fruitgeest.
Het zijn bomen die speciaal 
zijn gekweekt voor liefheb-
bers van dit bijzonder fruit. 
De historische fruitrassen die 
140 jaar geleden hun oor-
sprong vonden in het dorp 
zijn normaal niet meer te ver-
krijgen. Voor deze gelegen-
heid bij de actie ”Uitgeest 
wordt Fruitgeest” zijn ze af-
gelopen jaar weer geënt en 
gekweekt. De typische Uit-
geester rassen zijn door Nico 
weer nieuw leven ingeblazen 

om er voor te waken dat in de 
toekomst deze rassen verlo-
ren zouden gaan.
Bewoners van Uitgeest die 
afgelopen voorjaar hadden 
ingeschreven konden hun 
boom uitzoeken en thuis op 
een goede plek met bijgele-
verde instructie planten. Bij 
die gelegenheid  kregen ze 
ook een uniek certificaat van 
echtheid met daarop een lu-
diek en vruchtbaar gemeen-
tewapen.
Dat het zo’n succes zou wor-
den had de bedenker en or-
ganisator niet verwacht. De 
bestelling van 125 stuks 
bleek uiteindelijk nog tekort 
en omdat er nog steeds men-
sen bellen heeft hij besloten 
de actie volgend jaar voort 
te zetten. Bewoners en bui-
tenlui, die ook graag een van 
deze bijzondere fruitbomen 
willen hebben, kunnen zich 
melden op email adres.  nico.
brantjes@gmail.com.

Boeken-, speelgoed- en 
kerstmarkt voor Prijedor
Uitgeest - “De mensen in 
Bosnië hebben niets meer 
nodig. De oorlog is al zo lang 
voorbij...”?? Niets is minder 
waar. Het is zo dat veel men-
sen er nog slechter aan toe 
zijn dan vlak na de oorlog. 
Althans een groot deel van 
de bevolking... Onlangs wa-
ren er weer publicaties over 
hoe mensen daar worden uit-
gebuit. Lange dagen werken 
onder erbarmelijke omstan-
digheden voor een “fooitje”. 
En díe mensen hebben dan 
nog werk. De meesten heb-
ben zelfs dat niet. Verwoes-
te huizen zijn nog steeds niet 
opgebouwd, er is geen geld 
voor eten, kleding en verwar-
ming.
Daarom weer een boeken-, 

speelgoed- en kerstmarkt 
voor Prijedor, op zaterdag 25 
november. Van 9.00 - 15.00 
uur in De Klop naast de rk 
kerk aan de Langebuurt en in 
de garage naast de pastorie. 
Als u goed verkoopbaar ma-
teriaal voor deze markt kunt 
missen, neem dan contact 
op met een van de volgende 
werkgroepleden: Co Heine, 
Kruiskamplaan 110 (311982); 
Fetze Pijlman, Vrijburglaan 61 
(313632); Han Scheerman, 
Hogeweg 76 (311019); Siem 
van Zutphen, Westergeest 75 
(310193).  Ook kunt u op vrij-
dag 24 november vanaf 10.00 
uur terecht in De Klop. Tot 
16.00 uur zijn daar mensen 
aanwezig met het inrichten 
van de markt.



Noodkreet Viva! Zorggroep
Afwijzing Centrumplan heeft grote 

gevolgen voor ouderen Uitgeest
Uitgeest - Het afwijzen van 
het Centrumplan door de ge-
meenteraad op 28 september 
brengt de nieuwbouw van 
Geesterheem van ViVa! Zorg-
groep ernstig in gevaar. Met 
mogelijk grote gevolgen voor 
de oudere inwoners met een 
zorgvraag in Uitgeest. De ge-
vraagde herbouw van Gees-
terheem op de bestaande lo-
catie betekent namelijk een 
extra kostenpost voor tijde-
lijke huisvesting van zo maar 
3 a 4 miljoen euro. Uitgaven 
die óf ten koste gaan van 
de zorg óf van de kwaliteit 
van de nieuwe locatie. ViVa! 
Zorggroep kan op deze ma-
nier geen nieuwbouw reali-
seren en geen duurzame in-
vulling  geven aan de huidige 
én toekomstige vraag van de 
inwoners van Uitgeest. ViVa! 
Zorggroep pleit daarom voor 
een oplossing, die op korte 
termijn zekerheid geeft aan 
de inwoners van Uitgeest. 

ViVa! Zorggroep wil graag op 
een nieuwe locatie een nieuw 
gebouw neerzetten dat vol-

doet aan de totale vraag en 
de functionele eisen van nu 
en in de toekomst, zodat ou-
dere inwoners in Uitgeest fijn 
kunnen blijven wonen na-
bij hun verwanten in hun ei-
gen woonomgeving. Het hui-
dige Geesterheem is geda-
teerd en vraagt veel midde-
len om goed te kunnen on-
derhouden. Daarom wordt 
al jaren gewerkt aan nieuw-
bouwplannen. 
Door verplaatsing naar een 
nieuwe locatie hoeven de 
kwetsbare oudere bewoners 
maar één keer te verhuizen; 
direct naar een nieuwe loca-
tie. Op deze locatie krijgen zij, 
ondanks hun beperkingen, in 
een nieuwe woonzorgcen-
trum adequate zorg en een 
zinvolle dagbesteding.
De vraag naar woningen die 
geschikt zijn voor ouderen 
met een zorgvraag, gaat in 
Uitgeest alleen maar toene-
men. Uit onderzoek blijkt dat 
de komende 20 jaar het aan-
tal inwoners in Uitgeest met 
een leeftijd tussen 65 en 74 
jaar met 64% toe neemt. En 

het aantal inwoners dat ou-
der is dan 74 neemt zelfs toe 
met 176 %. Het aantal inwo-
ners dat 24 uurstoezicht no-
dig heeft en in een woon-
zorgcentrum gaat wonen 
neemt toe met 159 %. De ver-
wachte indicaties voor soma-
tische aandoeningen (beper-
kingen aan het bewegings-
apparaat) stijgen met 94% en 
voor dementie met 110%. 

Tegelijkertijd staat de be-
kostiging van de zorg steeds 
meer onder druk. Ondanks 
dat er incidenteel extra geld 
wordt vrijgemaakt voor zor-
ginstellingen, is het niet meer 
zo dat zorginstellingen de 
kosten voor tijdelijke huis-
vesting bij nieuwbouw ver-
goed krijgen. Herbouw op de 
bestaande locatie betekent 
dus dat ViVa! Zorggroep de 
kosten van tijdelijke huisves-
ting geheel zelf moet dragen. 
Dit zal ten koste gaan van óf 
de zorg óf de kwaliteit van de 
nieuwe locatie en is daarmee 
voor ViVa! geen optie. (foto: 
Ger Bus)

Advies politie: koop cilinderslot 
met harde kern!

Inbraak in woning
Uitgeest - Op de Koppes-
venstraat vond tussen maan-
dag 30 oktober en donderdag 
2 november 09.00 uur een in-
braak in een woning plaats. 
De daders hebben aan de 
achterzijde van de woning 
een deur opengebroken.
Men doorzocht de gehele 
woning en nam diverse goe-
deren weg. 
Het is opvallend dat de laat-

ste tijd veel woninginbraken 
plaatsvinden waarbij men in 
de voor- of achterdeur een 
schroef in de cilinder boort 
en vervolgens het cilinder-
slot eruit trekt. Men doet er 
dan ook goed aan om een 
cilinderslot te kopen waarin 
zich een harde kern bevindt 
en waarin inbrekers geen 
schroef kan boren, aldus de 
politie.

Aanmelden voor Eerste 
Communie weer mogelijk 
Uitgeest - Op zondag 3 ju-
ni 2018 doet een groep kin-
deren hun Eerste Communie 
in de katholieke kerk aan de 
Langebuurt te Uitgeest. Dat 
lijkt nog ver weg, maar de 
voorbereidingen beginnen 
binnenkort al. Aanmelding is 
weer mogelijk!
In december komen de com-
municanten bij elkaar om 
kennis te maken, waarna in 
januari de echte voorberei-
ding start. 
Tijdens de voorbereidingen 
werken de kinderen van-
uit een projectboekje. Daarin 
helpt Juul de Giraf de com-
municantjes stap voor stap 
op weg richting de Eerste 
Communie. Door middel van 
dit boekje leren de kinderen 
bijvoorbeeld dat het niet erg 
is om fouten te maken en dat 
je het weer goed kunt maken. 
We hebben het over delen en 
hoe makkelijk en mooi het is 
om een ander blij te maken. 
Daarnaast bespreken we di-
verse bijbel verhalen, die we 
altijd terug relateren naar de 
belevingswereld van de kin-
deren. We kijken wat ze daar 
nu, in deze tijd, uit kunnen le-

ren. Daarnaast wordt er ook 
veel geknutseld en gelachen. 
Kortom, de voorbereidings-
middagen zijn altijd erg leuk 
en gezellig.
Als u een (klein)zoon of 
(klein)dochter heeft in groep 
4, dan kunnen zij zich nu aan-
melden voor de Eerste Com-
munie. Ook kinderen die bui-
ten Uitgeest op school zitten 
zijn van harte welkom, net als 
kinderen die al in een hogere 
groep zitten, maar graag (als-
nog) hun communie willen 
doen. Voor aanmeldingen of 
extra informatie kunt u con-
tact opnemen met de pasto-
rie (telefoonnummer 312331) 
of stuur een e-mail naar eer-
stecommunieuitgeest@hot-
mail.com.

De werkgroep Eerste Com-
munie is op zoek naar ver-
sterking! Lijkt het je leuk om 
een groep kinderen te bege-
leiden op weg naar hun Eer-
ste Communie? Geef dan een 
seintje naar het bovenstaan-
de email adres of neem con-
tact op met de pastorie. Vrij-
blijvend een keer meedraaien 
is natuurlijk altijd mogelijk. 

Kapelaan Mario en de communicantjes tijdens de Eerste Com-
munie viering van afgelopen jaar

Uitgeest - De film Hunt for 
the Wilderpeople is vrijdag 
10 november te zien in film-
huis de Zwaan. Hunt for the 
Wilderpeople is een tragieko-
medie over een weesjonge-
tje die samen met zijn “oom” 
de Nieuwzeelandse wildernis 
in trekt. 
Het buitenbeentje Ricky is 
onlangs in een nieuw pleeg-

gezin opgenomen. Alles lijkt 
goed te gaan, maar door een 
tragische gebeurtenis blijft 
Ricky  alleen achter met zijn 
pleegoom Hec, een chagrij-
nige brompot. Als de jongen 
laat blijken dat hij niet terug 
wil naar de kinderbescher-
ming en Hec per abuis voor 
een kidnapper wordt aange-
zien, besluit het tweetal om 

samen op de vlucht te slaan. 
Een nationale klopjacht volgt. 
Om te overleven, zullen Ric-
ky en Hec moeten samen-
werken. Levensles uit deze 
film: ‘Find water, get to higher 
ground, don’t get naked!’
Naast de fantastische grap-
pen zit veel humor in tallo-
ze kleine dingen, zoals Psy-
cho Sam, ‘selfie dad’, Ricky’s 
verjaardagsliedje, en de in-
adequate politieagente. Om 
het geheel af te maken wordt 
de kijker getrakteerd op een 
passend maffe soundtrack 
en Nieuw-Zeelands natuur-
schoon. In Nieuwzeeland 
was Hunt for the wilderpeop-
le de best bezochte film van 
eigen bodem ooit.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139 in Uitgeest, of aan 
de zaal indien nog voorradig. 
De zaal is open vanaf 19:45, 
de film begint om 20:15. 
Toegang 6 euro (‘Vrienden 
van de Zwaan Cultureel’ 5 
euro) inclusief een kopje kof-
fie/thee voorafgaand aan de 
film. 
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Wederom heeft een raadsvergadering geleid tot veel onrust in Uitgeest. Diverse dorpsgenoten klommen weer in de pen. Maar ook dorpsgenoten die iets heel po-
sitiefs meemaakten stuurden ons gelukkig een ingezonden brief. Zo’n positieve bijdrage fleurt deze pagina toch nog een beetje op.......

Mag ik me even voorstellen…
Ik ben geen “politieke partij” 
of een “Amerikaanse vorm 
van politiek” maar gewoon 
een burger uit Uitgeest die 
een mening heeft over waar 
ons belastinggeld niet voor 
misbruikt zou moeten wor-
den.
Nadat ik in een ingezon-
den brief mijn bezorgdheid 
had uitgesproken over waar 
de PU ons belastinggeld 
(fractievergoeding) aan uit-
geeft, vond de heer van Son  
(raadslid voor de PU) het no-

dig om namens de PU in een 
slachtofferrol te kruipen en 
mijn zorg, mijn mening, mijn 
brief af te doen als het “aan 
de schandpaal nagelen” van 
de PU door de andere poli-
tieke partijen.
Ik ben geen politieke partij 
maar slechts een burger van 
Uitgeest met een mening en 
zorgen over waar ons belas-
tinggeld naar toe gaat!
Sinds jaar en dag is de PU 
tegen veranderingen, ver-
nieuwingen en vooruitgang 

in ons dorp..
wellicht kunnen ze beter hun 
naam veranderen in Conser-
vatief Uitgeest.

Maar als er dan iemand te-
gen de PU is of tegen waar 
de PU ons belastinggeld 
voor misbruikt. 

Dan ineens is de hele boze 
buitenwereld via een Ameri-
kaanse vorm van politiek be-
zig u in een kwaad daglicht 
te stellen.

Beste heer van Son,

Het is soms lastig dingen uit 
elkaar te houden
het verschil tussen de “ande-
re politiek partijen” en “een 
burger die zich zorgen maakt 
over ons belastinggeld” is 
misschien wel net zo iets als 
het verschil tussen een motie 
en een amendement, soms 
zeg je het één en bedoel je 
het ander.
Dus als u in het vervolg mij 
als bezorgde burger weer 

eens een politieke partij of 
vorm van politiek noemt dan 
weet ik nu dat u “bezorgde 
burger” bedoelt..
Ik heb geen problemen met 
partijen die kosten maken 
voor informatievoorziening, 
maar heb er wel problemen 
mee dat ons belastinggeld 
gebruikt wordt voor het uit-
geven van een huis-aan-huis 
partij-propagandablad!
En dat is mijn mening.

Benjamin Mulder, Uitgeest

Uitgeester oppositiepartijen kiezen voor opheffen ijsbaan! 
Het ijsbaanterrein, daar Het 
is algemeen bekend dat de 
huidige ijsbaan lek is.
Om ook in de toekomst nog 
een ijsbaan in Uitgeest te 
houden op dezelfde of een 
andere locatie zal er in de 
komende jaren een nieuwe 
ijsbaan gerealiseerd moeten 
worden.

Los van het feit of deze komt 
waar deze nu is of verplaatst 
zal worden naar een nieuwe 
locatie, zonder geld gaat dit 
dus niet lukken!
In de begroting voor de ko-
mende jaren had het college 
een post van 4 ton opgeno-
men voor het realiseren van 
een nieuwe ijsbaan.

Tijdens de raadsvergadering 
van afgelopen donderdag 2 
november heeft de Uitgees-
ter oppositie onder leiding 
van Progressief Uitgeest een 
amendement ingediend om 
deze reservering van de be-
groting te halen.
De oppositie heeft mede 
door de door mevrouw Voor-

dewind van de D66 gesto-
len stemmen, met een meer-
derheid van 8 tegen 7 voor 
dit amendement gestemd en 
daarmee de reservering voor 
de ijsbaan uit de begroting 
voor de komende jaren ge-
schrapt.
Nu de huidige ijsbaan lek is 
en er er de komende jaren 

dus geen geld meer beschik-
baar is voor een nieuwe, zul-
len we het in de toekomst in 
Uitgeest misschien wel zon-
der ijsbaan moeten doen.
PU, PVDA, UVP en voor-
al mevrouw Voordewind be-
dankt voor het opheffen van 
onze IJsbaan!
Sander Molenaar

Hulde aan de “Fruitmeester van Uitgeest”
Eindelijk was het dan zover. 
Afgelopen zaterdagmorgen 
was het een komen en gaan 
naar het huisadres van Nico 
Brantjes in het plan De Koog 
te Uitgeest. Meer dan 120 
gegadigden waren in de ge-
legenheid om hun bestelde 
fruitboompjes in ontvangst 
te nemen. Daarbij ging het 
met name om de oude fruit-

rassen: ‘Uitgeester zoet’ (ap-
pelsoort) en ‘Assumer peer’, 
eertijds.wereldvermaard in 
Uitgeesterdreven en oms-
streken.

Ieder kreeg bij uitgifte ruim-
schoots persoonlijke aan-
dacht en tal van plant- en 
snoeiinstructies. Boven-
dien werd mede uit naam 

van de POMologische Ver-
eniging Noord- Holland een 
certificaat van echtheid door 
“fruitmeester Nico” overhan-
digd ter gelegenheid van de 
aktie Uitgeest wordt fruit-
geest.

Het mag duidelijk zijn dat 
het door Nico Brantjes (des-
tijds ook de initiatiefnemer 

tot ontwikkeling en aanleg 
van de historische tuin ach-
ter kasteel Assumburg in 
Heemskerk) ontworpen idee 
om oude fruitrassen weer te 
doen herleven, als een ge-
weldig succes kan wor-
den betiteld. Via mailbrie-
ven zijn de fruitgeesters tij-
dens het voorbereidingstra-
ject van informatie voorzien. 

Het is nu aan hen om de 
jonge aanplant tot volle was-
dom te laten komen en over 
enige jaren te kunnen oogs-
ten. Daarom nu reeds dank 
en hulde aan de grondlegger 
fruitmeester Nico Brantjes, 
een man waar we in Uitgeest 
trots op mogen zijn.

Assumbewoner Adri Nielen

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

Huiseigenaren en ondernemers van Uitgeest opgelet!
De nieuwe machthebbers: 
Progressief Uitgeest, Partij 
v.d. Arbeid en de UVP heb-
ben gezamenlijk een amen-
dement ingediend bij de be-
handeling van de begro-
ting op donderdag 2 novem-
ber om de afvalstoffenhef-
fing met 8% te verhogen. Na 
deze voor u nadelige verho-

ging zullen, zolang deze par-
tijen een machtsblok vor-
men, de andere gemeente-
lijke belastingen ook worden 
verhoogd. Ook de onroeren-
de zaak belasting (OZB) zal 
door deze partijen weer wor-
den verhoogd. Waarom? zult 
u zich waarschijnlijk afvra-
gen.

Er was nóg een amendement 
ingediend voor de aanplant 
van 100 bomen, daarvoor 
moet dan 100.000 euro uit 
de algemene reserve worden 
gehaald. Omdat er door de 
drie partijen onderling geen 
overeenstemming bestond 
heeft men dit amendement 
weer ingetrokken. In een vol-

gende raadsvergadering zal 
het waarschijnlijk opnieuw 
worden ingediend, misschien 
in een gewijzigde vorm maar 
het kost de belastingbetaler 
wél 100.000 euro.
Uitgeest Lokaal, de groen-
ste partij van Uitgeest, doet 
dat anders: Door het initiatief 
van ons voormalig raadslid 

Serena Doeve en de bewo-
ners van De Melksuiker heb-
ben zij zelf voor weinig geld 
6700 bomen en struiken ge-
plant. Goed voor het klimaat.
Dus huiseigenaren en on-
dernemers van Uitgeest LET 
OP UW ZAAK
Bert Weijers, Fractievoorzitter 
Uitgeest Lokaal

Repair Café
Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren (S.U.S.) or-
ganiseert maandelijks  het 
Repair Café. Uitgeesters kun-
nen hier hun kapotte spullen 
ter plaatse, samen met vrij-
willige reparateurs, weer in 

orde te maken. Er zijn vrijwil-
ligers aanwezig die u gaan 
helpen met reparatie aan: 
kleding/textiel, elektrische 
apparaten, fietsen, rollators, 
meubels/houten voorwerpen, 
computers, kleine huishou-
delijke apparaten. Reparaties 
zijn kosteloos, maar u dient 

zelf zorg te dragen voor ma-
terialen die nodig zijn om een 
reparatie te verrichten. 
Donderdag 16 november 
van 09.30 tot 11.30 uur in 
De Zwaan. Gratis toegang. 
Aanmelden niet nodig. Kof-
fie/thee is tegen een geringe 
vergoeding te verkrijgen.

Klaverjassen bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 10 novem-
ber vindt er weer een klaver-
jasdrive plaats in de kantine 
van korfbalvereniging Storm-
vogels aan de Niesvenstraat 
14. 

De kaarten worden om acht 
uur geschud. 
Er zijn weer leuke prijzen te 
winnen, ook met de loterij. Ie-
dereen is welkom, ook niet-
leden.
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Wel of niet scheiden
Regio - Wel of niet scheiden; 
het blijft een vreselijk moei-
lijke beslissing. Mensen doen 
er vaak jaren over voordat ze 
besluiten uit elkaar te gaan. 
De eerste stap naar het on-
bekende wordt vaak uitge-
steld. Er zijn veel onzekerhe-
den. 
,,Er spelen vragen als waar ga 
ik wonen en kan ik in mijn ei-
gen levensonderhoud voor-
zien? Wat voor een gevol-
gen heeft het voor de kin-
deren? Hoe is het om alleen 
te leven en vind ik ooit weer 
een leuke partner?” Aan het 
woord is Hans van Son van 
De ScheidingsMakelaar. Hij 
vervolgt: ,,Een heleboel stel-
len blijven om die redenen 
maar doormodderen, vooral 
als er kinderen zijn. De vraag 
blijft natuurlijk wat voor kin-
deren het beste is: twee ou-
ders die een liefdeloze re-
latie hebben, vaak met ru-

zies of gespannen zwijgen, of 
twee ouders die op een goe-
de manier scheiden en een 
nieuw begin maken? Slepen-
de confl icten na de scheiding 
zijn altijd schadelijk. Soms is 
er een andere affaire nodig 
om de beslissing uiteindelijk 
te forceren. Op deze manier 
bereik je blijkbaar een point-
of-no-return. De dingen krij-
gen hun eigen beloop: er is 
geen terugweg mogelijk. 
Het scheidingsproces zelf 
wordt hierdoor niet eenvou-
diger: behoefte aan revan-
che en gevoelens van wan-
trouwen en jaloezie zijn niet 
de beste raadgevers, maar 
ook uit schuldgevoelens ne-
men mensen nogal eens be-
slissingen waar ze later spijt 
van krijgen. Toch is het be-
langrijk om te blijven praten, 
want alleen zo kun je er sa-
men uitkomen en leer je mis-
schien ook nog luisteren naar 

Henny Huisman In the 
Picture is geopend

Bakkum - NPO 5 had het 
item live in de uitzending, 
RTL Boulevard was van de 
partij, WNL op Zondag, TV 
Drenthe,  Pauw en Radio 5; 
woensdag 1 november stond 
Bakummer Henny Huisman 
weer even volop in the pic-
ture. Zijn museum werd ge-
opend in Hoogeveen. Zijn 
vriend Hans Jutstra kwam op 
het idee om een deel van zijn 
interieurzaak om te bouwen 
tot museum.
Bulletje staat in de stal, het 
winkeltje uit de miniplay-
backshow kan bekeken wor-
den en er is zelfs een klein 
theater in de ruimte gerea-
liseerd. ,,Er staat thuis hele-
maal niks meer van mijn ver-

zameling”, zegt Henny. Na-
tuurlijk zijn de gouden pla-
ten van Henny te zien, foto’s 
met onder meer Madonna en 
Michael Jackson hebben een 
plekje en de vele kranten-
knipsels die zijn verzameld. 
De Soundmixshow komt 
voorbij en natuurlijk de Sur-
priseshow, maar ook herin-
neringen uit de tijd dat Hen-
ny drummer was in de band 
met Margriet Eshuijs. 
Vriend Jacques d’Ancona 
verzorgde de opening samen 
met de burgemeester van 
Hoogeveen. Voor wie het mu-
seum wil bezoeken: De naam 
is In the Picture, het adres is 
Buitenvaart 2105 in Hooge-
veen.

de motieven van de ander.” 
En als de beslissing uitein-
delijk genomen is, kan een 
goede begeleiding van het 
scheidingsproces veel el-
lende voorkomen, aldus Van 
Son. ,,Tijdens de scheiding en 
in de jaren daarna. Voor uzelf 
en voor uw kinderen.” 
Meer informatie? De Schei-
dingsMakelaar is te berei-
ken via tel.: 023-6200989, 
06-21236301 of son@schei-
dingsmakelaar.nl. Meer in-
formatie is ook te vinden op 
www.scheidingsmakelaar.nl.

de motieven van de ander.” 

Castricum - Het Kleinkoor 
Castricum brengt dit jaar het 

project ‘Vier eeuwen Duitse 
geestelijke muziek’. De gro-

Concert Kleinkoor Castricum te componist Bach neemt 
hierbij een belangrijke plaats 
in. Ook werken van Brahms, 
Distler, Pachelbel en Rhein-

berger ontbreken niet op het 
programma. Koor en dirigent 
verheugen zich op de uitvoe-
ring van het concert dat op 

12 november plaatsvindt in 
de Dorpskerk. Aanvang 15.00 
uur. Kaartverkoop: aan de 
zaal.

Lezing over verzet tegen 
de Graven van Holland

Castricum - Op 16 novem-
ber houdt amateurhistoricus 
Kees Nieuwenhuijsen een le-
zing over het verzet tegen de 
graven van Holland door de 
eeuwen heen. Deze periode 
wordt ook in de tentoonstel-
ling ‘Van Viking tot graaf van 
Holland’ belicht.

De lezing is onderdeel van 
de serie ‘Hilde kan me nog 

meer vertellen’ van de Stich-
ting Oer-IJ en Huis van Hil-
de en wordt in Huis van Hil-
de gehouden. Nieuwenhuij-
sen is amateurhistoricus en 
reenactor uit Vlaardingen. Hij 
schreef ook het boek ‘Strijd 
om West-Frisia’. Aanvang 
20.00 uur.
Inschrijving via www.oe-
rij.eu; meer informatie: 023-
5143247.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Murder on the Orient  Express
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur 
Oude Liefde

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur  
dinsdag 20.45 uur 

Loving Vincent
vrijdag 16.00 uur

Borg / McEnroe 
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 16.00 uur 
The Glass Castle

zaterdag 21.15 uur
Weg van jou

vrijdag 16.00 uur  zondag 19.30 uur
Victoria and Abdul

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.00 uur

Sinterklaas & Het gouden hoefijzer
zondag 13.30 uur

Kapitein onderbroek - 3D
zaterdag 16.00 uur

woensdag 15.00 uur
Dummie de Mummie 3

zaterdag 13.30 uur
zondag 11.00 uur

Dikkertje Dap 

Programma 9 nov t/m 15 nov 2017

Murder on the Oriënt Express
Wat begint als een uitbundi-
ge treinreis door Europa ont-
vouwt zich al snel tot één 
van de meest stijlvolle, span-
nende en huiveringwekken-
de mysteries ooit. Murder on 
the Orient Express is gebas-
seerd op de roman van best-
seller-auteur Agatha Chris-

tie en vertelt het verhaal van 
dertien vreemden gestrand 
in een trein, in een situa-
tie waarin iedereen een ver-
dachte kan zijn. Voor één 
man is het een race tegen de 
klok om de puzzel op te los-
sen, voordat de dader weer 
toeslaat.

Twee gescheiden zestigers 
zien elkaar voor het eerst na 
vele jaren als hun veertigja-
rige zoon plotseling komt te 
overlijden. In de maanden 
die volgen zoeken ze troost 
bij elkaar en laait hun oude 
liefde weer op. Ze genieten 

Oude Liefde van een onschuldige affai-
re, die ze geheim proberen te 
houden voor hun familie. Dat 
blijkt echter ingewikkelder te 
zijn dan gedacht. Net als het 
wegdrukken van onverwerk-
te problemen van vroeger. 
Voordat ze het weten raken 
zij net als hun families ver-
strikt in de gevolgen van de-
ze grote liefde.
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Castricum - Donderdag 2 
november heeft er een brom-
fi etscontrole plaatsgevon-
den. Drie voertuigen zijn op 

Snelle brommers

Castricummer actief in 
noodopvang Rohingya’s 
Castricum - Castricum-
mer Litton, die zijn wortels 
heeft in Bangladesh, is naar 
de noodopvang  van de Ro-
hingavluchtelingen gegaan 
om hulp te bieden, want ‘hij 
was toch in de buurt’. Het re-
sultaat van zijn actie: er zijn  
duizend dekens uitgedeeld  
die betaald zijn uit eigen zak. 
Die dekens waren zeer wel-
kom. Zelf is Litton zeer be-
scheiden, maar zijn buren 

vonden het zo bijzonder dat 
een particulier uit Castricum 
op eigen initiatief hulp biedt 
en vonden het een vermel-
ding in deze krant waard. 
Via de Stichting BAB Bou-
wen aan Bangladesh wor-
den er een aantal ontwikke-
lingsprojecten in Bangladesh 
ondersteund, vooral voor on-
derwijs aan meisjes. Alle in-
formatie staat op de site van 
de stichting. 

Voorzitter Muttathara 
overhandigt cheque 

Castricum - Ook dit jaar 
heeft kringloopwinkel Mut-
tathara tijdens de Kinderboe-
kenweek een actie opgezet.
De opbrengst van deze actie 
is naar de stichting van Fa-
ther Roberto in Panama ge-
gaan. Deze stichting heeft di-
verse projecten in Panama.

Het geld van de actie gaat 
naar een van de onderwijs-
projecten van zijn stichting.

Op de foto de overhandiging 
van de cheque van 1.830,00 
euro door de voorzitter van 
Muttathara Elly Oude Elferink 
aan father Roberto. 

de rollerbank gezet en allen 
hadden een overschrijding 
van de wettelijk toegestane 
constructie snelheid. boven-
dien was er een voertuig die 
een gladde achterband had. 

Mooi einde jubileum-
viering Oud-Castricum

Castricum - Veel mensen 
hebben genoten het afgelo-
pen weekend van de viering 
van het vijftigjarige jubileum 
van de Stichting Oud-Cas-
tricum. Vanaf januari waren 
de vrijwilligers actief om het 
feest te organiseren samen 
met de Stichting Kist. Er werd 
een oproep gedaan om oude 
foto¹s te delen. De winnende 
foto¹s waren tijdens het slot-
weekend in elke wijk te be-
wonderen. Betrokkenen wa-
ren van de partij om de ver-
halen achter de foto te de-
len, terwijl de kinderen geno-
ten van een grappige vossen-
jacht met tv-persoonlijkhe-
den uit 1967. Daarnaast werd 

een foto-expositie in Gees-
terhage gehouden. Kinderen 
konden meedoen aan een 
bakwedstrijd en de inzendin-
gen werden beoordeeld door 
echte koekenbakkers. Later 
worden de winnende baksels 
tijdelijk verkocht bij bakkers 
in het dorp. Twee keer werd 
de vermakelijke voorstelling 
Tussen de Schuifdeuren op-
gevoerd en het feest werd af-
gesloten met een soort reü-
nie; dj Joseph Sunfi eld draai-
de plaatjes in de foyer van 
Geesterhage en The Frogs 
LTD stonden op het podium; 
altijd goed voor een geslaagd 
Castricums feest. Foto: Henk 
Hommes.

Groot Castricums Dictee
Castricum - Op woensdag 
22 november wordt het Groot 
Castricums Dictee gehouden 
in de foyer van Geesterha-
ge. Iedereen wordt uitgeno-
digd deel te nemen aan de-
ze taalstrijd, waarbij het dic-
tee  aansluit op het thema 
van Nederland Leest 2017: 
Robotica. Om 19.30 uur barst 
de strijd los. 
Het dictee is geschreven 
door woordkunstenaar Ge-
rard Wortel en het wordt 
voorgelezen door de wethou-
der van Kunst en Cultuur in 
Castricum, Marcel Steeman. 

De jury, onder leiding van ju-
ryvoorzitter Jeroen Kans (se-
cretaris ECI Literatuurprijs), 
kijkt de dictees na terwijl Ge-
rard Wortel zorgt voor een 
optreden van eigen Neder-
landstalige liedjes en voor-
drachten. 
Na afl oop wordt het dic-
tee kort behandeld door ju-
ryvoorzitter Jeroen Kans en 
daarna worden de winnaars 
bekendgemaakt. Aanmel-
den kan op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl of  bij de 
klantenservice in de biblio-
theek.

Recordop-
brengst!

Limmen - De drie veiling-
meesters, Emile Dekker, 
Erik Jaap Kroone en Frank 
Mous begonnen vrijdag 3 
november rond 19.30 aan 
hun klus om zo¹n 350 ka-
vels in de verkoop te bren-
gen. 

Met verve wisten zij elke ka-
vel tot hoge opbrengsten bij 
opbod te veilen. Om pre-
cies 1.15 uur viel de hamer 
voor de laatste slag: een bij-
na polsdikke gerookte pa-
ling voor 225,00 euro. Direct 
daarop kon een blijde pastor 
Johan OIlling de opbrengst 
bekendmaken: een record 
van 42.660,00 euro. Absolu-
te toppers waren de vijf ka-
vels voor twee personen bar-
becue op een bijzondere lo-
catie, totaal verzorgd, per ka-
vel van 400,00 tot 450,00 eu-
ro. De opbrengsten van de 
veiling komen voor 100% 
ten goede aan jeugdwerk en 
kerk.

Castricum - Op zondagmor-
gen moest een 21-jarige man 
uit Castricum een bloedproef 
afl eggen, nadat hij betrokken 
was geweest bij een eenzij-
dig verkeersongeval. Om-
streeks 0.30 uur reed de man 
in een personenauto over de 
Zeeweg. Door nog onbeken-
de oorzaak raakte hij de mid-
dengeleider. De man raakte 
de macht over het stuur kwijt, 
waarna de auto een aan-
tal malen over de kop vloog. 
Nadat de auto tot stilstand 
was gekomen, werd de be-
stuurder door een omstander 
uit het voertuig gehaald. Hij 
werd voor behandeling over-
gebracht naar het ziekenhuis. 
Aangezien de man alcohol 
had gebruikt, moest hij bloed 
afstaan. Het bloedmonster 
wordt door het Nederlands 
Forensisch Instituut onder-
zocht op de aanwezigheid 
van alcohol. Het rijbewijs van 
de man is ingevorderd.

Drie keer 
over de kop

Limmen - Op zondag 12 no-
vemberhoudt de Stichting 
Dorpshart Limmen weer een 
korenmiddag. Deelnemende 
koren zijn onder andere De 
Skulpers en Limbeats. Het 
evenement vindt plaats in de 
Burgerij van 16.00 tot 19.00 
uur. Toegang is gratis.

Korenmiddag



De column van Monique.....

Van Maastricht naar huis fietsen is best ver maar in etappes is het nog te doen. De Tour de 
France hoeft tenslotte ook niet op een dag verreden te worden. Het idee kwam niet van mij 
maar was in aangeschoten toestand tijdens een feestje ontstaan dus ja dan zit je met je gro-
te mond weken later over de kaart van Nederland gebogen. Heel lang ben ik in de veronder-
stelling blijven hangen dat het zo’n vaart niet zou lopen. Maar er werd in onze vriendengroep, 
druk heen en weer geappt. Ernstige vormen kreeg het toen er slaapplekken moesten worden 
geregeld. Ik zag er best een beetje tegenop en hield de weersberichten nauwlettend in de 
smiezen want bij regen ging het niet door. Mijn man was de enige die ik deelgenoot maak-
te van mijn twijfels. Hij wist dat ik het zeker zou kunnen. Dat vond ik best intimiderend. De 
groep werd al snel opgesplitst in de snelle wielergroep en de recreatieve groep. Hoewel ik 
sinds een jaar een racefiets bezit, zag ik mijzelf niet ongetraind 300 kilometer wegtrappen. Je 
kunt ’t namelijk ook overdrijven. Een nietfietsende vriend bood bereidwillig aan onze fietsen 
op een enorme fietstrailer met alle bagage richting zuiden te rijden. Wij hoefden alleen de 
trein te pakken en het voelde, met een gezonde spanning, als een ouderwets schoolreisje.
De Stay okay in Maastricht lag schitterend aan de Maas. Door de hitte gleden we ’s nachts 
van de plastic matrassen af en het feestje onder ons raam werkte ook niet direct slaapbevor-
derend maar voor de rest was het prima te doen. De snelle groep bleek gretig en had een 
moordend tempo terwijl wij gewoon pittig doorfietsten van knooppunt naar knooppunt. Mijn 
fietsbril is niet op sterkte dus als het aan mij had gelegen, waren we aardig wat cruciale pun-
ten voorbij gereden. Gelukkig hadden wij een beroepsknooppuntenopletter in de groep. Hoe 
ze het voor elkaar kreeg weet ik niet maar zij zag de bordjes op kilometers afstand of ze rook 
ze, daar wil ik van af wezen. In Eindhoven sliepen wij in een prachtige Bed & Breakfast op 
een terrein waar een gesticht gelocaliseerd was. Onder ons bleek een gesloten psychiatri-
sche afdeling waar wij niets van merkten. Omdat ie gesloten was. De tweede dag naar Drie-
bergen was wederom een prachtige route en ook het hotel was een weldaad na onze in-
spanning. Op de laatste dag had de recreatieve groep het idee opgevat om totaan Amster-
dam te rijden en dan de trein naar huis te nemen. Maar we gingen lekker en uiteindelijk wilde 
niemand meer met de trein. Nee we gingen gewoon heel stoer die laatste 100 kilometer in 
z’n geheel rijden! We kwamen allemaal goed aan, sloten het weekend af met een etentje en 
zaten daar met z’n allen behoorlijk trots te wezen. Dit allemaal is alweer even geleden. Giste-
ren een tochtje van 41 kilometer gedaan. Makkie.

Monique Teeling

Maastricht

Maria van der Reep bij KVB
Uitgeest - Dinsdagavond 14 
november komt Maria van 
der Reep bij de Katholieke 
Vrouwenbeweging een lezing 
geven over het door haar ge-
schreven boek Thobi, kind uit 
het township. De netto op-
brengst van dit boek gaat in 
zijn geheel naar de stichting 

Kicoba. Maria zal ook over 
deze stichting vertellen welke 
kleinschalige projecten voor 
hulp aan kinderen, waar ook 
ter wereld, op het gebied van 
gezondheidszorg en scholing 
ondersteunt. De avond be-
gint om 20.00 uur en wordt 
gehouden in de Zwaan

Dansen zonder partner
Uitgeest - In De Zwaan kunt 
u iedere donderdagmiddag 
meedoen aan het ‘dansen 
zonder partner’ dat de Stich-
ting Uitgeester Senioren or-
ganiseert. 
Het dansen zonder partner 
is gebaseerd op verschillen-
de dansstijlen en voor ie-
dereen toegankelijk, onge-

acht niveau, leeftijd of dans-
ervaring. Geschikt voor zowel 
mannen als vrouwen. Voor-
dat u zich opgeeft mag u al-
tijd eerst een gratis proefles 
mee komen doen. 
Wekelijks op donderdag van 
15.15 – 16.15 uur. Kosten 56 
euro voor 20 lessen. Docente 
is Roshanthy Louis.

Uitgeest - De S.U.S. organi-
seert woensdag 15 novem-
ber weer een filmmiddag. 
Deze keer een komedie. Wilt 
u weten welke film? Er han-
gen posters in Dorpshuis de 
Zwaan of u kunt langskomen 
op het kantoor van de S.U.S., 
waar u een filmboekje in kunt 

Filmmiddag S.U.S.
kijken. In verband met de 
restrictie van de licentie mo-
gen de filmtitels hier niet ge-
noemd worden.
Woensdag 15 november van 
14.00 tot 16.00 uur. Zaal open 
om 13.45 uur. 
Kosten 3 euro inclusief kof-
fie/thee en cake.

Op de koffie

Mooi weer en verse vis, 
moet je nemen als ’t er is

De visliefde van Robert Bont 
begon met een zaterdagbij-
baantje op de markt in de 
Jordaan en is daar naar eigen 
zeggen vervolgens in blijven 
hangen. In 1996 stond hij 
aan de Prinses Beatrixlaan in 
Uitgeest met een verkoopkar 
en dat beviel zo goed dat hij 
in 1999  een pand aan dezelfde 
laan betrok.

  Op de
koffi e bij . . .

Mogen wij ook bij u op de koffi e?

Viswinkel 
Bont

Historie
Op de vraag hoe een Volendammer 
in Uitgeest terecht kwam, antwoordt 
Robert met een lach: “Het werd Uit-
geest omdat dat de enige richting 
was zonder fi les want daar had ik 
geen zin in. In dit vak maak je lange 
dagen van 05.30 tot 19.30 uur dus 
dan wil je niet je tijd verdoen in de 
auto.” Drie jaar geleden werd er ver-
huisd en konden er, door de grotere 
ruimte, tafels en stoelen neergezet 
worden waar menig klant graag 
neerstrijkt om een vers visje te nut-
tigen. 

Inkoop
Omdat Volendam geen Noordzee 
afslag heeft, plaatst Robert zijn 
bestelling een dag van te voren in 
IJmuiden en koopt hij de dagverse 
vis rond 06.00 uur in zijn woonplaats. 
Hoewel er steeds meer exotische 
vissen in schwung raken, wordt de 
Noordzeevis in Nederland het meest 
gegeten. Ook Robert heeft de exoot 
een kans gegeven maar hij merkte 
dat Uitgeesters, net als hijzelf, vrij 
tradiotioneel zijn en het liefst een 
schol, tongetje of kabeljauw eten.

Betrokken
Er zijn veel vaste klanten en Robert 
vertelt met gepaste trots dat hij 

meer mensen in Uitgeest kent dan 
in Volendam. Robert: “Er zijn klan-
ten die op dezelfde dag en dezelfde 
tijd komen. Komt iemand niet dan 
vragen wij ons af  ‘zou er iets zijn?’ 
Het is bijna een soort ontmoetings-
centrum waar men vertelt en waar 
geluisterd wordt.
Medewerker Mirjam herinnert zich 
een vaste klant die de wens uitte 
na zijn overlijden met de rouwstoet 
langs de winkel te rijden en daar 
even stil te staan. Het personeel 
stond voor de winkel. Een kaartje 
sturen bij rouw en trouw, deze be-
trokkenheid is voor de elf medewer-
kers heel gewoon.

Assortiment
Bij bezoek aan de zaak kan het lastig 
zijn een keuze te maken want be-
halve de vele soorten verse vis, zijn 
er verschillende kant en klare maal-
tijden te koop. Mexicaans of Japans, 
het ziet er allemaal even lekker uit. 
Voor de werkende klant of voor de-
gene die even geen zin heeft lang 
achter het fornuis te staan is een 
gezonde en smakelijke hap hier snel 
gehaald. 

Anja
De sfeer is goed en dat komt vol-
gens Robert mede door het feit dat 

het personeel uit Uitgeest komt. Alle 
medewerkers zijn hem even lief maar 
één persoon in het bijzonder wil Ro-
bert graag noemen. Zijn vrouw Anja, 
die op zestienjarige leeftijd bij hem 
kwam werken en haar kantoorbaan 
opgaf  om samen met hem de zaak 
op te bouwen. Robert: “Dat viel voor 
haar zeker niet mee en zonder haar 
was dit nooit mogelijk geweest.” 
Ook zijn dochter staat inmiddels op 
zaterdag in de winkel en wie weet 
volgt ooit zijn zoon. 

Op de foto medewerksters Latoya, 
Mirjam, een vaste klant en Robert 

Voor meer informatie: 0255 - 520456
verkoop@uitgeestercourant.nl
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9 NOVEMBER

Dolly Parton, try-out van The 
heart behind the boobs. In de-
ze voorstelling wordt de ko-
ningin van de countrymuziek 
geëerd door Nederlandse top-
muzikanten. In het Kennemer-
theater in Beverwijk om 20.15 
uur.

10 NOVEMBER

Concert van Dutch Eagles: 
Fly Like an Eagle. In het Ken-
nemetheater in Beverwijk om 
20.15 uur.              

De Limmer Plankeniers 
spelen voor De Zonnebloem 
en gasten de klucht Hotel te 
koop. Om 14.00 uur in De Bur-
gerij Limmen.

Theatervoorstelling De God 
van de Slachting van Het Volk 
is te zien om 20.30 uur in De 
Cirkel in Heemskerk.

Musicalgroep C-Squad 
speelt de voorstelling ‘de Ge-
tuige’ in theater Koningsduyn 
in Castricum om 20.15 uur.

Rossenbacker speelt de ko-
medie ‘Wie is hier de dokter?’ 
om 20.00 uur in de theaterzaal 
van sportcafé De Lelie.

The Rolling Scones in De 
Bakkerij in Castricum, met hits 
van The Rolling Stones. Entree 
is gratis, zaal open om 21.00 
uur.

De Popronde Alkmaar 2017 
in Victorie Alkmaar; reizend 
muziekfestival dat een spring-
plank biedt aan aanstromend 
talent. Aanvang 21.00 uur.

Sanne Vogel staat met de 
voorstelling Nieuwe Familie 
op het podium in De Vest in 
Alkmaar om 20.15 uur.

11 NOVEMBER

Komedie Vogels van Falk-
land Toneel in De Beun Heiloo 
om 20.15 uur.

The Magic of Jeans; A Brand 
New Day. Strakke dans en 
swingende hits in kleurrijke 
show in Kennemertheater in 
Beverwijk om 20.15 uur.

Rossenbacker speelt de ko-
medie ‘Wie is hier de dokter?’ 
om 20.00 uur in de theaterzaal 
van sportcafé De Lelie.

Voorstelling. Thomas Verbo-
gt en Beatrice van der Poel 
met Montere Weemoed in Het 
Kennemertheater Beverwijk 
om 20.30 uur. De schrijver en 
singer-songwriter brengen 
samen hartverwarmende lied-
jes en verhalen.

Musicalgroep C-Squad speelt 

de voorstelling ‘de Getuige’ in 
theater Koningsduyn te Cas-
tricum, aanvang 20.15 uur.

Derk Bolt van het tv-pro-
gramma Spoorloos signeert 
zijn boek Ontvoerd, een waar-
gebeurd verhaal, bij Boekhan-
del Laan in Castricum, van 
13.00 tot 15.00 uur.

Cabaret van Jan Beuving met 
de voorstelling Raaklijn in De 
Vest in Alkmaar om 20.30 uur.

De Limmer Plankeniers 
spelen de klucht Hotel te 
koop. Om 20.00 uur in De Bur-
gerij Limmen.

Kleinkoor Castricum in 
Dorpskerk in Castricum om 
15.00 uur met ‘Vier eeuwen 
Duitse geestelijke muziek’.

Operette van Odeon met 
Gasparone in De Vest in Alk-
maar om 20.15 uur.

Rossenbacker speelt ‘Wie is 
hier de dokter’ om 20.00 uur 
in De Lelie in Akersloot.

Orgelconcert Rondom Bach 
met Pieter van Dijk in de Gro-
te Kerk Alkmaar om 16.30 uur.

Dansen tijdens de FrunsJazz-
Club in De Bakkerij in Castri-
cum vanaf 21.00 uur.

▲
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12 NOVEMBER

Verhalenverteller Piet Paree 
is gast bij De Zwaan Cultureel 
in Uitgeest om 14.30 uur.

The Civilized in De Ou-
de Keuken in Bakkum, een 
akoestische trio opgericht 
door vocalist Nienke Verboom 
met gitarist Ronald Schram 
en zangeres Laura ten Hoedt. 
Zij spelen americana muziek, 
tweestemmige zang begeleid 
door gitaar. Om 15.00 uur op 
het terrein van Dijk en Duin.

Markt in het restaurant van 
De Santmark in Castricum van 
10.00 tot 15.30 uur.

Opening expositie met live-
muziek van MiekMiek om 
16.00 uur bij Galerie Street-
scape in Castricum. Sabrina 
Tacci laat zich door de muziek 
inspireren; zij beschildert een 
groot doek tijdens de opening. 
Haar expositie is te zien tot en 
met 10 december.

Jamsessie oude jazz vanaf 
15.00 uur in de foyer van the-
ater Koningsduyn Castricum, 
gratis toegang met een optre-
den van de Donkeylandband. 
Aansluitend aan dit optreden 
is er een oude stijl jam sessie.

Korenmiddag van Stich-
ting Dorpshart Limmen vanaf 
16.00 uur in De Burgerij Lim-
men. Deelnemende koren zijn 
onder andere De Skulpers en 
dameskoor de Limbeats.

Operettegezelschap Odeon 
met Gasparone in De Vest in 
Alkmaar om 14.30 uur.

Wandeling met IVN-gids Jos 
Bos door het duingebied van-
uit de Schaapskooi in Bergen. 
De start is om 10.15 bij de par-
keerplaats Uilenvangerweg

Vlooienmarkt in sporthal De 
Lelie in Akersloot.

Concert in de Witte Kerk Hei-
loo om 15.00 uur met het Ete-
reo Trio. Muziek van Khatcha-
turian, Bartòk en Strawinsky.

Ode aan Bach met Pieter Jan 
Leusink en The Bach Choir & 
Orchestra of the Netherlands 
in Grote Kerk Alkmaar om 
15.00 uur.

Cabaret. Maarten Ebbers 
speelt voorstelling Appeltje ei-

tje om 14.30 uur in het Franks 
Huiskamertheater, Dorps-
straat 23 in Castricum.

Musicalgroep C-Squad 
speelt de voorstelling ‘de Ge-
tuige’ in theater Koningsduyn 
te Castricum, aanvang 14.30 
uur.

Komedie Vogels van Falkland 
Toneel in De Beun Heiloo om 
14.00 uur.

Biodanza in de Juliana van 
Stolbergschool in Castricum 
van 15.00 tot 17.30 uur.

Concert. Het Alkmaars Se-
nioren Symfonie Orkest geeft 
om 15.00 uur een concert in 
de Vrijheidskerk, Hobbema-
laan 2, in Alkmaar.

Concert Klaassen & Van Dijk 
bij cafe Camille in Beverwijk. 
De band speeelt muzike van 
Bob Dylan. Aanvang 15.00 
uur, gratis toegang. 

Bingo vanaf 14.00 uur in het 
parochiecentrum, Dorpsstraat 
113 in Castricum voor projec-
ten in Ethiopië. Maria van der 
Reep bij de KVB

Maria van der Reep gaat bij 
de Katholieke Vrouwenbewe-
ging in Uitgeest een lezing 
geven over het door haar ge-
schreven boek Thobi, kind uit 
het township. De netto op-
brengst van dit boek gaat in 
zijn geheel naar de stichting 
Kicoba. De lezing begint om 
20.00 uur in wordt gehouden 
in De Zwaan.

15 JUNI

Voorstelling Duende met 
Gijs Scholten van Aschat, Eric 
Vloemans en Eric Vaarzon 
Morel in De Vest in Alkmaar 
om 20.15 uur.

Dansvoorstelling Thron van 
Krisztina de Châtel en V.A. 
Wölfl in De Vest in Alkmaar 
vanaf 20.30 uur. Foto: Robert 
Benschop. 



RaboWeek IJmond 
verbindt en inspireert
Uitgeest - Rabobank IJmond 
kijkt terug op een geslaagde 
RaboWeek waarin verbin-
den, circulaire economie en 
gezonde voeding centraal 
stonden. De activiteiten trok-
ken meer dan 2.000 leden en 
klanten van de bank.
,,Het was een geweldige 
week met inspirerende acti-
viteiten voor jong en oud’’, al-
dus Jakob Klompien, direc-
tievoorzitter van Rabobank 
IJmond. ,,Het Fashion & Food 
Event in de A9 Studios zorg-
de wederom voor een mooie 
verbinding tussen leden en 
ondernemende klanten. Ie-
dereen heeft zijn beste been-
tje voorgezet om er een ge-
slaagd event van te maken. 
Aan de vele enthousiaste re-
acties te merken is dat zeker 
gelukt.’

Inspirerend was het woord 
dat bleef hangen na de bij-
eenkomsten over circulaire 
economie en gezonde voe-
ding, thema’s die aansluiting 
op de nieuwe Rabobank-
campagne ‘Growing a better 
world together’. Topeconoom 
Herman Wijfels was naar 
Landgoed Duin & Kruidberg 
gekomen om aan een vol-
le zaal met ondernemende 
klanten uit te leggen dat we 
op een andere manier naar 
de economie moeten kijken: 
circulair in plaats van lineair. 
Hij deed een luide oproep om 
in actie te komen, want de 
tijd dringt. ‘Onze voorraden 
raken uitgeput en de lucht, 
het water en de grond steeds 
verder vervuild. Daar moeten 
we wat aan doen. Tenzij we 
echt denken dat we kunnen 

verhuizen naar Mars.’ 
Halverwege de RaboWeek 
kwam de kersverse winnaar 
van de Televizier-Ring Wilfred 
Genee naar de IJmond om te 
vertellen hoe belangrijk ge-
zonde voeding is. ‘We gaan 
pas anders naar gezond-
heid kijken bij ingrijpende le-
vensgebeurtenissen, zoals 
een zwangerschap of ernsti-
ge ziekte. Terwijl gezond eten 
en drinken heel simpel is. Iets 
meer water, fruit, groente en 
variatie kunnen al een groot 
verschil maken. Daarnaast is 
het van belang goed naar je 
eigen lijf te kijken en te ont-
dekken wat voor jou het bes-
te werkt. Sinds ik bewuster 
eet - niet vullen maar voeden 
- voel ik mij veel energieker.’ 
Jongeren kwamen volop 
aan hun trekken tijdens het 
Game Event in het Rabo-
bank IJmond Stadion. Op de-
ze avond draaide alles om 
vloggen, gamen en YouTu-
ben. Publiekstrekkers waren 
de populaire vloggers Yaras-
ky en HetGamePortaal, die 
zoveel volgers hebben dat 
ze bijna niet meer rustig over 
straat kunnen. De senioren 
werden net als vorig jaar ge-
trakteerd op ouderwetse ge-
zelligheid onder leiding van 
de mobiele adviseurs An-
dré Castricum en Albert Mol. 
Second Opinion, de theater-
groep waar André deel van 
uitmaakt, speelde op veler 
verzoek de hilarische voor-
stelling ‘Een avondje thuis’.
Foto’s van de RaboWeek 
IJmond zijn te vinden op 
www.facebook.nl/raboi j-
mond. (foto: Reinder Weidijk)

Weer open na grondige verbouwing

 

Uitgeest - Na anderhal-
ve week gesloten te zijn ge-
weest is de DekaMarkt op 
de Middelweg in Uitgeest 
weer open. De winkel is uit-
gebreid, flink aangepakt en 
voorzien van alle gemakken. 
Zelf je boodschappen scan-
nen, zelf je brood snijden en 
zelf je sinaasappelsap tappen 
behoren vanaf nu tot het vas-
te winkelbeeld. 
 
Supermarktmanager Stefan 
Moerbeek is zichtbaar trots: 
“Het is echt een prachtige 
winkel geworden. De winkel 
is uitgebreid en hierdoor is er 
ruimte gekomen voor nieuw 
assortiment. De broodafde-
ling is flink aangepakt en ook 
de bloemen en planten af-
deling is onherkenbaar. We 
hebben een nieuwe kassa 
afdeling waar je nu ook ge-
bruik kunt maken van be-
taalpalen na het zelfscannen 
en je kunt kiezen uit diverse 
soorten vers gebrande noten. 

Het wijnassortiment is flink 
uitgebreid en ook de keuze 
in non food is groter. Kun je 
iets niet vinden of heb je een 
vraag, kom dan vooral naar 
mij of één van mijn collega’s 
toe. We helpen je graag op 
weg!”
 
Tweede diner gratis
De komende weken is er een 
unieke actie bij DekaMarkt 
Uitgeest: een gratis twee-
de diner bij één van de tien 
geselecteerde restaurants in 
Uitgeest en omgeving. Ste-
fan: “Na het inleveren van 
een volle spaarkaart in de 
winkel, ontvang je een vou-
cher. Deze voucher activeer 
je via www.dekamarktdiner-
actie.nl en vervolgens reser-
veer je bij één van deelne-
mende restaurants en smul-
len maar!”
 
De winkel is zeven dagen per 
week geopend en parkeren is 
gratis.

Medewerkster Marian van Son viel de eer ten deel de ope-
ningshandeling te verrichten

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - In het najaar gaan de herten op zoek naar liefde: het is paartijd, ook wel bronst ge-
noemd. Om indruk te maken, maken zij een geluid dat ‘burlen’ heet. De bronsttijd gaat vaak 
gepaard met een strijd tussen twee mannetjes en hun gewei, dit is in Hertenpark Uitgeest niet 
van toepassing. Foto en tekst: Ger Bus
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Nederlaag FC Castricum 
Castricum - FC Castricum-
coach Jort van der Meulen 
kreeg de complimenten van 
EDO-trainer Sven Roomeijer, 
maar hij had liever een over-
winning mee naar huis geno-
men in plaats van de 4-2 ne-
derlaag. EDO was na negen 
minuten goedkoop aan de 
1-0 gekomen, toen een in-
draaiende corner van Joost 
Kuhlman door iedereen werd 
gemist en pardoes tegen het 
net rolde. De geroutineerde 
Haarlemmers dachten daar-
mee de buit al binnen te heb-
ben met twee tegendoelpun-
ten in zes wedstrijden, maar 
Castricum vocht zich terug 
in de wedstrijd en creëerde 
weer genoeg kansen. Het eu-
vel van de laatste weken stak 
echter weer de kop op en de 
gemiste kansen van Elario 
Zweet, een kopbal van Roy 
van Soest en Carlo Vrijburg 
hadden zomaar voor een 1-3 
ruststand kunnen zorgen. 
De tweede helft bracht di-
rect spektakel en na een we-
gens buitenspel afgekeurd 
doelpunt van Roy van Soest, 
mocht Elario Zweet via een 

penalty voor de 1-1 zorgen. 
Door de euforie was de con-
centratie even zoek en dat 
betekende in dezelfde mi-
nuut 2-1 voor EDO door Je-
roen Ketting.
FC Castricum trok nog furi-
euzer ten aanval en de twee-
de gelijkmaker van Elario 
Zweet in de 68e minuut was 
het logische gevolg. De kop-
loper werd compleet van de 
mat gespeeld door de laag-
vlieger en het wachten was 
op de 2-3 die echter niet op 
het scorebord verscheen. 
Opnieuw een corner in de 
89e minuut deed FC Castri-
cum de das om. In een al-
les-of-niets-poging zorgde 
Bob Kemper met een prach-
tig schot voor 3-2. Dat het in 
blessuretijd nog 4-2 werd via 
Richie Yeboah was slechts 
voor de statistieken.
FC Castricum stond weer 
met lege handen na een ui-
terst ongelukkige nederlaag 
en mag een weekend uit-
rusten om op 18 november 
aan de ommekeer gaan wer-
ken thuis tegen concurrent 
DVVA.

Vitesse laat punten liggen
Castricum - Dit weekend 
kreeg Vitesse weer een nbe-
kende tegenstander op be-
zoek: JVC uit Julianadorp. 
De beginfase was duidelijk 
voor Vitesse. Vooral vanaf de 
rechterkant was Rik Beentjes 
diverse malen zijn tegenstan-
der de baas en zorgde voor 
het nodige gevaar. Een prima 
voorzet van hem in de 11e 
minuut leek tot de openings-
treffer te leiden, maar de te-
gendraadse kopbal van Jort 
Kaandorp belandde niet in 
de kruising maar op de paal. 
Daarna ging het duel gelijk op 
met veel balverlies aan beide 
zijden. In de 35e minuut viel 
er een kans voor JVC te no-
teren maar Tom Laan wist het 
gevaar te keren. De grootste 
kans van het duel was in de 
37e minuut voor Nick van de 

Ven. Die kopte na een harde 
voorzet van rechts de bal op 
doel maar via de grond ging 
de bal net over de lat.
Na rust was het Vitesse dat 
het initiatief naar zich toe 
trok. Na een minuut of twin-
tig ebde het overwicht weg 
en waren beide ploegen weer 
aan elkaar gewaagd. Met nog 
zo’n kwartier te gaan leek het 
duel te worden beslist toen 
Robin Bakker door het mid-
den alleen voor de keeper 
verscheen. Zijn zwakke in-
zet ging evenwel net naast 
de verkeerde kant van de 
paal. Vlak voor tijd werd Jas-
per Rutgers bijna nog ‘man 
of the match’, maar zijn uit-
haal werd door op spectacu-
laire wijze uit de kruising ge-
stompt. Weer onnodig punt-
verlies voor de thuisploeg.

Oefenkooi 
geopend

Castricum - Zondag werd 
de nieuwe oefenkooi bij Vi-
tesse¹22 officieel geopend. 
Teun Koopmeiners, selectie-
speler van AZ was erbij. Na 
de wedstrijdjes van de mini’s, 
volgde een toespraak door 
voorzitter Hans Kaandorp ge-
volgd door de officiële ont-
hulling van de naam van de 
oefenkooi. Daarna was de 
opening in handen van wet-
houder Rob Schijf. Vervol-
gens is de oefenkooi door 
onder andere Teun Koopmei-
ners, AZ-selectiespeler en 
oud Vitesse 22 jeugdspeler, 
in gebruik genomen. Tot slot 
gaven twee Freestyle voet-
ballers, Hugo Vliese en Hen-
drik Ploegaert, een demon-
stratie.

CSV rolstoelhandbal 
vraagt om stemmen

Castricum - Het CSV rol-
stoelhandbal team is geno-
mineerd als Sporttalent van 
het Jaar, een wedstrijd van 
Uniek Sporten. De sport-
ploeg heeft het rolstoelhand-
bal in Nederland opgezet. 
Hierdoor zijn er al zes teams 
door heel Nederland actief 
en zijn er nog twee in op-
richting. Iedereen met een 
beperking is welkom mee te 

spelen. Inmiddels heeft het 
team de halve finale bereikt 
en gevraagd wordt om op 
ook te stemmen. Dat kan tot 
12 november. 
Een stem en een like telt 
voor twee stemmen: www.
uniekspor ten.nl/spor tta-
lent/deelnemers en zoek op 
CSV. Wie mee wil spelen kan 
een mail sturen naar info@
csvhandbal.nl.

Hans en Peter zorgen 
voor kleur bij Wik

Castricum - Tijdens de win-
tercompetitie libre bij biljart-
vereniging Wik konden maar 
zeven spelers hun partij ein-
digen met hun vastgesteld 
moyenne. 
Hans Kooiman en Peter Ent 
tikten wel een goed resultaat 
bij elkaar. Hans had een op-
warmertje tegen Jörgen Bol-
ten die hij winnend afsloot. 
Hij ging vervolgens voortva-
rend van start in zijn partij te-
gen Gert Lute en met een pri-

ma stijgingspercentage van 
43% en de winst van de par-
tij stapte Hans tevreden van 
de tafel. Peter Ent gaf Rolf 
Greshof geen enkele illusie 
op de overwinning. Deze be-
zorgde Peter een winstper-
centage van 29% en de twee-
de plaats op de ranglijst die 
aangevoerd wordt door Hans 
Kooiman, maar die heeft wel 
een wedstrijd meer gespeeld. 
Op nummer drie staat Hein 
Kitsz.

Pech en succes
bij tafeltennis

Castricum - Afgelopen vrij-
dag werd weer getafeltennist 
aan de Gobatstraat. Team 1 
werd met 10-0 geklopt door 
Nieuw-Vennep. Team 2 won 
met 7-3 tegen Nootwheer uit 
Purmerend. Team 3 blijft bo-
venaan staan in de competi-
tie, ondanks een verlies tegen 
Heemskerk van 4-6. Wendy 
van Zilt was goed voor twee 
punten. Marjan Bakker won 
en hielp zo Frank Groot van 
de Volewijckers uit Amster-
dam van zijn 100% af.

Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft met veel ver-
toon van macht de wekelijkse 
wedstrijd in Akersloot om de 
KPB-mountainbikecup ge-
wonnen. Tweede werd Vin-
cent Beentjes gevolgd door 
Ferry Karssen.

Verdonk junior 
blijft scoren

Vredeburg gaat onderuit
Limmen - Op dinsdag 31 
oktober speelde schaakver-
eniging Vredeburg 1 de der-
by in de bondscompetitie bij 
Bakkum 1. Het bondsduel-
draaide voor Vredeburg uit 
op een nederlaag. Gelet op 
het ratingverschil van gemid-
deld meer dan honderd pun-
ten in Bakkums voordeel en 
het ontbreken van de ster-
ke Bert Hollander en Niels 
Hageman, mocht het verlies 
geen verrassing heten. Op de 
eerste zes borden speelden 
Bob Stolp, Barry Blekemolen, 
Jos Admiraal, Hidde Ebels, Ed 
Stolp en Harold Ebels niette-
min remise. Vooral de wij-
ze waarop Barry Blekemo-
len het eindspel met één pion 

minder tegen zijn sterke te-
genstander binnen de remi-
semarge hield, was verdien-
stelijk. Omdat invallers  Gert-
jan Hafkamp en Jaap Lim-
men op de onderste borden 
tegen een nederlaag aanlie-
pen, resulteerde een eind-
score van 5-3. Vredeburg 
zakt naar het rechterrijtje in 
de tweede klasse B. 
In de interne competitie ein-
digde de kraker tussen Bob 
Stolp en Sandra Hollander 
in een overtuigende over-
winning voor Stolp, de re-
gerend clubkampioen. Stolp 
neemt de eerste plaats op de 
ranglijst over. Hij is de enige 
Vredeburger met een ‘clean 
sheet’.



Veertien auto’s op 
elkaar op de A9

Uitgeest - Door een ketting-
botsing is de A9 bij Uitgeest 
woensdagochtend 1 novem-
ber korte tijd afgesloten ge-
weest.
Rond tien voor acht kwamen 
14 auto`s met elkaar in bot-
sing op de weghelft richting 
Alkmaar. De auto’s stonden 
hierbij over de twee rijstro-
ken én de spitsstrook waar-
door het verkeer muurvast 
kwam te staan.
Niemand raakte bij het on-
geval bekneld. Twee perso-
nen zijn door de ambulance-
dienst vervoerd naar een zie-
kenhuis. Acht personen zijn 
ter plaatse door de ambu-
lancedienst gecontroleerd op 
eventuele verwondingen. De 

meesten van hen hadden last 
van nek- en rugklachten.
Rond kwart voor 9 kon het 
ingesloten verkeer wegge-
leid worden. Rond 5 voor half 
10 was de A9 pas weer vol-
ledig open het voor verkeer. 
In de richting van Alkmaar 
ontstond een kijkersfile waar 
ook een ongeval gebeur-
de waarbij de linkerrijstrook 
werd afgesloten. Door het 
vele sluipverkeer door Uit-
geest ontstonden nog twee 
ongevallen. Op de Geester-
weg kwam een fietser in bot-
sing met een auto en een 
aantal minuten later, 500 me-
ter verderop kwam een scoo-
ter in botsing met een auto. 
(Bron: www.112-uitgeest.nl)

Scholencup TTVU voor de Binnenmeer
Uitgeest - Zondag werd  
voor de 7e keer de Uitgees-
ter Scholencup door de Ta-
feltennisvereniging Uitgeest 
in de Sporthal van OBS de 
Wissel gehouden. Er wa-
ren 22 deelnemers, waarvan 
een groot deel een verbor-
gen tafeltennistalent bezit. 
Opvallend was, dat er maar 
6 van deze topsporters ge-
bruik gemaakt hebben van 
de Tafeltennismaand oktober 
om zich op dit toernooi voor 
te bereiden. De jongens en 
meisjes vanuit groep 5 t/m 8 
werden in 4 poules ingedeeld 
om te bepalen of ze doorstro-
men naar de A- of naar de B-
poule. Hierdoor was iedereen 
aan elkaar gewaagd en wer-
den de partijen steeds span-
nender. 
In de B-poule (onderste foto) 
wist Britte Wokke met aan-
vallend spel de derde plaats 
te bemachtigen. De B-poule 
finale werd gehouden tussen 
Jens Zuyderduin en Isabel de 
Boer. Isabel stond vooral in 
het begin goed in positie en 
wist de ballen met vastigheid 
te plaatsen en kwam voor te 
staan en het leek erop dat 
ze zou winnen. Jens speel-

de wat wisselvalliger maar 
kwam uiteindelijk net aan als 
winnaar naar voren. Sportief, 
blij en met plezier gaven ze 
elkaar naar afloop de hand. 
In de A-Poule wist Liz Buur 
met mooie topspin ballen op 
plaats 3 te eindigen. De fina-
le werd bereikt door Mathijs 
de Ruig en Roy de Haan. Roy 
is geen onbekende, want hij 
won vorig jaar al de US Cup. 
Roy had het in de finale niet 
zo makkelijk als hij had ge-
hoopt. Dankzij zijn vastigheid 
trok hij wel aan het langere 
eind. Het publiek werd met 
beide finales op TV waar-
dig tafeltennis getrakteerd, 
waardoor de zaal ook vaak 
met applaus gevuld werd.
Na de finales werden de prij-
zen met bewondering en fe-
licitaties voor de presta-
tie door wethouder Anke de 
Vink overhandigd. 
De betere deelnemers van 
dit toernooi zitten op De Bin-
nenmeer en namen deze edi-
tie de Uitgeester Scholencup 
mee.

Meer informatie en foto’s zijn 
te vinden op www.TTVU.nl en 
op facebook.

Excelsior verslaat 
Uitgeester Soos

Arie Berkhout, nestor en grote kracht achter de geschiedenis 
van Excelsior aan stoot

elkaar te motiveren hun bes-
te beentje voor te zetten, om 
de stand ietwat acceptabe-
ler te maken. Dat lukt echter 
niet. In de tweede ronde won 
Excelsior weer zes partijen en 
de Soos slechts vijf, waardoor 
de eindstand 37 tegen 28 
werd. Al met al werd het een 
zeer geslaagde middag. De 
beste partij werd door Chiel 
van den Bogaard tegen Dick 
Zonneveld op het groene la-
ken gelegd : In slechts zeven-
tien beurten wist hij zijn op-
ponent op de knieën te krij-
gen. 

Uitgeest - Op dinsdagmid-
dag 31 oktober verzamelden 
22 biljarters zich in de biljart-
zaal van De Zwaan voor  de 
traditionele jaarlijkse uitwis-
seling tussen Soos en Excel-
sior. 

Was men gewend twee maal 
tegen dezelfde tegenstander 
te spelen, deze keer gooide 
wedstrijdleider Cor Krom van 
uitdager “De Soos” het roer 
om : men kreeg twee ver-
schillende tegenstanders. 
Er werd gespeeld over twee 
rondes. Eerst over dertig 
beurten, de tweede ronde 
over vijfentwintig.Al gauw zat 
de bekende sfeer bij biljart-
wedstrijden : stilte én span-
ning, er duidelijk in. Elk jaar 
kijken de mannen uit naar 
deze ontmoeting. Het gaat 
omwinnen, maar meer nog 
om gezelligheid.
In ronde één tekende het uit-
eindelijke resultaat zich al 
een beetje af: Excelsior won 
zes partijen , de Soos vier. In 
zijn wedstrijd tegen Arie Arts 
stond Piet Haaker op winst, 
maar Arie slaagde er in om 
zijn laatste acquitstoot te ma-
ken, waardoor deze match 
eindigde in een gelijkspel. 
Tussenstand 19 tegen 13.
De Soosmensen probeerden 

Voorzitter Jan Heddes van 
Excelsior sprak een dank-
woord uit voor de uitnodi-
ging en beloofde dat de Soos 
bij deze voor volgend jaar zal 
worden uitgenodigd. (F. Zwa-
nikken)

Langebaanwedstrijd 
IJsclub Uitgeest

Uitgeest - Zaterdag 4 no-
vember is de 2e langebaan 
clubwedstrijd gereden. Met 
een snel aanslaande ijsvloer 
en een opstekende wind 
werden er weer diverse du-
els uitgevochten. Zo ston-
den vader Benno en zoon 
Thijs van Tol op het ijs. Zo 
moest Thijs de Clubkam-
pioen van vorig seizoen 
in een direct duel aan de 
start staan van de 500m te-
gen de nummer 2 van vorig 
jaar, zijn trainer Kees Mole-
naar. Pupillen verbeterden 
hun Persoonlijke Records 
(PR) in hun 2e wedstrijd. Bij 
de 500m was dit voor Chris 
Wokke een verbetering van 

7 seconden, voor Casper 
Schut van maar liefst 12 se-
conden. Zie voor uitslagen 
van de andere wedstrijden 
en nieuws de website www.
ijsclubuitgeest.nl.

De snelste 3 op de 100 me-
ter:  1 Sanne Veenboer 
12.41,  2 Chris Wokke 14.42 
(PR), 3 Merel Schouten 
14.84.
Op de 500 meter: 1 Kees 
Molenaar 48.76, 2 Thijs van 
Tol 49.41, 3 Brian Bloedjes 
49.52.
Op de 1500 meter: 1 Kees 
Molenaar 2:34.87, 2 Thijs 
van Tol 2:37.57, 3 Benno van 
Tol  2:38.01.
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Uitgeest - BCU speelde de 
tweede avond van de twee-
de periode, en alles liep, al-
thans in de A-lijn, weer eens 
geheel anders dan je zou ver-
wachten op basis van de af-
gelopen 7 weken. En daar is 
eigenlijk niet echt een reden 
voor aan te wijzen. Je hoort 
een hoop gezucht, ziet be-
drukte gezichten, her en der 
wordt gevraagd of ‘het bij 
jullie ook zo stroef loopt’, en 
dat herken je, en bevestig je 
dus. En aan het einde van de 
avond blijkt dat de koplopers 
in de lijn allemaal zo’n beet-
je (‘met hangen en wurmen’ 
zou mijn ex-schoonmoeder 
zeggen) rond de 50% sco-
ren. En dat laat dus ruim-
te voor anderen! En van die 
ruimte werd dankbaar ge-
bruik gemaakt door gelegen-
heidskoppel Marléne Heijne-
Siebren Graafsma die eerste 
werden met bijna 60%. Profi-
ciat. Een mooie tweede plaats 
was er voor Arie vd Eng-Mart 
Rietjens, maar van hun had-
den wij juist de afgelopen 
weken wat meer verwacht. 
Misschien is dit de opmaat 
voor een grote sprong voor-
waarts? We gunnen het ze 
van harte, en we dragen ook 
daar ook wel eens, maar dat 
dan weer niet van harte, aan 
bij. Maar de mooiste pres-
tatie was voor Henny Kaan-
dorp-Ans Verheijde, pas ge-
promoveerd uit de B-lijn, die 
met ruim 54% keurig derde 
werden en een lange neus 
maakten naar alle anderen 
die zo liepen te zuchten en 
te steunen. Hoogste score 
van de avond was in de B-lijn 
voor Lea van Dommelen-Nel 
Weber met 62,5%. In de C-

lijn was er een eerste plaats 
voor Riet Schafgans-Leo 
Tromp, met een ronde 60%, 
ook voor hun een signaal om 
weer eens uit het dal te krui-
pen? En in de D-lijn een eer-
ste plaats voor Lia Hendrik-
se-Petra de Ruyter, met een 
dikke 60%.
Sluiten wij af met een geval-
letje klaverjas-poker bij de 
Bridgeclub. In de C-lijn bo-
den twee koppels tegen el-
kaar op, en dat eindigde in 
5 klaveren. De tegenpartij 
geloofde dat niet en ‘kraak-
te’ waarop, met poker face, 
de leider nog eens re-kraak-
te. En toen na het bieden de 
kruitdamp was opgetrokken 
moest nog even gespeeld 
worden. Dat viel niet mee: 5 
klaveren geredoubleerd min 
drie. Da’s 1000 voor de te-
genstanders. Zou dat ko-
men omdat veel bridgers te-
genwoordig niet meer weten 
om hoeveel punten het gaat, 
door ‘die kastjes’? Hieronder 
de beste drie van iedere lijn.
A-lijn: 1 Marlene Heijne-Sie-
bren Graafsma 59,72% 2 Arie 
van der Eng-Mart Rietjens 
59,38% 3 Henny Kaandorp-
Ans Verheijde 54,86%
B-lijn: 1 Lea van Domme-
len-Nel Weber 62,50% 2 Wim 
Hoogeboom-Nico Molenaar 
58,33% 3 Jan Sinemus-Wim 
Weber 54,17%
C-lijn: 1 Riet Schafgans-Leo 
Tromp 60,00% 2 Elly Stuijt-
Aad Stuijt 59,17% 3 Annie 
Bleeker-Ina Woerden 54,17%
D-lijn: 1 Lia Hendrikse-Pe-
tra de Ruyter 60,83% 2 Al-
ma Wiersma-Marjan van der 
Peet 60,00% 3 Ans Andringa-
Ria de Wildt 58,33% 
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Uitgeest - De laatste twee 
maanden van dit jaar zijn de 
kleurrijke werken van Wouter 
de Kievit te bewonderen bij 
Boekhandel Schuyt.
De Haarlemmer Wouter de 
Kievit is gespecialiseerd in de 
aquareltechniek waarmee hij 
landschappen, portretten en 
stadsgezichten sfeervol uit-
beeldt.

De vloeiende en schilder-
achtige eigenschappen van 
de aquareltechniek geven de 
mogelijkheid om van het ge-
kozen onderwerp een poëti-
sche of juist realistische kant 
te benadrukken. 
De mate waarin kleur uit-
drukking geeft aan de werke-
lijkheid is een van de belang-
rijkste aspecten die voortdu-
rend onderzocht wordt in zijn 
werk. 
De natuur is een bijzonde-
re bron van licht, kleur en 
vorm, die kan uitdagen om 
een moment vast te leggen, 
maar ook ontroering te weeg 
kan brengen en deze reactie 
speelt een grote rol bij crea-

tief werk. Het schilderen be-
gint met inleving, herken-
ning, en verbazing.
Impressies, momenten zijn 
vluchtig en ongrijpbaar. De 
werkelijkheid staat niet stil, 
vandaar dat geprobeerd is 
om vaak met een snelle te-
kenachtige schildertechniek 
een sfeer te treffen.  
Voortdurend keuzes maken, 
combineren tot een samen-
hangend geheel, het orkest 
van kleur en licht dirigeren, 
schilderen is voor Wouter een 
uitdagende activiteit.

Wouter volgde zijn oplei-
ding aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten in Arn-
hem en de Koninklijke Aca-
demie voor Beeldende Kunst 
Den Haag. Maar eigenlijk 
zijn het de jarenlange oefe-
ning en enorm veel prakti-
sche ervaring die de belang-
rijkste bijdrage leverden aan 
zijn ontwikkeling. Hij was van 
1978 tot 2015 docent kunst-
geschiedenis en tekenen op 
het Lyceum Sancta Maria in 
Haarlem. 

Open podium in De Zwaan
Uitgeest - Tijdens het maan-
delijkse akoestische Open 
Podium op zaterdag  18 no-
vember in de Zwaan valt er 
weer heel veel te genieten. 

Op het podium staan: 
- Mirjam Fränzel en Mark Kir-
kenier: zang en piano.
- Bart van Beveren en ande-
ren: Ierse folk, zang met gi-

taar, viool en accordeon
- Otto Cepella: Fingerstyle gi-
taar in de stijl van o.a. Tommy 
Emmanuel
- Marieke Beerthuis, John 
Rozing, Gert-Jan Kaper en 
Lex van Amsterdam: o.a.   
Nederlandstalige liedjes met 
zang, gitaar, contrabas, do-
bro en mandoline.
- No Pasa Nada (foto): een 
duo uit Castricum met eigen 
liedjes, zang en gitaar.
- Lydia Mentink: nederlands-
talig repertoire met zang en 
gitaar.

De zaal is open vanaf 20.15 
uur, de optredens beginnen 
om 20.30 uur. De toegang 
is natuurlijk ook dit seizoen 
weer gratis!
Meer informatie over het po-
pulaire open podium is te 
vinden op www.dezwaancul-
tureel.nl

Uitgeest - De Carols Singers 
komen vrijdag 15 december 
optreden tijdens de kerstvie-
ring van de S.U.S.. Dat wordt 
zeker een gezellige kerstmid-
dag. 
In de pauze wordt u verwend 
met heerlijke glühwein of 
warme chocolademelk met 
slagroom en kerstbrood met 
roomboter.
Vrijdag 15 december van 
14.00 tot 16.00 uur. Zaal open 
13.45 uur. 
Kosten 3 euro. Opgeven van 
14 november tot en met 13 
december via 0251–319020 
of via s.u.s@inter.nl.net. Geen 
zaalverkoop.

Kaartverkoop 
kerstviering 

S.U.S.

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen de komende dagen 
gepland:
Woensdag 8 november: 19.00 
uur H. Eucharistieviering in 
de kapel.
Vrijdag 10 november: 19.00 
uur Woord en Communievie-
ring in Geesterheem.  
Zondag 112 november: 09.00 
uur H. Eucharistieviering 
m.m.v. Laus Deo.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte

Uitgeest - Donderdag 23 
november wordt de traditio-
nele Snertparty van de S.U.S. 
gehouden. Er wordt begon-
nen met een glaasje drinken, 
dan stokbrood met kruiden-
boter, roggebrood met spek 
en de overheerlijke erwten-
soep. Een lekker toetje en 
een kopje koffie/thee met 
bonbons na. 
Trouwe deelnemers weten 
dat de Snertparty de moei-
te waard is: een echte tra-
ditie. Neemt u gerust een 
vriend(in) mee. Altijd weer 
een gezellige happening en 
heerlijk smullen. De gast-
vrouwen verwennen u, zodat 
u voldaan en met een goed 
gevulde maag naar huis gaat. 
Donderdag 23 november van 
15.30 – 19.00 uur. Zaal open 
om 15.00 uur. Kaartverkoop 
mogelijk tot en met 17 no-
vember via 0251–319020 of 
s.u.s@inter.nl.net. Kosten 8 
euro.

Snertparty

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 
12 november plaats in de 
kerk op het Dielofslaantje 
in Akersloot, aanvang 10.00 
uur. Voorganger is de heer 
H. Mak.

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Uitgeest -Zaterdag 11 no-
vember is er weer een oud 
papier inzameling bij de Mo-
lenhoek in Uitgeest. De inza-
meling is van 09:30 uur tot 
11:30 uur.

Oud papier
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FC Uitgeest: vorstelijke overwinning
Uitgeest - Zie haar lopen, 
de zwart-witte koe die als 
een koningin over de denk-
beeldig aangebrachte vak-
ken op het hoofdveld van FC 
Uitgeest schrijdt, een scha-
re nieuwsgierige volgelingen 
achter zich, wachtend tot dat 
ene verlossende moment na-
melijk het deponeren van de 
vlaai en daarmee iemand ge-
lukkig makend. Het hoort 
bij de loterij “Waar schijt de 
koe?” die op deze zondag 
werd gehouden. Even daar-
voor had op het zelfde veld 
FC Uitgeest nog als een vorst 
geregeerd. Er werd een dik 
verdiende overwinning 4-2 
behaald op FC Hillegom met 
maar één klein smetje na-
melijk twee onnodige tegen-
doelpunten.
FC Uitgeest startte met 
Mark Dijkkamp in de aan-
val als vervanger van de af-
wezige Jorn Brouwer terwijl 
Dennis de Wit op de back-
plaats de voorkeur kreeg bo-
ven Thomas Duijn. Vanaf de 
eerste minuut pakte FC Uit-
geest de zaken voortvarend 
aan. De bewegelijke aanval-
lers van FC Uitgeest met de 
snelle Margel Muzo en spits 
Mike Adrichem waren een 
voortdurende plaag voor de 
verdediging van FC Hillegom. 
De dadendrang van de thuis-
club leidde al in de 6e minuut 
tot een schot op de paal van 
Margel Murzo. Vier minuten 

Ergens in het vorige voet-
balseizoen besloot Mike 
Adrichem De Kennemers, 
waar hij een verdienstelijke 
reputatie als spits had op-
gebouwd, te verruilen voor 
FC Uitgeest. Daar mag FC 
Uitgeest blij mee zijn want 
hij ontpopt zich steeds 
meer als betrouwbaar aan-
speelpunt en als scorende 
spits. Vandaag wederom 
een mooie goal en onge-
twijfeld zullen er nog veel 
meer gaan volgen. Mike 
gefeliciteerd.
Mike staat hier op de foto 
met pupil van de week Otis 
Busby.

Bakkum en 
Krookspeler

later was het wel raak. In het 
strafschopgebied belandde 
de bal plots voor de voeten 
van Mark Dijkkamp die niet 
aarzelde en raak schoot.1-0. 
FC Uitgeest bleef daar-
na de betere partij. De be-
loning volgde in de 31e mi-
nuut toen een prachtige aan-
val via verschillende schijven 
de bal bij Mike Olgers bracht. 
Zijn afgemeten voorzet werd 
op “Marco van Basten achti-
ge” wijze gecontroleerd door 
Mike Adrichem die met een 
schuiver in de verre hoek te-
kende voor 2-0. De twee-
de helft gaf hetzelfde beeld 
te zien. Een aandringend FC 
Uitgeest en FC Hillegom dat 
alleen maar kon tegenhou-
den. Maar ook dat lukte niet 
lang. Een geweldig mooie 
pass in de 65e minuut van de 
vandaag uitstekend spelende 
Kick Smit bracht de bal bij de 
in de diepte sprintende Mur-
zo die niet faalde. 3-0. In de 
74e minuut was het wederom 
raak. Nu als gevolg van een 
terecht gegeven strafschop 
door de jonge, maar goed lei-
dende, arbiter Tiesinga na-
dat Paul Groen was neerge-
haald. Kick Smit schoot feil-
loos raak.4-0. Dat er vervol-
gens nog twee treffers voor 
FC Hillegom op het score-
bord kwamen was eerder te 
wijten aan slordigheden aan 
de kant van de thuisploeg 
dan de verdienste van het 

zwakke FC Hillegom. Tot twee 
keer aan toe ( 85e en 95e ) 
profiteerde Tebbens. 4-2
Al met al boekte FC Uitgeest 
een majestueuze overwin-
ning die de ploeg van Flori-
an Wolf het vertrouwen moet 
geven om misschien wat ho-
ger te kijken naar boven dan 
bij aanvang van het seizoen 
bedacht was. In de kanti-
ne van FC Uitgeest, waar de 
twee damesvoetbalteams als 
meer dan fantastische gast-
vrouwen fungeerden, was 
het in ieder geval nog lang 
gezellig, want ja, die koe? 
(De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Koning, de 
Wit, Groen, Vrouwe, Hop-
man (75e T.Duijn), Ol-
gers (72e J.Duijn), Smit, 
E.Sinnige, Muzo, Adri-
chem (82e Yeboah), Dijk-
kamp.

FC Uitgeest Vrouwen 1 
boekt belangrijke zege
Uitgeest - De vrouwen van 
FC Uitgeest speelden deze 
wedstrijd met een wedstrijd-
bal gesponsord door kap-
salon In 4 Hair. Een wed-
strijd waar druk op lag. Voor-
afgaand aan de wedstrijd 
staat de tegenstander, Over-
bos sv. VR3, namelijk maar 
één plaats onder Uitgeest. 
Het weer was niet uitnodi-
gend, dus een opdracht aan 
de spelers om de supporters 
die de stortregen wél trot-
seerden een mooie pot te be-
zorgen. 
Anders dan de harde wind, 
hevige regen en een from-
melgoal voor Overbos, ge-
beurde er in de eerste helft 
niet veel noemenswaardigs. 
Uitgeest speelde zeker niet 
slecht, maar ging toch rusten 
met een 0-1 achterstand.
De tweede helft liet Uitgeest 
zien waarom het een plek-
je hoger stond dan de tegen-
stander. Door goed combina-
tiespel kwam Overbos al snel 
in het nauw en waren over-
tredingen nodig om Uitgeest 
af te stoppen. Een vrije trap 
net buiten de 16 schreeuwt 
de naam van Roxanne Korte-
kaas, die eindelijk weer hele 
wedstrijden kan spelen. Vrije 
trappen nemen kan ze nog 
steeds. Ze krulde de bal pre-
cies over de keeper, 1-1. Op 
deze voet ging Uitgeest ver-
der. In de 75e min. gaf Anouk 

de Goede een mooie corner 
panklaar voor Daniëlle Kor-
tekaas, die deze snoeihard 
tegen de touwen schoot, 
2-1. Hierna was de span-
ning volop voelbaar met kan-
sen over en weer. De verlos-
sing en daarmee beslissing 
kwam pas ver in de blessu-
retijd toen Lotte Smit op aan-
geven van de goedspelende 
Tanja Langendijk de 3-1 bin-
nenschoot. 
Weer een mooie teampresta-
tie van Uitgeest die hiermee 
goede zaken doet. Door het 
verliezen van ADO’20 stijgt 
Uitgeest van de derde naar 
de tweede plek. 
Woman of the Match: Bo 
Smit. Niet altijd even zicht-
baar in het veld, maar o zo 
belangrijk. Door haar harde 
werken, mooie baltechniek 
en goede steekpasses heeft 
zij een essentiële bijdrage 
geleverd aan de winst.

Sterk seizoensslot 
Racingteam Edwin Ott
Uitgeest - De twee cou-
reurs van Racingteam Edwin 
Ott motoren hebben in het 
laatste weekend van okto-
ber goed gepresteerd tijdens 
de OWCup finaleraces. Nick 
Vlaar wist zich naar de ne-
gende plaats te rijden in het 
eindklassement terwijl Rob 
Juwett zijn sterkste races ooit 
reed!
Nick heeft met zijn negende 
positie zijn doelstelling voor 
dit jaar behaald; in de top tien 
eindigen. Met veel successen 
maar ook enige tegensla-
gen, hij moest wennen aan 

de nieuwe motor en natuur-
lijk het nieuwe team. Het is 
Nick allebei erg goed beval-
len, en racingteam Edwin Ott 
motoren denkt daar hetzelf-
de over. Nick heeft laten zien 
dat hij weer een stap vooruit 
heeft gemaakt dit jaar.
Voor Rob was dit zijn laat-
ste jaar in de OWCup, hij 
zal komend jaar helaas niet 
meer uitkomen in de Super-
Cup 1000 voor het racingte-
am. In plaats daarvan zal hij 
zich gaan richten op het rij-
den van endurances. (foto: 
Kees Siroo) 

Kindervreugd zoekt 
jeugdig toneeltalent

Uitgeest - De winteractivi-
teiten bij speeltuin Kinder-
vreugd zijn weer begonnen.
Ook het kindertoneel van 
jong talent. Als er kinderen 
zijn die ook eens toneel wil-
len spelen dan ben je van-
af 7 jaar op de woensdag-
avond vanaf half zeven harte-
lijk welkom. Eventueel wordt 
er ook een groep op de don-

derdag gestart. Samen met 
de kinderen wordt er geïm-
proviseerd en gerepeteerd 
voor een mooi toneelstuk. In 
maart wordt het uitgevoerd 
voor wie wil komen kijken. 
Wie ook het avontuur en het 
plezier  van het toneelspelen 
mee wil maken kan zich aan-
melden bij Gerda Pie op  06-
46191683.
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Ophalen restafval
In week 46 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 13 november; wijk 2, dinsdag 14 november; 
wijk 3, woensdag 15 november; wijk 4, donderdag 16 november; 
wijk 5, vrijdag 17 november.

Burgemeester Wendy Verkleij met het diamanten bruidspaar Acquoy-Meijne 
(foto: gemeente Uitgeest).

Op woensdagavond 15 november 2017 vindt in het gemeentehuis van Uit-
geest van 19.30 tot 21.00 uur aan de hand van tekeningen een presenta-
tie plaats van het definitieve ontwerp van de herinrichting van de Meldijk, 
Sluisbuurt en een deel van de Langebuurt. Belangstellenden zijn van harte 
welkom op deze openbare informatie-/inloopavond. Het is mogelijk om tij-
dens de avond vragen te stellen aan de aanwezige deskundigen of achteraf 
per e-mail aan ronaldblokker@debuch.nl
Na een eerste informatieavond op 21 juni 2017 werd een klankbordgroep 
gevormd van veertien personen. Deze groep is vier avonden bijeengeko-
men om de herinrichting zo goed mogelijk vorm te geven. 
De klankbordgroep hield zich met name bezig met: verkeersveiligheid 
(snelheid en ruimte voor voetgangers), sluipverkeer (zwaar verkeer) en par-
keren.

Presentatie definitief ontwerp Meldijk, 
Sluisbuurt en deel Langebuurt

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN        J.P. Mul, 61 jaar

Burgemeester Wendy Verkleij verraste maandag 30 oktober 
2017 het echtpaar Acquoy-Meijne in hun woning aan de Popu-
lierenlaan met een feestboeket. Precies een week daarvoor was 
het zestig jaar geleden dat het echtpaar in Castricum in het hu-
welijk trad.  

Wout Acquoy (nu 86) werd op het Nieuwland in Uitgeest geboren als 
jongste van elf kinderen. Wil Meijne (nu 84) groeide met haar vijf broers 
en zussen op aan de Heereweg in Bakkum, waar haar vader werkte bij 
Duin en Bosch. De vonk sloeg over tijdens een dansavond in café Ro-
zendaal op de Castricummer Dorpsstraat.
De jonggeliefden hadden zeven jaar verkering voordat zij in het huwe-
lijksbootje konden stappen. Dat lange wachten had alles te maken met 
de woningnood in de jaren vijftig. Tijdens de verkering zette hij zich op 
tal van plaatsen in als losse arbeidskracht en zij werkte als hulp in rust-
oord Villa Vogelwater in Egmond-Binnen.
 
Eerste woning: De Wormer
Uiteindelijk vond het aanstaande echtpaar een woning in De Wormer. 
Dat was gunstig voor de afstand naar het werk van de bruidegom, die 
in de Zaanstreek onder meer bij Lassie en Cacao de Zaan emplooi vond. 
Na veertien jaar geduld oefenen kon het inmiddels met een zoon en een 
dochter uitgebreide gezin tot hun geluk via woningruil terug naar Uit-
geest, het geboortedorp van de heer Acquoy. Hij bleef werken in de in-
dustrie in de Zaanstreek en toen de kinderen groter waren werkte zij 
onder meer in Geesterheem, waar zij tot op hoge leeftijd ook vrijwilli-
gerswerk bleef doen. Na zijn pensionering deed de heer Acquoy vele ja-
ren tuinonderhoud bij particulieren en was hij actief in atletiek en voet-
bal. Twee keer per week gaat hij nog biljarten in De Zwaan. Ze hebben 
in veel landen vakantie gevierd, maar ook genoten van fietsen en wan-
delen in het nabije duingebied. 
Het diamanten echtpaar woont inmiddels 46 jaar aan de Populierenlaan. 
Hun zoon woont in Uitgeest, hun dochter in Enschede. Verder genie-
ten ze van twee kleinkinderen. Broers en zussen hebben ze beiden niet 
meer, maar toch werd het diamanten huwelijksfeest in de familiekring 
goed gevierd met een diner in Akersloot. 

Echtpaar Acquoy: diamanten huwelijk

Op zaterdagmorgen 25 november houdt de gemeente Uitgeest van 10.00 
tot 12.00 uur een werksessie over de visie voor het stationsgebied van Uit-
geest. Omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden, gebruikers van 
het station, belangenorganisaties van fietsers en reizigers en raadsleden van 
Uitgeest zijn van harte welkom om actief deel te nemen aan deze sessie. Die 
wordt gehouden in Dorpshuis de Zwaan aan de Middelweg.
Sinds geruime tijd wordt gewerkt aan een visie op het stationsgebied van Uit-
geest. In dat kader is onder meer een knooppuntendag met schouw gehou-
den, een inloopavond en heeft de  gemeenteraad een werkbezoek gebracht 
aan de stationsomgevingen van Hilversum en Alphen aan de Rijn. Gelijktijdig 
werkt de Rijksoverheid aan het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Dit 
programma zorgt ervoor dat het station aangepast wordt. Dit biedt kansen 
om onderdelen van de visie te realiseren, maar vraagt ook om een construc-
tieve, proactieve houding.   
 
Tijdens de werksessie van 25 november is het voor ieder mogelijk om reac-
ties en aanvullingen te geven op de conceptvisie die ter tafel komt, waarbij 
richting wordt gegeven aan de ruimtelijke ontwikkelingen en functies van 
station en directe omgeving.
De werksessie van 25 november is vrij toegankelijk, maar aanmelding vooraf 
wordt in verband met de voorbereidingen en de ruimte zeer op prijs gesteld. 
U kunt zich opgeven tot 22 november via het e-mailadres: peterdicker@de-
buch.nl onder vermelding van: ‘Werksessie stationsgebied’. 

Stationsvisie: 
uitnodiging openbare werksessie

Op vrijdag 24 november zijn de publieksbalies van het gemeentehuis van 
Uitgeest gesloten. Op die dag zijn er werkzaamheden aan de systemen. 
Hierdoor kunnen we geen producten leveren en maar beperkt diensten. 
Het gemeentehuis is telefonisch gewoon bereikbaar tot 12.00 uur.
Ter compensatie is de publieksbalie ook op donderdagmiddag 23 novem-
ber open. De openingstijden op deze donderdag zijn als volgt: 09.00 uur 
tot 12.00 uur, 13.30 uur tot 17.00 uur en 18.30 uur tot 20.00 uur.
Hebt u op vrijdag 24 november vragen, wilt u post afgeven, gevonden of 
verloren voorwerpen doorgeven of beleidsplannen inzien? Dat is dan ge-
woon mogelijk van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt het gemeentehuis ook te-
lefonisch bereiken via 14 0251. Op maandag 27 november zijn de balies 
weer geopend zoals normaal.

Publieksbalies dicht, 
gemeentehuis open: 24 november

Wethouder Antoine Tromp (rechts) en 
gebiedsregisseur Yvonne Groen (niet 
op de foto) overhandigden op don-
derdagmiddag 2 november een bloe-
metje en een traktatie aan Marjolijn 
Noom-Rodenburg en de overige initi-
atiefnemers van een AED voor de om-
geving Busch en Dam in Uitgeest en 
Militaireweg, Busch in Krommenie. 
Het college van Uitgeest onderstreep-
te daarmee zijn waardering voor het 
initiatief van de bewoners om zelf 
zo’n defibrillator aan te schaffen voor 
gebruik in hun woonomgeving. De ge-
meente Uitgeest onderzoekt de moge-
lijkheden om het aantal AED’s in Uit-
geest uit te breiden.

Lof voor AED voor Busch en Dam
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