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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Geslaagde eerste 
editie Nieuwjaarsduik

Uitgeest - Stichting Zwembad de Zien en Liefting Fit organiseerden op een zonnige 1 janu-
ari de eerste offi ciële nieuwjaarsduik in Uitgeest. Na een warming-up verzorgd door Liefting 
Fit, ging een dertigtal dappere zwemmers te water in het Zwaansmeer. Sommigen sprongen 
erin en vlogen er bibberend weer uit. Anderen poedelden er op los in het koude water. De 
250 toeschouwers langs de kant genoten van het spektakel, het mooie weer en warme snert. 
Een prachtige gelegenheid om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen en een praatje te ma-
ken. (foto: Peter Savenije)

Politie aan de slag 
vanuit gemeentehuis

Uitgeest - Vanaf 11 janua-
ri kunnen inwoners van Uit-
geest via 0900-8844 een af-
spraak maken met hun wijk-
agent in het gemeentehuis 
aan de Middelweg. Dan krij-
gen de wijkagenten offi ci-
eel de sleutel van hun eigen 
werkruimte daar.
De inwoners van Uitgeest 
hebben daarnaast de be-
schikking over een 3D-aan-
gifteloket, waar op afspraak 
via 0900-8844 zeven dagen 
in de week van 9.00 uur tot 
22.00 uur aangifte gedaan 
kan worden. Het 3D-aangif-
teloket bevindt zich aan de 
achterzijde van het gemeen-
tehuis. 

Politiebureau Uitgeest
De meeste contacten met de 
politie verlopen tegenwoor-
dig telefonisch en via inter-
net. Aangiften worden steeds 

vaker telefonisch, via internet 
of bij de burger thuis opge-
nomen. Door deze ontwikke-
lingen is het bezoek van be-
woners aan het politiebu-
reau teruggelopen. De nati-
onale politie kiest er daarom 
voor om minder politiebu-
reaus open te houden. Agen-
ten kunnen hierdoor meer op 
straat en zichtbaar in de wijk 
worden ingezet. Dit is ook het 
geval met het politiebureau 
in Uitgeest.
 
Dienstverlening politie 
Uitgeest
De wijkagenten blijven fysiek 
aanwezig in de wijk en zijn 
het aanspreekpunt voor de 
inwoners.
Voor vragen, tips of een af-
spraak is de politie telefo-
nisch bereikbaar via 0900-
8844. Bel in dringende geval-
len altijd 112.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

R   aadslid 
aan het wooRd

Serena Doeve
Ik heb de eer om de eerste 
column van 2016 te schrij-
ven dus ik kan het niet 
laten jullie allemaal een 
gelukkig en gezond 2016 
te wensen! In december 
2015 ben ik geïnstal-
leerd als raadslid van Uit-
geest. Daarmee ben ik een 
van de jongste raadsleden 
van ons dorp, waar ik trots 
op ben. Ik ben lid van de 
commissie AZ&F en vanaf 
het begin ben ik lid van 
Uitgeest Lokaal omdat ik 
vind dat er verandering 
nodig is in ons dorp. 

Allereerst zou ik graag 
zien dat onze politieke 
mensen daadwerkelijk 
een afspiegeling zijn van 
ons dorp. Verschillend 
en van alle leeftijden, met 
verschillende meningen 
en verschillende achter-
gronden, want alleen dan 
kunnen we besluiten wat 
het beste is voor ons. Ten 
tweede zou ik graag zien 
dat onze politieke men-
sen ook echt luisteren. 
Dat is moeilijk maar door 
te luisteren leren we van 
elkaar, kunnen we elkaar 
beter begrijpen en krijgen 
we betere inzichten. Ten 
derde zou ik graag zien 
dat ons dorp een voor-
beeldgemeente wordt. Een 
prachtig authentiek dorp 
waar met oog voor mens, 
natuur, milieu en recreatie, 
slim met geld wordt omge-
gaan. Onze financiële be-
slissingen moeten zinvol 
zijn voor nu maar ook voor 
later. Geen ad-hoc aanko-
pen doen of dure bureaus 
inhuren maar gebruikma-
ken van de kennis in het 
dorp om wijze beslissin-
gen te nemen. Heeft u een 
mening die gehoord mag 
worden of wilt u uw ken-
nis delen met Uitgeest? 
Dan hoor ik graag van u!

Lever zaterdag een boek in

‘De Nieuwe Bieb’ van 
Uitgeest gaat van start

Uitgeest - De Stichting Bibli-
otheek Uitgeest (SBU) gaat 
er voor zorgen dat er een bi-
bliotheek in uitgeest blijft. 
Door en met vrijwilligers en 
met steun van het gemeente-
bestuur. Een bibliotheek met 
een ruilsysteem door en voor 
Uitgeesters, met een leeska-
mer, kinderhoek en een on-
dersteuningsfunctie voor de 
schoolbibliotheken.
De Blauwe Zaal (het voor-
malige politiebureau) wordt 
hiervoor verbouwd. De boe-
kenvoorraad zal vanaf 0 wor-
den opgebouwd, te beginnen 
met een inzamelactie van 
nieuwe boeken op zaterdag 9 
januari 11.00 uur.

De vestiging van Bibliotheek 
IJmond Noord in Uitgeest 
is per 1 januari gesloten en 
Uitgeesters moeten nu naar 
Heemskerk of Beverwijk. Di-
verse Uitgeesters vinden dat 
er een bibliotheek moet blij-
ven in Uitgeest en hebben 
daarom de Stichting Biblio-
theek Uitgeest in het leven 
geroepen om een zelfstandi-
ge bibliotheek op de richten.
Een bibliotheekvoorziening 
van, voor en door Uitgees-
ters. 
Iedere inwoner van Uitgeest, 
oud en jong,  krijgt in princi-
pe toegang tot de bieb, kan 
profiteren van deze voorzie-
ning en kan ook, op vrijwilli-
ge basis, zijn of haar steentje 
bijdragen. 
De Nieuwe Bieb zal voorlo-
pig ingericht worden in de 
zg. ‘Blauwe Zaal’,   de ruim-
te waar tot voor kort het po-
litiebureau gevestigd was. 
Deze zaal is gelegen tussen 
het gebouw van de voorma-
lige bibliotheek en de ‘witte 
school’ aan de Hogeweg. 
De SBU ontvangt van de ge-

meente Uitgeest een start-
kapitaal van 160.000 euro. 
Dit bedrag  is eenmalig om 
de inrichting en organisa-
tie van de Nieuwe Bieb mo-
gelijk te maken. Daarnaast 
krijgt men een jaarlijks ex-
ploitatiebudget van 120.000 
euro. Een flink deel van dat 
geld zal besteed worden aan 
het ontwikkelen van leesacti-
viteiten op de Uitgeester ba-
sisscholen.

Om “De Nieuwe Bieb” zo snel 
mogelijk te kunnen openen, 
moeten er op zeer korte ter-
mijn een aantal belangrijke 
acties worden ondernomen.

1. Opbouw van een aan-
trekkelijke boekenvoor-
raad
Omdat men van de huidige 
boekenvoorraad  geen ge-
bruik meer kan maken en het 
budget beperkt is, nodigt de 
stichting alle inwoners van 
Uitgeest uit om één nieuw 
boek ter beschikking te stel-
len. Met een nieuw boek be-
doelt men een boek wat je 
nieuw kunt aanschaffen ten 
behoeve van de Bieb, maar 
ook een boek dat je al in je 
bezit hebt. Je hebt het gele-
zen, het staat een tijdje bij je 
in de kast en je zult het waar-
schijnlijk niet meer inkijken. 
Het boek mag niet ouder zijn 
dan 3 jaar. Alle soorten boe-
ken, ook kinderboeken, zijn 
van harte welkom. En natuur-
lijk mag je ook méér dan een 
boek inleveren. Als alle inwo-
ners van Uitgeest aan deze 
actie meedoen, hebben wij in 
één slag een boekenvoorraad 
van 12.000  boeken. De boe-
ken kunnen ingeleverd wor-
den aan de Blauw Zaal op za-
terdag 9 januari vanaf 11.00 
uur.

2. Localiteit opknappen
In De Nieuwe Bieb  komt on-
der andere een leestafel, een 
kinderhoek, computerfacili-
teiten en een koffiehoek. Er 
moet geschilderd worden, 
kasten moeten worden ge-
plaatst en de boekenvoor-
raad moet worden onderge-
bracht. Er is dus nogal wat 
werk aan de winkel!

3. Ruilsysteem
Om het lidmaatschap voor 
iedereen zo aantrekkelijk en 
voordelig mogelijk te maken, 
denkt de SBU aan een ruilsy-
steem in plaats van het vroe-
gere leensysteem. De SBU is 
bezig dit systeem uit te wer-
ken omdat het natuurlijk re-
delijk overzichtelijk en water-
dicht moet zijn. 

4. Activiteiten
Op heel korte termijn gaat de 
SBU langs bij de vijf basis-
scholen van Uitgeest. Zij wil 
inventariseren hoe op de ver-
schillende scholen de lees-
bevorderende activiteiten 
zijn georganiseerd en wat de 
scholen van De Nieuwe Bieb 
verwachten. In samenwer-
king met de scholen wil de 
SBU de activiteiten in de toe-
komst uitbreiden.
Ook wil SBU proberen in de 
toekomst weer een aantrek-
kelijk programma op te zet-
ten zoals het organiseren van 
lezingen en het bieden van 
ruimte en mogelijkheden aan 
organisaties die daar behoef-
te aan hebben. 

5. Vrijwilligers
Het moge duidelijk zijn dat de 
SBU al deze zaken niet alleen 
kan realiseren. Dit initiatief 
zal gedragen moeten worden 
door de bevolking van Uit-
geest. Daarom doet men een 
dringend beroep op ieder-
een die dit initiatief een warm 
hart toedraagt, die houdt 
van boeken, die ervan over-
tuigd is dat een bibliotheek 
in Uitgeest moet blijven en 
die misschien een paar uur 
per week over heeft. Daarbij 
denkt men ook aan organisa-
ties die een aantal dagdelen 
de locatie willen gebruiken
Aanmelden bij: Aad Wijte, e-
mail: verawijte@hotmail.com  
en Hetty Franzani, e-mail: 
hettyfranzani@ziggo.nl.
Het bestuur van de SBU be-
staat uit Wies de Wit, Aad 
Wijte, Gerda Geukes, Hetty 
Franzani en Henk Eilert.
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Snowcamp PCC Heiloo
Regio - Op zondag 24 ja-
nuari vertrekken 81 eerste-
jaars leerlingen van PCC Hei-
loo, samen met zeventien be-
geleiders naar Oostenrijk. De 
sportklasleerlingen van de 
school werken tijdens Snow-
Camp in Maria Alm keihard 
aan hun ski- en snowboard-
vaardigheden. 
De laatste weken van 2015 
stonden voor de sportklas-
sers van PCC Heiloo in het 
teken van leren skiën en 
snowboarden. Ze namen 
deel aan een clinic bij Il Primo 
in Bergen bij wijze van voor-
bereiding. Tijdens het jaar-
lijkse Snow Camp in Oosten-
rijk vervolgen de leerlingen 
hun intensieve training op de 
fraaie berghellingen van Ma-
ria Alm. Een groot deel van 
de leerlingen staat dan voor 
het eerst van hun leven op 
de lange latten of op een glij-
plank. De leerlingen en hun 
ouders houden er al rekening 
mee dat skiën en snowboar-

den een gezonde verslaving 
wordt. Het SnowCamp vormt 
altijd een hoogtepunt in het 
schooljaar op PCC Heiloo. De 
leerlingen roemen het heer-
lijke eten in hun Gästehaus, 
maar ook de gezellige avon-
den. Er staat altijd een spec-
taculaire ski- en snowboard-
show op het programma, een 
muziekbingo en een avond 
sleeën. 
PCC Heiloo aan De Dors 2, 
maakt deel uit van het lan-
delijk netwerk Sportaccent-
scholen. Sportklasleerlingen 
volgen er, bovenop de ge-
bruikelijke drie uur, wekelijks 
nog twee extra uren licha-
melijke opvoeding. Wekelijks 
volgen de leerlingen een cli-
nic om kennis te maken met 
allerlei verschillende sporten. 
Meer informatie: dinsdag 
12 januari om 19.30 uur  tij-
dens de ouderinformatie-
avond of woensdag 3 febru-
ari van 19.00-21.00 uur. Dan 
is er open huis. 

Lot gewonnen Mini 
gekocht bij Vivant Rozing
Castricum - ,,Meneer, zijn 
hier wel eens grote prijzen 
gevallen?” Deze vraag is de 
afgelopen weken meerma-
len gesteld bij Vivant Ro-
zing op het Bakkersplein-
tje. ,,Nee”, was het vaste ant-
woord. ,,Maar statistisch ge-
zien wordt de kans steeds 
groter.” 
Afgelopen zaterdag kwam 
er een telefoontje van de 
Staatsloterij waarin gemeld 
werd dat er bij Vivant een lot 
verkocht is waarbij een Mini 
driedeurs is gewonnen. Jos 
Rozing is er trots op. ,,Nadat 

we bijna zes jaar geleden op 
nul zijn begonnen, hebben 
we nu een redelijke bekend-
heid opgebouwd als het gaat 
om loterijen. Dit is een leuk 
zetje in de rug.”

Heemskerk - In Chateau 
Marquette wordt op 8, 9 en 
10 januari de vijftiende editie 
van de Decorade gehouden 
met hedendaagse en klas-
sieke kunst én antiek. Veertig 
geselecteerde kunstgaleries, 
beeldende kunstenaars en 

oude kunsthandels uit heel 
Nederland zijn van de par-
tij. Er zijn dit keer vele nieuwe 
deelnemers. 
Zowel heden als verleden, in 
allerlei stijlen, vormen en ex-
pressies, zullen de bezoe-
kers aantreffen in de getoon-
de schilderijen, aquarellen, 
prenten en etsen. Dit geldt 
ook voor de mooie glaswer-
ken, beelden, keramische ob-
jecten en aparte, vaak edel-
metalen, handgemaakte sie-
raden. Verder schitterend zil-
ver, flonkerend kristal, fijn 
porselein en stijlvol antiek 
klein-meubilair zoals stoelen, 
secretaires, sidetables, kas-
ten maar ook moderne de-
signmeubelen in hout en me-
taal. Iedere bezoeker ont-
vangt in de kunstboeken-

stand een glossy gratis zo-
lang voorradig. Verschillende 
deelnemers kunnen meege-
brachte objecten laten taxe-
ren voor inkoop of inruil. His-
torische Kring Heemskerk 
komt met een collectie uit 
haar verzameld bezit. Ook 
zeer de moeite waard: een 
wandeling rond en bezichti-
ging van het eeuwenoude ro-
mantische kasteel. Vrijdag-
avond 8 januari van19.00 tot 
22.00 uur gratis entree van-
wege het derde lustrum. Za-
terdag 9 en zondag 10 janua-
ri van 11.00 tot 17.00 uur, en-
tree acht euro. Leden Histo-
rische Kring Heemskerk, Se-
nioren 65+, CJP, & Museum-
jaarkaart 25% korting. Jeugd 
onder begeleiding gratis en-
tree. 

Exposeren in gemeentehuis?
Castricum - Sinds de Kunst-
fietsroute in mei 2015 is er 
op initiatief van het Cultuur-
platform Castricum een klei-
ne expositieruimte gecreëerd 
in de hal van het gemeente-

huis te Castricum. Hier wordt 
voortaan vier keer per jaar 
een tentoonstelling gehou-
den, twee keer met werk van 
inwoners uit de gemeente 
en twee keer met werk van 

kunstenaars die elders wo-
nen. De ruimte is vooral ge-
schikt voor twee dimensio-
naal werk, maar kleine han-
gende objecten die aan het 
aanwezige ophangsysteem 
zouden kunnen hangen zijn 
ook welkom. Voor het selec-
teren van het werk is door het 

platform een kunstcommissie 
in het leven geroepen. Wie 
mee wil doen, stuurt digita-
le foto’s van het werk en al-
le gegevens voor vrijdag 8 ja-
nuari naar cultuurplatform@
castricum.nl met vermelding 
van ‘kunst in gemeentehuis 
Castricum’.

Castricum - Op 20 januari 
houdt de bibliotheek een bij-
eenkomst over hooggevoe-
ligheid. Deze start om 20.00 
uur. Aanmelden via www.bi-
bliotheekkennemerwaard.nl 
of in de bibliotheek.

Hooggevoelig?

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur 

zaterdag 21.00 uur 
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Hateful Eight

vrijdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.30 uur

Er Ist Wieder Da
zaterdag 21.15 uur  woensdag 20.00 uur

Mannenharten 2
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

zondag 15.30 uur
Star Wars: The Force Awakens - 2D

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.30 uur 
zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Publieke werken
vrijdag 16.00 uur

Spectre
woensdag 16.00 uur  

Race naar de maan - 3D
vrijdag 19.00 uur

zaterdag 16.00 uur   
zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur  

Buurman & Buurman  
Al 40 jaar beste vrienden

zaterdag 16.00 uur   
zondag 13.00 uur  woensdag 16.00 uur  

Dummie de Mummie 2 
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 13.30 uur     
Snoopy en Charlie Brown - 3D (NL)

zaterdag 13.30 uur     
The Good Dinosaur - 2D (NL)

Programma 7 jan  t/m  13 jan 2016

The Hateful Eight
Wanneer de gevaarlijke pre-
miejager John ‘The Hang-
man’ Ruth op weg is naar 
het plaatsje Red Rock om zijn 
gevangene Daisy ‘The Priso-
ner’ Domergue uit te leveren,  
komen ze in aanraking met 
twee opmerkelijke vreemde-
lingen: Major Marquis ‘The 
Bounty Hunter’ Warren en 
Chris ‘The Sheriff’ Mannix. De 
vier raken verdwaald en be-

sluiten onderdak te zoeken 
bij Minnie’s Haberdashery, 
een afgelegen herberg in de 
bergen. Daar komen ze vast 
te zetten met vier onbeken-
de, ongure types. Terwijl de 
storm zijn hoogtepunt be-
reikt lijkt het er steeds meer 
op dat niet alle acht reizigers 
het gaan overleven. Een sen-
sationele, spectaculaire film 
in de bekende Tarantino-stijl.

Buurman & Buurman - al 40 
jaar beste vrienden! is een 
compilatie van de ongekend 
populaire serie over twee 
klunzige maar altijd positie-

Buurman & 
Buurman

ve buurmannen. Aan de lo-
pende band bedenken de 
vrienden nieuwe klusideeën 
om hun levens nog leuker en 
handiger te maken. 

Het resultaat liegt er niet om: 
met hun eigenzinnige geklus 
is niets in huis veilig en de ra-
vage blijkt enorm.
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Uitgeest - Vrijdag 8 januari 
is er weer een disco voor jon-
geren met een beperking in 
het jongerencentrum Zien-
house aan de Zienlaan 2 in 
Uitgeest. 
Lekker swingend het nieuwe 
jaar in op de muziek gedraaid 
door de bekende DJ Mytrem! 
Misschien vind je het leuk 
om nieuwe mensen te leren 
kennen of met je vrienden 
even lekker een avondje uit 

te gaan! 
De disco is van 20.00 tot 
22.00 uur. De entreekosten 
bedragen 3 euro inclusief 
twee consumpties. 
Deze disco is voor jongeren 
met een beperking. Maar ook 
jongeren zonder beperking 
zijn van harte welkom. 
Het is de bedoeling dat de 
discoavond elke tweede vrij-
dag van de maand gehouden 
wordt.

ENORM VERRAST DOOR DE DEELNAME 
VAN KLANTEN AAN HET SINT EN KERST 
PRIJZENFESTIVAL 2015

• Volle Vazen
• Loliyo damesmode
• De Eetkamer
• Apotheek Scharlei
• Drogisterij Visser
• Teer Makelaars
• Zonvaart Reisburo

• In 4 Hair Kapsalon
• Jumbo
• Slagerij Dick Kok
• Snijder Stoffering
• Siro Enorm Marskramer
• Vishandel  v.d. Kommer
• De Raat kaas /natuur

• Bakkerij Putter
• Edwin Ott Motoren
• Anton Glorie kapper
• ‘t  Hoekje bloemen
• Klaver 5 damesmode
• De Kapsters
• Family cafetaria

• Size-Up Kleding
• Bont Vishandel
• Top Hairstyling
• Papion dieren
  Speciaalzaak
• Fashion Match 
  damesmode

Ondernemers Vereniging Uitgeest heeft meer dan 32.000 
enveloppen ontvangen van kassabonnen sparende klanten !!!

In de laatste trekking die maandag 28-12-2015 plaatvond op het gemeentehuis 
te Uitgeest zijn de hoofdprijzen uitgereikt door Burgemeester Wendy Verkleij

Dhr.  Hein van Egmond won een waardebon van € 500.- beschikbaar gesteld door de Regiobank.
Dhr.  Cor Mooij kreeg een mooie herenfiets en Mw. Yvonne Sleurink won een reischeque t.w.v. € 1.000.-

Ook zijn er 300 kleinere prijzen uitgereikt door de deelnemende winkeliers.

Een zeer geslaagde actie die misschien dit jaar herhaald zal gaan worden !
De deelnemende winkeliers willen u allen graag bedanken voor het succes van de actie!!!
Wij wensen  heel Uitgeest en omgeving een ontzettend GOED EN VOORSPOEDIG 2016 !!!

Ondernemers Vereniging Uitgeest

• Hema
• Fietsshop Uitgeest
• Zonjee Optiek
• Boekhandel Schuyt
• Vreeburg drankenhandel
• Rentenaar 
  Dierenspeciaalzaak

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren  organiseert 
vanaf 20 januari een nieuwe 
computercursus. Tijdens de-
ze cursus leert u het verschil 
tussen Windows 7, 8.1 en 10, 
het gebruik van een confi-
guratiescherm, mappen ma-
ken en daarin bestanden op-
slaan, een programma down-
loaden en installeren, een ac-
count aanmaken, een back-
up van bestanden maken op 
een externe harde schijf, fo-
to’s versturen, schoonmaak-
programma’s gebruiken, mu-
ziek beluisteren, downloa-
den en nog veel meer. Heeft 
u een laptop? Neemt u deze 
dan mee naar de cursus. 
het is een wekelijkse cursus 
van 12 lessen op woensdag 
van 15.00 tot 16.30 uur (start 
20 januari). Deelnamekos-
ten bedragen 30 euro voor 12 
lessen. Alle cursussen zijn in-
clusief koffie/thee en exclu-
sief materiaal. Docent is Ben 
van Veen. Aanmelden en in-
formatie: 0251-31 90 20 of 
via e-mail: s.u.s@inter.nl.net. 
Zie ook  www.uitgeesterseni-
oren.nl. 

Computercursus

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé
Vaarexcursie in 
Wormer- en Jisperveld
Regio - Slechtvalken uit 
het hoge noorden volgen 
hun prooidieren, de duizen-
den smienteenden die in  de 
herfst de pooltoendra ver-
laten om het winterhalfjaar 
grasetend in onder meer het 
Wormer- en Jisperveld door 
te brengen. Andere winter-
gasten zijn grote zilverreiger, 
buizerd, blauwe kiekendief, 
torenvalk, wulpen, watersnip-
pen, goudplevieren, kieviten, 
futen, meeuwen- , eenden- 
en ganzensoor ven. 
Zondag 10 januari kunt u 
ze allemaal tegenkomen tij-
dens eenVaarexcursie met 
een gids van 14.00 tot 16.00 
uur. Halverwege de vaartocht 
wordt een bezoek gebracht 
aan de koeien en kalfjes van 
de beheerboerderij van Na-
tuurmonumenten.
Reserveren bij bezoekers-
centrum De Poelboerderij in 
Wormer via 075-6219100 of 
per e-mail bezoekerscen-
trum@poelboerderij.nl onder 
vermelding van naam, aan-

tal personen en telefoon-
nummer. Kosten 10 euro, 
kinderen 3 euro. Leden Na-
tuurmonumenten, Vogelbe-
scherming Nederland, Vogel-
beschermingswacht Zaan-
streek en Vrienden van be-
zoekerscentrum De Poel-
boerderij 8 euro. Meer in-
formatie: www.poelboerde-
rij.nl  Afvaart bezoekerscen-
trum Poelboerderij, Veerdijk 
106 in Wormer. Op de foto 
een slechtvalk met prooi (fo-
to: Reint Jacob Schut)
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Uitgeesters over de grens
Onze redactie ging op zoek naar Uitgeesters die geëmigreerd zijn. 

Monique Teeling tekende hun verhalen op.

Deze week: Manon van 
Goethem, zij verhuisde in 
2011 naar Kopenhagen.

København - Het Uitgeest 
van haar jeugd herinnert Ma-
non van Goethem zich als een 
heel fijne tijd waarbij zij veel 
buiten speelde met vriend-
jes van de buurt. Zij woon-
den van 1987 tot 2011 aan 
De Wilgen, bezocht de Mo-
lenhoek-school en daarnaast 
was zij met veel plezier actief 
bij IJs- en Fietsclub Uitgeest. 
Toen zij 23 jaar oud was, ver-
huisde zij naar Kopenhagen 
in Denemarken omdat haar 
vriend Ralph Groen uit Sint 
Pancras er na zijn afstude-
ren een goede baan kreeg 
aangeboden. Manon kreeg 
de kans om stage te lopen 
bij hetzelfde bedrijf en reisde 
hem een paar maanden later 
achterna. 
Manon: “Thuis was men niet 
verbaasd. De baan van mijn 
vriend was te goed om niet 
aan te nemen. En het was 
een mooie kans voor mij om 
een afstudeerstage te doen 
bij dit zelfde bedrijf. Deze 
stage was in eerste instantie 
zes maanden en voelde dus 
nog niet als een definitie-
ve emigratie, dat maakte de 
stap minder eng om te zet-
ten. Ondanks dat ik het laat-
ste jaar in Amsterdam woon-
de, kwam ik nog elke week 
in Uitgeest en het was best 
moeilijk familie en vrienden 
achter te laten maar geluk-
kig woon ik niet aan het ein-
de van de wereld, skype ik en 
zie ik iedereen nog regelma-
tig.” 
De eerste periode in het bui-
tenland was best lastig om-
dat Ralph en Manon beiden 
een trainee programma de-
den. Dit zorgde er voor dat zij 
de eerste twee jaar naast Ko-
penhagen ook in Schotland 

en Qatar woonden. Omdat 
Ralph eerder met het pro-
gramma begon, woonde Ma-
non in haar eentje in Qatar. 
Dat was niet makkelijk en zij 
was dan ook blij toen ze weer 
terug kon naar het inmiddels 
vertrouwde Kopenhagen.
Manon: “Het duurt best lang 
voordat je je ergens echt 
thuis voelt en helemaal als je 
nog vaak in Nederland bent, 
een huis in Kopenhagen hebt 
en bijvoorbeeld in Schotland 
woont. Dan weet je soms 
even niet meer wat je thuis is. 
Ik heb nu, na drie jaar in Ko-
penhagen, pas echt het ge-
voel dat dit mijn thuis is.” 
Buiten familie en vrienden 
miste Manon niet heel veel 
van Nederland want Dene-
marken lijkt behoorlijk op 
ons land. Ook in Denemar-
ken doen Manon en Ral-
ph alles met de fiets, kijken 
Nederlandse televisie, ne-
men altijd genoeg hagelslag 
en stroopwafels mee, vieren 
Sinterklaas en ontbijten met 
pindakaas en vlokken. Ma-
non: “Ik ben wel wat beleef-
der in het verkeer, Deense 
fietsers of voetgangers stop-
pen altijd voor rood, ook als 

er niets aankomt. Ook volg ik 
graag het voorbeeld van mijn 
Deense collega’s en ga ik op 
tijd naar huis. Om 17.00 uur 
is het vaak helemaal leeg op 
kantoor.” 
De Deense taal spreekt Ma-
non helaas niet heel goed 
maar het meeste verstaat zij 
wel. Zij werkt als geoloog bij 
Maersk Oil, een oliebedrijf 
in Kopenhagen waar Engels 
wordt gesproken. Manon: “In 
dit bedrijf werken veel bui-
tenlanders, je zit allemaal in 
een vergelijkbare situatie en 
op deze manier zijn veel van 
je collega’s ook je vrienden. 
Contact leggen met Denen 
is lastiger, ze zijn erg op zich-
zelf en je zal niet snel bij hen 
thuis worden uitgenodigd. 
De Denen spreken overigens 
prima Engels en hun humor 
is ook vrij direct maar woord-
grapjes blijven lastig in een 
vreemde taal. Er wonen veel 
landgenoten in Kopenhagen 
en er is eens per maand een 
Nederlandse borrel. Als Ne-
derland moet voetballen is 
het ook niet moeilijk om een 
kroeg te vinden die helemaal 
oranje kleurt. 
Manon denkt niet voor al-
tijd in Denemarken te blijven. 
Manon: “De olie industrie is 
heel internationaal en ik zou 
graag het avontuur aangaan 
om naar een ander land te 
verhuizen maar dan moet wel 
de olieprijs omhoog, want op 
dit moment liggen de banen 
niet voor het oprapen.” (Mo-
nique Teeling)

Kent u een Uitgeester die 
de grote stap naar het bui-
tenland heeft gewaagd en 
zijn of haar verhaal wel wil 
vertellen aan de inwoners 
van Uitgeest? Laat het ons 
weten via kantoor@uit-
geestercourant.nl.

Manon met familie

Informatiebijeenkomst:
Alles over uitvaart
Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren  organiseert 
een informatiebijeenkomst 
over uitvaart op donderdag 
21 januari. Tijdens deze bij-
eenkomst wordt u geïnfor-
meerd over de verschillen-
de mogelijkheden bij het re-
gelen van uw eigen uitvaart 
of van die van iemand die u 
dierbaar is, over wat u zelf 
mag en kunt doen en hoe u 
zich nu al kunt voorbereiden. 
Als er iemand is overleden 
komt u voor veel keuzes te 
staan: waar verblijft dege-
ne die overleden is: thuis 
of in een uitvaartcentrum? 
Wilt u een kist of toch lie-
ver een baarplank met wa-
de? Wat voor kaart wilt u ver-
sturen? Wilt u een adverten-
tie? Kiest u voor begraven of 

cremeren? In grote of kleine 
kring? Wilt u een condolean-
ce-avond en hoe gaat de dag 
van de uitvaart er uit zien? 
Hoe bent u verzekerd en wat 
staat u te wachten na de uit-
vaart?
Joan van de Ven  van Lumen 
uitvaart bespreekt alle mo-
gelijkheden en er is voldoen-
de gelegenheid voor het be-
antwoorden van uw vragen. 
Ook is er het nodige materi-
aal aanwezig dat u kunt be-
kijken of meenemen.

Donderdag 21 januari van  
9.30 uur tot 11.00 uur. Kosten 
2 euro inclusief koffie/thee.
U kunt vooraf op het kantoor 
van de S.U.S. in De Zwaan of 
aan de zaal een kaartje ko-
pen. 

Uitgeest - Vrijdag 18 decem-
ber werd als afsluiting van 
het jaar 2015 voor de vrijdag-
groepen van gymnastiekver-
eniging Unitas de jaarlijkse 
springwedstrijd gehouden.
De prijswinnaars van  2015 
zijn:
Recreatiegroepen van de vrij-
dagmiddag 15.15 uur: Groep 
1: 1e Isa Groen – 2e Fe Been-
tjes – 3e Jonna Wagenaar; 
Groep 2: 1e Anouk Valkering 
– 2e Britt Putter – 3e Kiara 

Bleeker; Jong Talent groepen  
van de vrijdagmiddag 16.15 
uur: Groep 1: 1e Pip Loo-
se, 2e Eef Reulen en Zaliwe 
Dekker – 3e Quinty Bloedjes; 
Groep 2: 1e Sanne Beentjes, 
Danique v.d. Vlugt – Lieke 
van ‘t Veer . Recreatiegroep 
van vrijdagmiddag 17.15 uur: 
Groep 1: 1e Lois Oudejans  
- Marieke Nolten – Isabel 
Carvalheira; Groep 2: 2e Liv 
Beentjes – 2e Lisanne van Tol 
– Britt Coezand.

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Britt Putter, Anouk Valkering, Kiara Bleeker, Nouk Vonk, 
Samantha Besse, Quinty  Verhagen  en Zoë Ranzijn

Eef Reulen, Zaliwe Dekker, Pip Loose, Quinty Bloedjes, Felicia 
Afriyleh, Roos M.Korkis en Pip Kraaij



Open repetitie 
musicalkoor Time Square
Uitgeest - Musicalkoor Time 
Square houdt zondag 10 ja-
nuari een open repetitie van 
‘Titanic’, de musical die zal 
worden uitgevoerd op 20 en 
21 mei in het Kennemer The-
ater te Beverwijk.
Kom de sfeer nu al proeven! 
Reis even mee terug in de 
tijd, naar het klassenverschil 
van 1912 en de luxe van het 
grootste passagierschip ooit. 
Sta versteld van de ongebrei-
delde ambitie van de reder 
en de risico’s die de kapitein 
daarom neemt. Dagdroom 
even mee met de passagiers 

over een nieuwe wereld met 
grenzeloze mogelijkheden en 
zie hun idealen met het schip 
ten onder gaan. 
Het koor, dat voor de pro-
ductie nog hoge sopranen 
zoekt, nodigt belangstellen-
den hartelijk uit voor het bij-
wonen van deze open repeti-
tie, op zondagmiddag 10 ja-
nuari, van 16.00 tot 17.00 uur 
in dorpshuis ‘de Zwaan’, Mid-
delweg 5 in Uitgeest. Na de 
repetitie is er gelegenheid om 
nog even na te praten, onder 
het genot van een hapje en 
een drankje.

Voorjaarscursussen
bij ‘de Nieuwe Kuil’

Uitgeest - Bij Stichting De 
Nieuwe Kuil starten weer 
enekele nieuwe cursussen:

Tekenen en Schilderen 
(aquarel en acryl)
15 lessen op dinsdagmor-
gen van 9.00 uur tot 11.30 
uur. Aanvang cursus 12 janu-
ari (aanmelding na de start-
datum is ook mogelijk). Info/
aanmelding bij docent Joop 
de Beer, 0251-311348.

Kunstgeschiedenis 
9 lessen op maandagavond 
van 20.00 uur tot 22.00 uur. 
Aanvang cursus 18 januari. 
Cursusinhoud:  Arts & Craft, 
Art Nouveau en Symbolis-
me. Info/aanmelding bij do-

cent drs. Geert van Boxtel, 
06-24223192.

Workshop acryl schilderen
1 workshop op zaterdag 20 
februari van 10.00 uur tot 
16.00 uur. Informatie/aan-
melding bij docente Josine 
van Os, 075-7718928 of 06-
24773508.

Alle cursussen worden gege-
ven in het Activiteiten Cen-
trum aan de Hogeweg 8 in 
Uitgeest. Voor nadere infor-
matie zie www.denieuwe-
kuil.nl. Voor algemene vra-
gen kunt u terecht bij het se-
cretariaat van Stichting “de 
Nieuwe Kuil”, Anneke Heijne, 
0251-311776.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - In de Hervormde Kerk startte woensdag 23 december de Kerstperiode met een 
optreden van Popkoor Surprising. De kerk had een dankbaar publiek. Tussen het zingen door 
werd er twee maal een gedicht voorgelezen. Het prachtige concert werd afgesloten met Ima-
gine van John Lennon. Popkoor SurpriSing is opgericht door Yvonne de Bree, en is begon-
nen op 7 januari 2004. Het streven was een koor op te richten van ongeveer 40 mensen, maar 
vanwege de grote animo is het nu een groep van meer dan 90 mannen en vrouwen. Gere-
peteerd wordt op woensdagavond in het speellokaal van basisschool ‘De Wissel’ in Uitgeest.
Men streeft ernaar een repertoire op te bouwen dat voor alle doelgroepen leuk is om te zin-
gen, te luisteren en te kijken. Bestaande uit allerlei soorten muziek, onder andere Pop, Rock, 
Latin en zelfs Gospel. Het koor zoekt nog mannen. Meer informatie: www.surprising.nl. Fo-
to en tekst: Ger Bus

De column van Monique.....

Een gelukkig en gezond 2016 wens ik u toe vanachter mijn computer. Ik weet nooit zo goed 
hoelang je nog ‘de beste wensen’ mag roepen. Als voormalig Schoeverstutje volg ik meest-
al braaf de etiquette. Ik gun het iedereen het hele jaar door maar dat is niet de bedoeling ge-
loof ik. Op internet is daar zelfs een hele pagina aan gewijd. En er blijkt nogal wat verschil te 
zitten in wat redelijk is. Er zijn mensen die vinden dat je ‘t mag roepen tot drie koningen, het 
einde van de eerste week van januari en er zijn er die vinden dat de beste wensen tot in de 
derde week van januari geuit mogen worden. En net als je een keuze uit deze twee denkt te 
kunnen maken, verschijnt er nog een alinea waarin staat dat je het lekker zelf moet bepalen 
tot wanneer je het roept maar dat je in februari wel de kans loopt vreselijk voor gek te staan. 
Dus roep ik het nu nog braaf terug als iemand mij voor is. Afijn, de meesten van u hebben de 
kerstboom er nu wel uitgeknikkerd en de laatste oliebollen zijn weggewerkt of liggen nog er-
gens te verdrogen. Want dat gaat snel met zo’n oudejaarshap. Mijn moeder bakte ze vroeger 
zelf en ik stond er altijd met verwondering naar te kijken als zo’n deegding in de olie veran-
derde in iets compacts. Hoewel ik van koken en bakken houd, waag ik mij hier niet aan. De 
bakker had weer zalige varianten dus ook dit jaar deed ik geen moeite. We hadden een spet-
terend uiteinde bij vrienden die een winterbarbecue organiseerden en genoten van elkaars 
gezelschap. Ik zat wel veel rustiger dan bijvoorbeeld vroeger. Mijn zoon had als jongetje van 
10 de gewoonte om met vriendjes en een zak vuurwerk de halve dag door Uitgeest te dwa-
len en mijn buurvrouw en ik verzonnen van alles om hen rond de lunch langer braaf aan tafel 
te houden. Pannekoeken, tosti’s, gebakken eieren, als ze maar niet weer de straat op gingen. 
Tegen middernacht begon het geduvel opnieuw en de volgende dag dankte ik God op mijn 
blote knietjes dat alles nog heel was. Nu willen steeds meer gemeenten het vuurwerk verbie-
den en dat zal een hoop ellende schelen. Ik wil niemand zijn pleziertjes afnemen maar eigen-
lijk zouden al die stoere jongetjes een kijkje op het Brandwondencentrum moeten nemen op 
2 januari. Goed 2016, een heel nieuw jaar ligt voor ons. En nee ik heb geen goede voorne-
mens. Die heb ik eigenlijk nooit. Ik heb geen verslavingen als roken, teveel drinken of iets van 
die strekking. Eigenlijk ben ik dus best braaf. Misschien moet ik mij eens voornemen minder 
braaf te zijn.

Monique Teeling

Voornemens
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Leer tekenen bij Perspectief
Castricum - Donderdag 21 
januari om 19.30 uur start bij 
Perspectief een basiscursus 
tekenen. Er wordt gewerkt 
op groot formaat voorname-
lijk met houtskool naar stille-
vens. 
Tijdens de laatste lessen 
komt er meer kleur in de te-
keningen. Behandeld worden 
onderwerpen als perspectief, 
compositie en kleurcontras-
ten. Informatie en/of aanmel-
den via www.perspectiefcas-
tricum.nl.

Martin Gaus Honden-
school in Limmen 

Limmen - Een puppy is vol-
wassen geworden; Honden-
school Castricum gaat in 
2016 verder als  Martin Gaus 
Hondenschool – Castricum/
Alkmaar. Zondag 10 janua-
ri wordt dat gevierd met een 
feestelijke open dag, waarbij 
ook Martin Gaus zelf aanwe-
zig is. 
,,Een hele eer!” vindt de 
enthousiaste eigenares-
se Lesley van Alfen. ,,Het is 
toch een erkenning voor mijn 
werk. In heel Noord- Holland 
zijn slechts drie Martin Gaus 
hondenscholen en straks dus 
ook in Limmen. Eindelijk kun-
nen honden en hun baasjes 
in dít gebied trainen volgens 
de geweldige methode die 
Gaus gebruikt. Hierbij wordt 
op een positieve manier het 
wenselijke gedrag van de 
hond aangeleerd met de clic-
ker als tijdelijk hulpmiddel. 
Geen dwang, geen fysieke 
straf, maar samenwerking.“ 
Aan de training verandert 
verder niets, want sinds de 
oprichting van haar honden-
school in 2011 werkt Van Al-
fen al met de clicker-metho-
de. ,,Maar de cursisten profi -
teren  zeker van het nieuwe, 
uitgebreide lesmateriaal voor 
thuis en kortingen op spe-
ciale producten. Verder ga 
ik gewoon door zoals ik ge-
wend ben; vakkundig, posi-
tief én gezellig honden op-
voeden tot vrolijke, sociale én 
gehoorzame huisgenoten.’

Pups leren snel en daarom 
kunnen zij vanaf acht weken 
wekelijks instromen in de 
Puppy Stuif-in om de eerste 
hondenkneepjes onder de 
knie te krijgen. Daarna stro-
men baasje en pup door naar 
de basiscursus, waar binnen 
zes weken de basis wordt 
gelegd voor een goede sa-
menwerking tussen baas en 
hond. En natuurlijk alle com-
mando’s worden aangeleerd. 
Deze basiscursus is trouwens 
geschikt voor honden van al-
le leeftijden. ,,Geen hond is te 
oud is om te leren en daar-
om bieden zij het gehele jaar 
leerzame cursussen aan, zo-
als de combiklas of een zo-
merschool. Ook privé training 
is mogelijk.” 

Zondag 10 januari is ieder-
een uitgenodigd om een kijk-
je te nemen in de honden-
school aan de Hogeweg 107 
C in Limmen.  Martin Gaus 
zelf komt om 15.00 uur een 
lezing geven, maar Van Al-
fen vindt het vooral heel erg 
belangrijk dat ze haar bezoe-
kers veel informatie kan aan-
bieden.  Er zijn 10 januari van 
11.00 tot 16.00 uur stands op 
het gebied van verzekeringen 
en voedingsadvies. Maar ook 
een dierenarts, een trimsalon 
en nog veel meer op honden-
gebied.  Meer informatie over 
de hondenschool   staat op 
www.123hond.nl, bellen kan 
naar 06-37197787.

Staalmeesters
Bakkum - Drie weken hing 
het vlaslinnen doek van twee 
bij drie meter in het Rijksmu-
seum; een reproductie van 
Rembrandts Staalmeesters. 
Nu kan iedereen in deze om-
geving ervan genieten in Het 
Witte Kerkje op het terrein 
van Dijk en Duin. Repromas-
ters opent de kerk regelma-
tig op zondag van 14.00 tot 
16.00 uur. Verder zijn er nieu-
we werken te zien. 

Unieke samenwerking Fit4lady en Richard de Leth

Verantwoord bewegen en goed eten 
crusiaal voor betere gezondheid

Limmen - Vanaf 9 janua-
ri start vrouwenfi tnesske-
ten Fit4lady in samenwerking 
met doctoranus geneeskun-
de Richard de Leth een vijf-
weekse actie, waarin elke 
vrouw werkt aan een bete-
re gezondheid. Door verant-
woord te bewegen. En door 
beter te eten. 

Voor 47,95 euro krijgen de 
vrouwen startmetingen, een 
circuittrainingsprogramma, 
eindmetingen en -advies 
en een gratis gezondheids 
goodie bag met onder an-
dere een notendopversie van 
het standaardboekwerk van 
De Leth: OERsterk. Inschrij-
ven kan tot 15 februari via de 
website van Fit4lady www.fi t-
4lady.nl/oersterk en bij alle 
15 Fit4lady-clubs.
 
Arina van Damme, eigena-
resse van Fit4lady, licht de 
samenwerking toe. ,,Bij Fit-
4lady richten we ons op het 
vergroten van de levenslust 
van elke vrouw. Daarin speelt 
sporten een rol, maar er is 
meer. Vrijwel elke fi tnessclub 
richt zich alleen op sporten 
en niet op al die andere din-
gen die ook helpen om slan-
ker en fi tter te worden en je 
tevredener met jezelf te voe-
len. Wij zijn goed in sporten. 
We zijn voor de tweede keer 
in drie jaar Fitnessclub van 
het Jaar geworden. Anderen 
zijn goed in de andere din-
gen. Zo is Richard dé toegan-

kelijke expert in de rol van 
voeding om je meer tevreden 
met jezelf te voelen. Daarom 
zoeken wij de samenwerking 
met hem. Richard stelt zijn 
boek in notendopvorm be-
schikbaar via onze Gezond-
heids Goodie Bag. Die krijg je 
gratis als je deelneemt. Voor 
47,95 euro train je zo vaak als 
je wilt, met persoonlijke coa-
ching van onze trainsters. Op 
deze manier stellen we iede-
re vrouw in staat om 2016 op 
een oersterke manier te be-
ginnen.”
 
Beter voor jezelf zorgen
Richard de Leth studeer-
de geneeskunde en schreef 
in 2012 het boek OERSterk. 
Een bestseller in Nederland 
en inmiddels ook in de USA. 
De kracht van het boek is de 
synthese tussen Westerse en 
Oosterse geneeskunst inzet-
ten om te zorgen dat je ge-
zond blijft. Richard de Leth: 
,,k richt me daarbij vooral op 
het vergroten van de verhou-
ding tussen belastbaarheid, 
datgene dat je lichaam aan 
kan, en belasting, datgene 
dat je van je lichaam vraagt. 
Hoe meer in het voordeel van 
de belastbaarheid, hoe be-
ter. Bewegen hoort daar ze-
ker bij, vandaar dat ik het ini-
tiatief van Fit4lady steun om 
vrouwen vijf weken lang te 
laten proberen hun conditie, 
kracht en fi guur te verbete-
ren. Gewoon door beter voor 
zichzelf te zorgen. Ik stel voor 

die vrouwen mijn boek in een 
notendopvorm beschikbaar. 
Zo wordt de kans op succes 
groter. Ook al omdat Fit4lady 
zoveel werk maakt van per-
soonlijke begeleiding.”
 
Beter begeleiden
Arina vervolgt: ,,De prijs is 
geen speciaal verlaagde prijs. 
Wij geloven niet in discount-
sport, maar in het bieden van 
de maximaal nodige waar 
voor je geld. Veel sportscho-
len halen leden binnen met 
een lage instapprijs en laten 
hen verder aan hun lot over. 
Wij begeleiden daarom in-
tensief. Iedere deelneemster 
krijgt persoonlijke coaching 
tijdens elke training. We heb-
ben een circuit dat zowel 
cardio-, dus conditietraining, 
als spierkrachttraining om-
vat en dat je in een half uur 
doet. Twee keer per week is 
in normale gevallen voldoen-
de, maar meer mag, mits ver-
antwoord.” 
Richard vult aan: ,,Voeg be-
ter eten aan beter bewegen 
toe en er is een grote kans 
dat je beide beter inpast in 
je leven zonder dat je dit te 
grote offers kost. Dan hou je 
het niet alleen vol, maar ga je 
het zelfs waarderen. Ik heb al 
veel mensen terug gehad die 
mij vertelden hoeveel beter 
ze zichzelf zijn gaan voelen 
door bewuster om te gaan 
met hun eet- en beweegpa-
troon en die niet meer terug 
willen.”

Lezing over voeding, 
de huid en ijsbaden 

Castricum - Voeding in 
relatie tot een stralende 
huid, hart- en vaatziekten 
en de darmen; daar praat 
Erik-Alexander Richter 
over tijdesn een lezing bij 
strandpaviljoen Zeezicht. 
Hij is wetenschapper (bi-
onomie) en voedingsspe-
cialist en houdt zich bezig 
met het lesgeven aan art-
sen en therapeuten en aan 
overige geïnteresseerden. 

Welke voeding doet je huid 
sneller verouderen, wel-
ke vertraagt veroudering nu 
juist? Zijn vetten slecht en 
hoe zit het met suikers? De-
ze vragen komen aan de or-
de tijdens de lezing. Richter: 
,,Om de effecten daarvan te 

begrijpen moeten we snap-
pen hoe de huid functioneert, 
hoe snel hij zichzelf kan re-
pareren en welke schade al-
tijd zichtbaar blijft.” 

Loes Jonkman vertelt de-
zelfde middag over de ‘Wim 
Hof methode’, the Ice Man”. 
Zij geeft samen met Conny 
Hoekman workshops volgens 
de  Wim Hof methode. 

Op zaterdag 16 januari van 
13.00 tot 16.00 uur in strand-
paviljoen Zeezicht. Entree 
tien euro  Reserveren: NL 
71 INGB000 4831961 t.n.v. 
Yvonne Dusseljee o.v.v. Le-
zing 16 januari en de naam. 
De lezing wordt mede moge-
lijk gemaakt door www.lijfen-
gezondheid.nl.
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Klassiek koffieconcert 
bij De Zwaan Cultureel
Uitgeest - U hebt er lang op 
moeten wachten maar einde-
lijk kunt u weer genieten van 
een klassiek koffieconcert bij 
De Zwaan Cultureel, op zon-
dag 10 januari. Marja Wes-
terbeek (sopraan), Peter van 
Tongeren (bariton) en Anne-
ke van Tongeren (luit) spelen 
een afwisselend programma 
met zang en luit in diverse 
combinaties van de uitvoe-
renden. 
U hoort zowel muziek uit de 

16e als uit de 19e eeuw. Een 
kleine greep uit het reper-
toire van componisten als: 
Dowland, Mudarra, Holbor-
ne, Schubert, Mendelssohn 
en Purcell. Tussen de liede-
ren door vertellen Marja en 
Peter er iets over. 

De aanvang van het concert 
is 11.30 uur en de toegang is 
gratis. Na afloop kunt u een 
bijdrage doneren voor de on-
kosten.

Excursies naar de 
brandweerkazerne
Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organi-
seert twee excursies naar 
de brandweerkazerne in Uit-
geest op woensdag 27 janu-
ari en woensdag 10 februari. 
U wordt ontvangen met kof-
fie/thee. Gestart wordt met 
een korte uitleg en een film. 
Vragen als ‘wat zijn de werk-
zaamheden van de brand-
weer’ en ‘wat kunt u thuis 
zelf doen om brand te voor-
komen’ komen aan bod. Ver-
der informatie over brand-
middelen, veilig wonen en 
rookmelders. Tenslotte een 
rondleiding door de kazerne 

en langs de voertuigen.
U heeft de keuze uit 2 da-
ta: woensdag 27 januari of 
woensdag 3 februari van 
10.00 tot 11.30 uur. Kosten 
2,50. Vooraf aanmelden is 
noodzakelijk op het kantoor 
van de S.U.S. in De Zwaan of 
via 0251-31 90 20. 

Deze excursie kan onver-
wachts geannuleerd of on-
derbroken worden, wan-
neer de brandweerman een 
spoedmelding krijgt. Mocht 
dit zo zijn dan wordt deze op 
een ander moment gehou-
den of voortgezet.

Uitgeest - De Uitgeest-
se Jeanne Hoope heeft de 
competitie van 2015 gewon-
nen van scrabbleclub Weer-
woord, een club die speelt in 
paviljoen Westerhout in Be-
verwijk. De Uitgeestse had 
in de A-poule een gemiddel-
de score van 591 per avond 
en haar totaal in de compe-
titie was 9105 punten. In de 
B-poule won Marga Peere-

boom uit Beverwijk met een 
gemiddelde score van 494 
per avond en totaal 7715.
Het is de vierde keer dat 
Jeanne Hoope de competitie 
in de A-poule op haar naam 
bracht.

De clubcompetitie start weer 
op 12 januari om 20.00 uur en 
nieuwe spelers zijn altijd wel-
kom.

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé

Uitgeest - In de Oudejaars-
nacht kwam bij de politie een 
melding binnen dat enkele 
jongeren fietsen in de fiets-
tunnel, de Zientunnel, aan 
het gooien waren vanaf het 
Anna van Renesseplein. Bij 
de komst van de politie ren-
de de jeugd hard weg. Twee 
jongeren konden nog achter-
haald worden. Er bleken ze-
ker twintig fietsen in de tun-
nel gegooid te zijn.

Jeugd gooit 
fietsen in 

Zientunnel

Net geen nat pak......
Uitgeest - De hulpdiensten 
werden vlak voor kerst ge-
alarmeerd voor een auto te 
water langs de Broekpolder-
weg in Uitgeest.
Ter plaatse bleek dat er een 
auto in de slip was geraakt en 
vlak boven de naastliggende 
sloot tot stilstand was geko-
men. Een toevallig passeren-
de vrachtwagen kon met een 
touw de auto in de berm hou-
den om ervoor te zorgen dat 
deze niet verder gleed.

Nadat de brandweer de taak 
van de vrachtwagen had 
overgenomen en de auto had 
gezekerd kon de bestuurder 
uit zijn auto stappen, waarna 
de brandweer de auto op de 
kant heeft getrokken. 
De bestuurder raakte bij het 
ongeval niet gewond. 
De gealarmeerde brand-
weerduikers uit de Zaan-
streek hoefden niet in actie 
te komen. (bron:  www.112-
uitgeest.nl)

Unitas organiseert G-Gym 
sport- en spelinstuif
Uitgeest - Bewegen is voor 
iedereen belangrijk. Daar-
om wil gymnastiekvereniging 
Unitas Uitgeest de mogelijk-
heden onderzoeken voor het 
opzetten van een G-Gym in 
Uitgeest. G-Gym is gymnas-
tiek voor verstandelijk be-
perkten, specifiek gericht op 
hun motorische ontwikkeling 
en bewegingspatronen.
Daarom organiseert de ver-
eniging op zaterdag 23 ja-
nuari van 14.00 tot 16.00 uur 

in Sporthal de Meet in Uit-
geest een G-Gym sport- en 
spelinstuif. Aanmelden via in-
fo@unitasuitgeest.nl voor 10 
januari.
Mocht u interesse hebben 
in G-gym voor uw zoon of 
dochter maar niet naar de 
instuif kunnen komen, dan 
graag een e-mail sturen naar 
info@unitasuitgeest.nl zodat 
de vereniging u op de hoogte 
kan houden van de ontwik-
kelingen.

Uitgeest - Op dinsdag 22 
december, omstreeks 15.30 
uur, vond een aanrijding 
plaatst op de kruising Cas-
tricummerweg/Geesterweg 
tussen een personenauto en 
een scooter. De bestuurder 
van de scooter reed tegen het 
rechter portier van de perso-
nenauto aan. De bestuurder 
van de scooter is hierna ech-
ter doorgereden. Van de be-
stuurder is alleen bekend dat 
hij een helm droeg en een 
beige-kleurige jas.

Aanrijding, 
scooter rijdt 

door

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren  organiseert 
een filmmiddag op woensdag 
20 januari . Gedraaid wordt 
een Engels en Frans gespro-
ken komedie en avonturen-
film met Nederlandse onder-
titeling. Deze film heeft vele 
Oscars en filmprijzen gewon-
nen. Een echte aanrader die 
u zeker niet mag missen. Wilt 
u weten welk film er draait? 
Kijkt u dan op de posters in 
het dorpshuis of bel : 0251-
319020 voor meer informatie. 
(I.v.m. de restrictie van de li-
centie mag mende naam van 
de film hier niet noemen).
Woensdag 20 januari van 
14.00 – 16.00 uur. Kosten 3 
euro inclusief koffie/thee en 
cake in de pauze. U kunt 
vooraf of aan de zaal een 
kaartje kopen.

Filmmiddag 
S.U.S.

Uitgeest - In de Oudejaars-
nacht zijn meerdere auto’s 
vernield op de Benesserlaan. 
Bij een van de auto’s werd 
het achterruit vernield met 
twee eerder afgebroken au-
tospiegels.

Auto’s vernield



Uitgeest - Onderstaand 
de activiteitenkalender 
van januari van de Stich-
ting Uitgeester Senioren.
Alle activiteiten vinden 
plaats in dorpshuis de 
Zwaan, tenzij anders ver-
meld. Soosactiviteiten, da-
gelijks van maandagmid-
dag tot en met vrijdag-
middag. Voor inlichtingen 
m.b.t. Soos, kunt u bellen: 
312127 
 

Activiteitenkalender 
januari

Maandag 11, 18, 25:
10.00 -13.15 uur: Koffie-
Plus. 
10.00-12.00 uur: biljartles 
dames
13.30 -16.45 uur: Soos/bil-
jarten en bridgen . 
09.00-10.00 uur: Pilatus, 
tevens van 10.15 tot 11.15 
uur
14.30-16.30 uur:  Geester-
heem: sociale activiteiten 
Rode Kruis, ook verkoop, 
inl: 312712
Maandag 18:
09.00-10.30 uur en 10.30-
12.00 uur: computercur-
sus
Maandag 25:
10.00-12.00 uur: schrij-
verskring

Dinsdag 12, 19, 26:
09.15-10.15 uur: yoga
10.45-11.45 uur: T’ai Chi
13.30-16.45 uur:  soos/bil-
jarten en bridgen
13.30-16.45 uur:  competi-
tie klaverjassen
Dinsdag 12, 26:
09.30-12.00: fotocursus
09.00-10.30 uur van 10.30-
12.00 uur: computercursus
Dinsdag 19:
13.30-15.00 uur en van 
15.00-16.30 uur: compu-
tercursus

Woensdag  6, 13, 20, 27:
10.00-12.00 uur: koersbal
09.30-10.15 uur en van 
10.45-11.30 uur: Bewegen 
60 in de Klop, inl.: 310370
09.00-10.30 uur en van 
10.30-12.00 uur: compu-
tercursus
13.30-16.45 uur: Soos/ bil-
jarten en klaverjassen 
19.45-21.30 uur: “Die 
Geestersangers” in Gees-
terheem, inl.: 313401
Woensdag 20:
14.00-16.00 uur: filmmid-
dag 
14.00-15.30 uur: Engelse 
conversatie
10.00-12.00 uur: muziek 
maken

Woensdag 13, 27:
10.00-12.00 uur: biljartles 
dames
09.30-11.30 uur: handwer-
ken
13.30-15.30 uur: kaarten 
maken
14.00-16.30 uur: tekenen/
schilderen
Woensdag 20, 27:
15.00-16.30 uur: compu-
tercursus
Woensdag 27:
10.00-11.30 uur: excursie 
brandweer

Donderdag 7, 14, 21, 28:
Wandelen (1 of 2 uur): 
vertrek 9.30 uur vanaf het 
dorpshuis 
09.30-12.00 uur:  Soos met 
biljartles voor heren
09.30-11.30 uur:  beeld-
houwen/boetseren
13.30-16.45 uur:  Soos: 
biljarten/rummicub en 
scrabble 
13.30-15.00 uur: Fifty-fit 
14.00-16.00 uur: schaken
Donderdag 7, 21:
09.00-10.30 uur en van 
10.30-12.00 uur: cursus 
fotoalbum maken
09.30-11.30 uur:  3-di-
mensionaal (kaarten) en 
quilten
Donderdag 14, 28:
10.00-11.30 uur: Engelse 
conversatie
09.30-11.30 uur: vertel-
kring Uitgeest
Donderdag 14:
09.30-11.30 uur: theezak-
jes vouwen
Donderdag  21:
09.30-11.30 uur: lezing ‘al-
les over uitvaart’

Vrijdag  8, 15, 22, 29:
09.00-10.00 uur en van 
10.15-11.15 uur: yoga
13.30-16.45 uur:  Soos/bil-
jarten
13.30-15.00 uur:  De Zin-
gende Zwanen  
13.30-16.00 uur:  bridge 
beginners

De Stichting Uitgeester 
Senioren is bereikbaar 
op maandag tot en met 
donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 
tot 16.00 uur (vrijdag 
gesloten) in Dorpshuis 
de Zwaan. 
Voor informatie be-
treffende activiteiten 
van de S.U.S.: mw. C. 
van Megen en mw. M. 
Kortekaas, tel.: 0251-
319020, e-mail: s.u.s@
inter.nl.net of kijk op de 
website: www.uitgees-
tersenioren.nl.

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Uitgeesters Europees 
kampioen rolstoelhandbal
Uitgeest - Op 12 en 13 de-
cember nam het Nederlands 
rolstoelhandbalteam deel 
aan de eerste editie van het 
European Wheelchair Hand-
ball Nations’ Tournament in 
Sankt Pölten, Oostenrijk. Spe-
lers van het eerste uur Na-
dia Roelofsen en Frank Hoo-
ning uit Uitgeest waren er-
bij. Het Nederlands Handbal 
Verbond en trainer Bart Neeft 
hadden er werk van gemaakt 
de ploeg in te schrijven. Toen 
dat eenmaal gelukt was, 
werd er twee keer per week 
flink getraind en dat gebeur-
de meteen gerichter. Frank, 
honkballer van oorsprong: 
“Wij hebben twee mensen in 
het team die al aan rolstoel-
basketbal doen en zij leer-
den ons bijvoorbeeld hoe je 
moet blokken, verder bestaat 
ons team uit een enthousias-
te groep die echt het rolstoel-
handbal in Nederland wilden 
introduceren. En hoewel ik 
honkbal prachtig vond, kan ik 
in rolstoelhandbal een groot 
deel van mijn hart leggen en 
geniet hier nog meer van.” 
Vriendin Nadia was bij de 
trainingen aanwezig en wilde 
wel meedoen. Nadia: “Er mo-
gen twee valide spelers deel-
nemen en ik ben daar een 
van. In het begin kon ik bij-
na niet vooruit komen met de 
rolstoel maar nu ben ik be-
hendig genoeg.” 
Het team vertrok naar Oos-
tenrijk met het idee veel te 
kunnen leren en het zou leuk 
zijn als ze in ieder geval één 
wedstrijd konden winnen. 
Frank: “De andere ploegen 
kwamen met nationale se-
lectieteams. De eerste wed-
strijd tegen de Noren won-
nen we hoewel het door de 
spanning niet eens zo’n goe-

de wedstrijd was. Stomver-
baasd waren wij toen we ook 
nog van Portugal en Zweden 
wonnen. Wij analyseerden 
alle wedstrijden, wisten el-
kaar prima te vinden en had-
den een goede communica-
tie. Toen wij in de finale te-
gen de Portugezen tot de rust 
met 6-6 gelijk stonden, raak-
te de tegenpartij het zelfver-
trouwen kwijt en pakten wij 
de winst. Het is ons gelukt 
doordat je elkaar de succes-
sen gunt en ieder zijn of haar 
ego laat varen. Wij zijn behal-

ve sportief ook persoonlijk op 
elkaar ingespeeld en hebben 
alles voor elkaar over. Jui-
chend vielen wij elkaar om 
de nek en ontvingen de me-
daille. Op Schiphol stonden 
veel mensen, wat natuurlijk 
erg leuk was. Wie weet mo-
gen wij volgend jaar na een 
selectie naar het EK in Zwe-
den.” 

Zie ook https://www.face-
book.com/rolstoelhandbal. 
(Monique Teeling, foto’s: Co-
bi Neeft)

Frank in actie

Nadia
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Expositie: 
‘De Meldijk te Kijk’

Uitgeest - De activiteiten 
van de Vereniging Oud Uit-
geest worden dit jaar ingeluid 
met de expositie ‘De Meldijk 
te Kijk’ waarin de historische 
ontwikkeling van de Meldijk 
in beeld wordt gebracht.     
Nadat in de middeleeuwen 
op een oude strandwal een 
nederzetting was ontstaan, 
die later uitgroeide tot het 
dorp Uitgeest, werd de blik 
naar het oosten gericht. Daar 
werden vanaf de strandwal 
uitgestrekte veengebieden 
ontgonnen en voor landbouw 
en veeteelt benut. 
Na de aanleg van de Aag-
tendijk werd een deel ervan, 
de Mole-dijc, steeds dich-
ter bebouwd. Weer werd 
in oostelijke richting geke-
ken: de scheepvaart die zich 
eerst voorzichtig ontplooide, 
zocht haar weg over het Uit-
geestermeer en waaierde uit 
naar plaatsen als Alkmaar, 
Haarlem en Amsterdam. De 
scheepvaart werd steeds in-
tensiever en breidde zich uit 
van binnenvaart naar zee-
vaart. De haven aan de Mel-
dijk werd een centrum van 
haringvangst, walvisvaart en 
koopvaardij. Schepen voe-
ren uit over wereldzeeën. 
Het was de bloeitijd van een 
dorp dat reders, schippers 
en matrozen kende. Er wa-
ren scheepswerven, pakhui-
zen, zeilmakerijen en andere 
toeleveringsbedrijven voor de 
scheepvaart. Na de Gouden 
Eeuw ging de economische 
toestand zienderogen ach-
teruit zodat uiteindelijk alleen 
de beurtvaart en de binnen-
landse vrachtvaart overble-
ven. Sindsdien kreeg de Mel-
dijk een meer agrarisch ka-
rakter. 
Rond 1900 kende het dorp 
een opleving en was er zelfs 
sprake van een zekere bloei. 
De Vereniging Oud Uitgeest 
bezit veel foto’s die uit die 
tijd. Een in beeld gebrach-
te wandeling over de Mel-

dijk, van west naar oost en 
in omgekeerde richting, laat 
zien dat de gevels toch nog 
enigszins de oude glorie in 
zich dragen. Tekeningen ge-
ven weer hoe de straat er aan 
weerskanten uitzag in resp. 
1890 en 1980. De oude en 
nieuwe toestand zijn over de 
hele breedte van een paneel 
uitgespreid met aantrekkelijk 
tekenwerk. 
Naast boerderijen komen 
ook allerlei interessante pan-
den in de expositie aan de or-
de. De Stokkenfabriek, win-
kels, meelmolen De Krijgs-
man en het ensemble sluis, 
haven, brug en gemaal zijn 
op boeiende wijze verbeeld. 
Er wordt ook aandacht be-
steed aan de kermis die 
vóór 1940 altijd op de Mel-
dijk plaatsvond. Er wordt ge-
toond waar het kermisgebied 
lag, waar de vele café’s ston-
den en welke attracties er zo-
al waren. 
Voor het eerst maken adver-
tententies uit oude kranten 
en bladen deel uit van een 
expositie in Uitgeest. Het zijn 
belangwekkende maar soms 
ook vermakelijke teksten. De 
gevarieerde tentoonstelling 
laat zien dat de Meldijk geen 
simpele woonstraat is ge-
weest. Het was een centrum 
van bedrijvigheid dat in de 
loop der jaren het steeds van 
karakter veranderde.                      

Van 7 januari t/m 26 februa-
ri 2016 kan de tentoonstel-
ling worden bezichtigd tij-
dens de openingsuren van 
het gemeentehuis (maandag 
t/m donderdag 09.00 – 12.00 
en 13.30 – 17.00; donderdag 
18.30 – 20.00; vrijdag  09.00 
– 12.30). Op  woensdag 13 ja-
nuari zal om 19.30 uur de ex-
positie in het gemeentehuis 
van Uitgeest officieel wor-
den geopend door wethou-
der Kloosterman. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom. 
Foto: 17e eeuws tafereel.   

Levensverhaal Amy 
Winehouse in de Zwaan
Uitgeest - De film ‘Amy’ is 
vrijdag 8 januari te zien bij 
Filmhuis De Zwaan. Het is 
een documentaire over het 
leven van de zangeres Amy 
Winehouse die met haar bij-
zondere stem wereldfaam 
verwierf. Ondanks haar mu-
ziek stond Winehouse ook 
bekend om haar problemen 
in haar privé-leven. In 2011 
overleed de zangeres op 
27-jarige leeftijd overleed aan 
een overdosis drank.
Regisseur Asif Kapadia 
schetst in de documentai-
re een biografisch beeld van 
zangeres Amy Winehouse. 

Aan de hand van interviews, 
concerten en gesprekken 
met familie, vrienden en ken-
nissen van Amy probeert Ka-
padia te achterhalen waar 
het mis ging met de zange-
res. Zo zien we Amy opgroei-
en, doorbreken en langzaam 
ten onder gaan. Van een klein 
meisje met een grote fender-
gitaar dat zelf haar openhar-
tige liedjes schrijft tot de in-
ternationale popster die we 
allemaal kennen, maar ach-
ter de schermen werd ver-
scheurd door faalangst, 
drankzucht en boulimia. Ook 
had ze een talent om te val-

len voor foute mannen. Haar 
ex-echtgenoot Blake Fielder-
Civil speelt een hoogst be-
denkelijke rol. Om maar te 
zwijgen van haar eerder weg-
gelopen vader Mitch, die het 
presteert om een camera-
ploeg mee te nemen als ze op 
het Caraïbische eiland Santa 
Lucia probeert om van haar 
demonen af te komen. Amy 
gaat vooral over de beeld-
vorming rondom sterrendom, 
en vragen rondom privacy en 
openbaarheid. 

Kapadia is een filmmaker 
zonder camera: hij gebruikt 
in Amy uitsluitend bestaand 
beeldmateriaal. Amy grijpt 
de kijker steeds steviger bij 
de strot en roept belang-
wekkende vragen op. Waar-
om kijken we naar die papa-
razzibeelden? Waarom doen 
we het nu opnieuw? Wat telt 
zwaarder: de muzikale erfe-
nis van Winehouse of haar 
persoonlijke ellende?

De zaal is open vanaf 19.45   
uur en de film begint om 
20.15 uur. Toegang 5 euro in-
clusief een kopje koffie voor-
afgaand aan de film (vrien-
den van De Zwaan Cultureel 
4 euro). Kaarten vooraf in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij 
boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139 in Uitgeest.  

Uitgeesters duiken in 
Bakkum nieuwe jaar in
Uitgeest - Om het oliebol-
lenvet rond de heupen eraf 
te krijgen kun je veel spor-
tieve inspanningen beden-
ken. Maar er is één Spar-
taanse methode die alleen 
de allerstoersten aandurven, 
de nieuwjaarsduik. Ook de-
ze keer was het druk aan het 
Bakkumerstrand. Er waren 
zeker zoveel kijkers als ech-
te nieuwjaarsdippers. Onder 
het gemêleerde deelnemers-
veld bevonden zich opa’s en 
oma’s, gezinnen en heel veel 
vriendengroepjes. Zo ook 

een aantal Uitgeester vrien-
den. Het begon met een war-
ming-up waarna werd afge-
teld en de sprint werd inge-
zet naar de Noordzee met 
een temperatuur van 9 gra-
den. Een van de deelnemers 
Elsbet Klingeler: “De buiten-
temperatuur was 10 tot 11 
graden maar vanwege de zon 
en heel weinig wind was het 
zeer aangenaam om uit het 
water weer bij te komen in de 
zon.’’ Dan lachend: “Het voel-
de bijna tropisch!” (Monique 
Teeling)

Annie Buursma, Jan Buursma, Elsbet Klingeler en Peter Klinge-
ler (foto: Richard Verkooijen)

Uitgeest - Jongerencentrum 
Zienhouse organiseert op 
vrijdag 15 januari weer een 
groep 7/8 disco! De disco 
begint om 19.30 uur en ein-
digt om 21.30 uur. Entree be-
draagt 2 euro. Alle consump-
ties zijn 50 cent. Eigen eten 
en drinken mag niet wor-
den meegenomen. De dis-
co wordt mede mogelijk ge-
maakt door Stichting Welzijn 
Castricum en de gemeente 
Uitgeest.
Adres: Zienlaan 10 (naast 
zwembad). Voor informatie 
kunt u bellen met Ellen Car-
pay (jongerenwerker), 06-
37094765.

Disco voor 
leerlingen 
groep 7/8

Uitgeest - Op de Bonken-
burg werd er in de Oude-
jaarsnacht ingebroken in een 
woning. Men heeft aan de 
achterzijde van de woning 
een raam ingeslagen. De buit 
bestond voornamelijk uit sie-
raden, een laptop en zonne-
brillen.

Inbraak in 
oudejaarsnacht
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Ook nieuwjaarsduik in 
Uitgeestermeer

Burgemeester Wendy Verkleij 
geïnstalleerd

Studio OSU Radio geopend Sneeuw!

Terwijl op Nieuwjaarsdag veel inwo-
ners van kustgemeenten zich klaar-
maakten voor de traditionele nieuw-
jaarsduik in zee, verzamelde een 
klein groepje mensen zich bij recrea-
tiegebied Dorregeest. Klokslag 13.00 
uur doken zes dappere waaghalzen 
het Uitgeestermeer in om zo 2015 in 
te luiden. 

Dat het water in het meer op dit mo-
ment kouder is dan het water in zee 
weerhield de zwemmers niet. Zonder 
warme chocolademelk maar met een 
grote handdoek werden de Uitgees-
ters door hun familieleden opgevan-
gen. Wie weet duiken er volgend jaar 
meer dorpsgenoten mee…

Wendy Verkleij-Eimers is donderdag 
15 januari door Johan Remkes, Com-
missaris van de Koning, geïnstalleerd 
als burgemeester van Uitgeest. Dat 
gebeurde tijdens een buitengewone 
raadsvergadering. Nadat zij de eed 
had afgelegd werd zij toegesproken 
door achtereenvolgens de fractie-
voorzitters van de gemeente Uitgeest, 
door Han ter Heegde, burgemeester 
van Heerhugowaard (namens de re-
gio Alkmaar) en door de heer Ben 

Visser, burgemeester van Scherpen-
zeel (namens het VNG-bestuur). Lo-
coburgemeester Wil Spaanderman 
droeg vervolgens de ambtsketen aan 
haar over, na het uitspreken van een 
tiental als ‘boodschappen’ verpakte 
adviezen. Uit handen van raadsnes-
tor Guus Krom kreeg de nieuwe bur-
gemeester ten slotte de voorzitters-
hamer. (foto: gemeente Uitgeest)

Wethouder Wil Spaanderman heeft 
de studio van Omroep Stichting Uit-
geest (OSU) offi cieel geopend. Het 
was die dag precies twaalf jaar ge-
leden dat de OSU uit de ether ver-
dween. Initiatiefnemer Richard 
Schmitt maakte twee jaar geleden 
een plan voor de terugkeer van de 
lokale zender, dat door de gemeen-
teraad werd omarmd.

OSU Radio wil zich onderschei-
den van andere omroepen door een 
breed programma-aanbod met voor 
ieder wat wils. De studio van OSU 
Radio is gevestigd in het Zienhouse 
aan de Zienlaan 10, de programma’s 
zijn te beluisteren via 106.0 FM in de 
ether en via het kabelnet van Ziggo 
op 104.5 FM. (tekst: Bos Media Ser-
vices, foto: Ger Bus)

In de laatste dagen van januari krij-
gen we een witte wereld! Het heeft 
gesneeuwd en dat leidt tot prachtige 
plaatjes in de krant. Wat is het toch 
mooi, zo’n witte wereld. En fotoge-
niek ook!

Fotograaf Ger Bus koos voor een an-
der beeld om dit toch steeds unieker 
wordende weersverschijnsel vast te 
leggen. Hij maakte foto’s in het don-
ker met bovenstaand prachtige re-
sultaat.
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Restauratie Ademaorgel begonnen Weer rietbranden in 
recreatiegebied

Biljarters pakken BUCH-
samenwerking op

Zieke kastanjebomen worden 
vervangen

Half februari is Adema’s Kerkorgel-
bouw BV uit Hillegom begonnen aan 
de restauratie van het Ademaorgel in 
de R.K. Onze Lieve Vrouw Geboorte-
kerk in Uitgeest.
Dankzij subsidie van de Provincie 
Noord-Holland en andere gulle ge-
vers kon de restauratie tot stand ko-
men. Begonnen werd met de de-

montage van de 1200 orgelpijpen, 
de windlades en speeltafel. Na de 
demontage werden alle onderdelen 
netjes verpakt en met een lift naar 
beneden gebracht. Alle onderdelen 
van het Ademaorgel worden overge-
bracht naar het atelier van Adema’s 
Kerkorgelbouw waar ze het komen-
de half jaar gerestaureerd worden.

Deze winter laat het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
langs het moerasbos schuin tegen-
over recreatieterrein De Woudhaven 
bij De Woude en op het plas/dras 
land aan het begin van het Zwaan-
smeerpad in Uitgeest riet maaien en 
verbranden. Hiermee wordt een vita-
le en gevarieerde rietkraag behou-
den die geschikt leefgebied is voor 

allerlei dieren en planten.
Het recreatieschap laat jaarlijks een 
gedeelte van de rietkragen maaien, 
zodat er variatie is in jong en oud 
riet. Naast dat riet belangrijk is als 
oeverbescherming, is het ook een 
zeer geschikt leefgebied voor veel 
dieren en planten. In het oude riet 
zitten bijvoorbeeld de kleine karekiet 
en rietgors.

Terwijl op gemeenteniveau de sa-
menwerking tussen de BUCH-ge-
meenten nog in de kinderschoenen 
staat, werd er in dat kader op biljart-
gebied al een begin gemaakt om de 
banden tussen Heiloo en Uitgeest te 
versterken in de vorm van een bil-
jartuitwisseling tussen 
De Soos en de Vrije Keu(s), in de bil-
jartarena van Dorpshuis De Zwaan. 
Hier werden de keuen ter hand ge-

nomen door 8 Heiloër en 8 Uitgees-
ter biljarters. Na de eerste ronde, die 
uit 8 wedstrijden bestond, was de 
stand 12-4 in het voordeel van De 
Soos.

Na de dorstige bevoorrading werd 
begonnen met de tweede ronde, die 
uiteindelijk leidde naar een eindre-
sultaat van 22 - 10 in het voordeel 
van De Soos.

Langs de Geesterweg staat een aan-
tal kastanjebomen dat is besmet met 
de honingzwam. Het gaat om de bo-
men tegenover de huisnummers 3 
tot en met 17.  Bij bomen die met de-
ze parasiet zijn besmet bestaat een 
groot risico op het afbreken van tak-
ken of zelfs de hele stam, daarom 

worden ze weggehaald. Ze worden 
vervangen door zomereiken die een 
plek hebben gekregen die wat ver-
der van de woningen af ligt, meer 
naar de hoofdweg toe. Daar hebben 
ze voldoende ruimte om onbelem-
merd uit te groeien. (foto: gemeen-
te Uitgeest)
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Ruud van Egmond 
marathonkampioen

Anneke Jelsma: 
70 en drie nationale titels rijker

Stroomuitval levert 
mooi plaatje op

Gemeente trakteert 
bewoners Geesterheem

Uitgeester Ruud van Egmond is win-
naar geworden van het algemeen 
klassement bij het marathonschaat-
sen in de C-divisie van de KNSB, re-
gio west, Noord Holland/Utrecht – 
Zuid Holland. Het marathonseizoen 
is nu afgelopen, het seizoen begon al 
in oktober. In de eerste wedstrijden 

van het seizoen pakte hij al zijn winst 
en heeft die niet meer afgestaan.  

De wedstrijden werden gereden in 
Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, 
Haarlem, Hoorn en Utrecht.   Dit sei-
zoen was de fi nale en tevens de laat-
ste wedstrijd in Rotterdam.  

Op haar tiende kreeg de Uitgeest-
se Anneke Jelsma-de Jong voor 
het eerst een tennisracket in han-
den en nu, 60 jaar later, doet ze 
nog steeds niets liever. En met suc-
ces! Half maart behaalde de sportie-
ve Uitgeestse op de Overdekte Na-
tionale Veteranen Kampioenschap-

pen in Hilversum drie nationale ti-
tels in haar leeftijdscategorie: in de 
single, de mix en de dubbel. Op de 
foto staat Anneke Jelsma-de Jong 
(links) tijdens de prijsuitreiking van 
het enkelspel. Naast haar medefi na-
liste Marijke ter Heerdt uit Alkmaar, 
die ze met 7-5, 6-3 versloeg.

Vrijdag 27 maart 2015 gaat de boe-
ken in als de dag van de stroomuit-
val. Vooral Noord-Holland werd ge-
troffen. Ook veel inwoners van Uit-
geest hebben hinder ondervonden 
van het uitvallen van zoiets vanzelf-
sprekends. 
Fotograaf Ger Bus liep die ochtend 
in de Onze-Lieve-Vrouwe-Geboorte-

kerk om een fotoreportage van het 
afscheid van pastoor Bruno Sestito 
voor te bereiden. Het werd helemaal 
donker in de kerk, alleen de nood-
verlichting brandde en dat had deze 
mooie foto tot gevolg.

De stroomstoring duurde in Uitgeest 
ongeveer drie kwartier. 

Vele parochianen gingen vrijdag 27 
maart in op de uitnodiging van het 
bestuur van de Onze Lieve Vrouwe 
Geboorte om afscheid te nemen van 
pastoor Bruno Sestito. 
Sestito werd vorig jaar op non-actief 
gesteld als gevolg van een confl ict 
met een aantal parochianen. Hij zou 
ontactisch zijn opgetreden en een 
medeparochiaan hebben gediscri-
mineerd. Het was voor enkele paro-

chianen, die zich al eerder ergerden 
aan het optreden van de pastoor, de 
bekende druppel. Hij werd terugge-
stuurd naar zijn geboorteland Italië 
om tot rust te komen, luidde de ver-
klaring.

Na intensief overleg met Bisschop 
Jozef Punt heeft de pastoor besloten 
niet meer terug te keren naar Uit-
geest. 
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Bouw woningen Waldijk 
offi cieel van start

Politiebureau alleen 
op afspraak open

Even ‘ruiken’ aan 
het nieuwe zwembad

Nieuwe plannen voor 
De Hoop gepresenteerd

Donderdag 2 april verricht-
te wethouder Jan Schouten 
van de gemeente Uitgeest 
de offi ciële handeling ter 
gelegenheid van de bouw-
start van twaalf eengezins-
woningen en één vrijstaan-
de woning aan de Kruis-
kamplaan, in het nieuw-
bouwproject Waldijk. Hij 
deed dit door twee vlaggen 
te hijsen naar het ‘dak’ van 
een van de woningen. Het 

plan was om de wethouder 
een dakdeel te laten plaat-
sen maar dat ging wegens 
de harde wind niet door.

 
De meeste toekomstige 
bewoners waren aanwezig 
bij deze offi ciële handeling 
en kregen na afl oop de ge-
legenheid met elkaar ken-
nis te maken. (foto’s: Ger 
Bus)

Sinds begin april is het politiebureau 
in Uitgeest niet meer geopend voor 
het publiek. Dit omdat de mogelijk-
heden tot het doen van aangifte veel 
ruimer zijn geworden met de komst 
van het 3D-aangifteloket in het ge-
meentehuis. 
Dit aangifteloket is zeven dagen per 
week van 9.00 tot 22.00 uur toe-
gankelijk na het maken van een af-
spraak. Mede hierdoor wordt de 

aanloop bij het politiebureau steeds 
minder. De wijkagenten van Uitgeest 
blijven het politiebureau nog wel tij-
delijk gebruiken als uitvalsbasis en 
kantoorruimte. 

In de loop van het jaar zullen zij ver-
huizen naar het gemeentehuis, waar 
een nevenvestiging voor hen wordt 
ingericht; een eigen ruimte met een 
werkplek voor de wijkagenten. 

Alsof het een snikhete zomerdag 
was, zo druk was het de zaterdag-
middag voor Pasen in  Zwembad De 
Zien. Wel 200 kinderen en hun ou-
ders kwamen de chocolade-eieren 
zoeken die de paashaas net daar-
voor op het zwembadterrein had ver-
stopt.
Het was voor velen de eerste ken-
nismaking met het ‘nieuwe’ zwem-

bad. Er wordt nog hard gewerkt om 
de opening over enkele weken mo-
gelijk te maken. De volwassenen be-
spraken onder het genot van een 
kopje koffi e de make-over die het 
zwembad op dit moment ondergaat. 
De kantine die wordt verbouwd, de 
mooie frisse kleuren, het nieuwe ter-
ras met picknickbanken. De kinde-
ren hadden het druk met zoeken!

De gemeenteraad van Uitgeest heeft 
donderdag 30 april tijdens een opini-
erende raadsbijeenkomst kennisge-
nomen van de plannen voor de door-
ontwikkeling van voormalig Erfgoed-
park De Hoop. Met als werktitel Park 
Oudgeest - made in Uitgeest - wordt 
in fasen toegewerkt naar een combi-
natie van verblijfsrecreatie, cultuur-
historie, horeca en ruimte voor lo-

kaal ondernemerschap. Ook maat-
schappelijke initiatieven krijgen de 
mogelijkheid zich op het park te ont-
plooien. In oktober zal blijken dat de 
plannen leiden tot een politieke cri-
sis in Uitgeest. Het CDA voelt zich in 
de steek gelaten door PU, hetgeen 
leidt tot het aftreden van wethouder 
Wil Spaanderman en de vorming van 
een nieuwe coalitie.
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Urnenmuur dankzij 
vrijwilligers uitgebreid Opknapbeurt voor kerktoren

De Dog wordt kampioen 
in spektakelstuk Uitgeest viert groots voetbalfeest

Dat Uitgeest mooi is en kan blijven 
is ook mede dankzij vele vrijwilligers. 
Vorig jaar oktober is gestart met een 
uitbreiding van de urnenmuur op 
de begraafplaats van de katholieke 
kerk. Daankzij de inzet vrwijwilligers 
is het resultaat prachtig geworden. 
Op de foto de meeste vrijwilligers: 

van links naar rechts Wim Beentjes, 
Jan Brakenhoff, Bank Beentjes, Kees 
Adrichem, Wil Tromp, Kees Heijen en 
Peter Keysper. Drie vrijwilligers kon-
den niet aanwezig zijn deze ochtend, 
Jaap Klaver, Han Scheerman en Ni-
co Molenaar.
Hulde mannen! (Foto:  Ger Bus)

Tijdens een controle van het voeg-
werk van de toren van de hervorm-
de kerk aan de Kerkbuurt werden 
houtrot en zwam gesignaleerd. Na 
de controle wordt nu een reataura-
tieplan van aanpak gemaakt in sa-
menwerking met de gemeente. Om-
dat bovendien de haan door blik-
seminslag was getroffen en bescha-
digd, was het een goed moment om 

nu ook deze onderhanden te nemen. 
Dit werd gedaan door schildersbe-
drijf J. Tiebie. De haan was 15 jaar 
geleden gerestaureerd.
Na een dag hard werken aan de 
haan kon deze worden terugge-
plaatst. Deze offi ciële handeling 
werd verricht door de binnenkort 
vertrekkende predikant Jan van Al-
ler. (foto: Ger Bus)

In drie jaar van de vierde klasse naar 
de eerste klasse….dat is het verhaal 
van het eerste zondagsteam van ten-
nisvereniging De Dog. Na twee kam-
pioenschappen op rij was het gevoel 
bij de mannen van de Dog dat er dit 
jaar gestreden zou moeten worden om 
degradatie te voorkomen. Hoe anders 
kan het lopen.
Werden er in de eerste competitieda-
gen nog wat punten verspeeld, zo veel 
beter liep het de laatste drie speelda-

gen. Elke week liep de Dog een puntje 
in op naaste concurrent Brederode en 
laat dat nou de tegenstander zijn in de 
allerlaatste wedstrijd van het seizoen. 
Met een 4-2 overwinning op zak, wat 
precies genoeg was om Brederode op 
een allesbeslissende achterstand van 
één punt te zetten, stortten de man-
nen van de Dog zich in het feestge-
druis en werd de platte kar van stal 
gehaald. Volgend jaar wacht de eerste 
klasse……wie had dat ooit gedacht. 

De dertigste editie van het Interna-
tionaal Cor Groenewegen Toernooi 
(ICGT) heeft in het Pinksterweekend 
Uitgeest  weer op zijn grondvesten 
doen schudden. Voetballers werden 
ingevlogen uit onder andere Japan, 
Spanje, Griekenland, Portugal en Ita-
lië. Dit keer deden er ook dames-
teams mee.

Dat het toernooi voetballiefhebbers 
trekt, spreekt voor zich maar ook de 

gezelligheidszoekers kwamen ruim-
schoots aan hun trekken. Als men in 
dit dorp over ‘De Tent’ spreekt, weet 
iedereen precies waar het om gaat. 
Vooral heel veel gezelligheid!

De fi nale tussen Benfi ca en Torino 
eindigde in een 2-1 voor het Portu-
gese team dat een maatje te groot 
bleek voor het Italiaanse Torino. (fo-
to: Monique Teeling)

Mei 2015
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Uitgeest neemt afscheid van 
predikant Van Aller 

Kornak viert 10-jarig 
bestaan met feestweek 

Panna voor zwembad De Zien Geslaagde wielerronde

Begin juni heeft predikant G.J. van Al-
ler afscheid genomen van zijn Pro-
testantse Gemeenschap Uitgeest-
Akersloot. Het afscheidslied werd ge-
zongen door de Cantorij onder leiding 
van Hans Hovius. Na afl oop van de 
dienst kon men persoonlijk afscheid 

nemen en gezellig napraten met een 
drankje. Het was een sfeervolle bij-
eenkomst en een mooi afscheid van 
ds Jan van Aller. Alle parochianen be-
dankten de predikant, die naar Haar-
lem vertrekt, voor alles wat hij gedaan 
heeft. (foto: Ger Bus)

Maandag 14 juni rond half negen 
stroomden de leerlingen van basis-
school Kornak in speciale T-shirts 
het schoolplein op. De school aan de 
Benningkamplaan bestaat 10 jaar en 
dat mocht uiteraard niet ongemerkt 
voorbijgaan. Burgemeester Wendy 
Verkleij opende de feestweek met het 
hijsen van de vlag waarop het nieuwe 
schoollogo staat. In haar toespraak 

noemde zij het feit dat de kinderen 
voor deze feestweek hun schoolreis-
je moesten inleveren maar dat zij heel 
goed begreep dat een dagje weg, niet 
op kon tegen een hele week pret. 
Het nieuwe Kornaklied werd ingezet 
en het team van Max Music kreeg al 
snel, onder toeziend oog van de ou-
ders, alle handjes in de lucht. (Foto: 
Monique Teeling) 

Een grote aanwinst voor Zwembad 
De Zien ‘nieuwe stijl’ is de pannakooi 
naast de kantine, mede mogelijk ge-
maakt door een donatie van de fami-
lie Martens. In september 2013 wer-
den het verbouwde grand cafe en de 
nieuwe Chesterbar van Bobs Party & 
Events geopend door burgemeester 
Van Eijk. Indertijd stond de toekomst 
van Zwembad De Zien (weer eens) 

op het spel. De familie gaf die dag 
een cheque met een leuk bedrag 
mee aan de burgemeester en sprak 
de wens uit dat het zwembad een 
mooie toekomst tegemoet zou gaan!
Ook stichting ‘De Zien Blijft’ heeft 
een bijdrage gedaan. Op de foto: An-
net Martens met kleinkind Jake en 
Lysan Satoer en Margot Putter van 
‘De Zien Blijft’.

Zondag 21 juni vond in Uitgeest de 
33ste wielerronde plaats. Om 12.00 
uur gaf Rondemiss Anne Rumphorst 
(19) het startschot voor de Sport-
klasse waar Brian Burggraaf uit Vel-
sen-Noord de winnaar werd. Bij de 
Junioren waren er 30 starters en 
Jesper Rasch uit Zandvoort mocht 
de felicitaties van de Rondemiss in 
ontvangst nemen. De veelbelovende 
Max Berkhout uit Uitgeest wist in de-
ze klasse een mooie vijfde plaats te 

behalen. Het zal weinigen verbazen 
dat Ruud van Egmond bij de recre-
anten als eerste over de fi nish reed. 
Bij de Elite won Hartthijs de Vries uit 
Kollum. De DikkeBandenrace blijkt 
toch ieder jaar weer een leuke hap-
pening. Bij de jongens won Leon 
Schot en bij de meisjes Pip Kerssens.
Het was jammer dat de regen af en 
toe een beetje spelbreker was maar 
gelukkig bleef het beperkt tot een 
enkel buitje. (Foto: Monique Teeling)
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Bouwer historische pomp 
stuit op put

Kerk weer helemaal schoon!

Zwembad huldigt 
10.000ste bezoeker

Schipholfonds schenkt 
OBS De Wissel 9000 euro

Uitgeester Wim Bakkum werd naar 
eigen zeggen ‘onaangenaam ver-
rast’. Hij is bezig met de aanleg van 
een historische pomp op het Reght-
huysplein. Bij graafwerkzaamheden 
stuitte hij echter op een eeuwenou-
de put waardoor het werk voorlopig 
stil komt te liggen.
,,De put dateert waarschijnlijk uit de 
zeventiende eeuw’’, aldus Bakkum, 
die de pomp op persoonlijke titel wil 
realiseren. ,,We hebben natuurlijk 

meteen de Oudheidkundige Dienst 
erbij geroepen, zij gaan de vindingen 
verder in kaart brengen.’’
Pas als de onderzoekers groen licht 
geven kan Bakkum verder met zijn 
project. ,,Maar het is ook mogelijk 
dat ze de put verder uit willen gra-
ven en dat kan weleens heel lang 
gaan duren. Het was de bedoeling 
de pomp eind juli klaar te hebben 
maar dat gaat nu zeker niet lukken.’’ 
(foto: Ger Bus)

Met een grote groep vrijwilligers van 
zo’n 15 mensen is het interieur en 
deels het exterieur van de kerk On-
ze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest 
schoon gemaakt. 
Zoals het bij elk huis het geval is 
dient van tijd tot tijd de bezem er 
doorheen gehaald te worden, zo 
ook in de kerk die toch de gehele 
week meerdere malen in gebruik is 
voor de erediensten. De restauratie 

van het Adema orgel is in volle gang 
en het orgel zal naar verwachting in 
september weer in volle luister in de 
kerk staan. Een reden te meer om 
het interieur van de kerk weer eens 
goed onder handen te nemen zodat 
kerk en orgel beiden in optima forma 
voor de dag komen.
De vrijwilligers hadden zich voor de-
ze dag spontaan aangemeld.

Het bruiste en borrelde tijdens de 
Zwemvierdaagse in zwembad de 
Zien. Iedere avond genoten groot en 
klein van het zwemmen en alle ande-
re feestactiviteiten. Voor de kinderen 
was er een spelletjes- en knutselmid-
dag en de scouting had een spectacu-
laire kabelbaan over het tweede bad 
gespannen. Ook de modelbotenver-
eniging was van de partij. Het zonne-

tje maakte de sfeer nog gemoedelij-
ker. Het feestelijk toeval wilde dat het 
zwembad in deze week de 10.000ste 
bezoeker van 2015 mocht ontvangen. 
Niets vermoedend passeerde Paul 
Voors samen met zijn twee kinderen 
de kassa van het zwembad. 

Op de foto feliciteert voorzitter Jan 
Ros hem als 10.000ste bezoeker. 

Ingeborg de Boer en Marit Veld-
huijs van OBS De Wissel hebben 
een cheque van 9000 euro ontvan-
gen van het Schipholfonds.  De fees-
telijke uitreiking vond plaats in het 
Schipholgebouw in Amsterdam. De 
school had een sponsorverzoek in-
gediend voor het opknappen van het 
schoolplein. De werkgroep speel-

plein, bestaande uit leerkrachten en 
ouders van de school is al twee jaar 
bezig om geld in te zamelen voor een 
freerunningparcours.

De school heeft bewegen hoog in 
het vaandel en wil de kinderen met 
dit parcours nog meer uitdagen tot 
bewegen en creativiteit.  
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Piratenmeiden super blij 
met overwinning

Leuke laatste vakantieweek 
jeugd TC Uitgeest 

Zaadnoordijk Watersport wordt 
Jachthaven Uitgeest

Mooi bedrag voor 
‘De Tweede Broeker’

De Huttenweek is weer 
een groot succes! Het 
terrein tegenover molen 
De Kat wordt in de laat-
ste week van de school-
vakantie door 350 kinde-
ren omgetoverd tot een 
waar dorp!

Het piratenschip van 
Anouk, Nikky, Fleur, Sa-
ra, Maud, Pleun, Han-
nah, Chloe, Madelon, 
Marlies, Jonna, Noek en 
Isa van basisschool de 
Molenhoek wordt ver-
kozen tot de mooiste hut 
van Uitgeest.

Naast een gezellige 
week, leverde het de 
meiden ook nog eens 
de eerste prijs voor de 
mooiste hut op! De win-
naars mogen samen 
gaan bowlen bij Bobs en 
dat gaan deze meiden 
binnenkort zeker doen!

Een zonnige week op en rond de ten-
nisbaan vormde het verhitte ‘strijd-
toneel’ voor de Jeugdclubkampi-
oenschappen van TC Uitgeest. Meer 
dan 120 kinderen van 5 tot 18 jaar 
zetten zich tot het uiterste in, voor 
mooie prijzen en eeuwige roem. Op 
de laatste zaterdag van de schoolva-
kantie was de slotdag met spannen-
de tenniswedstrijden.

Het was een wereldweek! Heerlijk 
trainen en bingo iedere dag, kano-
en, playback show, lekker met z’n 
allen lunchen, prachtig weer, super 
loterij, aardbeien met slagroom, om 
maar wat te noemen. En natuurlijk 
de wedstrijden op de grand slam-
banen van de “World on Tour”.
Kijk op www.tcuitgeest.nl voor meer 
foto’s van het toernooi.

Vanaf 1977 stond de naam Zaad-
noordijk op het pand en zo kenden 
de meeste mensen de jachthaven 
in Uitgeest. Maar Rob Zaadnoordijk 
stapte al jaren geleden uit de zaak 
en door de vele veranderingen op 
het terrein maar ook op het totale 
gebied van de watersport, werd dui-
delijk dat de naam moest worden 
aangepast. 

Besloten werd verder te gaan als 
Watersport Centrum Uitgeest. De 
naamsverandering werd gevierd met 
een Mini Playbackshow met nie-
mand minder dan Henny Huisman. 

Als juryleden had hij meegenomen 
burgemeester Wendy Verkley en 
Jacques d’ Ancona. (foto: Monique 
Teeling)

Vorig jaar werd bekend dat het voort-
bestaan van de Tweede Broeker Mo-
len bedreigd wordt door de bonte 
knaagkever. Deze agressieve hout-
worm heeft de zeventiende eeuwse 
watermolen van onder tot boven ern-
stig aangetast. 

Een groot bedrag is nodig om het 
beestje te bestrijden en veel onder-

nemers kwamen spontaan in actie. 
Bakker Versteeg bijvoorbeeld be-
sloot molenkoeken te verkopen en 
van ieder pakje een euro te doneren 
aan de molen. 
Op de foto draagt bakker Sander 
Versteeg de 350 euro die de actie 
heeft opgeleverd over aan mevrouw 
Van Eerden, de bewoonster van de 
molen.
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Uitgeest helpt Calais! Kroegenbridge weer groot succes

Vijf Koninklijke Onderscheidingen 
voor brandweer

Eindelijk tweede kunstgrasveld 
voor MHCU!

Onder de noemer ‘Help Calais’ is 
ook in Uitgeest een actie gestart om 
spullen in te zamelen voor vluchte-
lingen. De actie is een initiatief van 
Danielle Kaandorp en Kim de Witte. 
Zij doen een oproep aan Uitgeesters 
om spullen als luiers, kampeerartike-

len, kaarsen, houdbare melk, lucifers, 
gasfl essen en plastic tassen te bren-
gen naar hun loods op de Loet. Aan 
deze oproep wordt veel gehoor ge-
geven, zodat de twee initiatiefneem-
sters op 20 september met een vol-
le vrachtwagen naar Calais afreizen.

196 bridgekoppels meldden zich dit 
jaar voor de Kroegenbridge, die op 
19 september de horecagelegenhe-
den in Uitgeest bezighield. Om half 
elf werd, onder het genot van een 
kopje koffi e en een heerlijke molen-
koek, op 9 locaties de eerste kaart 
gelegd van de in totaal 364, per deel-
nemer. Het weer was prachtig zodat 

na afl oop uitgebreid ‘nagekaart’ kon 
worden  op het terras van Bierenca-
fé Thijs. 
Het winnende (gelegenheids-)kop-
pel had een hoog BUCH-gehalte: 
Ria Vessies en Arie van der Eng spe-
len in Uitgeest en Castricum, wonen 
in Limmen en Uitgeest, en hebben 
roots in Heiloo en Dorregeest.

Maar liefst vijf Uitgeester leden van 
de vrijwillige brandweer kregen za-
terdag 19 september tijdens hun 
jaarlijkse feestavond een grote ver-
rassing voorgeschoteld. 

Burgemeester Wendy Verkleij kwam 
hen vertellen dat zij op grond van 
hun langdurige inzet als brandweer-
vrijwilliger door de koning zijn be-

noemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Nadat zij in haar toespraak 
van elk van de vijf de verdiensten 
had toegelicht overhandigde zij Mar-
cel Gal, Theo Schelvis, Piet Keijsper, 
Jacob Fijnheer en Anton Kruijshaar 
een voor een de versierselen (waar-
onder ‘het lintje’) die bij de Koninklij-
ke Onderscheiding horen. (foto: Eti-
enne Heemskerk)  

Donderdagavond 24 september is 
na jarenlang praten de kogel door 
de kerk gegaan: Mixed Hockey Club 
Uitgeest (MHCU) krijgt eindelijk 
twee nieuwe hockeyvelden! MHCU, 
nu spelend met 350 leden (waarvan 
bijna 300 jeugdleden) op één ver-
ouderd kunstgrasveld, heeft drin-
gend een tweede veld nodig om ge-
zond te blijven. Voor de bespreking 

van het agendapunt tijdens de ge-
meenteraadsvergadering deed MH-
CU-voorzitter Jaap Bos een laatste 
emotionele oproep dat na jaren strijd 
het tweede veld er nu echt moet ko-
men om het voortbestaan van MH-
CU te waarborgen. Uiteindelijk werd 
tot grote vreugde van de aanwezi-
gen het voorstel unaniem afgeha-
merd door de burgemeester.
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Historische pomp onthuld

Begin oktober werd onder grote be-
langstelling de dorpspomp aan het 
Regthuysplein in Uitgeest onthuld 
na een jaar van voorbereiding en 
werk. De 74-jarige Uitgeester Wim 
Bakkum wilde iets doen voor de 
dorpsgemeenschap en kwam met 
het idee om op dit mooie plein weer 
een pomp te plaatsen. In de resolu-
tieboeken werd op 11 oktober 1708 
al melding gemaakt van de schout 
die namens hemzelf en enige gebu-

ren van de Kerkbuurt voorstelt om op 
hun kosten een pomp in de waterput 
te maken. 

Bakkum vond bijval bij de gemeen-
te met zijn idee, wierf 50 sponsoren 
en een aantal vrijwilligers die mee-
werkten aan de realisering. Hij stuitte 
bij het graven op een oude waterput 
maar mocht van de Oudheidkundi-
ge dienst doorgaan met bouwen. Het 
resultaat mag er zijn!

AVBU presenteert 
tunnelplan A9 Uitgeest

Uitgeester stokrozenstok als 
steunbetuiging voor houtzaagmolen CDA breekt met college

De AVBU heeft in samenwerking 
met bewoners, bedrijven en instel-
lingen binnen Uitgeest een brochu-
re uitgebracht over een duurzame 
en geluidsarme A9. Deze rijksweg 
vormt een fysieke barrière tussen 
het dorp en het buitengebied. Het 
verkeer op de A9 is verantwoorde-
lijk voor veel geluidsoverlast en fi jn 
stof in het dorp en in de recreatiege-

bieden. Met de toekomstige recon-
structie en de verbinding van de A8 
met de A9 zullen deze problemen al-
leen maar groter worden.
Op de foto overhandigt het bestuur 
van de AVBU het eerste exemplaar 
van de brochure aan burgemees-
ter Wendy Verkleij. Links van haar J. 
Kroon, rechts A. van Dam en A. Her-
mans (foto: Gemeente Uitgeest)

Het CDA heeft het vertrouwen in het 
college opgezegd en zijn wethouder 
Spaanderman teruggetrokken. De 
vertrouwensband met Progressief 
Uitgeest was na de laatste raadsver-
gadering te zwaar beschadigd om 
verder te gaan.
In die vergadering is het plan Park 
Oudgeest door een meerderheid van 
de raad weggestemd. Tot verbazing 
van het CDA maakte coalitiepart-
ner Progressief Uitgeest op het laat-
ste moment een 100% switch met als 

resultaat het in de raad afblazen van 
het plan. Het CDA vindt dat het geen 
deel kan uitmaken van een college 
dat niet goed let op de toekomsti-
ge fi nanciën van Uitgeest. Daarnaast 
kunnen college en coalitie volgens 
het CDA alleen maar goed functio-
neren als er onderling vertrouwen is 
en er integer gehandeld wordt. 

Het CDA heeft er geen vertrouwen 
in dat Progressief Uitgeest aan deze 
kernwaarden kan voldoen.

Burgemeester Wendy Verkleij heeft 
een originele Uitgeester stokrozen-
stok met een zakje stokrozenzaad 
aangeboden gekregen en die pro-
minent in haar voortuin geplaatst. 
Daarmee geeft ze er blijk van het 
plan voor de afbouw van een histo-
risch houtzaagmolencomplex op het 
voormalig Erfgoedpark De Hoop een 
warm hart toe te dragen. Het bestuur 

van de Stichting Cornelis Cornelis-
zoon van Uitgeest hoopt dat veel in-
woners van Uitgeest haar voorbeeld 
zullen volgen. Zo zal duidelijk wor-
den dat ook de bevolking positief 
denkt over dit bijzondere plan. 

De stokken met zakjes zaad zijn on-
dermeer verkrijgbaar bij SIRO/De 
Marskramer aan de Middelweg.
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Drie nieuwe wethouders

Op donderdag 12 november hebben 
vier raadsfracties uit de gemeen-
teraad van Uitgeest de intentie uit-
gesproken om te komen tot de vor-
ming van een nieuw college voor de 
resterende periode 2015-2018. De 
overeenstemming houdt in dat CDA, 
D66, Uitgeest Lokaal en VVD (samen 
8 zetels in de gemeenteraad die 15 
leden telt) de coalitie vormen. 
Wil Spaanderman keert op eigen 
verzoek niet terug in het college. 
Zijn plaats namens het CDA wordt 

ingenomen door Jack Zwarthoed, 
die hierdoor terugtreedt als voorzit-
ter van FC Uitgeest. Antoine Tromp 
van D66 is de enige wethouder uit 
het huidige college die terugkeert. 
Namens Uitgeest Lokaal is kandi-
daat voor het wethouderschap Judie 
Kloosterman en namens de VVD Ka-
rel Mens. 
Het nieuwe college wordt op 19 no-
vember tijdens een extra raadsver-
gadering geinstalleerd. (foto: ge-
meente Uitgeest)

Welkom in Uitgeest,
Sinterklaas!

De Rodenburghoeve winnaar 
IJmond Duurzaam Award 2015

Zondag 15 november rond 13.00 uur 
zette Sinterklaas en zijn voltallige 
Spaanse hofhouding voet aan wal in 
Uitgeest. 
Zijn mijter stormvast op het ou-

de hoofd want er stond een straffe 
wind. Voor de Uitgeester bevolking 
geen reden om thuis te blijven want 
de drukte was als vanouds. (foto’s: 
Ger Bus)

De Rodenburghoeve uit Uitgeest is 
winnaar geworden van de IJmond 
Duurzaam Award 2015. De Award 
werd uitgereikt op dinsdag 17 no-
vember tijdens het ondernemerse-
vent IJmond Onderneemt. Met na-
me de combinatie van passie, voor-
beeldfunctie en innovatie die terug-
komt bij De Rodenburghoeve gaf 
voor de jury de doorslag. “De biolo-
gisch dynamische melkveehouderij 
uit Uitgeest pioniert al 25 jaar in een 

branche die nauwlettend in de gaten 
wordt gehouden. Zij behouden daar-
bij hun nuchterheid en belangrijk, ze 
vertrouwen op hun keuzes. Voor De 
Rodenburghoeve is duurzaam on-
dernemen heel gewoon”, zo stelt de 
jury.
Van links naar rechts op de foto 
Niels, Linda en Klaas Rodenburg en 
Tim de Rudder, voorzitter van het da-
gelijks bestuur van Omgevingsdienst 
IJmond

Woensdag 25 november vond in de 
Zwaan de druk bezochte presentatie 
plaats van de nieuwe Hutgheest, het 
jaarboek 2015 van Vereniging Oud 
Uitgeest. Deze Hutgheest staat gro-
tendeels in het teken van de Twee-
de Wereldoorlog en de herdenking 
van zeventig jaar bevrijding. Het eer-
ste exemplaar is door Greet Enkt-
Mors overhandigd aan Jan Zweeris, 

één van de auteurs (zie foto). Greet 
Enkt-Mors werd daarna in de bloe-
metjes gezet omdat ze zich vele jaren 
heeft ingezet voor de redactie. Daar-
na gaf Bank Beentjes een fotopre-
sentatie die inhaakte op de inhoud 
van het jaarboek. 
De Hutgheest is verkrijgbaar bij de 
Vereniging Oud Uitgeest en boek-
handel Schuyt. (foto: Ger Bus)

Nieuwe Hutgheest gepresenteerd
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Tijdelijk geen bibliotheek 
in Uitgeest

Vanaf 1 januari is de bibliotheek in 
Uitgeest gesloten. Maar er komt be-
gin volgend jaar een alternatief. De 
stichting Bibliotheek Uitgeest opent, 
mogelijk eind januari al, een bibli-
otheekvoorziening in het voorma-
lige politiebureau aan de Dr. Brug-
manstraat, pal naast de huidige bi-
bliotheek. Een bibliotheek die los-
staat van de huidige organisatie, Bi-
bliotheek IJmond Noord, maar gaat 

draaien met vrijwilligers. De nieu-
we bibliotheek doet een beroep op 
de inwoners van Uitgeest om boe-
ken die ze kwijt willen te doneren. 
Ook doet men een beroep op vrijwil-
ligers. Men heeft inmiddels 16 vrij-
willigers, maar zou die groep graag 
uitbreiden. Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden bij Hetty Franzani op 
0251-315060.

Binnenmeerschool zamelt in 
voor voedselbank

Hoge onderscheiding 
voor Hanna 304 Kerstdorp Uitgeest succes!

De kinderen van de Binnenmeer-
school uit Uitgeest werden in de 
week vóór de kerstvakantie in de 
gelegenheid gesteld een vrijblijven-
de donatie te doen voor de voedsel-
bank. 

Er stond in elke klas een boodschap-
pentas die gevuld mocht worden met 
houdbare producten. 

Er is ontzettend veel ingezameld, is 
op bijgaande foto te zien!

Koe Hanna 304 op de boerderij van 
de familie Rodenburg krijgt een bij-
zondere onderscheiding in verband 
met de grensoverschrijding van het 
getal 10.000kg/vet en eiwit. Hanna 
304 is geboren op 27 november 1998 
en is nu 17 jaar. 

Eens in de 4 weken is er contro-
le hoeveel melk Hanna 304 geeft en 
wordt hiervan een monster naar het 

lab gestuurd waar gekeken wordt 
hoeveel vet/eiwit in de melk zit. Ze 
heeft in al die jaren zo’n 125.000 li-
terpakken melk geproduceerd. Op 
de foto van links naar rechts vader 
Adrie Rodenburg, Anita Meyer, die 
de maandelijkse monsters neemt, 
Raymond Zijp van Agrifi rm, Afra Eb-
belaar van Campina, Marco Vendrig 
van CRV-Delta, Adri Rodenburg en 
Hanna 304 (foto: Ger Bus)

Ook Uitgeest had dit jaar een eigen 
Kerstdorp op het plein bij het ge-
meentehuis. Van ’s middags tot ’s 
avonds kon men bij de houten huis-
jes terecht voor lekkere hapjes en 
drankjes en voor leuke kerstcadeau-
tjes. Terwijl de ouders zich de glüh-
wein goed lieten smaken, vermaak-
ten de kinderen zich voor slechts 1 

euro op de gezellige schaatsbaan. 
De opbrengst hiervan en van de lo-
terij (1.129,80 euro) komt ten goede 
aan Stichting Rett. 

Het initiatief voor het Kerstdorp 
kwam van Daniëlle Kaandorp en 
Sanne Scholten die begin oktober 
begonnen met de plannen. 
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Ophaaldata gft-afval
In week 2 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 11 januari. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 13 januari.
De Koog: donderdag 14 januari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 15 januari. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 
22 januari

Burgerlijke stand

GEBOREN
Nout Jorrit Stam, zoon van T.B. 
Stam en A. van Maanen

OVERLEDEN

R. van Driessel, e/v M.D. Hol-
lander, 75 jaar
L.T.C. Aukes, 57 jaar
A.J.F. Ukkerman, 75 jaar

GETROUWD
W.C.M. Bakkum en M.J. de Gilde

Kerstboomversnippering 
woensdag 6 januari
Het inzamelen en versnipperen van de kerstbomen gebeurt op 
woensdagmiddag 6  januari 2016. De medewerkers van de gemeen-
telijke buitendienst geven kinderen voor elke ingeleverde boom vijf-
tig eurocent. 

De versnipperaars staan woensdag 6 januari op de volgende plaatsen:
- 13.00 - 14.00 uur: naast de openbare bibliotheek 
  (Dokter Brugmanstraat)
- 13.00 – 13.45 uur: nabij Deen supermarkt (A. van Renesseplein)
- 14.15 - 15.30 uur: nabij Jumbo supermarkt (Melis Stokelaan) 
- 14.30 - 15.45 uur: nabij Siro-Marskramer (Middelweg)
- 14.00 - 15.30 uur: nabij basisschool Kornak (Benningskamplaan) 
Kerstbomen mogen - goed kleingemaakt - ook in de bruine rolcontai-
ner voor het gft-afval. Ze mogen beslist niet klemzitten en het dek-
sel moet dicht kunnen. De gemeente laat bomen versnipperen in 
plaats van verbranden, omdat dit beter is voor het milieu.
Kerstbomen kunnen ook ingeleverd worden op het afvalbrengsta-
tion op de Molenwerf 27. Hier wordt echter geen geld voor bomen 
neergeteld. Wie vijftig of meer bomen tegelijk aanbiedt, kan ze ook 
laten ophalen door de buitendienst. Dat kan via een melding op de 
gemeentelijke website www.uitgeest.nl.

Een lachende burgemeester Wendy Verkleij met de winnares van de 
reischeque, mw. Y. Sleurink. Rechts van de burgemeester de winnaar 
van de fiets, C. Mooij. Naast mw. Sleurink staat H. van Egmond, win-
naar van de waardebon van € 500,- (foto: gemeente Uitgeest).

Burgemeester reikt hoofdprijs OVU uit
Burgemeester Wendy Verkleij heeft op 28 december 2015 in het ge-
meentehuis een van de drie hoofdprijzen uitgereikt van het Sint en 
Kerst prijzenfestival van de Ondernemers Vereniging Uitgeest. Zij 
kon mevrouw Y. Sleurink een reischeque van € 1000,- overhandigen.
De tweede hoofdprijs, een fiets, ging naar de heer C. Mooij. Een 
waardebon van € 500,- (met dank aan de RegioBank) was er voor de 
heer H. van Egmond.
In totaal waren er meer dan 32.000 inzendingen (enveloppen met 
kassabonnen). Er waren 250 prijzen te verdelen, beschikbaar ge-
steld door 32 deelnemende ondernemers in Uitgeest. Gezien de ve-
le positieve reacties is het zeer waarschijnlijk dat er eind 2016 een 
nieuwe actie komt. 

Politie meer op straat 
en minder op bureau
Vanaf 11 januari 2016 kunnen inwoners van Uitgeest via 
0900-8844 een afspraak maken met hun wijkagent in het 
gemeentehuis aan de Middelweg in Uitgeest. Dan krij-
gen de wijkagenten van Uitgeest namelijk officieel de sleu-
tel van hun eigen werkruimte in het gemeentehuis uitgereikt. 
De inwoners van de gemeente Uitgeest hebben daarnaast de be-
schikking over een 3D-aangifteloket, waar op afspraak via 0900-
8844 zeven dagen in de week van 9.00 uur tot 22.00 uur aangifte 
gedaan kan worden. Het 3D-aangifteloket bevindt zich aan de ach-
terzijde van het gemeentehuis aan de Dr. Brugmanstraat. 

Politiebureau Uitgeest
De meeste contacten met de politie verlopen tegenwoordig te-
lefonisch en via het internet. Aangiften worden steeds va-
ker telefonisch, via internet of bij de burger thuis opgenomen. 
Door deze ontwikkelingen is het bezoek van bewoners aan het po-
litiebureau teruggelopen. De nationale politie kiest er daarom voor 
om minder politiebureaus open te houden. Agenten kunnen hier-
door meer op straat en zichtbaar in de wijk worden ingezet. Dit is 
ook het geval met het politiebureau in Uitgeest.

Dienstverlening politie Uitgeest
De wijkagenten blijven fysiek aanwezig in de wijk en zijn het aan-
spreekpunt voor de inwoners. Voor vragen, tips of een afspraak is 
de politie telefonisch bereikbaar via 0900-8844. Bel in dringende ge-
vallen altijd 112.  

Afsluiting brug De Terp
Van half januari tot half maart 2016 wordt gewerkt aan vervanging 
van de brug van De Terp. Eigenaren van de achterliggende percelen 
kunnen tijdens de werkzaamheden hun perceel bereiken via een tij-
delijke loopbrug. Voor overige weggebruikers is de overzijde tijde-
lijk niet bereikbaar. Voor meer informatie: dhr. G. Zwart (gemeente 
Uitgeest), tel. 0251-661148.

Vergaderingen commissies
De vergadering van de raadscommissie Samenlevingszaken op 
maandag 11 januari 2016 gaat niet door. De commissie Grondge-
biedzaken vergadert dinsdag 12 januari en de commissie Algemene 
Zaken en Financiën donderdag 14 januari.
De agenda’s zijn te vinden op de homepage van www.uitgeest.nl, via 
Raadsinformatiesysteem.

Burgemeester prijst Uitgeester vrijwilligers
Wendy Verkleij hield maandagavond 4 januari 2016 haar eerste nieuw-
jaarstoespraak als burgemeester van Uitgeest. Zij deed dat tijdens de 
nieuwjaarsreceptie voor inwoners en ondernemers in de hal van het 
gemeentehuis.
De burgemeester keek terug op de hoogtepunten en dieptepunten 
van het afgelopen jaar en keek vooruit naar de vele uitdagingen in 
2016. Zij roemde met name de rol van de vrijwilligers in de Uitgeester 
samenleving. De volledige tekst van de speech is te vinden via de ho-
mepage van de gemeentelijke website www.uitgeest.nl
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