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Sinterklaas weer veilig 
aangekomen in Uitgeest
Uitgeest -Hij is er weer! 
Honderden kinderen, ou-
ders en opa’s en oma’s heb-
ben Sinterklaas en zijn Pieten 
zondag welkom geheten in 
Uitgeest. De goedheiligman 
en zijn Spaanse gevolg wer-
den al door heel wat bootjes 
tegemoet gevaren voordat hij 
de Uitgeester haven binnen-
voer. De Sluisbuurt en Mel-
dijk waren zoals altijd het to-
neel van een van de leukste 
evenementen van het jaar. Ie-
dereen zong uit volle borst de 
liedjes mee.
Op het Regthuysplein stond 
het ontvangstcomité klaar 
en was te merken dat Sin-
terklaas het heerlijk vond 
weer in Uitgeest te zijn. Ook 
de burgemeester was weer 

heel blij hem te zien, getuige 
het vrolijke onderonsje dat ze 
had met Sinterklaas.

Elders in deze editie meer fo-
to’s van de intocht van Sin-
terklaas. (foto’s: Ger Bus)

Uitgeest - Op maandag 13, 
dinsdag 14 en donderdag 16 
november werd gecontro-
leerd op het buiten de vak-
ken parkeren op het Stati-
onsplein. In het totaal werden 
27 bekeuringen uitgeschre-
ven door de dienstdoende 
agenten.

Foutparkeerders 
op de bon

Overval op Westerwerf
Uitgeest - Vorige week dins-
dag rond 12 uur vond een 
overval plaats bij Amac op 
de Westerwerf. Twee volledig 
gemaskerde personen kwa-
men het winkelgedeelte van 
het bedrijf binnen. Zij waren 
gewapend met in ieder geval 
een vuurwapen.
Een aantal medewerkers 
vluchtten een andere ruimte 
in en sloten de deur af.
De daders probeerden te-
vergeefs de deur in te trap-

pen en bedreigden de an-
dere medewerkers met het 
vuurwapen. Vervolgens de-
den zij een greep in de kassa 
en namen tevens een aantal 
tablets/telefoons weg.
Hierna renden zij weg en 
stapten in een gereedstaan-
de vluchtauto.
Via de Geesterweg, reden zij 
de A9 richting Haarlem op.

Een onderzoek is ingesteld. 
(foto: www.112-uitgeest.nl)
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Vrouw raakt bekneld 
tussen wal en woonboot
Uitgeest - De hulpdiensten 
werden zaterdagmiddag 18 
november rond vijf voor twee 
gealarmeerd voor een onge-
val aan de Lagendijk in Uit-
geest.
Op recreatiepark De Meer-
paal was een vrouw door nog 
onbekende oorzaak bekneld 
komen te zitten tussen de wal 
en een woonboot. De brand-

weer heeft haar uit haar be-
narde positie bevrijd. De 
traumahelikopter uit Amster-
dam kwam ter plaatse voor 
medische assistentie.
De vrouw is in zorgwekken-
de toestand naar het zieken-
huis overgebracht. De oor-
zaak van het ongeval is niet 
bekend. (foto: www.112-uit-
geest.nl)

Kinderboekschrijvers 
bij Boekhandel Schuyt

Uitgeest - De auteurs Bert 
Drost en Caroline Uitendaal-
Drost (uit Heemskerk) zijn  
zaterdag 25 november te gast 
bij Boekhandel Schuyt
Het avontuurlijke boek dat zij 
schreven voor kinderen van 7 
tot 10 jaar, gaat over de ge-
voelige Léon. Na een rot-
dag op school komt hij boos 
thuis. Uitgelachen door zijn 
vrienden, voor schut gestaan 
voor de klas, hoeveel slechter 
kan zijn dag nog worden? Als 
hij dan ook nog eens aan ta-
fel ruzie krijgt met zijn zusje 
en naar zijn kamer wordt ge-
stuurd voelt het alsof de hele 
wereld tegen hem is. Terwijl 
hij verdrietig op zijn bed ligt 
hoort hij ineens een vreemde 
stem in zijn kamer. Het blijkt 
een boodschapper uit een 
onbekend land. Het land is 
in nood en heeft uitgerekend 
Léon nodig om de verdwe-
nen koning op te sporen. En 
zo begint een bijzondere reis 
en een spannend avontuur. 
Lukt het Léon om de koning 

te vinden en het koninkrijk te 
redden? Is hij stoer genoeg 
om te doen wat nodig is? En 
komt hij ooit nog thuis?

Bert werkte 42 jaar lang in 
het basisonderwijs en Ca-
roline heeft een praktijk 
voor ouder en kind. Tijdens 
de kinderboekenweek vo-
rige maand werd het boek 
‘Léon en de verdwenen ko-
ning’ gelanceerd. Dit unieke 
boek (inclusief luisterboek) 
is geschreven door vader en 
dochter.
Zaterdag 25 november zijn 
vader en dochter te gast bij 
Boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139 te Uitgeest. Tussen 
14.00 en 15.00 uur kan ie-
dereen komen luisteren naar 
Bert en Caroline, die voorle-

zen uit hun debuut. De aan-
wezigen kunnen allerlei vra-
gen stellen over het schrij-
ven van een kinderboek en 
de originele illustraties be-
kijken die Caroline zelf heeft 
gemaakt. 
Natuurlijk kunnen de aanwe-
zigen het boek ook laten sig-
neren!

Oranjefonds doneert aan SPA 
Vrijwilligers gezocht 
voor Taalcarrousels

IJmond - Op vier locaties 
in de IJmond organiseert de 
Stichting Participatie Anders-
taligen (SPA) een Taalcarrou-
sel. Mensen van Nederlandse 
afkomst en anderstaligen ko-
men bij elkaar om de taal te 
oefenen. Met zoveel moge-
lijk mensen praten, het lief-
ste één op één. Esther Tromp,  
de coördinator van SPA, is de 
spin in het web. Zij netwerkt 
met alle organisaties die een 
rol kunnen spelen bij de uit-
breiding van de Taalcarrou-
sel. Buurthuizen, scholen, bi-
bliotheken etc. Esther: ,,Door 
de gift van het Oranjefonds 
kunnen we nu echt stappen 
zetten’’.
SPA is op zoek naar buurt-
bewoners, die de Taalcarrou-
sel willen bezoeken en met 
het gesprek mee willen doen, 
maar ook naar vrijwilligers 
die, na een training, de bege-
leiding op zich willen nemen.
Awet Haille  is een trouwe 
bezoeker van de Taalcarrou-

sel. Hij komt uit Eritrea en is 
in januari klaar met inburge-
ren. ,,Ik weet al wat ik daar-
na wil doen. Na mijn vlucht 
via Soedan, Libië naar Italië, 
had ik door alle slechte om-
standigheden tbc opgelo-
pen. Ik moest een jaar kuren 
in Groningen en was heel erg 
blij met de zorg die ik daar 
kreeg. Daarom wil ik naar het 
ROC om een diploma te ha-
len voor Dienstverlening en 
Zorg. Door de Taalcarrousel 
ken ik nu Nederlandse men-
sen en spreek ik veel beter de 
taal.’’

SPA organiseert o.a. ook 
thuislessen en groepslessen 
(‘Taal op School’) voor ouders 
van basisschoolleerlingen 
en werkt daarbij samen met 
Stichting Welschap en Wel-
zijn. Meer weten over SPA? 
Bezoek de website www.spa-
ijmond of mail naar info@
spa-ijmond.nl of bel Esther 
Tromp, tel. 06-44302225.

Voor kinderen groep 8 en brugklas

Eerste bijeenkomst Vormsel
Uitgeest - Op donderdag-
avond 23 november, is de 
eerste bijeenkomst van de 
vormelingen in de pasto-
rie van de rooms-katholieke 
kerk Onze-Lieve-Vrouwe-ge-
boortekerk te Uitgeest, Lan-
gebuurt 37. Kinderen die in 
groep 8 van de basisschool 
ziten of in de brugklas, kun-
nen meedoen aan deze voor-
bereiding. Er zijn op dit mo-
ment 11 vormelingen aange-
meld. 

De avond start om 19.30 uur 
en is om 20.45 uur afgelo-
pen. Iedere maand komen 
de deelnemers een keer bij 
elkaar op donderdagavond. 
Kinderen die zich nog niet 
hebbem aangemeld maar 
wel willen meedoen, kunnen 
aanstaande donderdagavond 
komen. In juni kunnen ze dan 
het Vormsel ontvangen. 
Meer informatie? Mail dan 
naar rkparochieuitgeest@
zonnet.nl.
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Kamerkoor Puur Sangh 
zoekt versterking
Uitgeest - Kamerkoor 
Puur Sangh repeteert iede-
re maandagavond vanaf half 
acht in de Klop, Langebuurt 
39 in Uitgeest. Het koor is 
op zoek naar nieuwe leden, 
vooral mannen maar ook 
vrouwen die van zingen hou-
den zijn welkom. Het koor 

zingt licht klassieke en we-
reldmuziek en verzorgt ieder 
jaar twee optredens in Uit-
geest.
Iedereen is welkom een keer 
naar een repetitie te komen 
maar voor degenen die eerst 
meet informatie willen: bel 
Nel Tromp, 0251-311572.

Uitgeest - In het zwembad 
kun je tijdens de zomer heer-
lijk aan je gezondheid wer-
ken. Lekker zwemmen, veel 
bewegen... Nu kan dit ook tij-
dens een bijzondere work-
shop die in zwembad De 
Zien gehouden wordt. Ko-
mende zondag 26 november 
van 16.00 tot 19.00 uur houdt 
Annieke Kaptein van ‘Koken, 
Plannen Proeven’ de kook-
workshop ‘Feestdagen spe-
cial’. Dit is een workshop om 
inspiratie op te doen voor ge-
zonde voedingskeuzes in het 
dagelijks leven. De deelne-
mers maken een uitgebreid 

en feestelijk 6-gangen diner. 
De recepten die je gaat ma-
ken zijn lekker, gezond, een-
voudig klaar te maken en de 
ingrediënten zijn in de super-
markt te vinden.

De workshop is een gezellig 
moment om ervaringen met 
anderen uit te wisselen. Kom 
met met z’n tweeën, dan doet 
de tweede persoon mee voor 
de halve prijs. Aanmelden 
voor deze actie kan via de 
website van De Zien (www.
zwembad-dezien.nl), hier-
op staat ook meer informatie. 
Maximaal 8 deelnemers.

Collecte Leger des Heils
Uitgeest - De samenle-
ving verandert. We individu-
aliseren, de overheid trekt 
zich terug, burgers worden 
steeds meer teruggewor-
pen op zichzelf. Je moet je-
zelf kunnen redden. Maar dat 
lukt niet iedereen, zeker niet 
in de crisis. Bovendien voe-
len steeds meer mensen zich 
eenzaam. 12% van de Neder-
landers heeft geen vrienden. 
En als je dan ziek wordt, je 

baan verliest of je huur niet 
meer kunt betalen. Wat dan?
Het Leger des Heils is vaak 
het laatste vangnet voor 
mensen in problemen. Het le-
ger des Heils krijgt geen sub-
sidie. Daarom organiseert het 
Leger des Heils een deurcol-
lecte onder de noemer ‘Sa-
menleven doe je dus niet al-
leen’. 
De collecte is van 27 novem-
ber tot 2 december.

Kerstkoffi etafel 73+
Uitgeest - De gezamenlijke 
kerken van Uitgeest en Stich-
ting Uitgeester Senioren, ver-
zorgen ook dit jaar een kerst-
koffi etafel 73+. Deze vindt 
dit jaar plaats op woensdag 
13 December in Dorpshuis 
de Zwaan van 15.00 tot 18.00 
uur (zaal open: 14.30 uur).
Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden van 27 no-
vember tot 2 december tus-
sen 18.00 en 19.00 uur bij de 
volgende adressen: Ank van 
der Eng, 0251-311570, Hester 
Visser, 06-12474827 of Thea 

Deijle, 0251-  311584. Voor 
vervoer kunt u bellen naar 
de Algemene Hulpdienst van 
maandag tot en met woens-
dag tussen 9.00 en 10.00 uur, 
tel. 0251-319020.

Uitgeest - Zaterdagavond 
om negen uur ging het in-
braakalarm van een woning 
aan de Kastanjestraat af. De 
bewoners waren afwezig. Bij 
aankomst bleek, dat tever-
geefs getracht was om de 
achterdeur te forceren.

Poging tot 
inbraak

Uitgeest - Vrijdagochtend 
om kwart over acht sloeg de 
bestuurder van een perso-
nenauto op de kruising Ple-
vierstraat/Benesserlaan links 
af naar de Plevierstraat. Hij 
zag hierbij een fi etser, die uit 
tegengestelde richting na-
derde, over het hoofd, waar-
door een aanrijding volgde. 
De fi etser kwam ten val,  liep 
letsel op aan het gezicht/ge-
bit en pols en werd per am-
bulance overgebracht naar 
het ziekenhuis.

Fietser geschept

Uitgeest - Tijdens een gym-
les in de sporthal ging vori-
ge week woensdag om 09.00 
uur een leerling in het net 
van een doel hangen. Hier-
door kantelde het doel en 
kreeg de jongen het ijze-
ren gedeelte op zijn hoofd. 
Hij raakte even buiten ken-
nis en werd per ambulance 
vervoerd naar het ziekenhuis. 
Vermoedelijk letsel: een her-
senschudding.

Ongeluk 
in gymles

Uitgeest - De 57e editie van 
de Uitgeester avondvier-
daagse staat gepland van 
maandag 23 tot en met don-
derdag 26 april 2018. 
Inschrijven kan twee weken 
eerder, van 11 tot en met 13 
april. 
Voor meer informatie zie 
www.speeltuinuitgeest.nl.

57e Avond-
vierdaagse

Uitgeest - Door onvoorzich-
tigheid van een inwoner ont-
stond zondag aan het eind 
van de ochtend een brand-
je op de zolderverdieping 
van een woning aan De Dar-
se. Dit kon door de bewo-
ners zelf worden geblust. De 
schade bleef beperkt. Door 
de brandweer werd een na-
controle ingesteld.

Brand op zolder

Uitgeest - Op 16 novem-
ber tussen 7.15 en 8.00 uur 
vond een verlichtingscontro-
le plaats bij de Zientunnel. 
Hierbij werden 9 fi etsers ge-
verbaliseerd.

Fietsers bekeurd

Uitgeest - De peuters van 
peuteropvang de Windmo-
len in Uitgeest werden vorige 
week verrast met de muziek-
workshops van Alice Ploeg. 
Nieuwsgierig kwamen zij in 
de kring zitten en hielpen 
mee om beer Pluisje in bed 
te leggen met liedjes en het 
liefdevol toedekken van het 
beertje.
Daarna werd er gezongen, 
gedanst en muziek gemaakt. 
Sommige kinderen bleven op 
een afstandje kijken maar 
de meesten lieten zich ver-
leiden om mee te doen met 
het afwisselende programma 
dat Alice aanbiedt. De peu-
ters stonden als bomen in 
het bos en lieten hun takken 

waaien in de wind, zij blie-
zen de blaadjes weg en lieten 
ze dwarrelen in de wind. Ook 
werden er kastanjes verza-
meld en in mandjes gedaan.
Als klap op de vuurpijl mocht 
er getrommeld worden. Hard, 
maar ook heel zacht. De peu-
ters deden erg hun best en 
luisterden goed naar de op-
drachten. Er werd gedanst 
met belletjes en sambabal-
len.

Tot slot hebben ze beer Pluis-
je weer uit bed gehaald en 
dag gezegd. Het was een 
heel geslaagde activiteit en 
een goede kennismaking 
met het beleven en maken 
van muziek voor de peuters.

Jazz in kerkje
Regio - In het historisch 
kerkje van Krommeniedijk is 
zondag 26 november vanaf 
15.00 uur een ander geluid te 
horen. Dan treedt de Westsi-
de Jazzband op.
De Westside Jazzband is een 
oude stijljazzformatie. Ooit 
voortgekomen uit een jazz 
workshop treedt dit orkest al 
vele jaren op.
Het repertoire bestaat hoofd-
zakelijk uit jazznummers van-

af 1910 tot eind jaren 50 maar 
ook een moderner stukje en 
wat latijns amerikaanse klan-
ken wordt niet geschuwd. De 
band bestaat uit een blaas- 
en ritmesectie.
U bent van harte uitgeno-
digd voor dit ander geluid 
in de kerk van Krommenie-
dijk op zondag 26 november 
2018, deur open vanaf 14.30 
uur. Toegang gratis, collecte 
ter bestrijding van de kosten.
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Tegenprestatie leerlingen 
JPT bij Muttathara

Castricum - In december 
van dit jaar gaat een groep 
van veertien leerlingen van 
het JPT naar Gambia. Daar 
helpen zij een week met het 
onderhouden en bouwen van 
een school en zij gaan lesge-
ven.  
De Stichting Muttathara 
steunt dit initiatief met een 
financiële bijdrage voor de 

kosten van de bouw- en les-
materialen die de leerlingen 
nodig hebben. In ruil daar-
voor steken de leerlingen 
op zaterdag de handen uit 
de mouwen in de winkel van 
Muttathara. 

Op de foto Amber Rohof en 
Emma Sombroek die de boe-
kenkast  op orde brengen.

Kerstmarkt bij De Hoep
Bakkum - Op zondag 10 de-
cember luidt PWN Bezoe-
kerscentrum De Hoep de 
kersttijd in met een klein-
schalige kerstmarkt van 11.00 
tot 15.00 uur. Op de markt 
die in de tuin van het bezoe-
kerscentrum wordt opgesteld 
zijn diverse duurzame kerst-
cadeautjes te koop en kun-
nen bezoekers een kop war-
me chocolademelk of een 
glaasje glühwein drinken. De 
schaapsherder is er met een 
klein deel van haar kudde en 
natuurlijk mogen de kinderen 
een schaapje aaien. De bos-
wachter vertelt over het win-
terseizoen in het duingebied 
en kinderen kunnen hun ei-
gen kerstversiering knutse-
len, uilenballen pluizen, een 
dromenvanger of een kerst-
kaars maken en nog veel 

meer. De kerstmarkt is gra-
tis toegankelijk, wel vragen 
we voor sommige activitei-
ten een kleine vergoeding. 
Kijk voor meer informatie en 
het volledige programma op 
www.pwn.nl/eropuit.

Regio - Zondag 26 novem-
ber van 12.00 tot 17.00 uur is 
er bij Restaurant Melange7 
een ‘Art & Music’ Afternoon. 
Art by ML, een kunstenares 
uit Heiloo, maakt bijzondere 
collages/mixed media.
Zij maakt gebruik van knip-
sels uit boeken en tijdschrif-
ten, en combineert dit met 
acryl en evt bladgoud/blad-
zilver. De afwerking met 
epoxyhars geeft een prachtig 

verdiepend effect. De gehele 
collectie van Art by ML is al-
leen deze middag te bezich-
tigen op de Kennemerstraat-
weg 101-103. 
Vanaf 15.00 uur maakt ver-
volgens de band Sopitma-
chine uit Castricum zijn op-
wachting. Zij spelen een mix 
van Bob Dylan, Eric Clapton 
en JJ Cale. 
Deze Art & Music Afternoon 
is gratis toegankelijk.

Kwartet Simone Honijk 
bij Jazz in Bakkum
Bakkum - Hotel Fase Fier 
opent zondag 26 november 
de deuren voor het publiek 
om vanaf vier uur te kunnen 
genieten van een optreden 
van zangeres Simone Honijk.
Kenmerkend voor het Simo-
ne Honijk Kwartet is subtiele 
swingfeel, en het gevarieer-
de verfrissende repertoire dat 
zich beweegt in stijlen van 

blues, swing, bebop en bal-
lads tot moderne jazzstijlen.

Simone Honijk worden on-
dersteund door een ritmesec-
tie, bestaande uit Niek van 
Wiggen (drums) en Thomas 
W. Andersen (contabas).
Dit alles wordt harmonisch 
begeleid door Dirk Balthaus 
(piano).

Castricum - Zondag 12 no-
vember organiseerde de werk-
groep Castricum-Ethiopië een 
bingomiddag. Dankzij vele on-
dernemers waren er veel mooie 
prijzen. 
De echte winnaars van deze 
middag waren de kinderen in 
Ethiopië; de bingo leverde ruim 
negenhonderd euro op. Hier-
mee worden kinderen uit een 
sloppenwijk in Addis Abeba 
naar school geholpen en voor 
de armste  kinderen is er boven-
dien een ontbijt en een lunch.

Opbrengst bingo

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 

Wonder
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur  maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur 
C’est La Vie

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Suburbicon
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur 

Murder on the Orient  Express
zondag 19.30 uur

The Glass Castle
vrijdag 16.00 uur
Oude Liefde
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur  zondag 11.00 uur
Loving Vincent

zondag 13.30 uur
Coco - voorpremière

woensdag 15.00 uur
Coco 

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.00 uur

Sinterklaas & Het gouden hoefijzer
zaterdag 16.00 uur

Dummie de Mummie 3
zaterdag 13.30 uur  zondag 11.00 uur

Dikkertje Dap 

Programma 23 nov t/m 29 nov 2017

Wonder
August Pullman is geboren 
met afwijkingen aan zijn ge-
zicht. Bang om er niet ge-
accepteerd te worden heb-
ben zijn ouders hem nooit 
naar een reguliere school ge-
stuurd. Tot nu toe. Wanneer 
hij voor het eerst voet zet in 
groep 5 verandert hij in een 
onwaarschijnlijke held. Waar 
zijn familie en nieuwe klasge-

noten worstelen met gevoe-
lens van medeleven en ac-
ceptatie, zal de buitengewo-
ne reis van Auggie bewijzen 
dat je niet onopgemerkt kunt 
blijven als je bent geboren 
om op te vallen. Het inspire-
rende en hartverwarmende 
verhaal van August Pullman 
is gebaseerd op de roman 
‘Wonder’ van R.J. Palacio.

Wat begint als een uitbundi-
ge treinreis door Europa ont-
vouwt zich al snel tot één van 
de meest stijlvolle, spannen-
de en huiveringwekkende 
mysteries ooit. Murder on the 

Murder On the 
Orient Express

Orient Express is gebaseerd 
op de roman van bestseller-
auteur Agatha Christie en 
vertelt het verhaal van dertien 
vreemden gestrand in een 
trein, in een situatie waar-
in iedereen een verdachte 
kan zijn. Voor één man is het 
een race tegen de klok om de 
puzzel op te lossen, voordat 
de dader weer toeslaat.
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23 NOVEMBER

Richard van Hooijdonk met 
Welcome to the Future. Span-
nende ontdekkingsreis door 
de toekomst met trendwat-
cher Van Hooijdonk. In het 
Kennemertheater Beverwijk 
om 20.15 uur.

Songwriter Collectief met 
opkomende singer-songwri-
ters en akoestische acts van-
af 20.30 uur in Podium Victo-
rie Alkmaar.

René van Meurs met Ik be-
loof niks. Nieuwe show van 
winnaar jury- en publieksprijs 
van Cameretten 2012. Om 
20.30 uur in Kennemertheater 
Beverwijk

24 NOVEMBER

Mylou Frencken en muzi-
kanten met Leven in het lied. 
Ode aan het kleinkunstlied, 
met Mylou’s favorieten en die 
van haar vakgenoten in het 
Kennemertheater beverwijk 
om 20.30 uur.

Winterevent/open huis met 
veel lekkers en sfeervolle ca-
deaus op de Populierenlaan 
51 in Uitgeest. Ook op 25 en 
26 november.

Brief aan mijn dochter van 
Abdelkader Benali en Lavinia 
Meijer. Literatuur en muziek 
komen samen in een ontroe-
rend verhaal over afkomst en 

identiteit.. In De Vest Alkmaar 
om 20.30 uur.

Pubquiz bij Mezza Luna in 
Castricum vanaf 20.30 uur. 
Gratis deelname, aanmelden 
via tel.: 0251-652251.

Benefietavond met Catwi-
se, Into The Attic, Instrumen-
tal Disorder, Yung Fromage & 
Zangetsu in De Bakkerij vanaf 
21.00 uur, gratis toegang.

Winterfair bij Anastasia van 
11.00 tot 17.00 uur op de Dus-
seldorperweg 97 in Limmen. 
Deze sfeervolle wintermarkt is 
ook te bezoeken op 25 en 26 
november.

Film Manchester by the 
Sea draait in De Zwaan in Uit-
geest, 20.15 uur.

Richard Groenendijk met 
Om alles! Hilarische verhalen, 
opzienbarende ontboezemin-
gen en niet te versmaden ty-
peringen in Kennemertheater 
Beverwijk om 20.15 uur.

25 NOVEMBER

Nashville Night met The 
Road to Bluebird Café. Met 
special guests Rachel Kramer 
(K-otic) en Chris Hordijk (Voi-
ce of Holland). Om 20.15 uur 
in Kennemertheater in Bever-
wijk.

Boeken-, speelgoed- en 
kerstmarkt voor Prijedor in 
Bosnië in De Klop Uitgeest 
van 9.00 tot 15.00 uur.

Toneelgroep Het Volk speelt 
De God van de Slachting in De 
Zwaan in Uitgeest, 20.15 uur.

Kleindierenshow in Clusius 
College Castricum van 9.30 tot 
16.00 uur.

▲

Cover Company treedt op 
in café De Vriendschep in 
Akersloot. Met grote hits van 
Abba, Queen, Beatles, Stones 
en vele anderen vanaf 21.30 
uur.

Crazy 90s XL met Extince en 
dj Devious. Het jaren ’90 feest 
begint om 21.00 uur in Podium 
Victorie Alkmaar.

Concert Stedelijk Harmonie 
Orkest SDG Alkmaar in De 
Vest Alkmaar om 20.15 uur.

Concert met pianist Bernard 
van den Boogaard en Strijktrio 
Domenica in de Dorpskerk te 
Castricum om 20.00 uur.

FeelGood Festival in Grand 
Café Koekenbier in Alk-
maar van 15.00 tot 1.30 uur. 
Een koor en talloze regiona-
le bands treden gratis voor 
een goed doel op. Voor kinde-
ren zijn er van 15.00 tot 18.00 
uur diverse muziek-, dans- en 
knutselworkshops. Foto: Rick 
Akkerman.

Blues in Castricum bij Mez-
za Luna in Castricum met de 
band Midnight Maniacs vanaf 
15.30 uur, gratis entree.

Nostalgie en historie in de 
decembersfeer tijdens de 
open dag Regionaal Archief 
Alkmaar van 11.00- 16.00 uur. 
Op de Bergerweg 1 te Alk-
maar.

Benefietavond in De Bakke-
rij vanaf 21.00 uur met Johnny 
Westone, Burgundy Scratch 
en Zaphod Live. Entree: vrij-

5 november 20170

in De Cirkel Heemskerk. Een 
bijzonder huiskameravontuur 
naar het boek van Roald Dahl 
.

Try Out Café in De Vest Alk-
maar met aanstormend talent 
in de disciplines kleinkunst, 
cabaret, stand-up, muziek-
theater en singer-songwriter. 
Vanaf 16.00 uur. Op de foto 
Sanneke van der Meulen.

Angela Schijf met de muzi-
kale sprookjestocht Vier Jaar-
getijden (6+) in De Vest Alk-
maar om 14.30 uur.

Maria de Fatima zingt fado 
tijdens ‘Concert op zondag’, 
gepresenteerd door Toon-
beeld. Het begint om 15.30 
uur in concertzaal Konigsduyn 
van Geesterhage. 

Just Sing 2017 in Podium 
Victorie Alkmaar vanaf 15.00 
uur met vijftien finalisten.

27 NOVEMBER

Slotconcert Andriessen en 
De Klerk in de Sint Lauren-
tiuskerk Alkmaar, aanvang 
20.00 uur

28 NOVEMBER

Open avond Fotoclub Castri-
cum in De Kern op de Over-
toom vanaf 20.00 uur.

Concert Jacques Thibaud En-
semble in De Vest Alkmaar om 
20.15 uur.

Bas Haring over robotica. 
Hij is van 20.00 tot 22.00 uur 
gast in de bibliotheek aan 
het Kerkplein in Beverwijk. 
Kaartverkoop via www.biblio-
theekijmondnoord.nl.

Lezing van Kees Druijven 
in de bibliotheek in Akersloot 
over veldnamen in Over Die. 
Aanvang 20.00 uur. 

willige bijdrage.

Toneelgroep Het Volk speelt 
De God van de Slachting in De 
Zwaan Uitgeest om 20.15 uur.

J.A.N.E. Muziektheater en 
Katinka Polderman in De Vest 
Alkmaar om 20.30 uur. Foto: 
Marijana Pajovic.

26 NOVEMBER

Walk-In concerten van-
af 13.30 uur op verschillende 
adressen in Akersloot. Van-
af 17.30 uur verzorgt Fabric de 
muzikale afsluiting in de Sto-
rey Club.

Art & Music Afternoon van 
12.00 uur tot 17.00 uur bij Res-
taurant Melange7 in Heiloo 
met Art by ML die bijzondere 
collages/mixed media maakt. 
De muziek van van SopitMa-
chine is vanaf 15.00 uur te ho-
ren. 

Concert van Beverwijks Ora-
toriumkoor Tremenda met de 
Petite Messe Solennelle van 
Rossini in de Agathakerk. 
Aanvang 15.00 uur. 

Kookworkshop ‘Gezond 
eten tijdens de feestdagen’ in 
zwembad De Zien in Uitgeest, 
16.00-19.00 uur. Aanmelden 
via www.zwembad-dezien.nl.

Zin op Zondag in Grote Kerk 
Alkmaar vanaf 16.00 uur in het 
teken van ‘Vrijheid’. Denker 
des Vaderlands René ten Bos 
betreedt dit keer de kansel en 
neemt de preek voor zijn reke-
ning. Daarna is er soep.

De band Vierz speelt in De 
Oude Keuken in Bakkum. 
Vanaf 15.00 uur op het terrein 
van Dijk en Duin, ingang aan 
de Zeeweg.

Overdekte rommelmarkt in 
sporthal De Zien in Uitgeest 
van 11.00 tot 15.00 uur.

Voorstelling Ieorg Idur (4+) 
door Unieke Zaken om 14.00 



Gemeenteraadsverkiezingen in maart

Nieuwe partijen kunnen 
zich nog aanmelden
Uitgeest - Op 21 maart 2018 
zijn er weer raadsverkiezin-
gen in ons land. Mogelijk 
hebben inwoners van Uit-
geest plannen om met een 
‘nieuwe’ partij mee te doen 
aan die verkiezingen. Zij 
moeten dan eerst hun partij 
laten registreren bij het cen-
traal stembureau van de ge-
meente. 
Een registratieformulier hier-
voor kan men downloaden 
via www.uitgeest.nl. 
Dit formulier moet uiterlijk 
woensdag 27 december bij 
het centraal stembureau bin-
nen zijn.

Wanneer kan men de partij 
laten registeren?

• De politieke groepering die 
men wil laten registeren moet 
een vereniging zijn met volle-
dige rechtsbevoegdheid;

• de naam (aanduiding) van 
de politieke partij is nog niet 
geregistreerd bij het centraal 
stembureau voor de verkie-

zing van de Tweede Kamer of 
provinciale staten;

• de naam (aanduiding) 
waarmee men op de kandi-
datenlijst wilt staan, mag niet 
meer dan 35 letters of andere 
tekens hebben.

Registratiekosten

Voor deze registratie betaalt 
de nieuwe partij een waar-
borgsom van 112,50, die men 
vooraf overmaakt op een re-
kening bij de gemeente. Dit 
bedrag krijgt de partij terug, 
nadat de men een geldige 
kandidatenlijst voor de ko-
mende raadsverkiezing heeft 
ingeleverd.

Meer informatie?

Voor inlichtingen kan men te-
recht bij Rob Stam, hoofd van 
Bureau Verkiezingen. 
Hij is bereikbaar via e-mail-
adres verkiezingen@uit-
geest.nl of telefonisch via: 
06-43955204.

Gemeentehuis wel open
Publieksbalies dicht op 
vrijdag 24 november
Uitgeest - Op vrijdag 24 no-
vember zijn de publieksba-
lies van het gemeentehuis 
van Uitgeest gesloten. Op die 
dag zijn er werkzaamheden 
aan de systemen. Hierdoor 
kan men geen producten le-
veren en maar beperkt dien-
sten. Het gemeentehuis is te-
lefonisch gewoon bereikbaar 
tot 12.00 uur.
Ter compensatie is de pu-
blieksbalie ook op donder-
dagmiddag 23 november 
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.
Heeft men op vrijdag 24 no-
vember vragen, willen inwo-
ners van de gemeente post 
afgeven, gevonden of verlo-
ren voorwerpen doorgeven 
of beleidsplannen inzien? 
Dat is dan gewoon mogelijk 
van 9.00 tot 12.00 uur. Inwo-
ners kunnen het gemeente-
huis ook telefonisch bereiken 
via 14 0251. Op maandag 27 
november zijn de balies weer 
geopend zoals normaal.

Uitgeest - NVD Beveiligings-
groep is de grote winnaar van 
de IJmond Onderneemt! 
Award 2017. Het bedrijf uit 
Haarlem kreeg 14 november 
de onderscheiding voor de 
meest in het oog springende 
IJmondiale onderneming. Di-
recteur Patrick van der Lee-
lie was zichtbaar verheugd. 
IJmond Onderneemt! werd 
voor de achtste keer georga-
niseerd. Dit jaar was het the-
ma ‘Wat is jouw drive’? Hoe-
wel Montarent en Slijptech-
niek IJmond ook veel indruk 
op de jury maakten, ging de 
IJmond Onderneemt! Award 
naar NVD Beveiligingsgroep, 
een familiebedrijf dat al ruim 
100 jaar actief is op het ge-
bied van beveiliging, zowel 
nationaal als internationaal. 
De IJmond Werkt! Award 
ging naar Tiebies Land-
bouwmechanisatie. Zij zijn 
een specialist in onderhoud 
en reparatie van vrijwel al-
le landbouwmachines. Daar-
naast zijn ze dealer van een 
legio topmerken en zijn hun 
machines te huur. In bei-
de stemrondes kreeg Tie-
bies de meeste stemmen en 

werd daarmee overtuigend 
winnaar. De overige genomi-
neerden Tata Steel en Mas-
termate Zwager kregen ook, 
zij het een kleinere versie, 
een award uitgereikt uit han-
den van bestuursvoorzitter 
van IJmond Werkt! Arjen Ver-
kaik.
Parlevliet & Van der Plas 
was op haar beurt de win-
naar van de IJmond Duur-
zaam! Award. Het bedrijf 
troefde daarmee medegeno-
mineerden Strandpaviljoen 
Timboektoe en Abelia Fleu-
risten af. ,,Zelf dingen be-
denken, zoals de carrousel-
deur, motiveert het bedrijf om 
verder te gaan. Onderweg in 
de processen worden steeds 
meer nieuwe zaken ontdekt 
en worden steeds meer men-
sen enthousiast. Maar net zo 
belangrijk is het voor het be-
drijf om een bijdrage te le-
veren aan het imago van de 
branche. Door juist zoveel 
mogelijk aandacht te geven 
aan het milieu, wil Parlevliet 
& Van der Plas een tegenge-
luid bieden aan de het nega-
tieve imago van de visserij”, 
zo stelt de jury.

Mooie winnaars 
IJmond Onderneemt

Van links naar rechts: Patrick van der Leelie (NVD), Melvin 
Peeters en Berry Tiebie (Tiebies) en John Zeijderveld en Wil-
lem van Duijn (Parlevliet & Van der Plas). (foto: Karen Vleugel)

Heemskerk - Noah, Mike, 
Mees, Chiel, Brandon, Stijn 
en Kyrian zoeken nieu-
we teamgenoten! Ze spe-
len bij handbalvereniging 
DSS in Heemskerk. Jongens 
uit 2002, 2003, 2004 en 2005 
kunnen zo instromen in één 
van de twee jongensteams. 
Jongere jongens zijn uiter-
aard ook welkom.
Belangstellenden kunnen  
twee maanden gratis proefl id 
worden. Dan mag je naast 
trainingen óók wedstrijden 
meedoen, zodat je precies 
weet hoe leuk handbal is! 
Vier weken alleen meetrai-
nen kan ook. Meer informa-
tie bij trainer/coach Peter van 
Kan op 06-10964660 of kijk 
op www.dsshandbal.nl.

DSS handbal 
zoekt jongens

Al bijna 40 jaar vindt u bij Cave du Vin u de lekkerste 
bieren, wijnen, whisky, port, cognac en gedistilleerd. 

Voor thuis, de zaak, een feestje, of een bijzondere gebeurtenis. 
Cave du Vin denkt graag met u mee. 

Kom vooral eens kijken in één van onze prachtige winkels.

GEWOON. BIJZONDER.
Uw slijter in Uitgeest en Schagen

Onze winkel bevindt zich in het centrum van Uitgeest. 
U bent van harte welkom.

Wijnhandel Cave Du Vin
Prinses Beatrixlaan 25
1911 HP Uitgeest

TELEFOON 0251 76 91 45
EMAIL uitgeest@caveduvin.nl

Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag 09:30 - 18:00
woensdag 09:30 - 18:00
donderdag 09:30 - 18:00
vrijdag 09:30 - 18:00
zaterdag 09:00 - 17:00

Al bijna 40 jaar vindt u bij Cave du Vin u de 
lekkerste bieren, wijnen, whisky, port, 

cognac en gedistilleerd.
Voor thuis, de zaak, een feestje, of een bijzondere 
gebeurtenis.Cave du Vin denkt graag met u mee.

Kom vooral eens kijken in één van 
onze prachtige winkels.

Al bijna 40 jaar vindt u bij Cave du Vin u de lekkerste 
bieren, wijnen, whisky, port, cognac en gedistilleerd. 

Voor thuis, de zaak, een feestje, of een bijzondere gebeurtenis. 
Cave du Vin denkt graag met u mee. 

Kom vooral eens kijken in één van onze prachtige winkels.

GEWOON. BIJZONDER.
Uw slijter in Uitgeest en Schagen

Onze winkel bevindt zich in het centrum van Uitgeest. 
U bent van harte welkom.

Wijnhandel Cave Du Vin
Prinses Beatrixlaan 25
1911 HP Uitgeest

TELEFOON 0251 76 91 45
EMAIL uitgeest@caveduvin.nl

Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag 09:30 - 18:00
woensdag 09:30 - 18:00
donderdag 09:30 - 18:00
vrijdag 09:30 - 18:00
zaterdag 09:00 - 17:00

Prinses Beatrixlaan 25
1911 HP Uitgeest
Tel. 0251 76 91 45
uitgeest@caveduvin.nl

Molenstraat 7
1741 GJ Schagen
Tel. 0224-298747
schagen@caveduvin.nl

Openingstijden Uitgeest: Maandag gesloten. 
Di t/m vrij 9.30-18.00 uur. Zaterdag 9.00-17.00 uur

Onze winkel bevindt zich in het centrum van Uitgeest en Schagen.
U bent van harte welkom.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest -De herfst is nu op z’n mooist, dit is ook te zien op de Lagendijk bij een ingang van 
een boerderij. Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest - Team 1 van TT-
VU had DOKO (V) 2 op be-
zoek, met maar 2 spelers. 
Henk Spoelstra bleef onge-
slagen en won ook de dubbel 
met Billy Fatels. Billy won één 
enkel. Uitgeest won met 7-3
Team 2 speelde tegen HBC6 
in Heemstede. Youri Rasch 
startte sterk en won zijn eer-
ste twee enkels en verloor 
zijn laatste partij. Het is ook 
de eerste partij van dit sei-
zoen, die hij verliest, deson-
danks heeft hij nog steeds 
het hoogste winstpercenta-
ge. De dubbel ging helaas 
verloren. Jelle van Werkho-
ven was goed voor twee pun-
ten en overwon tegen dege-
ne, die Youri van de 100% 
haalde. 6-4 voor de Heem-
stedenaars.
Team 3 speelde tegen Die-
men 3. Dennis Janssen ken-
de deze avond geen gena-
de. Hij smashte de tegen-
standers keihard van tafel. 
Marijn van Kampen leek een 

muur en bracht alle ballen te-
rug en koos de juiste ballen 
voor zijn aanval. Nog eens 3 
punten erbij. Roger Schud-
deboom had zijn avond niet 
en dat wist de tegenstander 
goed te benutten. Uitgeest 
wint met 6-4
Team 4 had Diemen 5 over 
de vloer. Eugenie Rasch was 
weer eens de sterkste en won 
2 enkels. Antoine en Huib he-
laas ieder maar één, dat had 
ook net anders kunnen val-
len. 4-6 voor Diemen.

In de DUO Competitie won 
Team 1 (Marcel Couwenberg 
en Rob de Boer) van United 
Oost 1 in Amsterdam. Mar-
cel was goed voor twee keer 
winst en Rob voor één keer. 
De dubbel ging verloren.
Team 2 (Peter Middel en Mi-
chel Switser) deed het wat 
minder goed tegen Sporting 
SDO 1 in Hillegom. Ze wer-
den met 4-1 naar huis ge-
stuurd. 

     Tafeltennisnieuws

De column van Monique.....

Hij is er weer, helemaal uit Spanje overgekomen met een boot vol cadeautjes en snoep-
goed. Maandenlang hebben zijn Pieten ingekocht en gebakken of kopen ze die bij de bak-
ker in het dorp?  De 2500 mensen die hem ontvingen afgelopen zondag in Uitgeest, trekken 
ieder jaar en masse langs ons huis. De opgetogen koppies van grut en acterende ouders zijn 
nog steeds enig om naar te kijken. Onze dochter van 22, die even wat spullen kwam opha-
len, zag het hele circus gaan en riep hoe leuk ze het altijd had gevonden om met onze vrien-
den plus kroost Sinterklaas binnen te halen. Stiekem stopte ik dan snel een kleinigheidje in 
hun klaargezette schoentjes zodat bij terugkomst van het Regthuysplein de euforie compleet 
was. Toen onze zoon acht jaar was liet de zoon van een nicht tussen neus en lippen door we-
ten dat het allemaal net even anders lag. Vlak daarna lag hij met griep op de bank en stel-
de een vrij directe vraag over de geloofwaardigheid van de goedheiligman waardoor ik be-
sloot dat het nu tijd werd hem in te lichten. Het was een kwestie van bevestiging der vermoe-
dens dus hoe moeilijk kon het zijn? Dit bleek een grove misrekening want toen ik hem deel-
genoot maakte van het grote geheim, stopte hij boos zijn vingers in beide oren, luidkeels 
schreeuwend: “NEE NEE NEE dat is niet wáár!” Een intens verdrietig kind huilde zijn ogen uit 
z’n hoofd en nam het mij allemaal bijzonder kwalijk. Ik kon hem geen ongelijk geven. Het was 
een rotstreek, dat gevoel maakte zich destijds ook van mij meester. Het hele beeld van die 
lieve lieve Sint en zijn gevolg, waar je het hele jaar naar uitkeek was pats in ene weg. Moest 
je leuk mee gaan doen met ‘het geheim’. Maar dat wilde ik helemaal niet en mijn zoon ook 
niet. Ik zette mij dus schrap toen een paar jaar later onze dochter in mei achter in de kast 
een ingepakt, vergeten Sinterklaascadeautje vond. Al op vierjarige leeftijd vroeg ze ooit mid-
den in de zomer op een Italiaans terras zomaar uit het niets: “Zijn ze verkleed ofzo?” Wij be-
grepen door het seizoen niet direct op wie ze doelde. Maar toen ze verduidelijkte: “De Sint! 
En die Pieten van ‘m!” alsof het een maffiabende betrof, veranderden wij snel van onderwerp. 
Maar nu was ze zeven en haar triomfantelijke blik verried haar vermoeden. “Die is Sint ze-
ker vergeten” probeerde ik zwakjes maar daar nam ze geen genoegen mee. “Hoezo zou Sint 
die vergeten, dan had jij het toch kunnen geven mam….. dit is héél gek.” Voorzichtig begon 
ik dat ik haar iets moest vertellen. Terwijl mijn zoon popelde om het snel zelf te roepen en 
haar uit haar droom te helpen, kon ik gelukkig op tijd kalm de zaak uitleggen. Wij hielden on-
ze adem in. 
Het duurde 10 minuten voor ze bijgekomen was van het lachen.

Monique Teeling

Geheim

Eerste competitiewedstrijd 
meteen gewonnen!

Uitgeest - Zaterdag trad het 
E-team van Stormvogels voor 
het eerst aan in een thuis-
wedstrijd. De ploeg is pas 
dit zaalseizoen geformeerd 
(leeftijdscategorie 7-9) en 
is meteen aan de competi-
tie begonnen. Tegenstander 
was het E4 team van korf-
bal grootmacht Koog Zaan-
dijk.  Het was een spannende 
wedstrijd, waarbij Stormvo-
gels op een 2-0 voorsprong 

kwam, KZ vervolgens terug-
kwam naar 2-3, maar waar-
bij de jonge Uitgeesters uit-
eindelijk toch aan het lang-
ste touw trokken. Zij boekten 
een knappe 5-4 overwinning. 

De jeugdige korfballers trai-
nen op de woensdagavond 
in Sporthal de Zien van 19.00 
tot 20.00. Belangstellenden 
mogen een keer gratis mee-
trainen.

Stand van links naar rechts: Michelle van Duijn, Anais Jolivet, 
Tim Kossen. Liggend: Dewi Heijne en Eana Oldenburger. Sacha 
Huis in t Veld ontbreekt
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FC Uitgeest onderuit in Velsen
Uitgeest - Soms kun je ge-
heel onverwacht ineens on-
deruit gaan doordat je strui-
kelt over bijvoorbeeld de 
spreekwoordelijke bananen-
schil. Het overkwam FC Uit-
geest zondag tegen het ster-
ke Velsen dat liet zien ten on-
rechte in de onderste regio-
nen van de Eerste klasse A te 
bivakkeren. Na de in dertien 
prachtige minuten bereikte 
overwinning tegen Zeeburgia 
(3-2) eerder deze week was 
er de verwachting dat tegen 
RKVV Velsen ook wel even 
doorgepakt zou worden. 
Maar daar op het gezellige 
terrein in Driehuis werd het 
een middag van “net niet”. 
Nimmer werd de scherpte en 
accuratesse van de dinsdag-
avondwedstrijd bereikt. Het 
gevolg was een even onnodi-
ge als daardoor logische 0-2 
nederlaag tegen een ploeg 
waar juist vandaag “net wel” 
op zijn plaats was.
Maar eerst nog even terug 
naar vorige week dinsdag-
avond. FC Uitgeest won als-
nog met 3-2 van Zeeburgia. 
De samenkomst deze avond 
was noodzakelijk gewor-
den omdat in het duel van 
22 oktober de scheidsrech-
ter een blessure opliep waar-
door verder spelen niet meer 
mogelijk was. Met 2-2 op de 
klok en nog dertien minuten 
te gaan werd afgetrapt. Van-
af de eerste minuut ontrolde 
zich, voor de toch nog op ko-
men dagen FC Uitgeest sup-
porters, een hartverwarmend 
schouwspel van de eigen 
ploeg die met tomeloze ener-
gie het doel van de tegen-
stander opzocht die al na vijf 
minuten hijgend in de tou-
wen leek te hangen. De ene 
kans na de andere werd ge-

creëerd. Schoten van Mark 
Dijkkamp, kopballen van 
Mark Adrichem en dan, net 
als bij een vuurwerkshow, de 
grootste knal op het laatst. 
Speciaal geïmporteerd vuur-
werk ontplofte op de voet van 
Dennis de Wit. Booeeemmm. 
3-2. Direct daarna het laatste 
fluitsignaal.
Maar zondag dus helaas 
een ander verhaal. FC Uit-
geest, bij wie de weer terug-
gekeerde Nayshel Marchena 
op de bank zat, startte zon-
dag met Margel Muzo op de 
vleugel. FC Uitgeest begon 
goed want al in de 4e minuut 
was het Paul Groen die de 
bal buiten bereik van keeper 
van der Lugt op de lat kop-
te. In de fase daarna begon 
het moeizame zoeken naar 
een gaatje in de defensie van 
Velsen die echter voorlopig 
zo gesloten  bleef als de zak 
met pakjes van Sinterklaas. 
Sterker nog de defensie van 
FC Uitgeest moest zeer alert 
blijven op de venijnige uit-
braken van de ploeg uit Vel-
sen. Vooral als Groenewoud 
en Zuiverloon aan de bal wa-
ren was het alarmfase num-
mer 1 voor de gasten. Beide 
ploegen hielden elkaar ech-
ter nog in evenwicht. Zo kon 
er in de rust nog een hap ge-
nomen worden uit de choco-
ladeletter O die in dit geval 
stond voor 0-0.
De tweede helft gaf hetzelf-
de beeld te zien. Toch leek FC 
Uitgeest de wedstrijd naar 
zich toe te trekken vooral na-
dat Mike Adrichem dichtbij 
de openingstreffer was maar 
zijn inzet met veel geluk van 
de lijn gehaald zag worden 
door verdediger Plug.
Toen ging het plotsklaps fout. 

Eerst was daar in de 64e mi-
nuut een snelle uitbraak 
via Groenewoud  die Den-
nis de Wit behendig op het 
verkeerde been zette waar-
na hij beheerst scoorde. 1-0. 
Nog geen minuut later lag 
de bal alweer achter doel-
man Sven Koning die tot zijn 
grote schrik ineens van der 
Meer voor zijn ogen zag op-
doemen. Deze was zo onge-
veer bij de middenlijn Stan 
Vrouwe de baas en kon daar-
na niet gehinderd door welk 
Uitgeester been dan ook zo-
maar oprukken naar het doel 
en scoren. 2-0. Twee bana-
nenschillen achter elkaar. 
Het moet gezegd, FC Uit-
geest deed er daarna alles 
aan om nog terug te keren 
in de wedstrijd maar het ge-
durende de hele wedstrijd al 
aanwezige patroon van on-
zuiverheid en ontbreken van 
echte scherpte liet zich niet 
meer wegpoetsen. Weliswaar 
scoorde de ingevallen Jorn 
Brouwer via een voet van een 
verdediger nog tegen (2-1) 
maar daar bleef het ook bij. 
Jammer, maar ook een wijze 
les. Op een goede dag kun 
je in deze klasse van ieder-
een winnen maar op een dag 
als deze ook van ieder an-
der team verliezen. Volgende 
week in de thuiswedstrijd te-
gen AGB maar beter en we-
derom het gevecht aangaan, 
want zo groot zijn de ver-
schillen in deze klasse niet. 
(De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Koning, de 
Wit, Vrouwe (70e Yeboah), 
Groen, Hopman, Smit, Ol-
gers, E.Sinnige, Muzo (67e 
J.Duijn), Adrichem, Dijk-
kamp (74e Brouwer).

FC Uitgeest Vrouwen 1 
verliest streekderby
Uitgeest - Zondag stond de 
streekderby tegen ADO’20 
VR1 op de agenda van het 
eerste vrouwenteam van FC 
Uitgeest. Een wedstrijd waar-
in Uitgeest de nederlaag van 
vorige week wilde wegpoet-
sen en tevens de tweede plek 
weer wilde overnemen van de 
huidige tegenstander. Daar-
naast stonden veel speelsters 
tegenover een voor hun be-
kende tegenstandster, dan-
wel als oud-teamgenoten, als 
buren of als vriendinnen. Dit 
affiche zorgde daarmee ook 
voor een gezellige hoeveel-
heid supporters op de tribu-
ne van ADO’20. 

Uitgeest begon zonder de af-
wezige topscorer, Daniëlle 
Kortekaas, aan de wedstrijd, 
maar kon wel weer over haar 
aanvoerder, Kelly Selvius, be-
schikken. De wedstrijd ging 
gelijk op. Beide teams schuw-
den de duels niet en creëer-
den hier en daar wat moge-
lijkheden. Met name Uitgeest 
wist hiervan niet te profite-
ren. Roxanne Kortekaas was 
met haar mooie afstands-
choten een paar keer dicht 
bij een treffer, maar de bal 
belandde steeds in de han-
den van de keepster. Hoewel 
de eerste helft gelijkwaar-
dig was, was het ADO’20 dat 
met een 1-0 voorsprong de 

kleedkamer in mocht. De op-
gestoomde voorstopper van 
de tegenstander werd niet 
adequaat afgestopt door Uit-
geest, waardoor zij vrij op de 
goal kon schieten. 
Nadat in de rust het een en 
ander was omgegooid, kwam 
Uitgeest met frisse moed 
de kleedkamer uit. Uitgeest 
moest nu tegen de wind in 
spelen, maar kreeg via Lotte 
Smit de ballen toch veel voor 
het doel van ADO’20. Helaas 
nog steeds zonder treffers. 
Waar Uitgeest de 100% kan-
sen mistten, wist de tegen-
stander zelfs van halve kan-
sen een goal te maken. In de 
tweede helft kreeg Uitgeest 
nog 4 tegengoals te incasse-
ren. Een ingedraaide corner, 
twee goed uitgespeelde aan-
vallen en één afstandschot. 
Uitgeest maakte voor het 
eerst dit seizoen geen doel-
punten en moet haar won-
den likken na weer een pijn-
lijke nederlaag. 

Een wedstrijd waarin teveel 
speelsters van Uitgeest een 
slechte dag hadden. Daarom 
is een woman of the match 
ook niet goed aan te wijzen. 
Hopelijk heeft Uitgeest haar 
lesje nu wel geleerd en staat 
er volgende week weer een 
ijzersterk team op het veld!  
(Kelly Selvius)

Tiende plaats voor turnsters
Uitgeest - Zondag 12 no-
vember was voor Unitas de 
start van een nieuw turnsei-
zoen.  Dit jaar was er geko-
zen om mee te doen aan de 
Landelijke kwalificatie club-
teams in Waspik. Het team 
bestond uit Evelien Schouten, 
Adaja Plinck, Annemarie den 
Boer (Unitas), Rasa Muller en 
Samantha Philippo (HLC). 
Er deden 26 teams verdeeld 
over 4 wedstrijden mee. Uni-

tas/HLC zijn op een 10e 
plaats geëindigd.  Er zijn 
nieuwe elementen geturnd 
en wat kleine foutjes ge-
maakt, maar ze weten nu 
waar ze de komende weken 
aan moeten werken.         Er 
zijn namelijk nieuwe eisen en 
de jurering is zwaarder ge-
worden. Het was een leer-
zame dag en iedereen heeft 
enorm genoten van deze 
wedstrijd. 
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Waar zal ik op stemmen?

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

Uitgeest - Over een paar maanden zijn er weer gemeente-
raadsverkiezingen, en ik vraag me af waar op of op wie ik zal 
stemmen.
De vorige gemeenteraadsverkiezingen heb ik op Progressief 
Uitgeest gestemd maar om verschillende redenen heb ik daar 
geen vertrouwen meer in.

Om te beginnen heb ik steeds meer het gevoel dat de PU de 
afgelopen jaren steeds meer een tegenpartij is geworden, meer 
dan ooit.
Ik denk dat ik voor de vooruitgang van ons dorp ben en dit helpt 
de vooruitgang niet echt denk ik.
Verder ben ik van mening dat de PU verantwoordelijk is voor de 
val van het college in 2015. Door afwijkend stemgedrag lieten 
ze de coalitiepartners geen keuze waardoor de bestuurbaar-
heid van onze gemeente in het geding kwam om maar niet te 
spreken over de onnodige kosten.

Ook heeft de PU zich inmiddels versterkt met Natasja Voorde-
wind en wie verzekert mij dat een stem op de PU straks niet 
bij een andere partij eindigt als zij voor de zoveelste keer over 
loopt naar een andere partij. Ze is van de UVP naar D66 en 
nu uiteindelijk naar de PU overgestapt, dus het is niet de eer-
ste keer.
Ook denk ik niet dat ik me kan vereenzelvigen met een partij 
die op deze wijze de stemmen van een andere partij wegkaapt.
OK volgens de kieswet mag een raadslid zijn zetel behouden 
als die uit de partij stapt en deze dus zelfs meenemen naar een 
andere partij maar of dit moreel te verantwoorden is en eer-
lijk tegenover de kiezers die op die partij hebben gestemd daar 
heb ik mijn mening over….
Ik kan mezelf niet identificeren met een partij die dit normaal 
vindt.

Ik ben er dus wel uit waar ik zeker niet op ga stemmen, maar 
ben er nog niet uit waar ik dan wel op moet stemmen.

Anja Hofstra

Film in De Zwaan
Uitgeest - Vrijdag 24 novem-
ber zal de film “Manches-
ter by the sea” te zien zijn 
in filmhuis de Zwaan in Uit-
geest.
Een familietragedie over een 
man die na de dood van zijn 
broer onverwacht de voogdij 
over diens tienerzoon krijgt 
toegewezen. Met een hoofd-
rol van Casey Affleck, die 
hiervoor werd beloond met 
de Golden Globe én de Oscar 
voor beste acteur. 
Lee is klusjesman in Boston. 
Zijn verleden in Manchester 
by the Sea, waar zijn broer 
als visser werkte, heeft hij 
achter zich gelaten. Hij leeft 
teruggetrokken in zijn eigen 
wereld van kapotte gootste-
nen, verstopte toiletten en af 
en toe een vechtpartij in de 
kroeg. Door de dood van zijn 
broer wordt hij gedwongen 
de rol van opvoeder van zijn 
neefje op zich te nemen. Dat 
gaat hem niet goed af, ook 
omdat hij opnieuw gecon-
fronteerd wordt met een tra-
gedie uit zijn verleden. Lang-

zaam wordt duidelijk wat er is 
gebeurd, en waar Lee’s enor-
me schuldgevoel vandaan 
komt. Met name het weer-
zien met zijn ex-vrouw Ran-
di (Michelle Williams) zorgt 
voor pijnlijke herinneringen. 
Manchester by the Sea is de 
derde film van regisseur Ken-
neth Lonergan. Hij regisseer-
de eerder “you can count on 
me”, en schreef het script 
van “the gangs of New York”. 
Hoofdrolspeler Casey Affleck 
lijkt geboren voor de rol van 
de mysterieuze Lee. Hij won 
een BAFTA, Golden Globe én 
Oscar in de categorie Bes-
te Acteur voor zijn rol in de-
ze film.

Kaarten zijn vooraf verkrijg-
baar bij boekhandel Schuyt. 
Middelweg 139 in Uitgeest, 
of in de zaal, indien nog aan-
wezig. De zaal is open van-
af 19:45 en de film begint 
om 20:15. Toegang 6 euro 
(“vrienden” 5 euro) inclusief 
een kopje koffie/thee vooraf-
gaand aan de film.

Uitgeest - Bridge is een spel 
met spelregels. Je moet bij-
voorbeeld bekennen. Als je 
niet kunt bekennen, hoef 
je niet te troeven. Dat lijkt 
nogal een open deur. Maar 
het is niet zo dat de regels 
voor Bridge op een half A4-
tje passen. Nee, daar is een 
boekje voor nodig van 130 
pagina’s. Eigenlijk een klein 
wetboek, met allerlei arti-
kelen en reglementen. Nu 
hoef je dit boekje niet uit het 
hoofd te leren, maar enige 
kennis van de spelregels kan 
in je voordeel zijn. Neem nou 
het volgende. Mijn linkerop-
ponent opent 1Sans atout, 
sterk, en de rechteropponent 
biedt 3Harten. Ik heb niks 
te melden en leg een ‘Pas’-
kaartje neer. Op dat mo-
ment bemerk ik een schrik-
reactie bij de 3Harten-bie-

der, oeps, blijkbaar een ver-
gissing gemaakt! Haar maat, 
nog in gepeins verzonken, 
denkt dat 3Harten een trans-
fer is naar schoppen, heeft 
de aarzeling niet bemerkt 
en biedt 3Schoppen; Rechts 
probeert nog te redden met 
4Harten maar links is niet te 
houden en biedt 4Schoppen. 
En dat gaat 5 onder de tram 
voor een volledige top voor 
ons. Achteraf meldt de 3- en 
4Hartenbieder dat de bied-
kaartjes, er zat blijkbaar een 
snotje tussen (niets mense-
lijks is bridgers vreemd), aan 
elkaar plakten. Zij had 3Rui-
ten willen bieden. En de re-
gels? Heel simpel: zolang je 
maat nog niet geboden heeft 
mag je een niet bedoelde bie-
ding wijzigen. Wel is het han-
dig om even de arbiter te roe-
pen. Die gaat dan zoeken in 

        Bridgenieuws
het ‘wetboek’, zij kent de re-
gels ook niet allemaal uit het 
hoofd, en zal aanpassing van 
het bod toestaan. Ik schrijf 
al deze uitweidingen over de 
spelregels omdat ik wil voor-
komen dat ik al te veel moet 
schrijven over al die Mole-
naars die weer eens een keer 
zo hoog menen te moeten 
scoren. In de A-lijn is dat Eric 
Molenaar (wedstrijdleider) 
die met maat Fred van Andel 
(ass. wedstr.leider?) eerste 
wordt met ruim 60%. En in 
de B-lijn zien wij een mooie 
62,5% van Nico Molenaar die 
zijn maat Wim Hoogeboom 
meesleept naar hoge hoog-
ten. En in de C-lijn? Weer een 
Molenaar, nu Jaap, die met 
maat Karin Tushuizen tweede 
wordt, nipt achter Riet Schaf-
gans en Leo Tromp. En de 
D-lijn? Daar verblijven geen 

Molenaars. Eerste werd Hans 
Eijking-Ton de Groot met de 
mooie score van 62,5%.

A-lijn: 1 Fred van Andel-
Eric Molenaar 60,76% 2 Arie 
van der Eng-Mart Rietjens 
60,07% 3 Tineke Ligthart-
Ruud Berkhout 55,56%;
B-lijn: 1 Wim Hoogeboom-
Nico Molenaar 62,50% 2 
Henk Groen-Herman van 
Sambeek 57,92% 3 Ineke Los-
Siebren Graafsma 55,83%;
C-lijn: 1 Riet Schafgans-Leo 
Tromp 57,50% 2 Jaap Mole-
naar-Karin Tushuizen 56,67% 
3 Nelleke van de Kraats-Joke 
Mooy 55,00%;
D-lijn: 1 Hans Eijking-Ton de 
Groot 62,50% 2 Ger van An-
del-Rob de Neef 53,75% 3 
Joke Jacobs-Jaap Zonneveld 
53,33%.
Paul Wijte

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen de komende dagen 
gepland:
Woensdag 22 november: 
19.00 uur H. Eucharistievie-
ring in de kapel.
Vrijdag 24 november: H. Eu-
charistieviering in Geester-
heem met koffiedrinken. 
Zaterdag 25 november: Kerk 
in Beweging m.m.v. Sound of 
Life.
Zondag 26 november: 09.00 
uur H. Eucharistieviering 
m.m.v. de Cantorij.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 
26 november plaats in de 
kerk op het Dielofslaantje in 
Akersloot, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is  ds. E. Plaisier. 
De overledenen worden her-
dacht en er is kinderneven-
dienst.

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Uitgeest - Woensdag 29 no-
vember komt Theater Poppe-
kus met een speciale Sinter-
klaasvoorstelling  naar Lees 
Lokaal. Omdat de voorstelling 
zo snel was volgeboekt is de 
inschrijving voor een tweede 
voorstelling nu geopend zo-
dat meer kinderen van “Sint 
en de pakjes uit zee” kunnen 
genieten. Deze tweede voor-
stelling begint om 15:30 uur. 
Je kunt je aanmelden in Lees 
Lokaal zelf of via een mail-
tje naar info@leeslokaal-uit-
geest.nl. De voorstelling is 
voor kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 8 jaar en duurt on-
geveer 40 minuten. 
Papa of mama, oma of opa 
mag vanzelfsprekend ook 
meekomen.

Extra 
voorstelling 

in LeesLokaal
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Maria de Fatima
Koningin van de fado

Castricum - Vorig jaar werd 
Maria de Fatima onderschei-
den met de ‘Ordem do Infan-
te D. Henrique’ voor haar ver-
dienste omtrent de Portuge-
se cultuur. Het was een eer-
bewijs van haar geboorteland 
voor deze zangeres die in 
Nederland de fado introdu-
ceerde en reeds lang woon-
achtig is in ons land. 

Zondag 26 november komt  
Maria de Fatima naar Castri-
cum in kader van ‘Concert op 
zondag’, gepresenteerd door 

Toonbeeld. Het begint om 
15.30 uur in concertzaal Ko-
nigsduyn van Geesterhage. 
Voor extra klankkleur zorgt 
het trio dat haar begeleidt. 
Dat bestaat uit de Portugese 
en de klassieke gitaar en de 
contrabas. 
Kaarten zijn te reserveren via 
www.toonbeeld.tv/concerten 
of tel. 0251-659012 en ver-
der verkrijgbaar aan de zaal, 
bij de Readshop (Geester-
duin), muziekhandel Borst-
lap, Boekhandel Laan en Vi-
vant Rozing.

JM Big Band met Laura 
Schoegje in Castricum

Castricum - Pop- én jazz 
zangeres Laura Schoeg-
je treedt zaterdag 9 decem-
ber op met de negentien 
man sterke JM Big Band on-

Permanente ArcheoHotspot
Castricum - Wie met ech-
te vondsten aan de slag wil, 
kan voortaan terecht in de 
ArcheoHotspot in Huis van 
Hilde. Sinterklaas opent vrij-
dag 1 december deze per-
manente en gratis toeganke-
lijke archeologische doe- en 
ontdekplek. Groot en klein 
kan er kennis maken met ar-
cheologisch werk, vondsten 
ter hand nemen en de won-
dere wereld van de arche-
ologie ontdekken. Bezoe-
kers gaan aan de slag met 
vondstmateriaal van voorma-
lig Slot op den Hoef in Eg-

mond. Dit is de achtste Ar-
cheoHotspot in ons land; een 
initiatief van het Allard Pier-
son Museum in Amsterdam. 
Sinterklaas opent de nieuwe 
ArcheoHotspot om 15.00 uur, 
de toegang van de opening is 
gratis. 
De ArcheoHotspot is voort-
aan op woensdag, vrijdag en 
zondag van 13.00-16.00 uur 
geopend. Wie meer wil we-
ten over de vondsten uit Eg-
mond in het depot van Huis 
van Hilde, kan terecht op de 
website: http://collectie.huis-
vanhilde.nl.

Film stichting met de 
lange naam op YouTube

Castricum – De film die 
Henk Waal en Henk Molhoek 
hebben gemaakt voor de 
stichting met de lange naam; 
Stichting tot behoud van na-
tuurlijke en cultuur–histo-
rische waarden in de Alk-
maar–der–meer–omgeving, 
staat online op YouTube. De 
film laat beelden zien van al-
le mooie plekken in de om-
geving, zowel natuur als cul-
tuurhistorie komen ruim-
schoots aan bod. De film is 
te zien via een link op www.
alkmaardermeeromgeving.nl 
of door de zoekterm stichting 
alkmaardermeeromgeving op 
YouTube in te tikken.
De oorsprong van de stich-
ting ligt in 1989 toen en-
kele oplettende burgers in 
Akersloot gealarmeerd raak-
ten door plannen van de ge-
meente een historische Klaas 
Hoorn- en Kijfpoldepolder 

aan de oever van het Alk-
maardermeer vol te 
bouwen met 450 woningen. 
Zij vormden een actiegroep 
en het zou nog vijf jaar du-
ren voordat er definitief werd 
besloten door de provincie 
geen huizen in de polder te 
bouwen. In de film komt Ben 
Hopman, de eerste voorzit-
ter van de stichting, aan het 
woord. Hij is inmiddels over-
leden. De huidige voorzit-
ter, Lydia Snuif-Verweij, ver-
telt op heldere wijze waar-
voor de stichting staat. Ver-
tegenwoordigers van de ver-
schillende afdelingen gaan in 
op hun aandeel in de strijd 
om natuur en cultuurhistorie 
in de omgeving te bescher-
men. Nieuwe donateurs die 
de natuur en cultuurhistori-
sche waarden in hun omge-
ving ook een warm hart toe-
dragen zijn welkom.

Genomineerd  
afstudeerprijs
Castricum - De fysiothera-
piestudente Philie Broekme-
ijer uit Castricum is genomi-
neerd voor de Jaco den Dek-
ker Afstudeerprijs. Deze prijs 
wordt jaarlijks door  het Ko-
ninklijk Nederlands Genoot-
schap voor Fysiotherapie uit-
gereikt aan aanstormend ta-
lent om zo praktijkgericht 
wetenschappelijk onderzoek 
te stimuleren. 

Het onderzoek van Broek-
meijer en drie andere  Leid-
se studenten betreft beweeg-
games in een huiskamerset-
ting ter verbetering en ter 
preventie van een zieken-
huisdelerium. Dit jaar zijn er 
drie genomineerden. Op 24 
november wordt tijdens de 
Dag van de Fysiotherapeut 
de winnaar van de Jaco den 
Dekkerprijs 2016-2017 be-
kendgemaakt.

Castricum - Kleindier-
sportvereniging Jong-Le-
ven Uitgeest houdt het ko-
mende weekeinde  haar 
jaarlijkse dierenshow met 
konijnen, hoenders, sier-
duiven en cavia’s. 

Deskundige leden van de 
vereniging zijn aanwezig om 
vragen over het houden en 
verzorgen van deze dieren te 
beantwoorden en er kan ge-
praat worden over de behaal-
de fok- en tentoonstellings-
resultaten.
De tentoonstelling wordt ge-
houden in het Clusius Colle-
ge op zaterdag 25 november 
van  9.30 tot 16.00 uur en de 
toegang is gratis. 

Dierenshow 
in Clusius

Castricum - Op zondag 10 
december om 16.00 uur is er 
in de  Maranathakerk weer 
een ‘Duifje’, een meditatieve 
bijeenkomst om stil te staan 
bij en bezig te zijn met een 
bepaald thema. Het Duif-
je wordt afgesloten met een 
eenvoudige maaltijd. De-
ze keer gaat het om de pa-
rallel tussen het kerstverhaal 
en de eigen verhalen. Dit the-
ma staat ook centraal in het 
kerstoratorium dat op vrij-
dag  22 december in de  Pro-
testantse Kerk van Limmen 
wordt uitgevoerd door het 
koor van De Witte Duif.

Duifje in de
Maranathakerk

Benefiet voor Bakkerij

Castricum - Vrijdag 24 no-
vember speelt op de eerste 
benefietavond: Catwise (fo-
to), Into The Attic, Instrumen-
tal Disorder, Yung Fromage & 
Zangetsu. Zaal open: 21.00 
uur. Entree is gratis. 
Zaterdag 25 november de 
tweede benefietavond met 

Johnny Westone, Burgundy 
Scratch, Zaphod Live in De 
Bakkerij
vanaf 21.30 uur. Entree: vrij-
willige bijdrage. De bands 
wereken gratis mee omdat 
De Bakkerij in financiele pro-
blemen verkeert. Een bijdra-
ge is dus welkom. 

der leiding van Jan Molenaar 
(81) uit Limmen. Zij zijn sa-
men te zien en te horen in het 
programma ‘Cotton Club’. 
Bandleider Jan Molenaar 
brengt met het concert een 
ode aan het nieuwe Cultureel 
Centrum Geesterhage. Jan 
Molenaar staat al bijna vijftig 
jaar als dirigent voor zijn or-
kest. In een halve eeuw is het 
ensemble over de hele we-
reld opgetreden. De samen-
werking met Laura Schoegje 
gaat terug tot 2009. De zan-
geres heeft inmiddels een ei-
gen formatie, Dutch. Het re-
pertoire bestaat uit eigen 
werk en eigentijdse stukken. 
Aanvang 20.15 uur. Voorver-
koop aan de zaal.

Open avond bij Fotoclub
Castricum - Op dinsdag-
avond 28 november zet de 
Fotoclub Castricum de deur 
wijd open. Iedereen die al 
een tijdje rondloopt met de 
wens om zijn of haar blik op 
fotografie te verruimen is dan 
welkom om kennis te maken 
met de gang van zaken op 

een clubavond. Het bespre-
ken van elkaars foto’s is er 
een wezenlijk onderdeel van. 
Bezoekers kunnen er actief 
aan meedoen. 
Eigen fotowerk meebrengen 
kan, maximaal twee foto’s. In 
De Kern aan de Overtoom 15, 
aanvang 20.00 uur.
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Wat een vereniging tot 
een hechte club maakt

Castricum - Na maanden van voorbereiding was het zaterdag 18 november zover; het eer-
ste feest  van ‘De Vrienden van Vitesse’22’. Bij binnenkomst inde kantine kreeg iedereen een 
stropdas met opdruk en die paste mooi bij de jeans en het witte overhemd, de dresscode van 
de avond. Naast een feestavond met een quiz werd een beslissing genomen over het bijeen-
gebrachte sponsorgeld. De ‘Vrienden’ hebben er gezamenlijk voor gekozen om het sponsor-
geld en dat is vierduizend euro dit jaar te doneren aan een volledig nieuwe keukeninrichting.
Ook Vriend van Vitesse’22 worden? Aanmelden via sponsorcommissie@vitesse22.nl

Mooi tafeltennistoernooi
Limmen - Tijdens de Open 
Limmen Tafeltenniskampi-
oenschappen voor de jeugd 
op 17 november werd in 
drie leeftijdscategorieën ge-
speeld. 
Bij de oudste jeugd verde-
digde Sanne Briefjes haar 
kampioentitel met verve, dit 

is haar vierde kampioentitel. 
Mathijs de Kremer eindigde 
als tweede en Okke Bos werd 
derde. Bij de jongere jeugd 
won Roos Briefjes al haar 
wedstrijden en werd zij eer-
ste in haar poule. Bij de aller-
jongste deelnemers eindigde 
Math op eerste plaats.

WWSV huldigt jubilarissen
Akersloot - Tijdens de goed 
bezochte algemene leden-
vergadering van gymnastiek-
vereniging WWSV op 8 no-
vember werden diverse jubi-
larissen gehuldigd. Allereerst 
werd Piet Mossinkoff tot ere-
lid benoemd. Piet heeft meer 
dan 25 jaar het penning-
meesterschap tot volle tevre-
denheid vervuld. Piet heeft 

zijn penningmeesterschap 
beëindigd. Dirry Koomans 
werd in de bloemetjes ge-
zet omdat ze 25 jaar leidster 
is bij de vereniging. En Ger-
da Hoogland voor 25 jaar lid-
maatschap. Wiep Poelsma, 
Mary Wolzak en Tiny Veldt 
kregen bloemen of een bloe-
menbon voor hun 40-jarig 
lidmaatschap.

Dos en Tios in de prijzen
Limmen - Afgelopen zondag 
organiseerde gymnastiekver-
eniging Tios de Oersterk Cup 
waaraan de jongens en meis-
jes van recreatie van Dos en 
Tios meededen. 

In deze cup zijn drie leeftijds-
categorieën. In de leeftijd zes 
en zeven jaar was er een ge-
deelde derde plaats en werd 
het brons voor Lars Hooger-
werf (Dos) en Danielle Hof 
(Tios), zilver voor Cis de Wildt 
(Dos) en het goud ging naar 

Esmee van Duivenvoorde 
(Tios). In de leeftijd van ze-
ven en acht jaar stond op de 
derde plaats Julia van Dom-
melen (Dos), tweede plaats 
Sanne Meine (Dos) en op de 
eerste plaats Isabel de Jong 
(Dos). 
Er waren vier kinderen die 
streden voor de eerste plaats 
in de leeftijdscategorie tie en 
elf jaar. Bij Susanne Pepping 
(Tios) en Iris van Leeuwen 
(Dos) werd het goud omge-
hangen.

Vredeburg 4 onderuit
Limmen - Op vrijdag 17 no-
vember speelde het viertal 
van schaakvereniging Vrede-
burg 4 het eerste bondsdu-
el van het schaakseizoen te-
gen Warmenhuizen 2. Enke-
le dagen eerder bezocht het 
viertal van Vredeburg 3 As-
sendelft voor een bondsdu-
el tegen het tweede team 
van de plaatselijke SV. Vre-
deburg 4 wordt door teamlei-
der Jan Brantjes vaak aange-
duid als het ‘dreamteam’. Niet 
alleen vanwege de onderlin-
ge gezelligheid, maar de he-

ren kunnen ook een serieu-
ze en goede pot schaak spe-
len. Tegen het sterke War-
menhuizen 2 werd het een 
‘close call’: 1-3. Jan Brant-
jes had enkele dagen eer-
der als invaller bij Vredeburg 
3 voor een uitstekende sco-
re gezorgd door een tegen-
stander met 250 ratingpun-
ten meer achter de naam ge-
decideerd te verslaan. Omdat 
ook Remi Aafjes won en cap-
tain Adri Beentjes een remi-
se afdwong, won Vredeburg 
3 bij Assendelft 2 met 2,5-1,5.

NK driebanden
Akersloot - Aanstaande vrij-
dag vanaf 19.00 uur, zaterdag 
en zondag vanaf 12.00 uur 

wordt het Nederlands kampi-
oenschap driebanden twee-
de klasse in biljartcentrum de 
Vriendschap gehouden. De 
organisatie is in handen van 
biljartvereniging Aker ‘97.

Bakkum - Schaakclub Bak-
kum maakt een uitsteken-
de start in de externe com-
petities. Na twee overwinnin-
gen in de reguliere competi-
tie werd ook in de voorronde 
van het NHSB bekertoernooi 
gewonnen van Aris de Heer 
uit Midden-Beemster. De 
wedstrijd begon met een wel 
zeer snelle uitslag. Na lutte-
le minuten en slechts vijf zet-
ten had Arno Schlosser reeds 
gewonnen, nadat zijn tegen-
stander direct in de opening 
een stuk cadeau gaf. Dat was 
een mooie opsteker voor het 
team van coach Henk van de 
Eng, want de druk lag nu di-
rect bij de tegenstander. Fons 
Vermeulen wist in een ge-
lijkwaardige stelling met on-
gelijke lopers toch een gaat-
je te vinden in de zwarte ver-
dediging en de volle buit bin-
nen te halen (2-0). Hierdoor 
moest Aris de Heer de twee 
andere partijen winnen. Pim 
Hoff stond echter overwe-
gend, maar wist geen door-
braak te forceren. Ook de 
partij van Henk van der Eng 
was in evenwicht, zodat de 
remiseaanbiedingen werden 
aangenomen om de team-
winst veilig te stellen. Het vol-
gende duel is tegen het ster-
ke Krommenie begin volgend 
jaar, dat uitkomt in de promo-
tieklasse.

Winst schakers  
Bakkum



Uitgeest - Zaterdag trad 
Stormvogels aan tegen het 
onbekende Rotterdamse Ni-
kantes. De ploeg van Ton 
van Duijn treft dit zaalseizoen 
veel Zuidhollandse ploegen, 
die zij nog niet eerder tegen-
gekomen zijn. Deze eerste 
ontmoeting leidde tot tevre-
den gezichten, na een over-
tuigende overwinning.

Stormvogels overblufte de 
Rotterdammers al vanaf de 
eerste minuut. Het ene na het 
andere doelpunt kon worden 
bijgeschreven , waardoor na 
12 minuten spelen een 8-1 
voorsprong tot stand was 
gekomen. De Uitgeesters 
blaakten van zelfvertrouwen, 
daar waar Nikantes steeds 
moedelozer werd.  Gedreven 
werd de eerste helft uitge-
speeld waardoor  de stand bij 
rust 11-6 in het voordeel van 
onze dorpsgenoten was.   Bij 
aanvang van de tweede helft 

bleek al snel dat Stormvogels 
geenszins van plan was om 
gas terug te nemen. Integen-
deel! Ward Betjes en Eveli-
ne Nootebos  vergrootten de 
voorsprong, waarbij Nikantes 
nog heel even tegensputter-
de. Vervolgens werd de mar-
ge heel gemakkelijk weer 
verdubbeld waardoor na tien 
minuten spelen 16-8 op het 
scoreboard stond.  De partij 
was duidelijk al beslist, maar 
de doelpuntenmachine stond 
niet stil.   Het gebeurt de Uit-
geesters zelden dat er meer 
dan 20 doelpunten in een 
wedstrijd worden gemaakt, 
maar Nikantes leende zich 
daar in de slotfase uitstekend 
voor. Ook Jelmer van Dam, 
die in de laatste 5 minuten 
werd in gebracht voor man of 
the match Jeroen Kuijck, pik-
te nog twee doelpuntjes mee.
De partij werd uiteindelijk af-
gesloten met een 23-10 over-
winning.

Actie voor scholen in Mauritanië 
levert meer op dan verwacht

Uitgeest - Drie maanden ge-
leden deed  Ad Corten van de 
stichting Scholen voor Mau-
ritanië een oproep om geld 
bijeen te brengen voor de 
aanleg van twee toiletten op 
een school in de Mauritaan-
se havenplaats Nouadhibou. 
De actie leverde tot nu toe 
1145 euro op, ruimschoots 
meer dan de gevraagde 900. 
Hierdoor konden ze niet al-
leen de twee benodigde toi-
letten laten aanleggen, maar 
bovendien extra ramen la-
ten maken in de benauwde 
klaslokalen en beide scholen 
van de stichting ook nog een 
nieuw verfje geven. Alle do-
nateurs hartelijk dank! 

Twee weken gelden bezocht 
Ad Corten tijdens een reis 
voor zijn werk naar Maurita-
nië de twee scholen van de 
stichting. Hoewel de scholen 
naar Nederlandse begrip-
pen nog steeds erg primitief 
zijn, voldoen ze nu aan de ei-
sen van de Mauritaanse on-
derwijsinspectie. Op één van 
beide scholen was het aantal 
leerlingen per klas zó  hoog 
dat besloten is om daar met 
een ploegendienst te gaan 
werken. De helft van de leer-
lingen krijgt nu ’s ochtends 
les en de andere helft ’s mid-
dags. Deze school is gehuis-
vest in een gehuurd gebouw 
waarvan de eigenaar telkens 

Sinterklaas op bezoek 
bij Kindervreugd 
Uitgeest - Sinterklaas brengt 
op zaterdag 25 november 
ook dit jaar weer een be-
zoek aan de speeltuin in Uit-
geest. Samen met zijn pieten 
komt hij langs in het club-
gebouw van de vereniging 
aan de Middelweg 108-110. 
Het feest begint om 9.45 uur 
en duurt tot ongeveer 12.30 
uur. De zaal is open vanaf 
9.30 uur. Het wordt een druk-
ke ochtend voor de kinder-
vriend. Naast vele spelletjes 
roept hij de kinderen naar 
voren voor een gezellig ge-
sprekje. Over wat er afgelo-
pen jaar allemaal is gebeurd. 
Kinderen hebben hun zwem-
diploma gehaald, kregen een 
broertje of zusje of zijn voor 
het eerst met het vliegtuig 

op vakantie geweest. Alle-
maal verhalen waar de goed-
heiligman uitgebreid de tijd 
voor neemt. Uiteraard wordt 
er ook lekker gedanst, ge-
zongen en gelachen. Na af-
loop krijgt iedereen een ca-
deautje mee naar huis.  Kin-
deren die het leuk vinden om 
bij het “Kindervreugd” Sin-
terklaasfeest aanwezig te zijn 
moeten vooraf worden opge-
geven. Dit kan via www.in-
schrijven.speeltuinuitgeest.
nl. Aanmelden is mogelijk 
tot donderdag 23 november 
17.00 uur.

Voor meer informatie kunt u 
terecht op de website van de 
speeltuin, www.speeltuinuit-
geest.nl. 

Ad Corten (midden achter) tijdens zijn bezoek aan de scholen twee weken geleden. Dit is maar 
een klein deel van de leerlingen. Op de twee scholen zitten bij elkaar 500 leerlingen

Een nieuw raam brengt wat licht in de overvolle klas

     Korfbalfl its
       Stormvogels

de huur verhoogt wanneer ze 
weer iets aan het verbouw 
verbeterd hebben. Uiteinde-
lijk streeft de stichting daar 
ook naar de bouw van een 
eigen school. 

De directeur en onderwij-
zers van de school zijn zeer 
erkentelijk voor de steun die 
ze vanuit Nederland krijgen. 
Vanuit Nederland is er en-
kele malen per week contact 
met de school om te zien of 
alles goed loopt. Met inter-
net en Skype is de wereld zó 
klein geworden dat je van-
uit je werkkamer in Uitgeest 
rechtstreeks een kijkje kunt 
nemen in de scholen in Mau-
ritanië. Dat is een mooie ma-
nier om rechtstreeks betrok-
ken te zijn bij de ontwikke-
ling van dat land, en ook om 
te beseffen hoe verschrikke-
lijk rijk wij Nederlanders zijn 
in vergelijking met de men-
sen daar.

Mensen die als vrijwilliger  
mee willen doen aan het 
werk van de stichting  (inza-
melen van materiaal, voor-
lichtingsactiviteiten) kunnen 
contact opnemen met Ad 
Corten, 06-25539238, adcor-
ten@gmail.com. Ook zijn de 
activiteiten van de stichting 
te bekijken op www.scholen-
voormauritanie.nl.

Dierenshow kleindiersportvereniging
Uitgeest/Castricum - 
Kleindierspor tvereniging 
Jong-Leven Uitgeest houdt 
zaterdag 25 november haar 
jaarlijkse dierenshow  met 
konijnen- (dwerg)hoenders- 
sierduiven en cavia’s van de 
leden.
De clubshow is een uitste-

kende gelegenheid om de 
dieren van de fokkers te be-
wonderen en te praten over 
de behaalde fok- en tentoon-
stellingsresultaten.

De tentoonstelling wordt ge-
houden in het Clusius Colle-
ge aan de Oranjelaan 2A te 

Castricum, zaterdag 25 no-
vember van half tien tot vier 
uur.

Deskundige leden van de 
vereniging zijn aanwezig om 
vragen over het houden en 
verzorgen van deze dieren te 
beantwoorden.
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Foto’s: Ger Bus
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Welkom in Uitgeest 
Sint en Pieten!
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Ophalen restafval
In week 48 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 27 november; wijk 2, dinsdag 28 november; 
wijk 3, woensdag 29 november; wijk 4, donderdag 30 november; 
wijk 5, vrijdag 1 december.

Bovenaan de stationstrap gekomen loopt buurtbewoonster Gerda Schuddeboom nu 
eerst een stukje rechtdoor totdat de strook voor haar haaks rechtsaf gaat. Op die 
manier hoeft zij niet meer vlak langs de leuning waar heel vaak – zoals ook op deze 
foto rechts op de achtergrond –  inderhaast geparkeerde rijwielen staan (foto: ge-
meente Uitgeest). 

De blindengeleidestrook op het voetgangersplatform van het 
Anna van Renesseplein is onlangs verlegd. De strook leidt 
slechtzienden en blinden nu vanaf een andere plaats op het trot-
toir (meer richting Anna van Renesselaan) met een haakse bocht 
naar de trap die omlaag naar de Zientunnel voert en naar de NS-
perrons.

De verlegging gebeurde op herhaald verzoek van buurtbewoonster 
Gerda Schuddeboom (zie foto) die evenals andere gebruikers van de 
strook in de oude situatie hinder ondervond van verkeerd gestalde rij-
wielen. Gerda Schuddeboom: ‘Ik heb wel even geduld moeten hebben 
voordat de verlegging tot stand kwam, maar hopelijk is de overlast 
hiermee nu echt verholpen. Mensen die zelf goed kunnen zien heb-
ben vaak geen idee hoe ze ons kunnen ontregelen met hun gedrag.’ 
 
De gemeente is in het stationsgebied overigens actief bezig met het 
afvoeren van foutief geparkeerde fietsen naar de gemeentewerf. Daar 
kunnen de eigenaren deze tegen betaling van € 45,- afhalen.    

Blindengeleidestrook bij 
station verlegd

Hebt u een laag inkomen en een beperkt eigen vermogen? En wilt u voor 
lage kosten uitgebreid verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de Collec-
tieve Zorgverzekering, die we samen met zorgverzekeraar Univé aanbie-
den. Burgemeester en wethouders van Uitgeest hebben besloten om de-
ze regeling voor de inwoners aan te bieden.
In deze regeling betaalt de gemeente een deel van uw zorgverzekering 
en u krijgt vele extra’s. De Collectieve Zorgverzekering bestaat uit een ba-
sisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. U kunt daar-
mee zelf de zorg kiezen die bij u past. Stap nu makkelijk en snel over via 
www.gezondverzekerd.nl. U moet de overstap regelen voor 31 decem-
ber 2017.

De voordelen van een Collectieve Zorgverzekering:
•		de	gemeente	betaalt	mee	aan	het	aanvullende	pakket	van	uw	
   zorgverzekering
•		u	krijgt	korting	op	de	basisverzekering
•		u	krijgt	ruime	vergoedingen	voor	onder	andere	brillen,	lenzen,	
    fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdragen WMO/Wlz
•		Univé	accepteert	iedereen,	zonder	medische	keuring
•		kiest	u	het	pakket	‘Compleet,	€ 0,- eigen risico’, dan is uw verplichte 
   eigen risico ook meeverzekerd

De premies op een rij

Komt u in aanmerking?
U komt voor de collectieve zorgverzekering in aanmerking als u een laag 
inkomen en een beperkt eigen vermogen hebt. Zodra u zich hebt aange-
meld via www.gezondverzekerd.nl, krijgen wij hiervan bericht van Uni-
vé. Vervolgens hoort u van ons of u in aanmerking komt voor de collec-
tieve zorgverzekering.

Collectieve zorgverzekering afsluiten?
Via www.gezondverzekerd.nl kunt u snel en eenvoudig een collectieve 
zorgverzekering afsluiten. Typ in het tekstvak: gemeente Uitgeest.

Regel uw overstap op tijd!
U kunt zich tot en met 31 december 2017 aanmelden. Univé regelt dan 
de opzegging van uw huidige zorgverzekering. U mag alleen overstap-
pen naar Univé als u geen betalingsachterstand heeft bij uw huidige zorg-
verzekeraar. 

Inloopspreekuur Univé in het gemeentehuis
Vindt u het lastig om de aanvraag in te vullen? Of hebt u vragen over de 
collectieve zorgverzekering? Dan kunt u langskomen op het spreekuur 
van Univé in het gemeentehuis van Uitgeest op 12, 13 en 14 december 
van 9.30 tot 12.30 uur.

Meer informatie?
Op www.uitgeest.nl vindt u meer informatie over de collectieve zorgver-
zekering. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Univé, 
via: (072) 527 76 22. Ze zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Voor andere vragen over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met het 
Sociaal Team van de gemeente:
•	tel.	(0251)	361	145	(op	werkdagen	is	er	van	9.00	tot	12.00	uur	
   telefonisch spreekuur)
•	inloopuren	in	het	gemeentehuis:	maandag	t/m	vrijdag	van	9.00	
   tot 12.00 uur
•	e-mail:	sociaalteamuitgeest@debuch.nl	

Gemeentezorgpolis voor 
inwoners met laag inkomen

De nationale sportweek in september is achter de rug. In deze week stond 
het programma in Uitgeest bol van sport- en beweegactiviteiten. Wethou-
der Sport Anke De Vink-Hartog vindt het belangrijk dat iedere inwoner kan 
sporten en bewegen op zijn of haar eigen niveau. Een keer per jaar wor-
den de sporters (ongeacht de leeftijd of beperking) die een opmerkelijke 
prestatie hebben geleverd gehuldigd. De huldiging vindt plaats op 8 janu-
ari 2018 tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van Uitgeest. 
Iedereen is dus welkom.

De wethouder hoopt op vele aanmeldingen vanuit de inwoners en sport-
verenigingen en wil op deze manier de sporters in het zonnetje zetten. In-
dien nodig wordt er een selectiecommissie aangewezen.

Mocht u een sporter of een sportteam kennen die een opmerkelijke presta-
tie heeft geleverd, dan verzoeken wij u deze gegevens (met een korte toe-
lichting over de prestatie) vóór 30 november te mailen naar de beleidsme-
dewerker	Sport	via	sebastiaanhuys@debuch.nl.	Als	 tip	wordt	meegeven,	
dat onder een opmerkelijke prestatie ook wordt verstaan een jeugdige ta-
lentvolle sporter die grote vooruitgangen heeft geboekt en bijvoorbeeld 
een oudere sporter die gewonnen heeft met een hengelsportcompetitie of 
al voor de 30e  keer heeft meegedaan aan de Dam tot Damloop.

De Uitgeester sporters van het jaar: 
kent u deze?

 Compact  Compleet  Compleet, 
   € 0,00 eigen risico
Bedrag verzekering  € 116,50 € 116,50 € 116,50
Premie aanvullend pakket €   17,45 €   40,55 €   69,95
Korting Univé €     6,99 €     6,99 €     6,99
Bijdrage gemeente €   10,00 €   20,00 €   45,00
U betaalt per maand € 116,96 € 130,06  € 134,46
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