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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Sinterklaas zondag 19 
november in Uitgeest

Uitgeest - Zondag 19 no-
vember komt Sinterklaas 
weer naar Uitgeest. Om on-
geveer 13.00 uur meert de 
boot met de Sint en zijn Pie-
ten aan in de gemeentehaven 
aan de Meldijk. 
Daarna volgt Sint voorafge-
gaan door de Uitgeester Har-
monie samen met ruiterver-
eniging Sterneo de volgende 
route: Meldijk, Langebuurt, 
Brugmanstraat, Hogeweg, 
Kerkbuurt. 

Bij het Oude Reghthuys zal 
burgemeester Verkleij dan 
om ongeveer 13.45 uur de 
Sint en zijn gevolg welkom 
heten in Uitgeest. 
Vanaf 14.15 uur maken Sint 
en zijn pieten een rit door het 
dorp.
Route: Schevelstraat, Lange-
buurt, Gladiolenpad, Middel-

weg, Beatrixlaan, Bernhard-
straat, dr. Brugmanstraat tot 
Geesterheem. 
Bij Geesterheem wordt de 
stoet ontbonden en gaat de 
Sint de bewoners om onge-
veer 14.30 uur een bezoek 
brengen. 
Hierna stappen Sint en Pie-
ten over in speciaal vervoer. 
Bij droog weer in open au-
to’s, motoren en een brand-
weerauto, anders in gesloten 
voertuigen.
Vervolg: via Langebuurt, Mid-
delweg, naar de Kleis en Wal-
dijk.
Daarna zullen Sint en pieten 
hun welverdiende rust ne-
men.

Deze intocht wordt moge-
lijk gemaakt door de Onder-
nemersvereniging Uitgeest 
(OVU). Uitgeest - Wat is het toch een leuke traditie, Sint Maarten. Al die blije koppies op straat! Het 

was in sommige straten een drukte van jewelste, zaterdag aan het begin van de avond! (fo-
to’s: Ger Bus)

100% ROOMBOTER EN 100% AMANDELSPIJS
ROOMBOTER AMANDELSTAAF
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CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

 DEZE WEEK IN DE KRANT

Zorgt een Candida infectie 
ervoor dat u niet kunt 

afslanken?
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Wij zijn met spoed op 
zoek naar een serieuze

Omgeving: Rozenknop, 215 kranten
Omgeving: Geesterweg, 200 kranten
 IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARTIN
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Verspreiding en bezorgklachten:
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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

Unieke postzegel met het 
Uitgeester Postkantoor 
Uitgeest - Via PostNL, vroe-
ger de PTT, wordt de moge-
lijkheid geboden een ‘per-
soonlijke postzegel’ te ma-
ken. Dit houdt in dat je per 
computer een tekening of 
een foto instuurt en dat de-
ze wordt afgedrukt op een 
postzegel. Zo kun je een ze-
gel naar eigen ontwerp laten 
maken. 

De Vereniging Oud Uitgeest 
heeft het initiatief genomen 
om een Uitgeester postze-
gel in de boekwinkel Schuijt 
aan te bieden. Als afbeel-
ding is een tekening van Jan 
Deckwitz van het oude Post-
kantoor aan de Middelweg 
genomen. Het gebouw ver-
rees in 1906 en had een to-
rentje bovenop de dakvorst. 
In het torentje kwamen uit al-
lerlei richtingen telefoondra-
den bijeen. Beneden in het 
gebouw werden vroeger door 
een telefoniste de gewens-
te verbindingen tot stand ge-
bracht. Het Postkantoor func-
tioneerde tot 1987. In 1993 
was het omgetoverd tot een 
pand met vier appartemen-
ten. Het grappige torentje is 

jammer genoeg niet terugge-
komen.

In boekwinkel Schuijt is de 
zegel nu per tien stuks te 
koop voor 11 euro. 
Voor verzamelaars van plaat-
selijke curiosa is zo’n serie 
beslist aantrekkelijk. Voor an-
deren is zo’n velletje geschikt 
als surprise op verjaardagen 
en straks met Sinterklaas. De 
zegels zijn om te bewaren of 
om te gebruiken op een brief 
of ansichtkaart. Het is dan 
prettig dat het postkantoor 
tegenwoordig in de boekwin-
kel is ondergebracht.Vereniging Oud Uitgeest 

 

 
 

Unieke Uitgeester postzegel 
een vel van 10 stuks 

€ 11,00 
 

eenmalige aanbieding 

Geslaagde bedankactie 
Social Brokers Uitgeest
Uitgeest - Positiviteit en we-
derzijds respect zijn essenti-
ele fundamenten in het ver-
sterken van de sociale basis. 
Daarom organiseerde So-
cial Brokers Uitgeest  tijdens 
de week van respect op za-
terdag 11 november een be-
dankactie om alle mensen 
die nu al klaar staan voor an-
deren én de lokale jeugd te 
bedanken.
Voorbijgangers werden be-
dankt met een gezond appel-
tje of een lekker plakje cake. 
Op deze manier tonen we ons 
respect voor deze mensen en 
stimuleren we hen dat res-
pect voor personen, die be-
langrijk zijn voor anderen, te 
uiten. Dat is niet alleen aan-
toonbaar effectief, maar bo-
venal een erg leuke manier 

om vele mensen te spreken 
die het vangnet vormen voor 
‘onze’ (jonge) inwoners.
Ondanks het koude en re-
genachtige weer stond het 
Social Brokers team aan de 
Prinses Beatrixlaan in Uit-
geest. De vraag: ‘mag ik u 
bedanken’ zorgde voor veel 
verraste gezichten bij voor-
bijgangers. ‘Wat fi jn dat jul-
lie hier staan om mensen te 
bedanken en bewust te ma-
ken. Voor elkaar zorgen hoort 
iets vanzelfsprekends te zijn, 
maar gebeurt helaas nog te 
weinig.” 
Benieuwd naar Social Bro-
kers Uitgeest? Kijk dan eens 
op de Facebookpagina ‘So-
cial Brokers Uitgeest’ of stuur 
een email naar dennis@soci-
albrokers.nl.

Buitendeurcollecte
Uitgeest - In het week-
end van 18 en 19 november 
vindt in Nederland de jaar-
lijkse landelijke Jongerencol-
lecte plaats. Ook na de dien-
sten in de Onze Lieve Vrou-
we Geboorte Uitgeest wordt 
hiervoor gecollecteerd. De 
opbrengst van deze collecte 
wordt gebruikt voor de orga-
nisatie van landelijke jonge-
renprojecten én voor het jon-
gerenwerk in het bisdom.
Paus Franciscus heeft door 
het aankondigen van de Sy-
node over jongeren, het ge-
loof en de onderscheiding 

van de roeping het jongeren-
werk wereldwijd extra onder 
de aandacht gebracht. Het is 
belangrijk werk en de afge-
lopen jaren is er in het bis-
dom gewerkt aan mooie ac-
tiviteiten en reizen zoals de 
wereldjongerendagenreizen 
en de bisdombedevaart naar 
Rome.

Veel jongeren geven aan na 
zo’n reis een nieuw beeld 
te hebben gekregen van de 
Kerk, hun geloof te hebben 
verdiept en nieuwe vrienden 
te hebben gemaakt.

Sinterklaasvoorstelling 
in Lees Lokaal Uitgeest
Uitgeest - Na het succes 
van “In de dromenschijn” op 
14 oktober heeft Lees Lokaal 
ook de allernieuwste voor-
stelling van Theater Poppe-
kus in huis weten te halen. 
Op woensdag 29 novem-
ber, slechts een week voor 
Pakjesavond, komt dit unie-
ke poppentheater met “Sint 
en de pakjes uit zee” niet 1, 
maar misschien wel 2 keer 
naar Lees Lokaal.
Sint zit heerlijk te vissen in 
zijn bootje op zee. Nog even 
lekker ontspannen voor de 
drukke tijden die komen 
gaan. Als hij beet heeft, haalt 
hij een oude schoen om-
hoog…… Maar het is een 
héél bijzondere schoen! Dit is 

het begin van een vrolijk on-
derwater-avontuur met Sin-
terklaas en juffrouw Krab. 
Eens een héél ander Sinter-
klaasverhaal!
De voorstelling begint om 
14:30 uur. Bij voldoende be-
langstelling komt er ook een 
tweede voorstelling, maar 
wacht niet te lang met je aan 
te melden want ook nu geldt: 
vol = vol. Je kunt je aanmel-
den in Lees Lokaal zelf of via 
een mailtje naar info@lees-
lokaal-uitgeest.nl. De voor-
stelling is voor kinderen in 
de leeftijd van 4 tot 8 jaar en 
duurt ongeveer 40 minuten.
Papa of mama, oma of opa 
mag vanzelfsprekend ook 
meekomen. 

Vrouwen van Nu
Uitgeest - Vrouwen van Nu 
in Uitgeest heeft voor don-
derdag 16 november de heer 
Dirk Plugboer uitgenodigd 
om over de schaats en win-
terspelen te vertellen.
Het zal een vrolijke avond 
worden met schaatsen van 
heel vroeger tot nu en de ve-

le mogelijkheden op het ijs.
De bijeenkomst is in de 
Zwaan, Middelweg 5 in Uit-
geest. De inloop is vanaf 
19.30 uur en 20.00 uur is de 
aanvang van de avond.
Ook niet-leden zijn welkom, 
zij betalen 5 euro voor entree, 
koffi e of thee.
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Het veelzijdige aanbod 
van Bike Action Alkmaar
Regio - Bijna twee jaar na de 
verhuizing van de winkel naar 
de Korte Vondelstraat 8 vin-
den steeds meer klanten hun 
weg naar Bike Action Alk-
maar. Een moderne fietsspe-
ciaalzaak met gepassioneer-
de fietsliefhebbers in een rui-
me winkel  met de topmerken 
Specialized en Cannondale in 
het assortiment. 

Naast een brede collectie e-
bikes, mountainbikes, race-
fietsen en kinderfietsen kun-
nen de klanten terecht voor 
een vakkundig advies voor 
voeding, onderdelen en ac-
cessoires. Met de merken 
Assos, Etxe Ondo, Speciali-
zed, Cannondale, Sugoi en 
Endura is er voor elke prijs-
klasse mooie fietskleding. Er 
is een speciale ‘ladiescorner’ 
ingericht.
In de werkplaats voorzien 
van de modernste technie-
ken kunnen de klanten de re-
paraties uit laten voeren; van 
een eenvoudige bandenre-

paratie voor de opoefiets, het 
repareren van de e-bike tot 
het maatgericht opbouwen 
van het race of mountain-
bikeframe, Bike Action Alk-
maar heeft voldoende kennis 
en expertise in huis om deze 
werkzaamheden naar beho-
ren te verrichten. In een spe-
ciale bikefitting-ruimte kan 
de klant de fiets op de ideale 
zithouding wordt afgestemd. 
Tijdens een twee uur du-
rende sessie  wordt er naast 
een complete lichaamsanaly-
se gemaakt ook een dusda-
nige fietsafstelling gecreëerd 
om de krachtsoverbrenging 
te verbeteren, de zitpositie te 
perfectioneren om zo blessu-
res te voorkomen.
Nieuw bij Bike Action is de 
inzet van het Retul-systeem, 
waarmee met een 3D came-
ra en plakkers op de cruci-
ale punten van het lichaam 
pkan worden gekeken naar 
wijzigingen in de fietsposi-
tie. Wanneer er details aan de 
fiets moeten worden veran-

derd, zoals stuurbreedte, een 
kortere stuurpen, een bre-
der zadel, andere inlegzolen 
of een wijziging in de zadel-
hoogte, kunnen deze exact 
gevolgd worden door de za-
delhoogte. Het team weet uit 
ervaring dat heel veel men-
sen baat hebben gehad bij 
deze meting. Voor de mensen 
die nog meer uit hun fiets-
trainingen willen halen biedt 
Bike Action ook de mogelijk-
heid tot het ondergaan van 
een inspanningstest, waar-
bij niet alleen de hartslagzo-
nes worden bepaald, maar 
ook het omslagpunt, het vet-
percentage en het maxima-
le wattage. Aan de hand van 
deze gegevens kan er in sa-
menspraak een trainings-
schema worden geschreven 
om de persoonlijke doelstel-
lingen te behalen.
Ook biedt Bike Action in sa-
menwerking met Bike Sports 
Trainingen fietsreizen voor 
de mountainbikers en race-
fietsers aan en geeft het cur-
sussen voor de beginnen-
de en de gevorderde fietsers. 
De cursussen vinden meest-
al plaats op de wegen rond 
Alkmaar of het PWN gebied 
rond Castricum of Bergen.

Walk-in concerten; 
muziek in de huiskamer
Akersloot - Met een aantal 
muzikanten lekker optreden 
in de eigen huiskamer, keu-
ken, schuur of garage op een 
zondagmiddag in november. 
Dit jaar voor de zesde keer 
en wel op 26 november. Er 
hebben zich vijftien band-
jes aangemeld en zij spe-
len vier sets van ieder der-
tig minuten. De aanvangstij-
den zijn 13.30, 14.30, 15.30 
en 16.30 uur.  Traditiegetrouw 
wordt de middag afgesloten 
in de Storey Club, waar ieder-
een kan nagenieten met nog 
meer muziek, gespeeld door 
de band Fabric. Deze zesde 
editie wordt door alle deel-
nemende muzikanten opge-
dragen aan de overleden op-
richters van het eerste uur: 
Jeckes van Baar en Gerard 
Struijf.
Tha Bonerz laat hun rock-
covers horen aan de Julia-
naweg 12 en de Bikkels bij 
Henk Levering in de schuur 
op de Julianaweg 45. Nevert-
heless speelt op de Veldbloe-
menlaan 8. Jenny Sings op 
de Buurtweg 41 en Hansie 
Hansie op de Hoocamp 120. 
HetMagGeenNaamHebben 
speelt op de Koningsweg 42, 
The Magic Strings op de Ko-
ningsweg 17, Woodkees op 

de Koningsweg 30 en Hun-
kemänne op de Koningsweg 
11r. The Visitors is te horen 
op de Waterzijde 1a en roc-
ken als vanouds kan bij Left 
Behind aan het Wilhelmin-
aplein 2. Indahouse speelt op 
de Boschweg 7. Jus Live Mu-
sic op de Veldbloemenlaan 
1 en nieuwkomers Vapour 
Trails, duo Aak en Petra spe-
len op de Meerweg 2, Rock-
skin tot slot is te horen op de 
Startingerweg 30. Vanaf 17.30 
uur zal Fabric de muzikale af-
sluiting verzorgen in de Sto-
rey Club aan het Wilhelmin-
aplein.

Juf Ylona duikt in zee
Limmen   ,,Het begon tijdens 
een training bij het NTI NLP 
instituut in Limmen. Mijn me-
decursisten gingen voor de 
training de zee in, een fris-
se duik, een goed begin van 
de dag. Ik was nieuwsgierig 
naar deze ervaring en ging 
met hen mee.” Aan het woord 
is Ylona van der Stel die zich 
inzet voor KiKa die geld in-
zamelt voor meer onderzoek 
naar kinderkanker. ,,In juni 
fiets ik voor de tweede keer 
duizend km in Noord Italië. Ik 
doe mee met een zesdaag-
se fietstocht, Giro di KiKa. Als 
leerkracht bij basisschool Het 
Kleurenorkest werk ik dage-
lijks met kinderen. Een kind 
hoort te spelen, een kind 

hoort niet ziek te zijn. Voor-
uitlopend hierop duik ik op 
18 november weer de zee in, 
met zoveel mogelijk mensen. 
Voor KiKa, voor de glimlach 
van een kind. We verzamelen 
om 9.00 uur bij Club Zand op 
het strand in Castricum, waar 
Bouke de Boer, trainer van 
het NTINLP-instituut, met de 
hele groep ademhalingsoefe-
ningen doet. Daarna de zee 
in, voor KiKa!” Meezwemmen 
of met een handdoek op het 
strand staan om anderen te 
helpen? Iedereen is welkom. 
Er staat een collectebus, zo-
dat iedereen een vrijwillige 
bijdrage kan doen. Kijk ook 
op https://www.girodikika.nl/
ylona-van-der-stel.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
C’est La Vie

vrijdag 16.00 & 21.15 uur
zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur
Suburbicon

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 16.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Murder on the Orient  Express
zaterdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur
dinsdag 14.00 uur
Oude Liefde

vrijdag 16.00 uur  zaterdag 18.45 uur
 zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur 

Loving Vincent
vrijdag 18.45 uur 
Weg van jou

zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur

woensdag 15.00 uur
Sinterklaas & Het gouden hoefijzer

zondag 13.30 uur
Kapitein onderbroek - 3D

zaterdag 13.30 uur  woensdag 15.00 uur
Dummie de Mummie 3

zaterdag 13.30 uur  zondag 11.00 uur
Dikkertje Dap 

Programma 16 nov t/m 22 nov 2017

C’est la vie!
Max runt al dertig jaar een 
cateringbedrijf en heeft zo-
doende honderden feesten 
en partijen georganiseerd. 
Zo ook de bruiloft van Pier-
re en Helena, die trouwen in 
een prachtig 17e-eeuws kas-
teel. Max heeft een heel team 
van bedienden, koks en af-
wassers samengesteld, het 
koppel geadviseerd over een 
fotograaf, de band gereser-

veerd, de bloemen geregeld. 
Met andere woorden: al-
le ingrediënten om het feest 
tot een succes te maken zijn 
aanwezig. Tot een paar on-
fortuinlijke tegenslagen roet 
in het eten gooien en elk 
moment van geluk in chaos 
overgaat. Lukt het Max’ team 
datgene te doen waar ze al-
lemaal goed in zijn: het geven 
van een waanzinnig feest?

Welkom in Suburbicon: een 
Amerikaans voorstadje met 
prachtige huizen, smetteloze 
tuintjes en keurige gezinnen. 
Vader Gardner Lodge en zijn 
vrouw Rose wonen hier met 
hun tienjarige zoontje Nic-
ky. Wanneer ze op een dag 
te maken krijgen met een ge-
welddadige overval, blijkt dit 
modelgezin een groot ge-

Suburbicon heim te verbergen. Chanta-
ge, verraad en wraak nemen 
al snel de overhand in Subur-
bicon. Tot wat zijn modelbur-
gers in staat wanneer ze in 
het nauw worden gedreven? 
Suburbicon is het even hila-
rische als absurde antwoord. 
Gevierd acteur en regisseur 
George Clooney neemt op-
nieuw plaats in de regiestoel 
voor deze ingenieuze thril-
ler met een scenario van de 
broers Joel en Ethan Coen. 





15 november 20176

 

16 NOVEMBER

Lezing ‘Zuid-Hollandse gra-
ven in Noord-Holland’ van 
Kees Nieuwenhuijsen in Huis 
van Hilde in Castricum, aan-
vang 20.00 uur.

Terror – Jeroen Spitzenberger, 
Johanna ter Steege en Clairy 
Polak in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. Info: www.theater-
devest.nl. Foto: corbino.

Concert Paceshifters in Victo-
rie Alkmaar vanaf 19.30 uur. 
Support: Rhinorino en het 
PopTrash dj-team verzorgt de 
afterparty.

Amsterdam Klezmer Band 
met Septacost. Multimediaal 
muziektheater over het ver-
drijven van eenzaamheid in 
Kennemertheater Beverwijk 
om 20.15 uur.

Lezing. Filosoof, trainer en 
schrijver Saskia van der Werff 
verzorgt een lezing over hu-
mor in de filosofie. In de bibli-
otheek in Castricum. Aanvang 
20.00 uur. 

Bijeenkomst Vrouwen van 
Nu Uitgeest in De Zwaan, 
20.00 uur. Dirk Plugboer ver-
telt over schaatsen, vroeger 
en nu.

17 NOVEMBER

Trijntje Oosterhuis zingt in 
Kennemertheater Beverwijk 
om 20.15 uur.

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

Voorstelling Enkeltje Mars 
om 19.30 uur De Vest Alkmaar 
te zien voor iedereen vanaf 
acht jaar.

Winterfair bij Anastasia van 
11.00 tot 17.00 uur op de Dus-
seldorperweg 97 in Limmen. 
Ook op 18 en 19 november.

Theater van Patrick Neder-
koorn met Het komt nu wel 
heel dichtbij om 20.30 uur in 
Kennemertheater Beverwijk.      

Future Breaks drum & bass 
feest, met de focus op alle 
sub-genres in de drum & bass 
wereld. In Victorie in Alkmaar 
om 23.30 uur.

Dolf Jansen & Louise Kort-
hals met Omdat we het waard 
zijn in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. Foto: Alek.

18 NOVEMBER

Punk en rock van Bhava en 
Random Insanity in De Bakke-
rij in Castricum. Zaal open om 
21.00 uur.

Ecstatic Dance in De Vest in 
Alkmaar, 19.30 uur.

Zanger Lucas Hamming 

staat vanaf 20.30 uur op het 
podium van Victorie Alkmaar. 
Het Silent discofestival begint 
om 22.00 uur.

The Originals met Eindejaars 
Songference. Maak de sound-
track van het jaar met vijf mu-
zikale alleskunners in Ken-
nemertheater Beverwijk om 
20.15 uur.

Intocht Sinterklaas vanaf 
13.30 uur bij Geesterduin in 
Castricum. Om 14.00 uur start 
optocht en 15.00 uur en 16.30 
uur feest in de Pancratiuskerk.

Tina, de Musical (8+) in De 
Vest in Alkmaar om 19.30 uur. 
Foto: Andy Doornhein.

Jan Rot, Seks & Drugs & Rot 
& Roll, de jaren 80 heen en te-
rug in theater de Beun in Hei-
loo, aanvang 20.15 uur.

Open Podium in de Zwaan in 
Uitgeest met onder andere No 
Pasa Nada, 20.30 uur.

Orkater/De Nieuwkomers – 
Sir Duke De Blackout van ‘77 
in De Vest in Alkmaar, 20.30 
uur. Foto: Mounir Raji.

▲

Lezing vogels en meer in 
Roemenië door Johan Bos in 
De Hoep in Bakkum om 14.00 
uur. Foto: Johan Bos.

Expositie klei-objecten in de 
winkel van Bakkerij Bak’m, op 
het landgoed Bosch en Duin 
naast de Oude Keuken. De 
objecten zijn gemaakt door 
Rineke Gronert. Een gedeelte 
van de opbrengst van de ver-
koop van de objecten is be-
stemd voor de projecten in 
Nepal. Van 14.00 tot 17.00 uur.

19 NOVEMBER

Concert Verrukkelijke wee-
moed met Marijke Groenen-
daal, Jacob Engel en Paul Ka-
iser om 11.30 uur in De Cirkel 
Heemskerk. 

Concert Alkmaars Symfo-
nieorkest in de Vrijheidskerk, 
Hobbemalaan 2a in Alkmaar 
om 15.00 uur.

Han Bennink & The Quar-
tet-NL spelen in Kranenburgh 
in Bergen. Kranenburgh viert 
momenteel zijn 75e verjaar-
dag met een solotentoonstel-
ling. Aanvang 15.00 uur.

Jazzsession. Vanaf 16.00 uur 
zingt Erna van Es bij de Jazz 
Session Club in Vredeburg. Zij 
laat zich begeleiden door zes 
musici.

Intocht Sinterklaas om 11.45 
uur in de haven Akersloot. Na 
een rondtoer is het feest in 
de kerk. Sinterklaas komt aan 
op ’t Stet in Limmen om 13.45 
uur. Ook daar volgt na een 
rondtoer door het dorp een 
feest in de kerk. Om 13.00 uur 
komt hij aan met de boot in de 
Gemeentehaven in Uitgeest.

Korren met IVN in Bergen 
aan Zee. Start om 10.00 uur 
vanuit het IVN gebouw Par-
nassia.

De Limmer Plankeniers 
spelen de klucht Hotel te 

koop. Om 14.00 uur in De Bur-
gerij Limmen.

IVN-wandeling in Heilooër 
Bos start om 10.00 uur bij de 
Kattenberg aan de Kennemer-
straatweg in Heiloo.

Koffieconcert van violiste 
Una Stanic en pianiste Somi 
Kimin in De Vest in Alkmaar, 
12.00 uur. Foto: studio-dizni-
lend.

Tina, de Musical (8+) in De 
Vest in Alkmaar, 14.30 uur.

21NOVEMBER

Literaire ontmoeting met 
Onno Blom, biograaf van Jan 
Wolkers, in het Kennemer 
Theater in Beverwijk om 20.00 
uur. Foto: Elinoor Veldman.

Toneelvoorstelling De Ver-
leiders/Stem Kwijt in De 
Vest in Alkmaar, ook dinsdag 
20,15 uur.

De Verhalengroep heeft im-
ker Piet Kuijs uit Limmen uit-
genodigd om over bijen te 
vertellen vanaf 10.00 uur in 
Dorpshuis De Kern in Castri-
cum.

22 NOVEMBER

Groot Castricums Dictee 
om 19.30 uur in de foyer van 
Geesterhage. Aanmelden bij 
de bibliotheek.

Voorstelling Dimitri Verhulst 
& Corrie van Binsbergen en 
band met Godverdomse Da-
gen op een Godverdomse Bol 
in De Vest Alkmaar om 20.30 
uur.

5 november 20170
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Handen voor Tanden naar Nepal
Castricum/Uitgeest - Voor 
de vierde keer staat eind no-
vember een team van tand-
artsen, mondhygiënistes 
en assistentes van Stich-
ting Handen voor Tanden op 
Schiphol om naar Nepal te 
vliegen. Tandarts Geertje van 
den Aardweg van Groeps-
praktijk Castricum wilde al-
tijd al iets doen voor de me-
demens en dan het liefst bin-
nen haar vakgebied. Dat idee 
werd uitgewerkt samen met 
Marleen de Wolf, mondhygi-
eniste in Bloemendaal en zo 
ontstond in 2010 bovenge-
noemde stichting.
De plek waar deze keer ge-
werkt wordt is bekend en de 
dochter van Geertje is voor-
uit gereisd om alvast voorbe-
reidend werk te verrichten. 
De bevolking op het plat-
teland heeft nog nooit een 
tandarts bezocht, ze hebben 
geen geld en moeten te ver 
reizen naar een tandarts in 
Katmandu. Uitgeestse Leo-

noor Koning, assistente, weet 
na drie keer al aardig wat 
haar te wachten staat. ,,Als 
wij aankomen moet een klas-
lokaal ingericht worden als 
praktijkruimte. Eerst wordt 
alles grondig schoonge-
maakt, want het is daar vies 
en stoffi g. Dan wordt de in-
deling gemaakt zoals behan-
delruimte en wachtruimte, er 
komen stoelen voor wach-
tenden, behandelbanken en 
instrumentarium wordt neer-
gelegd.” Dan lachend: ,,On-
gelofelijk, maar binnen een 
uur staat alles.” Er is geen 
stroom dus met sterilisatie 
van apparatuur is het impro-
viseren. De mensen komen 
van ver en wachten uren tot 
zij geholpen worden. Na een 
grove intake wordt gekeken 
waar men last van heeft. Bo-
ren of vullen is niet aan de 
orde, maar verdoven en trek-
ken wel. Toch is behandeling 
niet de voornaamste doel-
stelling. Aan healthworkers, 

lokale verpleegkundigen, wil 
de stichting zoveel moge-
lijk kennis overdragen. Geer-
tje: ,,Kennis over pijnbestrij-
ding door middel van trek-
ken van tanden en kiezen, 
preventielessen, gebruik van 
instrumentarium, diagnosti-
ceren en indicatie eerste lijn. 
Ook hebben wij gemerkt dat 
leerkrachten een cruciale rol 
spelen door iedere ochtend 
samen met de kinderen tan-
den te poetsen. Een slecht 
gebit heeft effect op de alge-
hele gezondheid, dus voor-
lichting is hard nodig.” Op ta-
fel in de praktijk liggen ge-
sponsorde witte T-shirts voor 
het Dental-team en blauwe 
shirts voor vrijwilligers, zo-
als de vertalers, helpers en 
schoonmakers. Geertje: ,,Dat 
zij een andere kleur dragen 
is makkelijk. Tijdens je werk 
zie je in je ooghoek direct wie 
je om hulp kunt vragen.” Dat 
het totaal anders gaat dan 
hier wordt duidelijk als Geer-

tje vertelt: ,,Een oud, krom 
mannetje nam plaats op de 
behandelbank. Maar door 
zijn kromming kon ik er niet 
bij, toen ben ik maar naast 
hem gaan liggen om te be-
handelen.” Het geld dat no-
dig is komt van sponsoren. 
Wel wil het team benadruk-
ken dat zij de reis zelf bekos-
tigen en vakantiedagen op-
nemen. 
Geertje: ,,Het zijn pittige we-
ken, je staat lang, werkt zon-
der verlichting en communi-
ceert via een tolk. Dat is li-
chamelijk behoorlijk zwaar. 

Maar dit prachtige werk 
geeft zóveel voldoening. We 
gaan steeds effi ciënter wer-
ken, het enthousiasme wordt 
alleen maar groter en het ge-
voel dieper. Ik zie ons dit werk 
nog heel veel jaren doen.” 
Enthousiast gewor-
den? Rekeningnummer: 
NL93INGB0004887146 t.n.v. 
Stichting Handen voor Tan-
den. ANBI 822339171. Op de 
foto v.l.n.r.: Jacqueline Hee-
re, Geertje van den Aardweg, 
Helen van Prooijen en Leo-
noor Koning. Tekst: Monique 
Teeling.

Veilige bomen
Regio - Naast schone natuur 
is de veiligheid voor de circa 
zeven miljoen bezoekers per 
jaar een belangrijk uitgangs-
punt in het beheer van PWN. 

PWN voert continu boomvei-
ligheidsonderzoeken uit om 
onnodige risico¹s in het duin 
te vermijden. In 2017 zijn al-
le bomen langs de verhar-
de wegen en parkeerplaat-
sen onderzocht. Bomen die 
niet door de keuring zijn ge-
komen zijn gemerkt met een 
oranje merkteken en worden 
voor 20 december gekapt.

Het veilig houden van de 
wandel- en fi etsroutes in het 
duin heeft in 80% van de ge-
vallen geen grote gevolgen 
voor de beleving vanaf de 
weg. In de meeste gevallen 
komt de tweede rij bomen 
meer in het zicht te staan en 
zullen jonge bomen de vrij-
gekomen plaatsen innemen. 
De methode die PWN ge-
bruikt voor de onderzoeken 
heet ‘Visual Tree Assessment’ 
(VTA). 
Bomen worden gecontro-
leerd op de aanwezigheid 
van schimmels, dode tak-
ken, holtes en rot. Dood hout 
aan zogenoemde ‘toekomst-
bomen’ wordt weggezaagd 
door hoogwerkers. Afhanke-
lijk van de locatie worden do-
de bomen langs de weg om-
geduwd zodat ze niet óp de 
weg kunnen vallen. Bomen 
die een gevaar vormen voor 
de veiligheid worden gekapt 
en verwijderd uit het duin.

900 leerlingen nemen 
kijkje bij Clusius College
Castricum - De afgelopen 
twee weken bezochten ruim 
negenhonderd leerlingen 
uit groepen 8 uit de omge-
ving van Castricum het Clusi-
us College Castricum. Dit om 
een beeld te vormen wat de-
ze school te bieden heeft.
Want behalve dat het Clusi-
us goed onderwijs geeft, drie 
keer excellente school op rij, 
heeft het Clusius een groen 
profi el en dat houdt in dat er 

vakken worden aangeboden 
die de leerlingen veel leren 
over onder andere planten-
teelt, dierverzorging, groen-
voorziening, gezonde voe-
ding en duurzaamheid. Elk  
vak presenteerde zich met 
een kleine opdracht. Voor de-
gene die nog eens een keer 
willen kijken, maar nu met 
ouders zijn er eind januari 
weer voorlichtingsdagen op 
school.

Veldnamen in Over Die
Akersloot - Kees Druijven 
verzorgt op dinsdag 28 no-
vember in de bibliotheek in 
Akersloot  een lezing over 
veldnamen in Over Die. De 
polder ‘Over Die’ lag voor-
heen in de banne Limmen, 
maar ligt sinds 1986 in de ge-
meente Akersloot. Alle per-
celen in deze polder droegen 
in het verleden een naam. 
Veel van deze curieuze na-
men zijn bewaard gebleven 
maar voor huidige begrippen 
vaak onverklaarbaar en voor 
meerdere uitleg vatbaar.
De naam van een stuk land 
was niet zomaar uit de lucht 
gegrepen. Het aanzicht be-
paalde de naam: hoog of 
laag, nat of droog en ook de 

grootte speelde een rol. Na-
men waren belangrijk voor 
de eigenaren bij de koop/
verkoop van land wegens 
herkenbaarheid, totdat het 
kadaster in 1832 de namen 
overbodig maakte door de 
percelen van een sectienum-
mer te voorzien. Kees Druij-
ven heeft onderzoek gedaan 
naar deze namen en zal hier 
uitgebreid over vertellen, bij-
gestaan door Michel Welgra-
ven. 
Deze lezing is georganiseerd 
in samenwerking met de 
Historische Vereniging Oud 
Akersloot. Aanvang 20.00 
uur, aanmelden kan op www.
bibliotheekkennemerwaard.
nl.

Erasmus: Een beetje dwaas?
Castricum - ‘Niets is dwa-
zer dan wijs te zijn op het 
verkeerde moment’. In zijn 
boek Lof der Zotheid be-
schrijft Erasmus op een sati-
rische manier de dwaasheid 
van de mens. Filosoof, trainer 
en schrijver Saskia van der 
Werff verzorgt op donderdag 

16 november een lezing over 
humor in de fi losofi e. Dat 
doet zij in de bibliotheek in 
Castricum. Aan de hand van 
Lof der Zotheid neemt zij het 
publiek mee in de wereld van 
Erasmus vanaf 20.00 uur. Re-
serveren www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl.

Castricum - Leerhuis oos-
ters-orthodoxe kerkmuziek 
door ds. Theo Hop met ‘Mu-
ziek uit de hemel’. Uit zijn 

Uit de hemel cd-verzameling heeft hij een 
programma samengesteld 
met indringende zang door 
conservatorium geschoolde 
stemmen. In de Dorpskerk 
op dinsdag 21 november om 
20.00 uur.
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Ontsluiting bij nieuw zwembad

PvdA en CkenG leggen zich 
niet neer bij nee van provincie
Castricum   Het was een 
volle agenda donderdag-
avond maar de gemeen-
teraad ging er rap door-
heen. In een vergadering 
van een uur werd de be-
groting goedgekeurd door 
bijna alle fracties, alleen 
Fractie Castricum stemde 
tegen. 

De motie operatie Steenbreek 
voor een groener Castricum 
en ingediend door Groen-
Links en de PvdA werd aan-
genomen, net zoals de motie 
om een onderzoek te starten 
naar het aardgasvrij maken 
van Castricum van Groen-
Links, de PvdA en SP. De be-
lastingverordeningen voor 
2018 werden unaniem goed-
gekeurd. Een amendement 
om meer geld vrij te maken 
voor cultuur van GroenLinks, 
PvdA en SP haalde het niet.

CKenG en PvdA schuiven 
hun moties betreffende de 

aansluiting tussen het nieuw 
te bouwen zwembad en de 
Provinciale weg N203 in-
een en dienen deze volgen-
de week in. De partijen gaan 
niet akkoord met de afwijzing 
van de provincie om een aan-
sluiting te realiseren aan de 
oostkant van de lokatie. Zij 
zien dit als een oplossing van 
de te verwachten verkeers-
drukte en een tekort aan par-
keergelegenheid. Volgens 
Linda Hes van de VVD han-
teert de provincie het princi-
pe ‘een afslag erbij, een af-
slag eraf’.
CKenG dient dan ook een 
motie in waarmee het college 
wordt opgeroepen overeen-
stemming te bereiken met 
FC Castricum over de aan-
passingen van het sportcom-
plex als besloten wordt om 
de nieuwe zwemvoorziening 
op één van de sportvelden te 
realiseren. 

Een poging om de waar-

Sessie rebalancing om 
meer rust te vinden

Castricum - Monica de 
Vries geeft sinds kort reba-
lancingsessies in het Ou-
de Administratiegebouw van 
Duin en Bosch. Zij vertelt: 
,,We leven in een stressvol-
le, mentale en snelle wereld 
met een drukke baan, social 
media, uitdagende hobby’s. 
Veel mensen  krijgen een 
burn-out, worden depres-
sief of raken oververmoeid. 
Het lijf gaat protesteren. Om 
meer rust te vinden is het be-
langrijk het contact met je li-
chaam te herstellen.  Wat 
voel je? Wat heb je nodig? 
Rebalancing helpt je dieper 
contact met je lichaam krij-
gen. De helende handen van 
de rebalancer ondersteunen 
je bij het ontdekken van de 
wijsheid van je lichaam.” 
Meer informatie is te vinden 

Dertien luxe Koraalzand 
appartementen te koop
Castricum – Donderdag-
middag is de verkoop ge-
start van de dertien appar-
tementen en penthouses op 
de locatie ‘Aan de Hage’ na-
bij winkelcentrum Geester-
duin en Geesterhage. De ap-
partementen, waaronder drie 
penthouses, zijn ruim op-
gezet en variëren in grootte 
van circa 95 tot 160 m². Ont-
wikkelaar Biesterbos is ver-
antwoordelijk voor de tota-
le ontwikkeling van het ge-
hele voormalige Geesterha-
ge-terrein, bestaande uit het 
nieuwe Geesterhage. Onder-
deel van de planontwikkeling 
is ook de nieuwbouw op de 

voormalige Toonbeeld locatie 
en de Juliana van Stolberg-
school in de Oranjebuurt. 
Hiervoor is het plan ‘Juliaan’ 
ontwikkeld, bestaande uit 
veertien eengezinswoningen. 
Deze woningen komen naar 
verwachting eind 2017, begin 
2018 in de verkoop. Informa-
tie is te vinden op www.Juli-
aanCastricum.nl. Geïnteres-
seerden kunnen inschrijven 
op een bouwnummer voor 
het project Koraalzand op 
www.aandehage.nl/koraal-
zand-luxe-appartementen of 
informatie inwinnen bij Hop-
man ERA Makelaars te Cas-
tricum.

Workshop
Castricum - Vrijwilligers die 
een bijdrage willen leveren 
aan dementievriendelijk vrij-
willigerswerk en daarmee aan 
een dementievriendelijke ge-
meente, zijn uitgenodigd voor 
een kosteloze workshop ‘Om-
gaan met dementie voor vrij-

Castricum - Vrijdag 17 no-
vember de volgende edi-
tie van Bigger Brawl: Pitcher 
Perfect. Daarbij dj-duo Maar-
ten en Mathijs. Open vanaf 
21.00 uur en geen entree. 
Zaterdag live-optredens met 
punk van Bhava en rock van 
Random Insanity. Zaal open: 
21.00 uur. Entree: vier euro. 
Maandag 20 november: Brei-
cafe. De brei- en haak avond 
vindt elke derde maandag 
van de maand plaats van 
20.00 uur tot 22.00 uur. Mee-
doen is gratis. 

In de Bakkerij

Wim van de Ven over de essentie
Waarom is Vrijmetselarij 
al drie eeuwen in trek? 

Castricum - Donderdag 23 
november houdt Vrijmetse-
laarsloge Branding een open 
avond in Castricum. De Vrij-
metselarij bestaat dit jaar 
drie eeuwen. Hoe komt deze 
club aan zo’n lange adem? 
 
Wat is de essentie van de 
Vrijmetselarij? Het voormali-
ge lid van het hoofdbestuur 
Wim van de Ven: ,,Wij zeg-
gen: het beoefenen de hoog-
ste levenskunst. Wij zoeken 
samen naar wezenlijke din-
gen in het leven en geloven 
in een ordenend principe. 

willigers’ georganiseerd in 
Theater Koningsduyn in Gees-
terhage. De workshop wordt 
gegeven op vrijdag 24 novem-
ber van 13.30 tot 16.00 uur. 
Het programma van de work-
shop omvat toneel door Thea-
ter Ervaria en informatie over 
dementie.. Aanmelden via tel.: 
0251-656562 of info@welzijn-
castricum.nl.

op www.rebalancingnu.nl of 
mail monicadevries@zonnet.
nl.

We erkennen de zoektocht 
van elk individu. We heb-
ben geen pasklare antwoor-
den, maar proberen elkaars’ 
ideeën te doorgronden.” Wat 
maakt de Vrijmetselarij zo an-
ders? ,,Bij dit alles gebruiken 
we ook ritualen en symbolen. 
Gebaren en houdingen zo-
als bij onze ritualen, zijn vaak 
veelzeggend. Zo ook symbo-
len. De passer en winkelhaak 
bijvoorbeeld: zo kom je tot 
een rechte verhouding met 
je omgeving. Daarnaast heb-
ben we de lichtsymboliek. De 
kathedralenbouwers die ook 
aan de basis stonden, streef-
den naar grote ramen voor 
meer licht, ook in figuurlij-
ke zin.” Kun je Vrijmetselarij 
een inspiratiebron noemen? 
,,Ja, hier leer ik dingen over 
mezelf die ik nergens an-
ders kan vinden. Vrijmetsela-
rij geeft een moment van rust 
in ons jachtige bestaan.” 
Iedereen is welkom op don-
derdag 23 november, 19.45 
uur, in de Maranathakerk, de 
toegang is gratis. 
Zie ook www.vrijmetselaars-
loge-branding.nl.

de van de grond boven ta-
fel te krijgen van het zwem-
bad aan de Jacob Rensdorp-
straat strandde, omdat wet-
houder Rob Schijf de waar-
de pas zegt te weten als de 
stedenbouwkundige invul-
ling van de locatie bekend is. 
De grond is meer waard als 
er dure huizen op worden 
gebouwd. Er is wel een taxa-
tierapport opgesteld. Meer-
dere raadsleden vonden de 
koppeling tussen de grond-
waarde van het oude zwem-
bad en de financiering van 
het nieuwe zwembad onwen-
selijk. Die mening is CKenG 
niet toegedaan. 
CKenG heeft een WOB-ver-
zoek ingediend om het taxa-
tierapport boven water te 
krijgen. De Wet openbaar-
heid van bestuur (WOB)  
geeft recht op informatie van 
de gemeente en andere over-
heidsinstellingen.
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Kettingbotsing zorgt 
voor flinke vertraging

Akersloot - Acht voertui-
gen zijn dinsdagavond 7 no-
vember betrokken geraakt 
bij een ongeval op de A9 bij 
Akersloot. 
Rond half zes botsten in de 
richting van Haarlem acht 
voertuigen op elkaar. Di-
rect werden zowel ambulan-
ces als brandweer opgeroe-

pen voor het ongeval. Vier 
personen raakte bij het on-
geval gewond. Over de ernst 
van de verwondingen is niets 
bekend. Het ongeval zorg-
de voor ruim twee uur ver-
traging. In de kijkersfile op 
de A9 richting Alkmaar vond 
bij Uitgeest ook een ongeval 
plaats. Dit zorgde ook voor fi-

Karavaan-voorstelling 
bij boer Valkering

Egmond - Tijdens Karavaan 
Festival van 1 tot en met 10 
juni strijkt de grootse oer-
opera Aardappelvreters neer 
bij boerderij Valkering in Eg-
mond aan de Hoef. Bij het 
eerste locatiebezoek van Ka-
ravaan en het operagezel-
schap aan de familie was het 
meteen raak: de oude land-
bouwwerktuigen van boer 
Klaas werden direct gepro-
beerd als muziekinstrument 

en er werden volop verha-
len verteld over het leven op 
de boerderij. Voor de voor-
stelling verdiepen de ma-
kers zich in de veranderingen 
die het boerenleven de af-
gelopen decennia heeft on-
dergaan. Aardappelvreters is 
het tweede deel in de trilogie 
oeropera’s die bij Karavaan 
in premiere gaat. Het eerste 
deel was Dijkdrift. Foto: Dirk 
Komme Rockanje

le in de richting van Alkmaar. 
Bron: www.112-akersloot.nl.

Week vol vals alarm voor brandweer  
Castricum - Tijdens de af-
gelopen week is de brand-
weer verschillende keren 
in actie gekomen, waar-
na bleek dat het om vals 
alarm ging. 

Zondag een week geleden 
om 20.55 uur is de brandweer 
uitgerukt naar de opnamekli-
niek aan de Oude Parklaan, 
omdat er een brandje op één 
van de kamers was. Bij aan-
komst was het brandje al ge-
blust door het personeel. 
Dinsdag om 9.45 uur werden 
de spuitgasten opgeroepen 
voor een binnenbrand aan de 

Helmer in Limmen, waar de 
bewoners wat aan het grillen 
waren in de achtertuin en dat 
veroorzaakte nogal wat rook.
Donderdag rond 20.30 uur is 
de brandweer groots uitge-
rukt na een melding van een 
binnenbrand in de kerk aan 
de Kerklaan in Akersloot. Ook 
de tankautospuit van Heiloo, 
de officier van dienst en de 
hoogwerker uit Alkmaar wer-
den gealarmeerd. Na een on-
derzoek bij de kerk kwam de 
brandweer er al snel achter 
dat er van brand geen spra-
ke was. De grote hoeveelheid 
rookontwikkeling achter de 

kerk was afkomstig van de 
kachel van de kerk.
Vrijdag om 14.45 uur is de 
brandweer ter plaatse ge-
weest bij serviceflat Sans 
Souci vanwege stormschade 
aan de flat. Gevelplaten aan 
de zijkant van de flat moes-
ten worden vastgezet. 
Zondag om 14.45 uur zijn ze 
uitgerukt naar de  Marga-
ret Krophollerlaan waar een 
gaslucht werd geroken in de 
hal van de flat. De brandweer 
heeft diverse metingen ver-
richt, maar heeft geen bui-
tengewone concentratie ge-
meten.

Op de koffi e bij Ard Aker

Limmen - Een zoon die met zijn 
moeder een winkel start; dat mag 
gerust bijzonder genoemd wor-
den. Maar dat deze formule uitste-
kend kan werken weet Ard Aker 
die in 2003 een drogisterij in Lim-
men begon op de Kerkweg.
Ondertussen is Ard getrouwd en 
vader van drie zonen. De oudste 
helpt soms een handje mee in de 
winkel en de middelste weet al 
hoe zijn toekomst eruit gaat zien; 
hij neemt de winkel van papa over.

  Op de
koffi e bij . . .

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

Drogisterij
Aker

DrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterij

Zelf groeide Ard op in een gezin 
waar veel gebruik gemaakt werd 
van homeopathische geneesmid-
delen en waar heel bewust met 
voeding werd omgegaan. Zowel 
zijn moeder als hijzelf behaalde 
een drogistendiploma. ,,Toen 
konden we de Stip drogist in 
Limmen overnemen en dat heb-
ben we samen gedaan. Wij zaten 
voorheen aan de Kerkweg op 
29A. Eind 2013 hebben we de 
verhuizing gerealiseerd en open-
den we de winkel in het nieuwe 
pand aan de Kerkweg 16, op de 
hoek met de Vuurbaak. Dat was 
voor ons echt een spektakel. We 
hebben daar giga veel werk aan 
gehad, maar het resultaat is ook 
iets bijzonders geworden. De 
mensen in Limmen stonden eerst 
nog wel wat afwijzend tegenover 
homeopathie en de voedingssup-
plementen waar wij in uitblinken, 
maar dat veranderde snel.”
Ard specialiseerde zich verder 
door het volgen van een opleiding 
orthomoleculaire geneeskunde 
en hij blijft op de hoogte van alle 
ontwikkelingen in zijn vakgebied 
door het volgen van cursussen bij 
VSM bijvoorbeeld, het merk dat 
homeopathische middelen op de 
markt brengt. De zaak loopt erg 
goed en dat komt natuurlijk ook 

door de ruime kennis die aanwe-
zig is en de klantvriendelijkheid 
van hem en het team dat hier al 
jaren werkt; Anita, Marlies, Lau-
ra, Sandra, Maaike en de zater-
dagkracht Joyce, die ook invalt 
tijdens de vakanties. ,Sommige 
dames werken hier al vanaf het 
begin. Mijn moeder Annemieke 
zegt al jaren dat ze wel wil stop-
pen, maar ze vindt het werk veel 
te leuk. Ze werkt wel steeds min-
der vaak.” Ard is op woensdag al-
tijd vrij en ook soms op zaterdag 
om met zijn jongens naar voetbal 
te kunnen gaan. ,,De zondag is 
echt voor het gezin en ook de va-
kanties genieten we samen. Zelf 
sport ik daarnaast graagen daar-
naast ben ik voetbaltrainer.”
Ard blijft altijd rustig, en neemt de 
tijd om naar zijn klanten te luiste-
ren zodat hij een gedegen advies 
kan geven. ,,Er kwam eens een 
man langs met bepaalde klachten 
en ik adviseerde hem toen een 
voedingssupplement. Dat was 
volgens hem prima, want dat had 
hij zelf ook al uitgezocht. Toevallig 
hadden we dat voedingssupple-
ment in huis van ons eigen merk, 
net zo goed maar veel goedko-
per. Maar de klant zei dat hij dat 
niet vertrouwde. Mijn advies was 
toen om ergens anders heen te 

gaan, omdat er wel vertrouwen 
moest zijn, maar ik voegde eraan 
toe dat ik echt geen rommel zou 
adviseren. Hierop kocht de man 
het supplement van het eigen 
merk en hij is nu al jaren een trou-
we klant.” En dan moet hij weer 
door, het is druk in de winkel. 
Maar Ard wil nog wel even kwijt 
dat mensen die in Limmen wonen 
heel aardige mensen zijn, die het 
waarderen als ze goed worden 
geholpen. ,,De mooiste momen-
ten in dit vak is als er iemand komt 
met een gezondheidsprobleem 
en er zelf bijna geen vertrouwen 
meer in heeft en dat je daar dan 
een middel voor kunt aanbieden 
dat dan ook echt helpt!”
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Vreemd- en 
oud geld voor 
oogoperaties 

Limmen - Nederlanders 
doneren massaal oud- en 
vreemd geld in verzamelzui-
len, te vinden in meer dan 
achthonderd verschillende 
supermarkten. Ook bij AH  
Limmen staat een zuil. Wie 
nog oud- en vreemd geld in 
huis heeft kan dit in de zuil  
doen. Met de opbrengsten, 
die worden omgezet in euro’s 
worden oogoperaties uitge-
voerd in derdewereldlanden.
Sinds 2005 zamelen vele Li-
onsclubs dit geld in. Bij be-
steden van die euro’s ver-
hoogt de Stichting Wilde 
Ganzen het bedrag nog met 
vijftig procent. Sinds het be-
gin van de actie werd reeds 
een bedrag bijeen gebracht 
van 520.000 euro, waardoor 
35.000 oogoperaties konden 
worden uitgevoerd.  JKijk 
voor meer informatie op 
www.vreemdenoudgeld.nl.

Zonnepanelen in alle kernen
Castricum - In het kader van 
al weer de vierde Lokale Ac-
tie Zonnepanelen heeft CA-
Lorie drie informatieavonden 
gehouden voor zo’n  twee-
honderd Castricummers. Op-
vallend aan de avonden was 
dat weinig mensen weten 
wat de salderingsregeling in-
houdt. Manuel den Hollan-

der legde uit hoe deze wette-
lijke regeling het hebben van 
zonnepanelen financieel erg 
rendabel maakt. Volgens Den 
Hollander hebben zich sinds 
de start van de actie op 31 
oktober al meer dan 120 Cas-
tricummers aangemeld. Aan-
melden kan via www.calorie-
energie.nl.

Castricum - Op 25 novem-
ber vindt een speciaal con-
cert plaats in de Dorpskerk. 
Het eerste gedeelte voor de 
pauze is gewijd aan klassiek/
romantisch repertoire. Pia-
nist/componist Bernard van 
den Boogaard opent met de 
6e Franse suite van J.S.Bach . 
Het Domenicatrio, bestaande 
uit Tony Rous- viool, Suzan-
ne Rous- altviool en Irene van 
den Heuvel- violoncello, ver-
volgt met het Strijktrio opus 9 
no. 1 van L. van Beethoven.
Dit trio heeft zijn sporen ver-
diend in binnen-en buiten-
land. Hierna is het weer de 
beurt aan Bernard om het 
eerste deel af te sluiten met 

2 Polonaises van F.Chopin. 
Na de pauze is het tijd voor 
Ballade voor piano uit 2017 
en Strijktrio uit 2016, beide 
werken van Bernard van den 
Boogaard. 
Bernard over het Domenica-
Strijktrio: ,,ik heb op de repe-
tities al enorm genoten van 
de geweldige inzet van de-
ze topprofessionals. Ze we-
ten letterlijk de juiste snaar 
te raken in mijn compositie, 
waarin vooral het melancho-
lieke aspect meesterlijk geïn-
terpreteerd wordt.”
Aanvang 20.00 uur. Kaarten 
via info@musicandmagic.nl 
of aan de kassa, zolang de 
voorraad strekt.

DAMode, die is uniek
Regio - DAMode is een be-
grip in Heemskerk en omge-
ving en kenmerkt zich door 
een grote verscheidenheid 
aan textiel, een uitgebreide 
keuze en een gezellige sfeer. 
Service en kwaliteit staan 
hoog in het vaandel, dat 
merk je aan alles; van extra 
grote paskamers tot aan de 
mogelijkheid om kleding op 
zicht mee te nemen. Als van-
ouds biedt DAMode een ver-
scheidenheid aan textiel die 
bij andere winkels moeilijk te 
vinden is. Er is onder ande-
re een ruim assortiment da-
mes-, heren en kindernacht-
mode van Robson, Pastunet-
te, Eskimo, Triumph, Ringella, 
Lief! Feetje et cetera.

Naast de zeer ruime keus in 
bh’s is DAMode voor Heems-
kerk en omgeving hét adres 
met de meest uitgebreide 
keuze in ondermode voor da-
mes-, heren en kinderen van 
Sloggi, Ten Cate, Mey, Trium-
ph, Beeren en meer. Ook is 
er een ruim opgestelde ba-
byhoek met onder meer ba-

bykleding van Feetje en Dirk-
je. De alom bekende wafel-
tjespyjama’s  voor baby’s en 
peuters zijn hier al ruim vijf-
tig jaar verkrijgbaar. DAMo-
de verkoopt damesmode van 
onder andere Imitz, Jensen, 
Signature, Blue seven, C&S 
design, Setter, Brandtex en 
Rossini.
Ook zijn zij officieel dealer 
van de bekende René Fre-
res pantalons. Een zeer uit-
gebreide collectie panty’s 
van Kunert en Hudson, bad-
pakken, sokken, fournituren, 
DDDDD keukensets maakt 
deze speciaalzaak uniek in 
de omgeving. Het adres is 
Beethovenstraat 1, om de 
hoek bij Jumbo, in Heems-
kerk, tel.: 0251-232957, 

Jazz en action painting
Castricum - Spannende 
combinatie van jazz en action 
painting bij openingsfeest in 
galerie Streetscape. Irma van 
de Zande en Sabrina Tacci 
maakten op de muziek van 
saxofonist performer Miek 
Miek van Rooijen beiden live 
een kunstwerk voor het oog 
van aanwezig publiek. Het 2 
x 2 meter schilderij van Sa-
brina en pastel tekening van 
Irma zijn de komende weken 
nog te zien bij Streetscape 
als onderdeel van hun ex-

positie. Galeriehoudster Sas-
kia Steenbakkers filmde sa-
men met Wim Mulder de live 
performances dus wie er niet 
bij kon zijn kan het later als-
nog (mee) beleven. De expo-
sitie van Irma van de Zande is 
nog te zien tot en met zondag 
3 december, Sabrina Tacci en 
werken van Cor Heeck tot en 
met zondag 10 december. De 
openingstijden van de galerie 
zijn: woensdag 9.30 tot 12.30 
uur en donderdag tot en met 
zondag 14.00 tot 17.30 uur.  

Optreden van 
Erna & Friends  
Limmen   Op zondag 19 no-
vember vanaf 16.00 uur zingt 
Erna van Es ibij de Jazz Ses-
sion Club in Vredeburg. Zij 
laat zich begeleiden door zes 
musici: Henk Vasbinder op 
keyboard, Ruud Muis speelt 
trompet, Louis van Velzen te-
norsax, Gerard Harm contra-
bas, Peter Klipp is de drum-
mer en Wim van der Steen 
speelt gitaar.

Zingen bij 
Septemberblues 

Limmen - Zo’n negen jaar 
geleden begon als Black 
Gospel Choir ‘B.lief’ heeft het 
koor een nieuwe naam: Sep-
temberblues, Soul, Blues & 
More. Met name sopranen 
en tenoren worden gevraagd 
mee te zingen van maximaal 
zestig jaar. Septemberblues 
repeteert op de donder-
dag van 20.30 tot 22.15 uur 
in de Oude School. Aanmel-
den kan via www.september-
blues.nl.

Donateursavond met lezing 
Castricum - De donateurs-
avond van de Stichting Werk-
groep Oud-Castricum wordt 
dit jaar gehouden op don-
derdag 23 november in the-
ater Koningsduyn in Gees-
terhage. De bijeenkomst be-
gint om 20.00 uur en op  het 
programma staat een lezing 
van Hans van Weenen, ge-
titeld ‘Oorsprong Castricum 
ontdekt.’
De werkgroep heeft in de af-
gelopen vijftig jaar veel ge-
spit in archieven en gegra-
ven in de oude bodem. Veel 
vragen werden daardoor al 
beantwoord, maar Van Wee-
nen zal nu ingaan op enke-
le hoofdvragen zoals: Hoe 

en wanneer is het dorp ont-
staan en waar komen de na-
men ‘Bakkum’ en ‘Castricum’ 
vandaan? Nieuw onderzoek 
daaromtrent heeft verras-
sende inzichten opgeleverd. 
De toegang voor donateurs 
(en hun huisgenoten) is gra-
tis op vertoon van de brief die 
zij in het 40e Jaarboek van de 
werkgroep hebben ontvan-
gen. 
Andere belangstellenden zijn 
welkom, waarvan een bijdra-
ge van twee euro wordt ge-
vraagd. Ter plaatse donateur 
worden kan ook. Voor slecht-
horenden is een beperkt aan-
tal plaatsen met ringleiding 
beschikbaar.

Castricum -  Op donderdag 
16 november van 10:30 tot 
12.00 uur komt Ernst Mooij 
van de werkgroep ‘Oud Cas-

Bijeenkomst tricum’  bij de  ontmoe-
tingsochtend voor doven en 
slechthorenden in het Rode 
Kruisgebouw aan Kooiplein. 
Voor aanmelding tel.: 0251 65 
65 62. Het mailadres is info@
welzijncastricum.nl.



Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen de komende dagen 
gepland:
Woensdag 15 november: 
19.00 uur H. Eucharistievie-
ring in de kapel.
Vrijdag 17 november: 19.00 
uur Woord en Communievie-
ring in Geesterheem.  
Zaterdag 18 november: geen 
viering.
Zondag 19 februari: 09.00 uur 
H. Eucharistieviering m.m.v. 
de dames Laus Deo.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte

Uitgeest - Op De Wissel in 
Uitgeest is er dit jaar weer 
hard gewerkt aan het maken 
van de mooiste lampionnen. 
Bijzonder hierbij was ook 
dit jaar weer de aanpak. De 
kinderen konden zelf kie-
zen welke lampion zij wil-
den maken. Hierbij konden 
zij kiezen uit een aantal ont-
werpen. Zo was er bijvoor-
beeld een spookkasteel of 
een echte ‘Dolfje Weerwolf-
je’ lampion. Vervolgens werd 
er klas-overstijgend gewerkt. 
Dit noemt men op De Wissel 
toepasselijk ‘een Wisseloch-
tend’ en sluit aan bij het Dal-
tononderwijs. Daltononder-
wijs gaat o.a. uit van vrij-
heid in gebondenheid zoals 
het maken van eigen keuzes. 
Daarnaast staat bijvoorbeeld 
ook samenwerken centraal. 
Bij het maken van de lam-
pionnen konden de oudere 
kinderen de jongere kinde-

ren helpen met hun lampion. 
De jongere kinderen leren op 
hun beurt om hulp te vragen 
aan andere kinderen. 
Het klas-overstijgend werken 
is geen nieuwe bezigheid op 
De Wissel! Regelmatig plan-
nen de leerkrachten op De 
Wissel een moment in waar-
bij de kinderen in een ande-
re klas dan hun eigen aan de 
slag gaan. Zo leren de kin-
deren niet alleen de kinde-
ren uit andere klassen beter 
kennen maar raken ze ook 
vertrouwd met alle juffen en 
meesters. 
Er is hard gewerkt en de lam-
pionnen zijn prachtig gewor-
den! Helaas moesten de kin-
deren nog een paar dagen 
wachten voordat zij eindelijk 
de deuren langs mochten... 
Hadden ze mooi nog even de 
tijd om in hun eigen klas te 
oefenen op hun nieuwe Sint 
Maarten liedjes.

Burgemeester Verkleij 
bedankt vrijwilligers

Uitgeest - Op de gezelli-
ge locatie van Dagbesteding 
Thuisbij in Uitgeest werd 
in het kader van ‘Vrijwilli-
gers Bedankt’ een workshop 
‘Tapas maken’ voor vrijwilli-
gers gegeven. Burgemeester 
Wendy Verkleij schoof aan 
en sprak de vrijwilligers met 
waarderende woorden toe: 
‘De enthousiaste inzet van 

de vele vrijwilligers in de ge-
meente is van grote beteke-
nis voor Uitgeest!’ 
Ook werd het onlangs, in 
het gemeentehuis, geopen-
de ‘Vrijwilligers Informa-
tie Punt Uitgeest’, als onder-
steuningspunt voor vrijwil-
ligers en vrijwilligersorgani-
saties, toegelicht. (Foto: Ire-
ne Zijlstra)

Uitgeest - Afgelopen week 
was de week van de Alzhei-
mercollecte. Een aantal jaren 
heeft ondergetekende gecol-
lecteerd in zijn buurt, en dat 
was de klus waar hij elk jaar, 
in november, weer het minste 
naar uitkeek, maar waar hij 
na afl oop toch veel voldoe-
ning van had. Spijtig dat de 
organisatie van deze belang-
rijke collecte in Uitgeest niet 
goed loopt. En wat heeft dat 
allemaal met bridgen te ma-
ken? Nou, dat is simpel, een 
actief brein vermindert de 
kans op dementie. Het uit-
voeren van complexere acti-
viteiten, waaronder het spe-
len van dammen, schaken 
of bridgen, heeft een positief 
effect. Het bestuderen van de 
achterkanten van geraniums 
scharen wij niet onder de 
complexere activiteiten.
Hieronder de drie besten van 
de vier lijnen van BC Uit-
geest. Geen van allen heeft 
waarschijnlijk het bridgen 
opgepakt om Alzheimer te 
voorkomen, maar als het dan 
toch een goed effect heeft 
wordt dat side-effect gewoon 
meegenomen. Wellicht voor 
de lezer van deze Uitgees-
ter Courant om toch eens die 
keuze te maken? Achterkan-
ten van geraniums beschou-
wen? Of actief, via dertien 
kaarten in vier handen, in de 
geest van de tegenstander 

kruipen en een mooie speel-
wijze verzinnen?
Die beste drie van iedere lijn 
hieronder hebben overigens 
wél laten zien dat zij heel 
goed kunnen collecteren, en 
dan doelt ondergetekende 
natuurlijk op de punten die zij 
met bakkenvol bij de tegen-
standers hebben opgehaald. 
In de D-lijn was dat het kop-
pel (gelegenheids?) Ank Ka-
ger-Rob de Neef met bijna 
60%, in de C-lijn Tineke van 
Sambeek-Gré Krom die bij-
na 62% scoorden, in de B-
lijn mooi werk van Ineke Los-
Nellie Modderman met bijna 
66% De hoogste score be-
haalden Klaas de Groot-Peter 
Kossen met bijna 69%. 
A-lijn: 1 Klaas de Groot-Pe-
ter Kossen 68,75% 2 Mar-
lene Heijne-Cas van Andel 
67,50% 3 Hans Wijte-Paul 
Wijte 60,83%.
B-lijn: 1 Ineke Los-Nellie 
Modderman 65,83% 2 Wim 
Hoogeboom-Nico Molenaar 
60,00% 3 Marjan de Gilde-
Henk Graafsma 57,08%.
C-lijn: 1 Tineke van Sam-
beek-Gré Krom 61,81% 2 
Nelleke van de Kraats-Joke 
Mooy 55,21% 3 Annie Blee-
ker-Ina Woerden 53,13%.
D-lijn: 1 Ank Kager-Rob de 
Neef 59,90% 2 Marianne de 
Groot-Hans Kollerie 57,29% 
3 Anneke Pel-Karel Romkes 
56,25. (Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Taizé viering in de 
Protestantse kerk

Uitgeest/Akersloot - Op 
zondag 19 november zal er 
weer een Taizé viering zijn; dit 
keer in de Protestantse kerk 
in Akersloot, Dielofslaantje 2. 
Aanvang 10.00uur.
Het thema van de viering is: 
Voor het licht bestemd. In de-

ze dienst volgt men de litur-
gie van Taizé, een oecumeni-
sche geloofsgemeenschap in 
de Bourgogne(Fr). Lezingen 
en muziek, stilte en meditatie 
wisselen elkaar af. Het sym-
bool van het licht staat cen-
traal.

Uitgeest - Vorige week 
maandag werd in een schuur 
achter een woning aan de 
Uitgeesterweg een hennep-
kwekerij aangetroffen. Agen-
ten troffen in het totaal 196 
planten aan. De planten en 
een aantal materialen (lam-
pen, fi lters, end.) werden in-
beslaggenomen. Tevens was 
er sprake van de diefstal van 
stroom, gas en water. Tegen 
de bewoner is proces-ver-
baal opgemaakt.

Hennep-
kwekerij

Uitgeest - Vorige week 
maandag werd op de Ge-
sterweg een snelheidscon-
trole gehouden. Van de 549 
passanten overtraden 22 be-
stuurders de maximaal toe-
gestande snelheid. De hoogst 
gemeten snelheid was 68 ki-
lometer per uur.

Snelheids-
controle

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d, 
1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Like en volg ons op FACEBOOK

Zie ginds komt de STOOMBOOT SLOF   € 12.95
 Roomboter Amandel Speculaas Staaf  €   4.95
 Roomboter Amandel Speculaas (pakje)  €   4,95
 Roomboter Amandel Speculaas Brokken  €   4,95

 Stoofperen Driehoek gebakstuk  € 9.95
  

Banketbakkerij VERSTEEG

Zie ginds komt de STOOMBOOT SLOF   € 12.95Zie ginds komt de STOOMBOOT SLOF   € 12.95
 Roomboter Amandel Speculaas Staaf  €   4.95 Roomboter Amandel Speculaas Staaf  €   4.95
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Uitgeest - Haar twee jaar 
oudere zus Maria deed de 
opleiding en zo kwam Astrid 
van Iwaarden-van Griensven 
op het idee om ook naar de 
kleuterkweekschool te gaan. 
Astrid: “Ik ben gek op kinde-
ren en had toen al de drive 
dingen te ontdekken samen 
met het jonge kind. Ik werkte 
bij de oppascentrale en had 
vier jongere zussen die ik ook 
een beetje opvoedde omdat 
mijn ouders vrij vroeg weg-
vielen.” In 1975 gaf zij samen 
met juf Wies les aan kleuters 
van De Vrijbuiter en beleefde 
een mooie tijd. Astrid: “Kleu-
ters zijn spontaan, lief, crea-
tief en vaak nog ongeremd. 
Naast het lesgeven kon ik 
vreugde geven door bijvoor-
beeld veel spelvormen aan te 
bieden, poppenkast te spelen 
of te bewegen in de speel-
zaal. Maar het oudere kind 
vond ik ook boeiend, het ge-
ven van een stabiele veili-
ge schoolomgeving, wilde ik 
graag uitdragen.” Met de wet 
op basisonderwijs in 1985 in-
tegreerde de kleuterschool 

in de basisschool. In de tijd 
dat zij zelf kinderen kreeg 
was het niet vanzelfsprekend 
dat een vrouw bleef werken 
maar zij deed het toch en 
specialiseerde zich op veler-
lei gebied. Zo volgde zij bij-
voorbeeld de OSO, Oplei-
ding Speciaal Onderwijs. Op 
de vraag of er veel veran-
derd is in de tweeënveertig 
jaar dat zij voor de klas stond, 
zegt zij : “Het is voor kinde-
ren moeilijker zich in deze tijd 
te handhaven, te ontplooien. 
Ze kijken erg naar de ander 
maar het is juist mooier als 
zij zichzelf mogen zijn. Verder 
zijn er zóveel toetsen en moet 
er gemeten worden hoeveel 
zij vooruit zijn gegaan. Echte 
aandacht voor het kind heb-
ben, dat is van wezenlijk be-
lang.” Als Intern Begeleider 
zag Astrid hoe boeiend het 
was om ouders, kind en leer-
kracht te verbinden. Astrid: 
“Het kind staat altijd voor-
op. Het leeft in verschillende 
werelden thuis en op school. 
Soms moet je knokken om te 
verbinden maar het is zeer 

belangrijk om de ouders vast 
te blijven houden.” Als naar 
aangrijpende gebeurtenis-
sen wordt gevraagd noemt 
zij direct het overlijden van 
een ouder. Astrid: “Je leer-
de er mee omgaan ook met 
behulp van leskisten van de 
GGD waarmee je aan het 
werk ging.” Als leukste mo-
ment noemt ze de koe die 
naar school kwam in het ka-
der van thema boerderij. “Hij 
liep een rondje door school, 
bracht zijn poten bij elkaar, 
kromde zijn rug en liet alles 
voor de ogen van de kinde-
ren vallen.” Lachend: “kin-
deren hebben wel eens een 
ongelukje maar dit was een 
ongelukje in het quadraat!” 
Hoewel zijzelf bepaald geen 
digibeet is, valt haar op dat 
de digitale wereld steeds 
meer bij  het schoolleven en 
de administratie hoort. As-
trid: “Je moet hierin mee-
gaan en zo blijft er weinig tijd 
over voor de dingen waartoe 
je bent opgeleid, dat is jam-
mer.” School en persoonlijke 
factoren spelen een rol in het 
gebeuren rondom een burn-
out die haar trof dit jaar en 
maakt dat zij op 22 november 
afscheid neemt van de Vrij-
burgschool en per 1 januari 
vervroegd met pensioen gaat. 
Stilzitten ligt niet in haar aard, 
haar hart stuurt haar richting 
vrijwilligerswerk waarbij zij 
onder andere fietslessen aan 
buitenlanders geeft en voor-
leest. Als zij spontaan na het 
interview groep 6/7 binnen-
wandelt rent een aantal kin-
deren op haar af om haar te 
knuffelen.
Juf Astrid, een juf met een 
groot hart.
Ouders en oud leerlingen zijn 
van harte welkom op de af-
scheidsreceptie woensdag 
22 november, 16.30-17.30 uur,  
aula Vrijburgschool. (Moni-
que Teeling)

Vanaf 16 november verkrijgbaar
Jaarboek 2017 

Vereniging Oud Uitgeest
Uitgeest - De nieuwe Hut-
gheest van de Vereniging 
Oud Uitgeest bevat een ver-
zameling van historische ar-
tikelen van zeer uiteenlopen-
de aard. In het openingsar-
tikel “Nelis Uitgeest” wor-
den gedetailleerd de ontwik-
keling van het bedrijf en de 
werkzaamheden van 1956 tot 
1996 geschetst. Vervolgens 
beschrijft een oud- werk-
neemster hoe daar werd ge-
werkt en wat Nelis deed voor 
zijn personeel.

Het artikel “Wezenzorg in het 
verleden” beschrijft op welke 
wijze het gemeentebestuur 
en de kerken in de loop van 
de geschiedenis voor hun 
wezen hebben gezorgd.  De 
verschillende weeshuizen in 
Uitgeest worden aangeduid. 
Uit oude aktes blijkt hoe met 
het geërfde geld van de we-
zen werd omgegaan. In de 
trouwzaal van het Regthuys 
staat nog een zeer oude we-
zenkist of weeskist met ijzer-
beslag en drie sloten.

Petite histoire “Broei en 
brand” laat zien wat een 
hooipeiler deed in de zomer 
met zijn peilijzer na het bin-
nenhalen van het hooi.

“Het ontstaan van de 
KAJ(UIT) – deel 1” geeft 
heel precies weer hoe bin-
nen de katholieke gemeen-
schap in Uitgeest de arbeids-
jeugd werd georganiseerd. 
Aanvankelijk voor de Tweede 
Wereldoorlog via de St. Jozef-
gezellen (het Gezellenhuis op 
de Middelweg). Op een foto 
uit 1936 staan de toenmalige 
Jozefgezellen op de speel-
plaats naast de kerk. Meer 
dan honderd jongemannen.
Vanaf 1946 gaat in Uitgeest 
de Katholieke arbeidersjeugd 
(KAJ) van start. Allerlei ge-
beurtenissen passeren de re-
vue en ook de opbouw van 
en verhuizing naar de Kajuit. 

Het vervolg van dit artikel 
verschijnt in de Hutgheest 
van 2018.

Liep er ooit een beer rond in 
Uitgeest? In het artikel “De 
berendoder van Uitgeest” 
worden twee vondsten be-
schreven uit 1926. Een steen 
ovaal van vorm met een per-
fect rond gat en een onder-
kaakfragment en een kies. 
Na determinatie blijkt deze 
kies van een beer te zijn ge-
weest. Men veronderstelt dat 
in prehistorische tijden er in 
Uitgeest een jacht op beren 
is geweest!

Het heeft maar weinig ge-
scheeld of de Alkmaarder-
meer was ooit ingepolderd 
geworden. Hoe dat histo-
risch plaatsvond staat in het 
artikel “Waarom de Alkmaar-
dermeer nat is en niet droog”. 
Dit uitgebreide artikel geeft 
antwoord op deze vraag. 
Het gaat over het waterbe-
heer, concessies, dijkgra-
ven en hoogheemraden in de 
voorbije eeuwen van de Alk-
maardermeer en de Uitgees-
termeer. Opvallend is de zeer 
uitgebreide verzameling van 
bronnen bij dit artikel.

Wat heeft kapitein Anthonij 
van Wijmeren van het VOC-
schip De Nagelboom, dat in 
1794 door de Engelsen werd 
geconfisqueerd, te maken 
met de voormalige boerde-
rij “Waardenburg”? Het ant-
woord wordt gegeven in het 
artikel “Er was eens een oor-
logsschip”.

De Kroniek ten slotte bevat 
allerlei opvallende gebeurte-
nissen in 2016 in Uitgeest.

Het jaarboek is vanaf 16 no-
vember verkrijgbaar bij boek-
handel Schuyt en de secre-
taris van de Vereniging Oud 
Uitgeest (tel. 0251-314290; 
secretaris@ouduitgeest.nl).

Brommobiel op z’n kop in sloot
Uitgeest - Zondagochtend om 
kwart voor acht kreeg de politie 
een melding dat er een voertuig 
op zijn kop in de sloot lag langs 
de usch en Dam. Het betrof een 
brommobiel (45 km auto). De 
eigenaar/bestuurder was niet 
meer ter plaatse. De bestuur-
der bleek met een achterwiel in 
de berm te zijn geraakt en was 
vervolgens de sloot ingegle-
den. Het voertuig is afgevoerd 
door een bergingsbedrijf. (foto: 
www.112-uitgeest.nl)

Een oude wezenkist



Werkt democratie zo??
Hoe werkt democratie in 
de praktijk?  Mensen heb-
ben een idee en kijken wel-
ke partij daar het best bij 
past. In het kieshokje  maak 
je een vakje rood en je hoopt 
dat degene die je kiest in 
jouw idee in de gemeente-
raad zal functioneren. 
Terug naar de gemeentepo-
litiek. Momenteel zijn er een 
aantal zaken in behandeling 
die belangrijk zijn voor het 
dorp. Zo ook het project voor 
een nieuwe school op de ijs-
baan.  Als eerste hoe functi-

oneel is het ijsbaan terrein?  
Spelen daar dagelijks kin-
deren op? Nee. Sporten de 
scholen daar in de zomer-
maanden elke week? Nee. 
Trainen daar de hele zomer 
clubs? Misschien een en-
kele? Worden er braderieën 
, huttenweek of een kermis 
neergezet? Nee.  Schaat-
sen wij er in de winter? Nee, 
want er is geen ijs en ook 
geen ijsmachine die het wa-
ter zou kunnen bevriezen.  
Alleen de hangplek floreert. 
Waarom hechten wij aan 

zo’n leeg omheind weiland?  
Voor de mogelijkheid dat we 
er misschien een of twee 
weken kunnen schaatsen? 
Als plek voor een  school 
was het daar prima: beschut, 
niet te ver uit het dorp en 
ruim. Zo in te richten, dat je 
er met een auto je kinderen 
kan afzetten.  De leerkrach-
ten waren er blij mee! Ver-
trouwen we er niet op dat 
die weten wat goed is voor 
onze kinderen? 
De plek bij de Paltrok school 
is ook goed, maar toch min-

der. En ik heb van omwonen-
den al wat gemor gehoord.
Nu terug naar de democra-
tie . Als het op de stemming 
aankomt over deze ijsbaan, 
stapt ineens mevr. Voorde-
wind over van partij!  Met 
meeneming van haar zetel!! 
En daar zit hem de kneep. Ik 
heb op haar gestemd om-
dat zij in D66 het meest 
mijn stem vertegenwoordig-
de. Maar nu hoor ik zomaar 
bij de PU, die niet mijn stem 
kreeg!  Als privépersoon mag 
je van mening veranderen, 

maar als vertegenwoordiger 
van een partij kan dat niet. 
Mevr. Voordewind u maakt 
er een potje van!  Geef die 
zetel terug aan D66 dit klopt 
niet! Hoeveel vertrouwen kan 
ik hebben in u? Geen dus!! 
Hebben we het over gekon-
kel?? Dit lijkt er veel op!
En wat een geld weggooie-
rij! Weer een nieuw plan ont-
wikkelen! Dat kost weer  en 
het is ons geld! Wie let er 
op de gemeenteportemon-
nee? ?
Wies de Wit

Kunnen ze zomaar afwijken van het raadsbesluit?

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.

Afgelopen week was er een 
informatieve raadsbijeen-
komst en hier werd onder 
andere het IKC besproken.
Het geamendeerde raadsbe-
sluit van 28 september 2017 
welke door de UVP, PVDA, 
PU en de overgelopen me-
vrouw Voordewind gesteund 
werd, geeft het college van 
B en W opdracht voor “het 
maken van een ontwerp van 
HET IKC op de Paltroklocatie 
en het onderzoeken van de 
ruimtelijke en verkeerstech-
nische gevolgen”.
Ik heb voor mijn eigen dui-

delijkheid nog maar eens 
naar “IKC” gegoogeld en 
heb hierover het volgen-
de gevonden: Een Integraal 
Kind Centrum (IKC) is een 
voorziening waarin organi-
saties als onderwijs, kinder-
dagverblijf, buitenschoolse 
opvang, peuterspeelzaal en 
welzijnsactiviteiten voor kin-
deren zijn samengevoegd.
Het gaat bij een Integraal 
Kind Centrum om één fysie-
ke locatie en een nieuwe or-
ganisatievorm.
Het college stelde een aantal 
vragen aan de raad:

De PVDA gaf bij het beant-
woorden van de vragen aan 
ook inderdaad een onder-
zoek te willen naar “het IKC 
zoals dat in het oorspron-
kelijke raadsvoorstel is om-
schreven” en daarbij zelfs 
bereid te zijn een groot deel 
van het Paltrokpark op te of-
feren.
De UVP wil niet afwijken van 
het huidige bouwvlak van de 
Paltroklocatie en geeft aan 
dat het sporten en buiten-
schoolse opvang ook elders 
gepland kunnen worden 
en dat voor het kinderdag-

verblijf nog een leegstaand 
pand beschikbaar is elders 
in de Koog.
Progressief Uitgeest vroeg 
zelfs om een onderzoek naar 
iets wat nergens meer op 
een IKC leek:  twee scho-
len, een sportzaal elders in 
het dorp en de opvang hoeft 
ook niet centraal geregeld te 
worden.
De UVP en Progressief Uit-
geest vragen dus om een 
onderzoek naar iets heel an-
ders dan wat er in de tekst 
van het raadsbesluit staat, 
deze spreekt letterlijk over 

het onderzoeken van HET 
IKC op de Paltroklocatie.
Nou ben ik maar een leek 
maar volgens mij is er dus 
maar één partij en dus ook 
maar één raadszetel voor 
een onderzoek naar HET IKC 
op de Paltroklocatie.
De overige raadsleden die 
voor dit raadsbesluit hebben 
gestemd, vragen nu om een 
onderzoek naar iets heel an-
ders dan de in het amende-
ment genoemde opdracht 
volgens mij! Kan dat zo-
maar?
Sander Molenaar

Tijdens de  raadsbijeenkomst 
van dinsdag 7 november in 
het gemeentehuis hoorde 
ik de heer Dubelaar van de 
PU zeggen dat zij voor het 
ontmoedigen van het naar 
school brengen van onze 
kinderen met de auto zijn.
Hij trok zelfs vergelijkingen 
met grote steden waar kin-
deren vaak met een bakfiets 
naar school gebracht wor-

den.
Meneer Dubelaar is mis-
schien een beetje blijven 
hangen in het verleden want 
in de meeste tweeouderge-
zinnen werken tegenwoordig 
beide ouders. 
Volgens het CBS gaat dit 
zelfs om ruim drie kwart van 
de ouderparen.
In de 21e eeuw brengen wij 
onze kinderen naar school 

om aansluitend zelf direct 
door te gaan naar ons werk 
en veelal doen we dit dus 
met de auto om onnodig 
heen en weer reizen te voor-
komen.
Niet alle ontwikkelingen zijn 
altijd een vooruitgang maar 
het blijft wel de keuzevrijheid 
van het individu en het lijkt 
mij niet aan de PU om de 
keuzes in ons leven te dic-

teren!
In grote steden werken veel 
mensen in de stad en reizen 
zij per openbaar vervoer of 
fiets en de vergelijking van 
de heer Dubelaar gaat hier 
dan ook volledig mank!
Het mag duidelijk zijn dat 
een IKC op de Paltrok locatie 
meerdere keren per dag een 
verkeersinfarct zal veroorza-
ken met alle ergernis en on-

veilige verkeerssituaties van 
dien.
Ook was volgens de PU par-
keren bij deze locatie niet 
nodig want dat kan volgens 
de heer van Son wel op de 
Kooglaan...
De PU vergeet zeker dat er 
ook nog tussen de 25 en 35 
mensen zullen werken op 
zo’n IKC .
Simon de Jong, Uitgeest

Politiek wil bepalen hoe wij onze kinderen naar school mogen brengen

Uitgeest - Team 1 van TT-
VU speelde tegen ASSV 2 in 
Duivendrecht. Alleen Henk 
Spoelstra won één partij. Ook 
de dubbel, die samen met 
Billy Fatels gespeeld werd, 
ging nipt verloren. Patrick 
Rasch en Billy gingen naar 
huis zonder punten. 9-1 voor 
ASSV 2.
Team 2 had Castricum 2 over 
de vloer. Youri Rasch, het 

nieuwe aanstormende ta-
lent van de club, liet Renny 
Hup in de eerste twee games 
de hoeken van de tafel zien. 
Renny won de derde game 
net aan met 9-11 en de uit-
eindelijk laatste game was 
weer met 14-12 voor You-
ri. Jelle van Werkhoven en 
invaller Marijn van Kampen 
verloren ieder één partij maar 
uiteindelijk kon een 8-2 over-

     Tafeltennisnieuws
winning voor Uitgeest wor-
den bijgeschreven.
Team 3 speelde tegen Tazan 
96 4 in Wormer. Dennis Jans-
sen en Marijn van Kampen 
wonnen alle drie de partij-
en. Nico Baltus won zijn eer-
ste partij en had net aan in 
de tweede het nakijken en de 
had ie ook wel kunnen win-
nen, maar deed dat net niet. 
Een mooie 3-7 winst voor Uit-
geest.

Team 4 speelde tegen Tempo 
Team 16. Eugenie Rasch was 

niet te verslaan deze avond 
en kan zo langzamer hand 
ook wel een klasse hoger. 
Huib van Leeuwen en Antoi-
ne van der Spek hebben ver-
loren beiden een partij. Op 
de dubbel moet nog geoe-
fend worden, maar toch een 
mooie 7-3 overwinning voor 
Uitgeest.

In de DUOcompetitie waren 
Michel Switser en Peter Mid-
del uit Team 2 oppermach-
tig tegen Sporting SDO 2. 5-0 
voor Uitgeest.

Uitgeest - Menden die vra-
gen hebben over het gebruik 
van hun laptop, iPad of Ta-
blet kunnen op het compu-
terspreekuur van de S.U.S. in 
De Zwaan terecht. Donder-
dag 16 november van 09.30 
– 11.30 uur. Dit is geen cur-
sus of workshop en niet be-
doeld voor reparaties. Gelijk-
tijdig met het Repair Café.
Gratis toegang. 

Computer-
spreekuur
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Finale NK keezen
Akersloot - Op zaterdag 18 
november is de finale van 
het NK keezen. Het eve-
nement vind plaats in De 
Vriendschap, aanvang 13.00 
uur. Vorig jaar bleef de be-
ker in Akersloot, maar dit 

jaar maak Brabant een gro-
te kans want het deelne-
mersveld uit die provincie 
is groot. Naast de NK finale 
vind er iedere maand een re-
guliere keezdrive plaats in De 
Vriendschap.

Jimmy Hendriks met 
darts bij tv-toernooi

Castricum - Na zijn over-
stap van BDO naar PDC; de 
bond waar Gerwen en van 
Barneveld in spelen, doet de 
23-jarige Castricumse dar-
ter het uitstekend. Door op 
de Pro Tour wedstrijden te 
winnen is het mogelijk bin-
nen de PDC geld te verdie-
nen. Doordat Hendriks op 
deze toernooien het zeer 
goed heeft gedaan, heeft hij 
zich weten te plaatsen voor 

een groot tv-toernooi. Dit 
toernooi begint op vrijdag 24 
november tot zondag 26 no-
vember en het wordt live uit-
gezonden op RTL 7. De bes-
te 64 spelers van de ranking 
hebben zich hiervoor ge-
plaatst en Hendriks is uitein-
delijk geëindigd op de veer-
tigste plaats. Maandag 27 
november is er ook nog een 
kwalificatietoernooi voor het 
WK in Londen. 

Castricum verslaat Dukes
Castricum - De komende 
wedstrijden zijn cruciaal voor 
de damesrugbyers van Cas 
RC voor eventuele promotie 
naar de ereklasse. Dit is het 
hoogst haalbare rugby ni-
veau in Nederland. De CAS-
ladies zijn eerste geworden 
in poule B van de eerste klas-
se. Samen met de tweede 
van deze poule en de num-
mers een en twee  van pou-
le A  en de twee onderste van 
de ereklasse, gaan ze in een 
competitie over tien wedstrij-
den uitmaken wie er volgend 
jaar in de ereklasse speelt.

Zondagochtend stond de 
eerste wedstrijd op het pro-
gramma, uitgerekend was 
dat tegen de nummer een 

van poule A: the Dukes  uit 
Den Bosch. In de eerste helft 
kreeg Cas RC meer try’s te-
gen dan in de hele competi-
tie van poule B. Na de wisse-
ling van speelhelft zetten de 
Castricumse dames alles op 
alles. En lange rush van His-
ke Blom werd feilloos afge-
rond, de individuele doorbra-
ken van Sophie Touber voer-
den de score op. En goede 
opvolging van de, tot winger 
gebombardeerde Lydia van 
Amersfoort, leidde tot scores 
van Martine Mooij en Simone  
Kamphuijs. Met veertien try’s 
en elf conversies van Miriam 
v.d. Veen kwam de eindstand 
op 24-72 voor Castricum. Op 
de foto: Ann Kat wint de li-
ne-out.

Midwinterduinloop
Regio - Op zaterdag 9 de-
cember houdt Le Champion 
de Midwinterduinloop in Eg-
mond-Binnen met afstanden 
van 7,6 en 16,8 km. Inschrijven 
is nu al mogelijk bij Runners-

world in Zaandam,Haarlem 
en Alkmaar of ter plekke op 9 
december vanaf 9.30 uur. De 
start van beide afstanden is 
om 11.00 uur nabij dorpshuis 
De Schulp.

Open tafeltennistoernooi
Limmen - Vrijdag 17 novem-
ber zal het jaarlijkse Open 
Limmen Tafeltenniskampi-
oenschappen voor de jeugd 
uit Limmen, Heiloo, Castri-
cum en omstreken worden 
gehouden van 18.00 tot 20.00 

uur in de sporthal aan de Ho-
geweg 61 in Limmen. Ieder-
een van zeven tot en met ze-
ventien jaar is welkom om 
mee te doen. Inschrijving kan 
ter plaatse of op www.tafel-
tennislimmen.nl.

Limmen - Op vrijdag 10 no-
vember speelde Vredeburg 1  
een bekerduel bij het sterke 
Anna Paulowna. Vredeburg 2 
ontving Krommenie 3 voor een 
duel in de bondscompetitie. 
Vier dappere schakers, Bert 
en Sandra Hollander, Harold 
Ebels en Hans de Goede, wa-
ren bereid de eer van SV Vre-
deburg te verdedigen en reis-
den af naar Anna Paulowna. 
Niet onverwacht eindigde het 
bekeravontuur met keiharde 
cijfers: 3,5-0,5. Alleen Sandra 
Hollander wist een half punt-
je te bemachtigen. Vredeburg 
2 draait als een tierelier in de 
derde klasse E. Met 5-1 kre-
gen de gasten uit Krommenie, 
die maar met vijf spelers kwa-
men opdagen, een oorwas-
sing. Barry Blekemolen en Re-
mi Aafjes tekenden voor een 
remise. Gertjan Hafkamp, Dick 
Aafjes en Tars Wanders wis-
ten hun partij te winnen. Jaap 
Limmen kreeg het reglemen-
taire punt vanwege de ont-
brekende tegenstander. Vre-
deburg 2 voert na twee ruime 
zeges de ranglijst aan.

Bekeravontuur

Castricum   De inschrij-
ving voor het Open Stiefel 
dartstoernooi is geopend. 
Het wordt voor de veertien-

Dartstoernooi de keer gehouden en vindt 
plaats op 23 december in De 
Stiefel. Er kunnen maximaal 
32 spelers meedoen. Inschrij-
ven kan in De Stiefel of via 
doverdijk75@gmail.com. Het 
toernooi begint om 15.00 uur.

Verrassend 
sterk spel

Castricum - Bij biljartver-
eniging Wik was de grootste 
verrassing afgelopen week 
Gerard de Zeeuw. Na een 
moeizame start in zijn partij 
tegen Jan van der Zon, ging 
het na de vijfde beurt pas lo-
pen en kon hij zijn opgelopen 
achterstand in de elfde beurt 
wegwerken. Het stijgings-
percentage was voor Ge-
rard 42% en Jan 37%, waar-
door de winst van de par-
tij naar Gerard ging. Tot zijn 
eigen grote verrassing steeg 
Rien Emmerik boven zichzelf 
uit met de winst van de par-
tij, met een stijgingspercen-
tage van 57%. Cor Stroet en 
Kees Baars speelde een bi-
zarre en grillige partij, die 
ruimschoots werd gewonnen 
door Cor met een stijgings-
percentage van 57%. 

Akersloot - Ferry Karssen 
heeft met zijn winst in de 
KPB-mountainbikecup laten 
zien tot de betere coureurs 
te behoren in deze ruim een 
uur durende technische dis-
cipline. De eerste ronden ver-
streken met Ferry Karssen op 
kop met Vincent Tiebie in het 
wiel samen met Henk Lou-
we en Wout Bakker. Uitslag: 
1. Ferry Karssen, 2. Vincent 
Beentjes, 3. Henk Louwe.

Karssen wint

Zondag 19 november 14.00 uur:

Limmen  -  D.T.S.

balsponsor: ALUMINIUM LASBEDRIJF VAN DER VELDEN B.V.

pupil v.d. week: JUSTIN VAN OLFFEN (speler Limmen JO13-2)
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Toon Dekker Arena met Volleywall 
in gebruik bij FC Uitgeest

Uitgeest - Zaterdag vond bij 
FC Uitgeest de officiële ope-
ning plaats van de Toon Dek-
ker Arena. Met deze her-
nieuwde opening werd trai-
ner Toon Dekker postuum 
geëerd. In aanwezigheid van 
zijn vrouw werden door Re-
ne Vermeer herinneringen 
aan deze bijzondere man op-
gehaald. Als trainer was Toon 
streng maar rechtvaardig, ie-
dere speler hoorde erbij, pes-
ten of buitensluiten kreeg on-
der zijn toezicht geen kans. 
In deze Toon Dekker Are-
na was tevens een tamelijk 
nieuw fenomeen geplaatst, 
de Volleywall. Een voetbal-
muur die zorgt dat de bal at-
lijd door de lucht in de rich-
ting van de speler terugkomt, 
een uitvinding van Den-
nis Ebert die ook in Uitgeest 
woont. Inmiddels heeft hij zes 
Volleywalls verkocht waar-
onder aan ADO Den Haag. 
Voor de onthulling sprak Frits 
Walsmit over oud FC Uit-
geestspeler Ferdy Druijf die 
in Uitgeest trainde onder lei-
ding van Tom Smit. Voetbal-
kenners weten dat hij dit jaar 
debuteerde in het betaalde 
voetbal bij AZ. De ouders van 
Ferdy en zijn eveneens geta-
lenteerde broer Jordy keken 
trots toe. Vorige week woens-
dag oefende Ferdy al samen 
met Dennis om de mogelijk-
heden van de nieuwe aan-
winst met lijnenspel te ver-

Voorzitter Frans van Zijl reikt een bloemetje uit aan mevrouw 
Dekker

Ferdy Druijff en Tom Smit voor de Volleywall

Zaterdag 18 november 
Jongens:
FC Uitgeest JO17-1-Sporting Krommenie JO17-1 12:30
Schoten  vv. JO17-1-FC Uitgeest JO17-2  12:45
FC Uitgeest JO17-3 -ADO ‘20 JO17-4 14:30
FC Uitgeest JO17-4 -BOL JO17-2 14:30
Velsenoord FC JO17-1-FC Uitgeest JO17-5  10:00
FC Uitgeest JO15-1 -Kennemers (de) JO15-1 13:00
Vitesse 22 JO15-1-FC Uitgeest JO15-2  14:30
Schoten  vv. JO15-1-FC Uitgeest JO15-3  12:45
FC Uitgeest JO15-4 Fortuna Wormerveer sv JO15-3 13:30
FC Uitgeest JO15-5 -V.V. Bergen JO15-4 13:00
FC Uitgeest JO15-6 -IJmuiden  vv. JO15-4 15:00
FC Uitgeest JO13-1 -IVV JO13-1 10:15
Vitesse 22 JO13-1-FC Uitgeest JO13-2  12:00
FC Uitgeest JO13-3-Jong Holland JO13-3 11:30
FC Uitgeest JO13-4 -Vitesse 22 JO13-2 13:00
ODIN 59 JO13-4-FC Uitgeest JO13-5  10:15
FC Uitgeest JO12-1 -Duinrand S JO12-1 09:00
FC Uitgeest JO12-2 -Reiger Boys JO12-4 10:30
FC Uitgeest JO11-1 -Velsen  Rkvv JO11-1 11:30
FC Uitgeest JO11-2 -Sporting Krommenie JO11-2 10:15
Schoten  vv. JO11-1-FC Uitgeest JO11-3  08:45
Kolping Boys JO11-5-FC Uitgeest JO11-4  09:00
FC Uitgeest JO11-5-Meervogels 31 JO11-2 10:15
FC Uitgeest JO10-1-Overbos  sv. JO10-2 10:15
RCZ JO10-1-FC Uitgeest JO10-2  10:30
FC Uitgeest JO10-3-IJmuiden  vv. JO10-1 09:00
FC Uitgeest JO10-4-Westzaan JO10-1 09:00
RCZ JO10-3-FC Uitgeest JO10-5  10:30
FC Uitgeest JO9-1-SRC JO9-1 09:00
Haarlem-Kennemerland f.c. JO9-1-
FC Uitgeest JO9-2  09:00
FC Uitgeest JO9-3-Spaarnwoude JO9-1G 10:15
ODIN 59 JO9-3-FC Uitgeest JO9-4  09:00
FC Uitgeest JO9-5-Castricum FC JO9-3 10:15

FC Uitgeest JO8-1-V.V. Bergen JO8-1 09:00
FC Uitgeest JO8-2-Volendam (rkav) JO8-2 10:15
FC Uitgeest JO7-WK Minipupillen 08:45
G-team
FC Uitgeest G1-WSV 1930 G1 11:30
Meisjes:
Buitenveldert  sc. MO19-4-FC Uitgeest MO19-1  18:30
FC Uitgeest MO17-1 DSS MO17-1 14:30
Velsen  Rkvv MO17-1-FC Uitgeest MO17-2  14:30
FC Uitgeest MO15-1-V.V. Bergen MO15-1 11:00
FC Uitgeest MO15-2-IJmuiden  vv. MO15-1 12:00
FC Uitgeest MO13-1-Oosthuizen MO13-1 09:00
Monnickendam MO13-1-FC Uitgeest MO13-2  10:00
FC Uitgeest MO11-1-Vitesse 22 MO11-1 09:00

Zondag 19 november 
Senioren:
Velsen  Rkvv 1-FC Uitgeest 1  14:00
FC Uitgeest 2-Fortuna Wormerveer sv 2 10:00
ADO ‘20 5-FC Uitgeest 3  11:00
Alliance ‘22  sv. 4-FC Uitgeest 4  14:00
FC Uitgeest 5-HYS 6 12:00
FC Uitgeest 6-Vrone 3 10:00
ADO ‘20 7-FC Uitgeest 8  11:00
Vrone 5-FC Uitgeest 9  10:00
GSV 4-FC Uitgeest 10  10:00
ADO ‘20 9-FC Uitgeest 11  11:00
FC Uitgeest 12-Limmen 7 10:00
FC Uitgeest 13-Kennemers (de) 8 12:00
Dames: 
ADO ‘20 VR1-FC Uitgeest VR1  11:00
Jongens:
FC Uitgeest JO19-1-WV-HEDW JO19-1 12:00
Blokkers de JO19-1-FC Uitgeest JO19-2  14:00
FC Uitgeest JO19-3-Jong Holland JO19-1 14:00
Knollendam JO19-1-FC Uitgeest JO19-4  11:30

Tweede FC Uitgeest 
35+ team kampioen

Uitgeest - De najaarsreeks 
van het 35+ voetbalseizoen is 
door de heren van het twee-
de 35+ team van FC Uitgeest 
afgesloten met het kampi-
oenschap.
Tijdens de laatste, spannen-
de competitieronde wer-
den de teams van respec-
tievelijk  Succes (Hippoly-
tushoef), DEM 2 en DEM 1 
(Beverwijk), Fc Uitgeest 1 en 
Sporting Krommenie op vol-
doende afstand gezet om het 
kampioenschap te vieren.  

Tijdens de 4 speelavonden 
(waar 5 wedstrijden per keer 
werden gespeeld) werd er 
door Fc Uitgeest liefst 16 keer 
gewonnen, 1 keer gelijk ge-
speeld en maar 3 keer verlo-
ren. 
Op de foto : Jelle Molenaar, 
Arjan Zonneveld, Menno 
Kuik, Robin van Rijssel, Mi-
quel Bernardos, Oscar Snij-
der, Paul Vredenburg, Marco 
Zoeteman, Sander Joustra, 
Nanco Molenaar en Ruud 
Konijn.

kennen.
De afbeelding van Ferdy op 
de muur zal vele jonge voet-

ballertjes stimuleren technie-
ken uit te proberen. (Moni-
que Teeling)

Slechte dag voor 
FC Uitgeest Vrouwen 1

Uitgeest - De voortekenen 
in aanloop naar de thuiswed-
strijd tegen DSOV VR1 wa-
ren niet in het voordeel van 
Uitgeest. Zo troffen de da-
mes van Uitgeest de tegen-
stander aan in “hun” kleed-
kamer, was de vaste wed-
strijdbal zoek, werd op een 
ander veld gespeeld en stond 
de aanvoerder geblesseerd 
langs de zijlijn. 
Ondanks deze slechte voor-
tekenen, was Uitgeest vast-
beraden om de drie pun-
ten in Uitgeest te houden. 
In de eerste helft waren DS-
OV en Uitgeest gelijkwaardig 
aan elkaar met meer kansen 
voor Uitgeest, maar de bete-
re kansen voor DSOV. Waar 
Uitgeest herhaaldelijk stuit-
te op de goede keepster van 
DSOV, wist de tegenstander 
twee van haar kansen in de 
eerste helft wel te verzilveren. 
Uitgeest ging rusten met een 

0-2 achterstand. 
Nadat de trainer in de rust 
het een en ander had om-
gegooid, kwam Uitgeest in 
de tweede helft goed uit de 
startblokken. Een goede aan-
val vanaf de aftrap kwam 
via de goedspelende San-
ne Kaandorp voor de voe-
ten van Lotte Smit, die de bal 
keurig langs de keeper wip-
te, 1-2. Uitgeest zette aan en 
creëerde steeds meer kan-
sen. Toch werden deze niet 
benut, wat voor de nodige 
frustraties zorgde. Uitgeest 
werd slordiger en DSOV wist 
te profiteren van individue-
le fouten, 1-3. Hiermee was 
de wedstrijd gespeeld en liet 
Uitgeest de koppies hangen. 
Met nog twee doelpunten 
voor DSOV, waarvan één met 
de hand, was de beschamen-
de uitslag van 1-5 een feit. 
Uitgeest is weer met beide 
benen op de grond gezet en 

zal volgende week alles uit 
de kast moeten halen tegen 
ADO’20.  
Deze wedstrijd werd de wed-
strijdbal gesponsord door 
automobielbedrijf HB Occa-
sions.

Woman of the match: Ma-
non Oudejans. Eigenlijk de 
enige die haar normale, hoge 
niveau wel haalde deze wed-
strijd. Ze speelde beheerst, 
slim en sterk met goede in-
tercepties en passes. Helaas 
voor het team werd hier van-
daag niet genoeg van gepro-
fiteerd.  



Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De Gemeentehaven. De foto is genomen vanaf het viaduct onderdoorgang van de 
A9 met in je rug het Uitgeestermeer. Je kijkt naar de gemeentehaven die als eindpunt heeft 
de Meldijk, dit is tevens de veilige aankomst plaats van Sinterklaas en zijn pieten op 19 no-
vember. Foto en tekst: Ger Bus

De column van Monique.....

Beweging is goed voor alles. Tenminste dat lees ik in kranten en bladen en ik geloof het. De 
mens is gebouwd op bewegen hoewel velen dat lijken te vergeten.
Avonden doelloos voor een televisie of gamespel hangen is helemaal fout. Sporten, de trap 
nemen in plaats van een lift en als een tornado het huishouden doen, zal allemaal bijdragen 
tot een gezonder lijf en dus een langer leven. Er zijn nu kantoren met computers op verhoog-
de bladen zodat men staande moet werken. Verder liggen de winkels vol dieetboeken van 
fris ogende huppeltjes die ons met opgeheven vingertje wijzen op superfood. Is men net ge-
wend aan die rooie gojabes, blijkt het allang weer achterhaald. Afi jn ik eet gezond, ik ten-
nis, heb een racefi ets en wandel. Dat lijkt me meer dan genoeg.  Na zo’n stevige wandeling 
strijk ik vaak neer bij een restaurant in de buurt. Het liefst zit ik in de lobby waar het een ko-
men en gaan is van bezoekers van allerlei pluimage. Hooggehakte dames met mannen in 
pak gevolgd door een gothic stellletje waarvan de ouders vast niet weten dat ze hier een ka-
mer hebben geboekt. Een uurtje daar zitten, levert makkelijk twee columns op. Met zicht op 
de receptie en een cappuccino voor mijn neus, neem ik de week door met een vriendin als 
een binnenkomende familie mijn aandacht trekt. Vader, moeder en zoon verschijnen door de 
deur naast de draaideur want moeder zit in een rolstoel. Uit de traagheid, waarmee dit bin-
nenkomen gepaard gaat, valt op te maken dat zij niet permanent aan deze stoel gekluisterd 
zit. Haar linkerbeen is kennelijk geopereerd en steekt aandachtvragerig vooruit.  Ze kijkt als-
of ze totaal geen zin heeft in deze hele escapade. De zoon is vandaag schijnbaar belast met 
de verzorging en duwt haar met afwezige blik voort. Dan krijgt hij de twee knappe receptio-
nistes in het vizier, laat de rolstoel midden in de hal staan en stapt doelgericht op de balie af.  
Moeders ogen vergroten en met een verontwaardigde blik zoekt zij steun bij haar echtgenoot 
die met zijn handen in zijn zakken zeer geconcentreerd precies de andere kant op kijkt. Ex-
pres vermoed ik. “TIM!!” roept ze geërgerd richting receptie, “TIM!!” Maar Tim heeft alleen 
oog voor het dubbele vrouwelijk schoon voor zijn neus en maakt heel geanimeerd een praat-
je, zijn elleboog losjes op de balie. “TIHIM, nou doe je het wéér!” gilt ze door de lobby “Je 
doet het gewoon wéér, je laat me hier zomaar staan!” Haar man besluit doodgemoedereerd 
even een kijkje te nemen in de gebakvitrine en negeert stug de klaagzang van zijn echtge-
note.  Je zou verwachten dat zij zichzelf verder rolt want aan haar handen mankeert ze niets 
maar de enige beweging van deze vrouw zit in haar stembanden. En Tim? Tim zwaait kort 
naar zijn moeder en gaat onverstoorbaar verder met de receptionistes die wél gezellig tegen 
hem doen. 

Monique Teeling

Stembanden

Uitgeester Notariaat 
sponsort MHCU
Uitgeest - Notariskan-
toor Uitgeester Notariaat is 
sinds kort sponsor van MH-
CU. Naast de reguliere spon-
soring via een reclamebord 
langs het nieuwe hockey-
veld, heeft Uitgeester Notari-
aat ook MD1 in splinternieu-
we witte reserveshirts gesto-
ken! Vorige week hebben de 
meiden vol trots al hun eerste 
wedstrijd in het nieuwe tenue 
gespeeld.

Saskia Leegstra van Uitgees-
ter Notariaat over de sponso-
ring: “Als oud-speelster van 
MHCU lever ik graag een bij-
drage aan deze leuke hoc-
keyclub. 
Door de sponsoring van MH-
CU in het algemeen en het 
meisjesteam D1 in het bij-
zonder willen we tevens onze 
naamsbekendheid als enig 
notariskantoor in Uitgeest 
vergroten.”

Toneelgroep Het Volk speelt 
De God van de Slachting

Uitgeest - Toneelgroep Het 
Volk speelt het toneelstuk De 
God van de Slachting in De 
Zwaan op zaterdag 25 no-
vember, aanvang 20.15 uur.
De Haarlemse toneelgroep 
Het Volk is een klein gezel-
schap, dat in 2016 40 jaar be-
stond. Het  doel van de op-
richters, Bert Bunschoten en 
Wigbolt Kruijver, is toeganke-
lijk en herkenbaar toneel ma-
ken, gekenmerkt door een 
liefderijke aandacht voor de 
Nederlandse taal. 
Het toneelstuk van de Fran-
se schrijfster Yasmina Reza 
vertelt het verhaal van twee 
echtparen die een oplossing 
zoeken voor een incident, na-
melijk een vechtpartij tussen 

hun zoontjes van  11. Geen 
probleem …. voor fatsoenlij-
ke volwassen mensen. Maar 
het haantjes gedrag van de 
twee jongetjes trekt een sluis 
open van verwijten en be-
schuldigingen. Het gaat snel 
over veel meer…..

De toegangsprijs is 17,50, 
vrienden van de Zwaan Cul-
tureel krijgen 2,50 korting. 
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits 
nog beschikbaar), of via de 
online kaartverkoop.
Voor meer informatie en an-
dere voorstellingen zie de 
website van De Zwaan Cul-
tureel (www.dezwaancultu-
reel.nl).
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Ophalen gft-afval
In week 47 worden het gft-afval en het pmd opgehaald. 
De ophaaldagen zijn als volgt: wijk 1, maandag 20 november; 
wijk 2, dinsdag 21 november; wijk 3, woensdag 22 november; 
wijk 4, donderdag 23 november; wijk 5, vrijdag 24 november.

Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de afvalkalender 
via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval). 

Het bruggetje van de Zienlaan naar de Geesterweg wordt vervangen door een bredere.

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 telefo-
nisch bereiken via 14 0251. Op maandag 27 november zijn de balies weer 
geopend zoals normaal.

Publieksbalies dicht, gemeentehuis 
open: 24 november

BURGERLIJKE STAND
GEBOREN   Caitlyn Koersen, dochter van G.J.M. Scholten en R. Koersen

Volgt u de gemeente Uitgeest al op Twitter? 
Meer dan drieduizend twitteraars gingen u voor: 
@gem_Uitgeest

Fietsers en voetgangers kunnen vanaf 20 november drie weken 
lang geen gebruik maken van het deel van de Zienlaan vanaf de 
brug bij de Geesterweg tot aan het parkeerterrein bij het jonge-
rencentrum Zienhouse. 

Het wegdek wordt vernieuwd en de weg krijgt een nieuwe indeling. Er 
komt een fi etspad met twee rijbanen en een apart trottoir. Ook komt er 
een nieuwe, bredere brug naar de Geesterweg. 

Het werk start in de week van 20 november. De aannemer verwijdert de 
oude bestrating. De week erop wordt nieuwe bestrating aangebracht en 
de nieuwe brug geplaatst. Naar verwachting is het werk klaar op 8 de-
cember. Bij slecht weer duren de werkzaamheden – en daarmee de over-
last voor fi etsers en voetgangers – mogelijk langer. 

Omleiding
Fietsers en voetgangers die naar sporthal De Zien, FC Uitgeest of het 
jongerencentrum willen moeten dus tijdelijk omrijden over de Geester-
weg, Prinses Beatrixlaan en De Kuil.

Deel Zienlaan drie weken afgesloten

Ook in onze gemeente zijn er woningen die boven een winkel of bedrijfs-
pand zitten. Voor de veiligheid van de bewoners is een goede brandschei-
ding tussen beneden en boven erg belangrijk. Want zo’n brandscheiding kan 
levensreddend zijn als er beneden brand uitbreekt. Een brandscheiding kan 
ervoor zorgen dat de enige vluchtweg, het trappenhuis, vrij blijft. 

Ga in gesprek
Maar wat kunt ú dan doen als u denkt dat de brandscheiding in uw boven-
woning niet voldoet? Bouwcontroleur Pieternel Slegtkamp: ‘Als u de woning 
huurt, ga vooral in gesprek met de eigenaar. U betaalt elke maand huur, dan 
mag u daar ook iets van terug verwachten. Daarnaast is het vaak moeilijk aan 
de buitenkant te zien of een brandscheiding wel of niet voldoet. Bespreek het 
dus als u twijfelt. De eigenaar kan uw twijfel vaak wegnemen, door uit te leg-
gen hoe er gebouwd is. Want de eigenaar wil natuurlijk ook liever een tevre-
den huurder, dan geen huurder.’ 

Bent u zelf eigenaar van het pand? Neemt u dan contact op met iemand van 
een gecertifi ceerd bedrijf. Die kan u meer vertellen over een goede brand-
scheiding.

Voor meer informatie: zie de website van de Inspectie Veiligheid en Justitie: 
www.ivenj.nl 

Goede brandscheiding: levensbelang

De gemeente Uitgeest publiceert de bekendmakingen van vergunningaan-
vragen, verleende vergunningen etc. sinds enige jaren op de overheids-
website www.offi  cielebekendmakingen.nl. Publicatie op deze website is 
verplicht voor alle gemeenten, provincies, waterschappen etc. Wie op de 
hoogte wil blijven van nieuwe bekendmakingen kan regelmatig naar deze 
website gaan, maar nog handiger is het om zich per e-mail te laten infor-
meren als er nieuws te melden is.

Ga voor die attenderingsfunctie naar: https://zoek.offi  cielebekendmakin-
gen.nl. Rechts bovenaan op de startpagina vindt u: Acties. In de vijfde re-
gel daaronder kunt u zich registreren met uw e-mailadres en een zelf ge-
kozen wachtwoord. Vervolgens kunt u gebruikmaken van de service om 
in het vervolg per e-mail geattendeerd te worden op nieuwe regelgeving, 
vergunningaanvragen, verleende vergunningen etc. Dat kan per gemeen-
te, maar desgewenst ook alleen voor het postcodegebied van uw keuze.

Wilt u na verloop van tijd het zoekgebied wijzigen of wilt u geen e-mails 
meer ontvangen? Via de startpagina kunt u met uw e-mailadres en wacht-
woord inloggen en uw zoekvragen aanpassen of helemaal verwijderen. 

Is hiervoor vergunning aangevraagd?
PMD staat voor plastic, metalen verpakkingen en drankkartons. Denk aan 
fl acons, colablikjes of yoghurtpakken. Van dit materiaal kunnen heel goed 
nieuwe producten worden gemaakt. Daarom is gescheiden inzamelen zo 
belangrijk. Weggooien en verbranden is zonde. U kunt uw PMD kwijt in spe-
ciale paarse zakken, gratis verkrijgbaar in het gemeentehuis van Uitgeest, 
de gemeentewerf en de supermarkten.

Wanneer opgehaald?
De paarse zakken worden elke twee weken opgehaald, op dezelfde dag 
waarop uw bruine bak (gft) wordt geleegd. Kijk op de afvalkalender voor de 
ophaaldagen in uw wijk. Hang de zak aan de kapstokring aan de lantaarn-
paal. Zakken aan de paal waaien niet meer gemakkelijk weg en worden ook 
niet zo snel stukgemaakt door vogels, katten etc. 

Hang de zak op tijd, vóór 7.30 uur op de ophaaldag aan de paal. U kunt 
het ook de avond ervoor doen na 22.00 uur. Hang de zak niet meer op als 
de inzameldienst al is geweest, zo helpt u zwerfvuil voorkomen. 
Wilt u tussentijds uw PMD-zak kwijt, dan kunt u terecht op de gemeente-
werf en bij de speciale containers bij de drie supermarkten.

PMD: een prima grondstof
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