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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Uitgeest - 41 moedige 
nieuwjaarsduikers verzamel-
den zich op de eerste dag 
van het nieuwe jaar bij het 
Zwaansmeer. De organisa-
tie van deze  nieuwjaarsduik 
lag bij zwembad De Zien en 
de warming-up was in han-
den van Liefting Fit. Er stond 
een zuidwesten wind kracht 
5 wat het hele spektakel niet 
bijzonder aanlokkelijk maak-

te. Terwijl de toeschouwers 
nog even verder wegkro-
pen in hun warme met sjaals 
omwikkelde jassen, trokken 
de duikers moedig de kle-
ding uit om na de warming-
up met een ferme gil het ijs-
koude water in te rennen. 
Jesse van 6 jaar oud mocht 
vorig jaar van zijn moeder 
niet meedoen omdat hij zijn 
zwemdiploma nog niet had 

maar liet zich deze kans nu 
echt niet meer ontnemen. 
Twee vriendinnen met opval-
lende hoedjes zagen er ei-
genlijk tegenop maar hadden 
vorig jaar nou eenmaal afge-
sproken dat ze in 2017 mee 
zouden doen.
En zo had ieder een eigen re-
den om schoon en fris het 
nieuwe jaar te begroeten. 
(Monique Teeling)

Foto: Monique Teeling

Foto: Ger Bus

Ruitenwissers afgebroken 
op Prinses Beatrixlaan

Uitgeest - Eigenaren van 
auto’s die tijdens de kerstda-
gen geparkeerd stonden op 
de Prinses Beatrixlaan von-
den hun vierwieler bescha-
digd terug.
Bij verschillende auto`s wer-
den ruitenwissers afgebro-
ken. Dit gebeurde tussen za-
terdag 24 december 21.00 

uur en maandag 26 decem-
ber 11.00 uur. 
Het betrof bij alle auto`s de 
ruitenwisser op het achter-
raam van de auto.

Eventuele getuigen van de-
ze vernielingen kunnen zich 
melden bij de politie via 
0900-8844.
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nu ook thuis!
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Het HELE JAAR
in de aanbieding

Ariel 
wasmiddelen
Alle soorten 
3 verpakkingen              /                        /14,25 - 39,57
Nu 9,50 - 26,38

Knorr Wereldgerechten 
of Wereldspecials
Alle soorten 
4 pakken             /                    /8,16 - 11,56 
Nu 6,12 - 8,67

Lay’s chips
Alle soorten 
2 zakken à 300 gram              /           3,36

Unox  
soepen
Alle soorten 
3 blikken à 800 ml              /                  /4,59 - 5,49 

 *  Alle combinaties mogelijk:  
• 2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten.  
• 3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten.
Geldig t/m 31 december 2016. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com 
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COLOFON

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

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

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

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Expositie Vereniging 
Oud Uitgeest 

Uitgeest - Vanaf 12 januari 
wordt in de hal van het ge-
meentehuis de tentoonstel-
ling ‘Polderdorp Uitgeest’ ge-
houden. De titel van deze ex-
positie, die is ingericht door 
de Vereniging Oud Uitgeest, 
is gebaseerd op het feit dat 
de bebouwde kom van het 
dorp voor het grootste deel in 
polder de Zien ligt en boven-
dien omringd wordt door an-
dere polders en boezemwa-
ter. Daarbij is het aardig om 
te vermelden dat als gevolg 
van een grenswijziging de 
Eendenkooi in de Castricum-
merpolder sinds 1993 ook tot 
de gemeente Uitgeest hoort.  
Op een van de twaalf ta-
bleaus wordt duidelijk ge-
maakt wat polders zijn, waar-
toe zij dienden en hoe zij zich 
in de loop der eeuwen heb-
ben ontwikkeld. Tom Poes en 
Heer Bommel zijn de bezoe-
ker hierbij behulpzaam. Gro-
te en kleine polders van Uit-
geest, het Plankenpad dat 
van Westergeest naar Krom-
menie liep, de boten waar-
mee in de polders werd ge-
varen, het hooien en de turf-
winning… het komt allemaal 
aan bod.
 
Plattegronden, tekeningen en 
foto’s geven telkens weer een 
kenmerkend beeld van af-
zonderlijke polders. Veel van 
het geëxposeerde materiaal 
is overigens nog niet eerder 
tentoongesteld of in gedruk-
te vorm verschenen.

Historische bouwwerken zo-
als molens, veren, sluizen en 
forten (Stelling van Amster-
dam) maken deel uit van de 

landschappen om ons heen. 
Eenmaal aangekomen bij 
een prachtig bord met pano-
rama’s en oude kaartjes van 
Bus en Dam zal menig be-
zoeker zich erover verbazen 
hoe fraai het landschap in 
de directe omgeving van Uit-
geest eruitziet. 
Een verrassend element in 
deze expositie is het tableau 
‘Kunst en polder’ met repro-
ducties van schilderijen en 
tekeningen. Deze werken 
zijn gemaakt door kunste-
naars die de Uitgeester pol-
ders als onderwerp hebben 
genomen.

Ongetwijfeld zal de aan-
dacht van de bezoeker wor-
den getrokken door een ta-
bleau waarop aanschouwe-
lijk wordt gemaakt wat het 
effect zal zijn als het A9-tracé 
in Uitgeest naar een voorstel 
van de AVBU wordt onderge-
bracht in een tunnelbak. Te-
keningen en foto’s laten het 
effect zien van het wegne-
men van de barrière tussen 
het dorp en het oostelijk ge-
legen poldergebied. Het vi-
suele contact tussen dorp en 
polder is dan hersteld.

Opening
Woensdag 11 januari zal de 
expositie om 20.00 uur wor-
den geopend door wethou-
der Anke de Vink-Hartog en 
de gerenommeerde water-
schapshistoricus Diederik 
Aten zal optreden als gast-
spreker. 
De tentoonstelling kan wor-
den bezichtigd tijdens de 
openingsuren van het ge-
meentehuis. 

De column van 
Monique.......

Mag ik beginnen met u een fantastisch 2017 toe te wen-
sen? Dat al uw goede voornemens dit keer nou maar eens 
mogen lukken. Om meteen even duidelijkheid te scheppen: 
ik heb ze niet! Of nou eigenlijk misschien toch wel…. mijn 
goede voornemen is om flink stout te zijn, minder braaf dus. 
Op het nieuwjaarsfeest sprak ik met een vriendin over ons 
redelijk brave leven tot nu toe en dat het tijd wordt voor wat 
peper. 
We zijn er alleen nog niet helemaal over uit hoe we dit pre-
cies dienen in te vullen. Misschien kwam het door het the-
ma van de nieuwjaarsavond, ‘zestiger/zeventiger jaren par-
ty’. Ten tijde van de hippies was ik een jaar of 10 dus heb er 
wel het een en ander van meegekregen maar ik was nog 
te jong voor deelname aan de sit-ins op de Dam. Iedereen 
had het over langharig tuig maar mijn inwonende oma en 
mijn ouders vonden het allemaal niet zo erg. Peace, hasjiesj 
en marihuana ach, we piepen nu wel anders. Een beetje re-
bellie moet kunnen en we zien in de landen om ons heen 
dat het prettig is dat tegengas geven hier in Nederland ge-
woon mag. 
Afijn, op die nieuwjaarsparty moest iedereen verkleed ver-
schijnen en we hadden allemaal aardig ons best gedaan. 
Een aantal mannen had zich totaal uitgeleefd op het aan-
schaffen van een, in het echt ontbrekende, weelderige 
haardos. De een zag er uit als een ouwe indiaan terwijl een 
ander iets onduidelijks op het heufd droeg waarbij we ons 
de hele avond afvroegen waar die scheiding nou hoorde te 
zitten. De dames liepen in catsuit of bloemetjesjurken met 
haarbanden en peacekettingen. Iedereen had hapjes ge-
maakt uit oude kookboeken en het smaakte echt allemaal 
even lekker. Weken van te voren hadden we flinke voorpret 
bij de voorbereiding en werd er druk heen en weer geappt. 
Een van de belangrijkste zaken was toch wel de muziek-
keuze en ook daaraan was ruim aandacht besteed. The Ma-
mas and the Papas, The Beach Boys, Creedence Clearwa-
ter Revival, ze waren sfeervol aanwezig en iedereen brulde 
de teksten mee. Naarmate de avond vorderde en hiermee 
ook de drankinname werd de precieze tekst iets minder be-
langrijk maar ging het meer om het ‘gevoel’ wat uiteindelijk 
ook zeer ‘hippie’ was. We dansten tot we niet meer konden 
en moe op de banken vielen waar we een leuke quiz kregen 
voorgeschoteld met vragen over betreffende tijdspanne. Om 
00.00 uur proostten we op 2017 en buiten stuurden we en-
kele pijlen de lucht in die met een zielig boogje vroegtijdig 
afhaakten terwijl de buren een godsvermogen aan vuurwerk 
drie kwartier lang het universum injoegen. De glazen wer-
den bijgeschonken, er werd wederom uitzinnig gedanst en 
gezongen. Een heerlijk feest, eentje om nooit meer te ver-
geten. Met dank aan de gastheer en gastvrouw. En nu moet 
ik dus gaan bedenken hoe ik in 2017 minder braaf ga zijn.  
Ik ben er gewoon te MOE voor! 

Monique Teeling

2017

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

Heemskerk - Buurtcentrum 
d’Evelaer aan de Luttik Cie 
start vanaf 11 januari weke-
lijks met Peuterdanstheater. 
Theater voor kinderen van 1,5 
tot 4 jaar van 10.00 tot 11.00 
uur. Samen met uw peuter 
op woensdagochtend theater 
maken. Groot en klein zullen 
leren dansen, zingen en to-
neel spelen. Ouders, groot-
ouders of verzorgers gaan 
er samen met het kind iets 

moois van maken (graag één 
ouder per kind). Er zal wor-
den ingespeeld op de ont-
wikkeling van het kind. Spe-
lenderwijs gaan de kinderen 
leren theater maken. Het the-
ma op 11 januari is ‘Sneeuw’. 
Elke ochtend heeft een afge-
rond programma en een an-
der thema.
Aanmelden is niet nodig. 
Kosten 6 euro per keer inclu-
sief consumptie. 
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Decorade met oude
en hedendaagse kunst

Heemskerk - Op 6, 7 en 
8 januari wordt in Château 
Marquette de zestiende edi-
tie van Decorade gehouden. 
De uitgebreide kunstcollec-
tie wordt gepresenteerd in de 
sfeervolle ambiance van het 
oude kasteel met slotgracht 
gelegen op het schitterende 
landgoed. Liefhebbers van 
zowel eigentijdse als klassie-
ke kunst kunnen weer hun 
hart ophalen om iets span-
nends te vinden tussen de 
vele verrassende stukken en 
werken die worden gepre-
senteerd door 35 beeldende 
kunstenaars, kunstgaleries 
en de kunsthandel.
Naast de exposanten die eer-
der aan de art fair meededen, 
is er ook een grote collec-
tie van nieuwe deelnemers. 
Nieuw is ook de 3D-Kunst-
parade met glaskunst, me-
taal, hout en keramische ob-
jecten. 
Verder eigentijdse en klassie-
ke kunstwerken en een fi jne 

keuze klein antiek, zilver en 
kristal, er zijn sieraden en de-
signmeubelen in metaal. Be-
zoekers kunnen bovendien 
informatie inwinnen over res-
tauratie, reparatie en onder-
houd van schilderijen door 
Anita Weltman, restaurateur. 

Verschillende deelnemers 
taxeren meegebrachte ob-
jecten voor inkoop of inruil. 
Iedere bezoeker ontvangt in 
de kunstboekenstand van 
Uitgeverij Arti uit Alkmaar 
een glossy gratis. Het adres is 
Marquettelaan 34 in Heems-
kerk, parkeren is gratis. De 
kunstbeurs is geopend op 
vrijdag 6 januari van 19.00 tot 
22.00 uure is dan gratis toe-
gankelijk. 

Zaterdag 7 en zondag 8 janu-
ari is de Decorade te bezoe-
ken van 11.00 tot 17.00 uur. 
Het kasteel is rolstoelvrien-
delijk. Meer informatie is te 
vinden op www.decorade.nl.

Cabaretier Pieter Jouke en 
cabareceptie in Huiskamertheater

Castricum - Televisie, ra-
dio, de grotere theaters en al 
vier avondvullende cabaret-
programma’s; dat is de Pie-
ter Jouke die donderdag 12 
januari in Franks Huiskamer-
theater zijn vijfde avondvul-
lende voorstelling komt spe-
len. Dat meldt Huiskamerthe-

aterdirecteur Frank Boske. 
Doodgewone dingen trekt de 
43-jarige cabaretier/stand-
up comedian in het absurde 
met veel aandacht voor klop-
pende teksten. Pieter streeft 
in zijn voorstellingen naar 
een avond die omvliegt van 
de leukigheid. Donderdag 

12 januari om 20.30 uur trapt 
hij de eerste avondvullende 
voorstelling van 2017 af in de 
intimiteit van het groeiende 
theatertje aan de Dorpsstraat 
23 in Castricum.
Dan is er ook nog de nieuw-
jaar ‘cabareceptie’ op 6 en 7 
januari. Een uitgelezen kans 
eens kennis te maken met 
Huiskamertheater. Frank 
trakteert die twee avonden 
vanaf 19.00 uur op het nieu-
we jaar  en het vijfde succes-
volle Huiskamertheatersei-
zoen. Op dezelfde twee avon-
den speelt Janneke Jager 
haar inzending voor het Leids 
Cabaretfestival. Daar kunnen 
Huiskamertheaterliefhebbers 
en zij die dat willen worden 
vrij naar binnen lopen om te 
proosten en te genieten van 
een half uur cabaretpro-
gramma door Janneke, die al 
een paar keer eerder te zien 
was bij Frank. Deze avonden 
zijn vrij toegankelijk. Reser-
veren voor Pieter Jouke kan 
via www.dorpsstraat23.nl.

Brand aan Groteweide
Castricum - Het jaar begon 
niet goed voor bewoners 
van een huis aan de Grote-
weide. Van Oud op Nieuw 
om even voor 1.00 uur brak 
er brand uit in de houten 
schuur.Die stond vlak naast 
de woning. De brandweer 
heeft de brand snel weten 

te blussen met twee stralen 
hogedruk en wist te voorko-
men dat de brand zich uit-
breidde. Het schuurtje is 
volledig verloren gegaan en 
de schade aan de woning is 
ook behoorlijk. Over de oor-
zaak is nog niets bekend. 
Foto: Evelien Olivier.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 18.45 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

dinsdag 20.00 uur 
The Founder

vrijdag & zaterdag 19.00 uur
zondag 16.00 uur  woensdag 18.45 uur 

De Zevende Hemel
zondag 11.00 uur 

woensdag 15.00 uur 
De kinderen van Juf Kiet

donderdag, vrijdag & zaterdag 19.00 uur
zondag 16.00 uur  maandag 20.00 uur 

dinsdag 14.00 uur   woensdag 20.00 uur 
A Streetcat named Bob

donderdag & vrijdag 16.00 uur 
Kappen

donderdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur
Rogue One - A Star Wars Story - 3D

zaterdag 16.00 uur
Rogue One - A Star Wars Story - 2D

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 21.00 uur 
Soof 2

donderdag 16.00 uur
Fantastic Beast - 2D

vrijdag 16.00 uur
Fantastic Beast - 3D

donderdag & vrijdag 11.00 & 13.30 uur
zaterdag & zondag 13.30 uur

Mees Kees langs de Lijn
donderdag, vrijdag, zaterdag 

& zondag 13.30 uur  woensdag 15.00 uur 
Sing (NL) 3D

donderdag & vrijdag 11.00 uur
Vaiana (NL) 2D
zaterdag 16.00 uur

Vaiana (NL) 3D

Programma 05 jan t/m 11 jan 2017

The Founder
In dit controversiële ver-
haal achter de oprichting 
van McDonald’s speelt Mi-
chael Keaton de rol van 
Ray Kroc, een misluk-
te deur-aan-deurverkoper 
van milkshakemachines. 
Op de rand van zijn eigen 
faillissement ontmoet hij 
de twee broers Mac en 
Dick McDonald die een 
succesvol hamburgerres-
taurant runnen in het zui-

den van Californië. De ba-
sis van hun succes: een 
revolutionair en razend-
snel productieproces. De 
ambitieuze Ray Kroc laat 
de twee dromen van een 
enorme franchise: McDo-
nalds! Maar als Kroc aan 
boord stapt van het bedrijf 
komen de broers erachter 
dat Kroc hele andere plan-
nen heeft met de onderne-
ming.

In De Zevende Hemel ont-
moet het publiek Maria 
Rossi, die samen met haar 
man Max het prachtige Ita-
liaanse restaurant De Ze-
vende Hemel runt. 
Wanneer het leven een on-
verwachte wending neemt, 
besluit ze de familie, haar 
kinderen met partners, 

De Zevende Hemel
weer eens samen te bren-
gen. Echter staan oude ru-
zies, relatieproblemen en 
het jubileum van het fami-
lierestaurant haar wens in 
de weg? 
De Zevende Hemel is een 
hartverwarmende, muzikale 
fi lm en is een ode aan liefde 
en familie.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Er wonen niet alleen mensen in Uitgeest maar er huizen ook veel vogels in on-
ze tuinen zoals dit roodborstje dat in de winter geniet van een appeltje voor de dorst ...... Fo-
to en tekst: Ger Bus

Uitgeest - Vrijdag 6 janua-
ri is de fi lm ‘The Danish Girl’ 
te zien in Filmhuis de Zwaan. 
Kopenhagen, anno 1920. 
Kunstschilder Einar Wege-
ner (Eddie Redmayne) wordt 
door zijn vrouw Gerda (Ali-
cia Vikander) gevraagd om 
te poseren voor één van haar 
schilderwerken. Als Einar 
dit in vrouwenkleding doet 
gaat er voor hem een nieu-
we wereld open. Hierna ziet 
Gerda voor haar ogen haar 
man steeds meer verande-
ren in een vrouw. Deze vrouw 
noemt hij Lili Elbe. Als één 
van de eerste ter wereld wil 
Einar een geslachtsverande-
ring ondergaan. Na de ope-
ratie beseft Gerda dat hun 

huwelijk nooit meer hetzelf-
de zal zijn. Lili voelt de druk 
om zo vrouwelijk mogelijk 
over te komen terwijl ze con-
stant wordt aangestaard en 
veroordeeld. Als oude vriend 
Hans (Matthias Schoenaerts) 
zijn intrede doet in het ver-
haal, wordt het helemaal in-
gewikkeld.

De zaal is open vanaf 19:45 
en de fi lm begint om 20:15. 
Toegang 6 euro 5 euro voor 
vrienden van de Zwaan) in-
clusief een kopje thee of kof-
fi e voorafgaand aan de fi lm. 
Kaarten zijn vooraf in de ver-
koop verkrijgbaar bij boek-
handel Schuyt aan de Mid-
delweg 139 in Uitgeest.

Verantwoord afvallen bij gewichts- 
en voedingscoach Inge Verbaan

Uitgeest - Het nieuwe jaar 
is nog maar nauwelijks be-
gonnen of velen beginnen al-
weer plannen voor de zomer-
periode te maken. Voor de-
gene die voor de zomer nog 
wat extra gewicht wil verlie-
zen, geeft Gewichts- en voe-
dingscoach Inge Verbaan de 
hele maand januari 10 pro-

cent korting op het 12 stap-
penplanpakket!
Liever niet alleen maar ge-
zellig samen met je vrienden/
vriendinnen afvallen bij Inge 
Verbaan in de praktijk of in je 
eigen omgeving? Meld je dan 
nu aan! Vanaf 4 personen tot 
maximaal 8 personen.
Een groepspakket bestaan-

de uit een uitgebreide intake, 
6 vervolgconsulten en een 
eindgesprek voor 150 euro 
per persoon. Wacht niet tot je 
vakantie al bijna voor de deur 
staat, maar start nu!

Voor meer informatie: www.
gewichtsconsulenteuitgeest.
nl.

Strand/duinwandeling De Zwervers
Regio - Wandelsportvereni-
ging De Zwervers organi-
seert zondag 8 januari weer 
de winter-strand-duinwan-
deling. 
Vanuit het restaurant van 
Sporthal Heliomare in Wijk 
aan Zee wordt vanaf 9.00 uur 
gestart met deze wandeling. 
De uitgezette parkoersen zijn 
voor elk type wandelaar ge-
schikt. 

Er zijn verschillende afstan-

den te lopen: 5, 10, 15, 20 of 
25 km. Voor de 20 en 25 km 
kan tot 11.00 gestart worden 
voor de andere afstanden tot 
13.00 uur.

De inschrijfkosten bedra-
gen 3 euro (met herinnering 
5,50). Kinderen tot en met 12 
jaar mogen voor 1 euro star-
ten (met herinnering 3,50). 
Leden van de landelijke bond 
krijgen een korting van 1 eu-
ro (geldt niet voor kinderen). 

Leden van De Zwervers kun-
nen gratis meewandelen op 
vertoon van hun eigen lid-
maatschapskaart. Een duin-
kaart is verplicht voor het 
Noord-Hollands Duinreser-
vaat. Deze duinkaart is aan 
de starttafel tegen kostprijs 
verkrijgbaar.

Meer informatie is te vinden 
op www.wsvdezwervers of 
bel Joop Bremer, tel. 0251-
226892. 

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

Castricum - Sinds 1 januari 
is de ambtelijke fusie van de 
BUCH-gemeenten een feit. 
De ambtelijke organisaties 
van Bergen, Castricum, Hei-
loo en Uitgeest zijn nu één 
organisatie. 
De verandering is vooral voor 
ambtenaren van belang, ve-
len hebben nu een ande-
re standplaats. Inwoners zul-
len maar beperkt iets gaan 
merken van de veranderin-
gen. Men kan nog steeds in 
elk gemeentehuis een pas-
poort aanvragen. Ambtena-

ren waarmee een afspraak 
wordt gemaakt, zullen gaan 
pendelen tussen de diverse 
gemeentehuizen. 

Zo krijgen inwoners en on-
dernemers altijd een gesprek 
in hun eigen gemeentehuis. 
De ambtelijke fusie werd in 
gang gezet om de kwets-
baarheid van de individuele 
gemeenten te verkleinen en 
om de kwaliteit van het amb-
tenarenapparaat, door speci-
alisatie bijvoorbeeld, te be-
vorderen.

Fusie ambtenaren van 
gemeenten BUCH 
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Sleutel politi ebureau 
offi  cieel overgedragen

Uitgeesters brengen stapels 
boeken naar nieuwe bibliotheek

Geslaagde eerste editi e 
nieuwjaarsduik

Blij met nieuw speeltoestel

Maandag 11 januari is de sleutel van het nieuwe politiebureau in 
het gemeentehuis offi cieel overgedragen aan de wijkagenten van 
Uitgeest.
Vanaf nu kunnen inwoners van Uitgeest via 0900-8844 een 
afspraak maken met hun wijkagent in het gemeentehuis aan de 
Middelweg. 
De Uitgeesters hebben daarnaast de beschikking 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 achterzijde van het 
gemeentehuis aan de Dr. Brugmanstraat.

De Stichting Bibliotheek Uitgeest (SBU) gaat er voor zorgen 
dat er een bibliotheek in Uitgeest blijft. Door en met vrijwilligers 
en met steun van het gemeentebestuur. Hiervoor moest de 
boekenvoorraad vanaf nul worden opgebouwd en daar is zaterdag 
9 januari een begin mee gemaakt door een inzamelingsactie in 
de Blauwe Zaal, een ruimte waar tot voor kort het politiebureau 
gevestigd was. De opkomst was groot en binnen afzienbare tijd 
lagen de tafels vol met stapels boeken die door de aanwezige 
vrijwilligers al enigszins geselecteerd werden. 
Er zal de komende weken hard worden gewerkt om de nieuwe 
bibliotheek zo snel mogelijk open te stellen voor de Uitgeesters.

Stichting Zwembad de Zien en Liefting Fit organiseerden op 
een zonnige 1 januari 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 maken. (foto: Peter Savenije)

Groot feest dinsdagochtend 19 januari op het schoolplein van 
de Binnenmeerschool. 
Burgemeester Wendy Verkleij kwam op bezoek om een nieuw 
klim-speeltoestel op het schoolplein offi cieel te openen. 
In het najaar van 2015 heeft de Binnenmeerschool een 
grootse sponsorloop gehouden, waarmee de leerlingen (en 
leerkrachten) samen het prachtige bedrag van 8.955,13 euro bij 
elkaar hebben gelopen. Onder andere van dit bedrag heeft de 
Binnenmeer een prachtig nieuw klim- en klautertoestel kunnen 
realiseren voor de kinderen op het schoolplein. 
Meteen na de opening werd het toestel uitgebreid getest door 
de kinderen en goed bevonden!JA
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In acti e voor behoud polder

200 kilometer wandelroutes in 
Midden-Kennemerland

Rijk kiest voor locati e 
N203 opstelterrein

Bewonersiniti ati ef door 
gemeente gehonoreerd

Zaterdag 6 februari kwam het Ô Buurtschap Busch en Dam, Bus 
en Dam, Hoogedijk, Groenedijk en CommunicatiewegÕ  in actie en 
bezette Fort aan Den Ham. In een groot lint werd van de Hoogedijk 
5 naar het fort gereden. Jong en oud nam deel aan deze eerste 
ludieke actie om het standpunt van het buurtschap duidelijk te 
maken: het verzet tegen de plannen om de A8-A9 door de polder 
aan te leggen.
Eerder die week werden langs de A9 al borden in de weilanden 
geplaatst met teksten die dit standpunt duidelijk maakten. (foto: 
Pascal Fielmich, www.oog-opassendelft.nl)

Wandelnetwerk Noord-Holland is de laatste tijd gegroeid met ruim 
1000 kilometer aan routes, waarvan 200 kilometer in Midden-
Kennemerland. Op zeven verschillende locaties in Noord-Holland 
werd deze mijlpaal gevierd. In totaal liepen ruim 300 mensen de 
openingswandelingen in het weekeinde van 13 en 14 februari mee. 
De routes zijn te vinden op www.wandelnetwerknoordholland.nl. 
Op de foto wethouder Judie Kloosterman bij de opening van de 
wandelroute die van het NS-station Beverwijk via Uitgeest naar 
NS-station Castricum voert.

Het Rijk heeft een besluit genomen over de locatie van een 
opstelterrein voor sprintertreinen in Noord-Holland: langs de 
N203 tussen Uitgeest en Krommenie. De regio en de provincie 
kunnen dankzij de gemaakte bestuurlijke afspraken met het 
Rijk, meegaan met dit besluit.

,,Met de afspraken die nu gemaakt zijn, vertrouwen wij op een 
optimale realisatie van twee belangrijke initiatieven in Noord-
Holland, namelijk de verbinding A8-A9 en het opstelterrein 
nabij UitgeestÓ , aldus gedeputeerde Joke Geldhof, mede 
namens de regiogemeenten waaronder Castricum en 
Uitgeest. ,,Hierbij houden wij rekening met de waarden 
van het UNESCO-werelderfgoed Stelling van Amsterdam. 
Als die drie belangen toch met elkaar in de knel komen, 
hebben wij met staatssecretaris Dijksma afgesproken om 
samen tot een oplossing te komen. Het Rijk zal daarbij haar 
verantwoordelijkheid nemen.Ó

De gemeente Uitgeest heeft medio juni 2015 de bewoners van 
de Waldijk gevraagd om voorstellen te maken voor de inrichting 
van speel- en groenvoorzieningen. De droom van Johan Glorie, 
een van de omwonenden was om Aan de Kromme Sloot een 
veilige zit- en opstapplaatsen te cre‘ ren om te vissen, te varen, 
te schaatsen en dergelijke voor alle buurtbewoners. Hovenier 
Harald Broda maakte een plan, besprak dat met de gemeente 
en binnen een week was de zit- en opstapplaats een feit. 
Zou het niet mooi zijn als er nog meer zit- en opstapplaatsen 
bijkomen, vraagt Glorie zich af? De keuze is volgens hem aan 
de bewoners van de Waldijk door dit kenbaar te maken bij de 
gemeente.JA
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Samen aan de klus in 
Zwembad De Zien

Podiumplaats voor Wesley 
Hollenberg op NK junioren

Zaterdag 12 maart heeft een fl inke groep vrijwilligers zich op 
het terrein van Zwembad De Zien weer van zijn beste kant laten 
zien. Bijna zeven weken voor de opening - op Koningsdag - zijn 
er veel klussen uitgevoerd. Zoals het aanleggen van een nieuw 
Beachvolleybalveld, het schilderen van de tafeltennistafel en 
schoonmaakwerk. 
Het zwembad maakt zich zo weer op voor een mooi 
zwemseizoen. (foto: Sander Visser)

Zondag 20 maart werd in Utrecht, op de Vechtse Banen, het 
laatste NK junioren van dit schaatsseizoen gereden: de 3 
kilometer. 
Wesley Hollenberg uit Uitgeest had zich hiervoor, samen met 
19 andere B-junioren geplaatst.
Wesley zette een tijd op de klok van 4.10.66, wat uiteindelijk 
een bronzen medaille opleverde.

Vredesboom in Uitgeest
Op verzoek van Vrouwen voor Vrede IJmond sloten burgemeesters 
in de IJmond zich in 2008 aan bij de wereldwijde organisatie van 
Mayors for Peace. Deze organisatie werd in 1982 opgericht tijdens 
een speciale VN zitting over ontwapening door de burgemeesters 
van Hiroshima en Nagasaki met als doel een nucleairvrije wereld 
te bereiken in 2020. Inmiddels zijn er wereldwijd 6500 Mayors for 
Peace waaronder de Uitgeester burgemeester Wendy Verkleij. 

Op Boomplantdag toonde de burgemeester zich deze titel waardig 
door samen met kleuters van De Kornak een vredesboom te 
planten op de hoek Groskamplaan/Aan de Kromme Sloot. 

LeesLokaal feestelijk geopend
Met een draaiorgel als feestelijke omlijsting is zaterdag 19 maart 
de nieuwe ruilbibliotheek in Uitgeest geopend door Wies de Wit, 
voorzitter Werkgroep Behoud Bibliotheek Uitgeest en wethouder 
Judie Kloosterman. Het raadsbesluit om destijds subsidie te 
korten, werd door Wies een boze droom genoemd die na een 
handtekeningenactie en heel veel werkgroepvergaderingen een 
ander karakter kreeg. De wethouder benadrukte in haar toespraak 
dat dit met elkaar is gedaan, dat de raad en het college zich in 
zullen blijven zetten en dat iedereen trots kan zijn op de grote 
betrokkenheid en deze nieuwe bibliotheekvorm. 
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Vriendinnentoernooi 
FC Uitgeest groot succes

Jaarlijkse Open Watersportdag 
ondanks kou druk bezocht

6500 bomen moeten 
windoverlast tegengaan

Renovati e Fort bij 
Krommeniedijk van start

Vrijdag 8 april kleurden de voetbalvelden van FC Uitgeest paars 
door de gesponsorde shirtjes van Jonker Installatie techniek. 
Voor de derde keer werd het vriendinnentoernooi (van 6 tot 18 
jaar) georganiseerd waarbij iedere speelster minimaal 1 vriendin 
meenam en de deelname geheel gratis was. In de kantine deelde 
Shari Breetveld, die samen met Nancy Walsmit de organisatie in 
handen had, de shirts uit aan de 19 teams. De sfeer zat er direct 
goed in en binnen no time hadden Shari en Nancy alle teams op 
het veld staan voor een groepsfoto. 
Daarna werden in het zonnetje wedstrijden van vijftien minuten 
gespeeld die vooral leuk moesten zijn om zo het damesvoetbal te 
promoten. 
Voor degene die het deze keer heeft gemist, volgend jaar is er 
weer een kans. Voor informatie: www.fcuitgeest.nl.

Het was koud, zondag 23 april. Bar koud! Geen korte broeken 
dit jaar op de 32e editie van de jaarlijkse Open Watersportdag in 
Uitgeest, maar winterjassen en parapluÕ s. Zon afgewisseld door 
donkere wolken, harde wind en zelfs sneeuw kenmerkten deze 
koude maar gezellige dag.
Want jong en oud vermaakte zich met verschillende activiteiten. 
Stichting Watersportcentrum Uitgeest had alles uit de kast 
getrokken om er, zoals ieder jaar, een gezellige dag van te maken.

Een mooier uitzicht, een gezondere leefomgeving, meer vogels, 
wellicht minder geluid van de trein maar vooral minder wind bij 
het HMS-terrein. Dat moeten 6500 boompjes bewerkstelligen 
die in april werden geplant in de Ô driehoekÕ  tussen de weg en het 
spoor bij de entree van Uitgeest via de Provincialeweg.
Het planten van de bomen op het 6700 vierkante meter grote 
terrein is een initiatief van Serena Doeve. Zij nam dit initiatief als 
bewoonster van de Melksuiker.
De gemeente stelde de bomen beschikbaar, evenals enkele 
voormannen van haar buitendienst. In totaal staken zoÕ n 30 
vrijwilligers, genietend van het mooie voorjaarsweer, op een 
zondag in april de armen uit de mouwen.

Gedeputeerde Joke Geldhof gaf vrijdag 15 april samen met de 
samenwerkende partijen het startsein voor de voorbereidende 
werkzaamheden van de restauratie en herbestemming van Fort 
bij Krommeniedijk.
In het fort, dat wordt gerestaureerd door Stadsherstel 
Amsterdam, komt een bezoekerscentrum over Ô Natuur en 
LandschapÕ  in de Stelling van Amsterdam, een ruimte voor 
educatieve activiteiten van de Vrijwilligersgroep Fort bij 
Krommeniedijk en een woontrainingscentrum voor autistische 
jongvolwassenen.JA
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Vier Uitgeesters koninklijk 
onderscheiden

Uitgeest  heeft  onaangenaamste 
stati on van Noord-Holland

Burgemeester Wendy Verkleij reikte koninklijke 
onderscheidingen uit aan vier Uitgeesters: Ž Ž n dame en drie 
heren. Zij zijn allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. 
De plechtige bijeenkomst vond plaats in de hal van het 
gemeentehuis van Uitgeest. 
De onderscheidingen werden uitgereikt aan: mevrouw Plaisier-
Wartenhorst, de heer Krom, de heer Koning en de heer Barella.

Samen met NS-station Amsterdam Muiderpoort wordt het 
station Uitgeest als meest onaangename station van Noord-
Holland beschouwd. Dat blijkt uit een enqu• te die de Vereniging 
van Reizigers Openbaar Vervoer Rover onlangs hield onder 
treinreizigers. 
Men vindt het een kaal en guur station waar niets te beleven 
valt.
Landelijk gezien komt alleen station Rijswijk er nog slechter 
vanaf. 

Wessel Nijman wint 
Denmark Masters
De 15-jarige darter Wessel Nijman uit Uitgeest won in het Deense 
Esbjerg de presticieuze dartwedstrijd Denmark Masters. Wessel, 
negentiende op de wereldranglijst in zijn leeftijdscategorie, 
versloeg diverse concurrenten met aanzienlijk hogere 
ranglijstposities en ging met de eerste prijs aan de haal.

Braziliaans Atleti co 
Paranaense wint ICGT
De dertigste editie van het Internationaal Cor Groenewegen 
Toernooi (ICGT) heeft in het Pinksterweekend Uitgeest  weer op 
zijn grondvesten doen schudden. Voetballers werden ingevlogen 
uit onder andere Brazili‘ , Spanje, Engeland, Portugal en Itali‘ . Dat 
het toernooi voetballiefhebbers trekt, spreekt voor zich maar ook 
de gezelligheidszoekers kwamen ruimschoots aan hun trekken. Als 
men in dit dorp over Ô De TentÕ  spreekt, weet iedereen precies waar 
het om gaat. Vooral heel veel gezelligheid!
Het Braziliaanse Atletico Paranaense ging dit jaar met de titel naar 
huis. In de fi nale tegen het Engelse Westham United moesten 
strafschoppen uiteindelijk de beslissing brengen.
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Braderie voor herhaling vatbaar

Zwemvierdaagse één groot feest

Communicantjes sparen voor 
gehandicapt dorpsgenootje

Geweldig jubileumconcert 
popkoor Surprising

Ô Er worden te weinig leuke dingen georganiseerd in Uitgeest. We 
missen de gezelligheid in het dorp.Õ  Dergelijke uitspraken kwa-
men Peter de Groot regelmatig ter ore. Het zette hem aan het den-
ken: waarom niet zelf iets doen? De betrokken Uitgeester onderne-
mer voegde de daad bij het woord en organiseerde gewoon zelf 
een braderie. De bezoekers kregen zaterdag 11 juni op de Prins-
es Beatrixlaan ouderwetse gezelligheid in een nieuw jasje gepres-
enteerd.

De zwemvierdaagse was weer een hele week feest in zwembad 
De Zien. Dit jaar zwommen 225 deelnemers vier en soms zelfs 
vijf dagen voor hun zwemvierdaagse medaille. Een van de 
deelnemers haalde dit jaar voor de 36ste maal zijn medaille op. 
Anderen hadden net hun A-diploma en zwommen dit jaar voor het 
eerst mee. Alle weertypes kwamen voorbij maar dat weerhield zo 
op het oog niemand ervan het water op te zoeken. 
Naast het banen zwemmen waren er iedere dag allerlei activiteiten 
in en rond het zwembad.

Twaalf kinderen hebben dit jaar bij de katholieke kerk in 
Uitgeest hun Eerste Communie gedaan. Tijdens Ž Ž n van de 
kindermiddagen in de voorbereiding is Tom langs geweest met 
zijn moeder. Tom is gehandicapt geboren, woont in Uitgeest 
en zit bij Heliomare op school. De communicanten hebben vol 
belangstelling geluisterd naar de moeder van Tom die vertelde 
over hoe Tom speelt, leert en communiceert. Een indrukwekkend 
verhaal! Ze zijn na deze middag fanatiek gaan sparen en konden 
tijdens hun naviering deze maand het prachtige bedrage van 
389,27 euro aanbieden. Bedoeld voor Tom en zijn vriendjes, om 
er iets moois voor te kopen of iets leuks van te doen.

Wat een feest, zaterdag 18 juni in een uitverkocht Kennemer 
Theater in Beverwijk! Het Uitgeestse popkoor Surprising 
had besloten zichzelf voor haar 12,5-jarig jubileum Ô In de 
BloemetjesÕ  te zetten door een jubileumconcert te organiseren 
met Karin Bloemen als gast. Het werd een spetterende show 
waarin Karin Bloemen zowel solo als met het koor optrad. Veel 
Ô golden oldiesÕ , top 40-hits en heerlijke meezingers. 
Een staande ovatie na afl oop die minuten lang aanhield, het 
publiek Ž n het koor hadden een heerlijke avond!JA
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Oranjesti chti ng Uitgeest 
ziet ‘t levenslicht

Uitgeestse Rianna Galiart
derti ende van Europa

Woensdag 6 juli is de Oranje Stichting Uitgeest opgericht bij 
het Uitgeester Notariaat. De groep enthousiaste vrijwilligers 
bestaat uit de Uitgeester ondernemers Dolf Sluis, Tineke 
Jonkman, Juliette de By en Jeroen Scholten. Koningsdag 2016 
werd al georganiseerd door deze groep, in samenwerking met 
de gemeente. Deze verandering in het Koningsdagprogramma 
werd zeer goed ontvangen, en vraagt om uitbreiding van de 
activiteiten. 
Niet alleen het succes van Koningsdag heeft de leden doen 
besluiten de stichting op te richten, maar ook om in de toekomst 
naast Oranjefeesten andere evenementen te organiseren. Met 
onder andere een braderie in het vooruitzicht.

Een enorme prestatie voor de Uitgeestse atlete Rianne Galiart 
op het EK Atletiek. Ze behaalde zeer verrassend een fi naleplaats 
op haar specialiteit polsstokhoogspringen door in de voorronde 
de lat er pas op een hoogte van 4.45 meter af te gooien. In 
de fi nale was de aanvangshoogte 4.35, haar seizoensbeste 
prestatie. De wind was echter spelbreker waardoor Rianna alle 
drie haar pogingen zag stranden. 

Ze werd uiteindelijk dertiende. Maar 10 jaar na haar eerste 
optreden op een EK was het halen van een fi naleplaats al een 
enorme prestatie.

Een zonnige kermis
Ieder dorp gun je een kermis met zoveel zon als dit jaar. Lekker 
in je T-shirtje en korte broek een suikerspin eten, een ijsje of vette 
hap. Aan de hand van opa en oma in de draaimolen klimmen en 
er nooit meer uit willen. Meelallen met Dries Roelvink of Tjoe en 
Jeroen, hooivorkdarten en Õ s avonds met je vrienden de kroeg in. 
Iedere leeftijd kwam weer aan zÕ n trekken. Voor veel Uitgeesters 
is met de jaarlijkse kermis geen mooier begin van de zomer 
denkbaar.

Bijna vakanti e!
De schoolvakanties breken bijna aan en op vrijwel iedere 
basisschool gaat dit gepaard met een afscheidsmusical van groep 
8. Op de Binnenmeerschool schreven de leerkrachten de musical 
zelf en de kinderen mochten ook zelf de rollen verdelen. De 
musical kreeg de naam: Ô The Eight AwardsÕ . Het was een award-
show waarin verschillende acts te zien waren. Er werd gezongen, 
er was cabaret en vele spannende fi lms. De show werd geleid door 
twee presentatoren en Ž Ž n reporter. Achter de schermen werkten 
twee regisseurs en vier cameramannen om de show draaiende te 
houden. 
Het was een fl itsende show met veel humor en mooie muziek op 
een prachtige locatie: in Dorpshuis De Zwaan.
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Orgeltocht met eindpunt 
Uitgeest

Anneke Jelsma-de Jong 
prolongeert  landsti tel

Borden vragen aandacht voor 
WhatsApp-groepen

Hutt enweek in laatste week 
schoolvakanti e

Zaterdag 6 augustus werd de derde orgeltocht van deze zomer 
gehouden. De tocht ging via de Dorpskerk in Castricum en de 
Protestantse Kerk in Akersloot naar de Dorpskerk in Uitgeest. 
Deze tocht is onderdeel van een serie van vier orgeltochten door 
Noord-Holland. Elke daarvan heeft een markante eigenheid van 
muziek, kerken en landschap.
Organist Willem Poot verzorgde op 6 augustus de demonstraties 
met een toelichting op het orgel en het kerkgebouw.

Van maandag 22 tot en met zondag 28 augustus streden 220 
spelers op de gravelbanen van Tennisclub Etten in Etten-Leur om 
de nationale enkel-, dubbel- en gemengddubbelspeltitels tijdens 
de Nationale Veteranen Kampioenschappen (NVK). De Uitgeestse 
Anneke Jelsma-de Jong is er wederom in geslaagd in haar 
leeftijdscategorie 70+ de nationale titel in het enkelspel binnen te 
slepen. Ook in de mix en de dubbel was Jelsma succesvol, zelfs in 
lagere leeftijdscategorie‘ n.

Begin 2014 begon Uitgeester Ruben Noom, met behulp van 
Sven Kortekaas en Lucas Noom,  met WhatsApp-groepen in 
Uitgeest, nadat dit eerder in andere gemeenten een succes was 
gebleken. De groepen werden daar opgericht om bijvoorbeeld 
verdachte situaties met elkaar te kunnen delen.

Ook in Uitgeest is het nut intussen bewezen: dankzij de 
WhatsApp-groepen zijn meerdere verdachte situaties gemeld bij 
de politie. 
Om meer inwoners van Uitgeest attent te maken op de 
WhatsApp-groepen zijn langs verschillende toegangswegen 
borden geplaatst.

350 kinderen uit Uitgeest hebben de hele zomer uitgekeken 
naar hun laatste vakantieweek..... want de huttenweek is 
in Uitgeest al jaren razend populair. Het thema was dit jaar 
Ô circusÕ . 
Op de foto, die Ger Bus maakte, staan alle kinderen te 
popelen om aan de slag te gaan. Na vier timmerdagen werd 
het feest afgesloten met een bonte avond en enkele dagen 
later was er niets meer te zien van alle bouwactiviteiten op het 
huttenbouwterrein.JA
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Weer 23 gediplomeerde 
zwemmers erbij!

Wethouder Karel Mens 
dient ontslag in

Deze maand hebben 23 kinderen hun A-, B- of C-diploma 
gehaald! Begin september waren de laatste zwemlessen in 
zwembad De Zien. Vanaf begin mei hebben deze kanjers 
in weer en wind, met regen, kou en tropische temperaturen 
geoefend met juf Els. Het was een heerlijk feestje. Zowel in het 
water als langs het bad werd genoten van de stralende zon. De 
diploma-uitreiking viel samen met de eerste editie van de Zien-
games, een groot succes!

Karel Mens (VVD) heeft de gemeenteraad op 22 september per 
brief meegedeeld dat hij met onmiddellijke ingang ontslag neemt 
als wethouder van de gemeente Uitgeest. Hij gaf daarbij aan dat 
hij door een persoonlijke handelwijze het aanzien van het ambt 
van wethouder heeft aangetast. Noordhollands Dagblad meldde 
dat de bouw van een schuurtje in zijn tuin de oorzaak zou zijn van 
de ontslagaanvraag. Mens had volgens die krant vorig jaar een 
vergunning aangevraagd maar niet gekregen voor het schuurtje 
dat bestemd zou zijn voor het stallen van zijn motor. Ondanks dat 
zette hij de bouw toch door. 
Onlangs besloot de wethouder, die zelf ruimtelijke ordening in zijn 
portefeuille heeft, het schuurtje toch weer af te breken, maar hij is 
dus wel in overtreding geweest en heeft zijn conclusie getrokken. 

Dubbel feest bij MHCU
Het speelplezier zal nog groter worden nu hockeyclub Uitgeest 
(MHCU) een splinternieuw waterveld heeft. Het oude veld was een 
kunstgrasveld met zand en was echt aan vervanging toe. Volgend 
seizoen zal daar nog een tweede veld bijkomen dat gedeeld wordt 
met korfbalvereniging Stormvogels, als het tenminste door de 
ambtelijke molen komt. 
Onder grote belangstelling opende wethouder Judie Kloosterman 
met de onthulling van een tegel en een ferme knip het veld dat er 
strak en vooral groen bij ligt. 
Maar er was nog een reden tot een feestje. MHCU bestaat komend 
seizoen 40 jaar wat door het jaar heen op verschillende momenten 
gevierd gaat worden.

Feest op de Molenhoek
Omdat basisschool de Molenhoek 45 jaar bestaat, viert de 
school deze maand een hele week feest. Maandag was het 
cultuurdag. De hele dag werkten de kinderen per groep aan 
een bepaald werelddeel en om half 2 werd de dag afgesloten 
met een spetterende voorstelling voor en door de hele school. 
Dinsdag werd in de hele school geknutseld en donderdag gingen 
alle kinderen op schoolreis in Uitgeest. De onderbouw ging naar 
Monkey Town en de bovenbouw naar Dorregeest om onder andere 
vlotten te bouwen.
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Gouden Kalf voor 
Merijn Scholte Albers

Griezelen..... heerlijk!

Een zaal vol opa’s en oma’s 
en hun kleinkinderen

Zienhouse heropend en van 
start met nieuw programma

Uitgeester Merijn Scholte Albers (links) heeft op het Nederlands 
Film Festival een Gouden Kalf gewonnen in de categorie Beste 
Korte Film. Hij won de prijs samen met mede-regisseur Tobias 
Smeets (rechts) voor de tien minuten durende fi lm met de titel 
Ô GratisÕ , een pijnlijke relatiekomedie in een supermarkt.
Merijn Scholte Albers (1989) volgde de Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht. Hij is werkzaam als editor, scenarioschrijver en 
regisseur. 

Gillen in het spookhuis, je toekomst laten voorspellen door de 
waarzegger, heksentenenkaas proeven. 
Het kon eind oktober allemaal op het terrein van zwembad 
De Zien. Wel honderd kinderen kwamen griezelen tijdens het 
Halloweenfeest. 
Dit evenement is georganiseerd door Scouting Uitgeest en 
Stichting openluchtzwembad De Zien.

Ouderen in Uitgeest hebben niet te klagen. De Stichting 
Uitgeester Senioren is een zeer actieve organisatie die ouderen 
dagelijks een waslijst aan activiteiten biedt. Van een soos 
tot wandelingen, sportactiviteiten en gezellige uitjes. Ook de 
maandelijkse fi lmmiddag in De Zwaan is een activiteit die gretig 
aftrek vindt. Maar een speciale fi lmmiddag vindt altijd plaats in 
de schoolvakanties want dan zoekt de organisatie een fi lm uit 
die geschikt is voor opaÕ s en omaÕ s Ž n hun kleinkinderen. En 
daar verheugen beide generaties zich altijd zeer op!

Wethouder Antoine Tromp verrichtte vrijdagavond 7 oktober de 
’min of meer offi ciële opening’ van jongerencentrum Zienhouse. 
De aanwezigheid van de wethouder heeft te maken met 
wijzigingen in de organisatie. Sinds september zijn er twee 
nieuwe gezichten voor het jongerenwerk in het dorp: Bart 
Wouters (59) en Kim Stolk (24). Zij zijn formeel in dienst van 
Stichting Welzijn Bergen, hun aanwezigheid is een vrucht van 
gemeentelijk samenwerkingsverband BUCH (Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo). Bart Wouters, tevens in Uitgeest deeltijd 
gemeenteambtenaar gebouwenbeheer, is dagelijks aanwezig 
in Zienhouse; Kim Stolk stort zich op het ambulante werk onder 
de jongeren (11-20 jaar). De vernieuwde opdracht aan het 
jongerenwerk is om meer verbindingen te leggen in het dorp 
met meer groepen jongeren dan voorheen het geval was.JA
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College stelt herinrichti ng 
ijsbaanterrein voor

Vereniging Oud Uitgeest presen-
teert Jaarboek 2016

Het college stelt een herinrichting van het ijsbaanterrein voor 
als onderdeel van het centrumgebied. Dat is de uitkomst 
van een opdracht van de raad en een participatietraject met 
inwoners en belanghebbenden. Tussen sporthal De Meet en 
basisschool De Molenhoek komt in de visie van het college 
een centraal gelegen en groene open ruimte die dient als het 
nieuwe hart van het dorp met daaromheen een sportzaal, 
Integraal Kind Centrum en zorgvoorzieningen.
Het voorstel leidt tot een golf van verontwaardiging in het dorp. 
Het opgeven van het ijsbaanterrein gaat menig Uitgeester 
aan het hart. TV-ploegen komen naar het dorp om vooral 
tegenstanders te interviewen. De emoties lopen hoog op, ook 
op een aan dit onderwerp gewijde commissievergadering.

Op 8 december zal blijken dat de weerstand niet zwaar genoeg 
weegt. Met de stem van acht raadsleden voor en zeven tegen 
wordt het voorstel van het college aangenomen.

Tijdens het bloemenfeest in 1925 bouwden de bewoners van 
het Zwarte Pad (nu: Verzetstraat) het kolossale gevaarte dat op 
bijgaande foto wordt afgebeeld. Het stelt de Fokker F17 voor die in 
1924 een avontuurlijke vlucht maakte van Schiphol naar Batavia. 
De foto is opgenomen in een van de zeven artikelen die dit jaar zijn 
verschenen in de Hutgheest, het jaarboek van de Vereniging Oud 
Uitgeest. Het jaarboek is verkrijgbaar bij boekhandel Schuyt en 
de secretaris van de Vereniging Oud Uitgeest (tel. 0251-314290; 
secretaris@ouduitgeest.nl). 

Welkom in Uitgeest,
Sinterklaas!
Het was Ž ven spannend of de boot van Sinterklaas niet weer 
zou vastlopen maar de kinderen in Uitgeest konden zondag 
13 november rond 13.00 uur opgelucht ademhalen toen de 
goedheiligman met zijn Spaanse gevolg de Uitgeester haven 
binnenvoer. De Sluisbuurt en Meldijk waren zoals altijd het toneel 
van een van de leukste evenementen van het jaar. Honderden 
kinderen stonden de Sint met ouders of grootouders op te wachten 
en zongen uit volle borst de liedjes mee.

Tennissers doorstaan 
oefenmarathon glorieus
Vrijdagavond 18 november om acht uur werd er afgetrapt 
door Ronald, Dennis, Rob, Kees en Maarten voor de 26 uurs 
oefentrainingsmarathon bij TV de Dog. Dit ter voorbereiding 
op de tennismarathon die wordt gehouden op 21, 22 en 23 juli 
2017. De tennissers van TV De Dog willen dan proberen het 
wereldduurrecord dubbeltennis te verbeteren naar 62 uur en 
daarmee niet alleen een vermelding in het Guinness Book of 
Records te krijgen maar ook zoveel mogelijk geld binnen te halen 
voor onderzoek naar het Rett syndroom, een neurologische 
ontwikkelingsstoornis, die vooral bij meisjes voorkomt.
De tennissers doorstonden deze eerste duurtest glorieus.
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Nieuwe VVD-wethouder 
geïnstalleerd

Gezellige Winterfair op terrein 
zwembad De Zien

Kerstdorp Uitgeest succes!

Kevin Wubbels schrijft  indrukwek-
kend en aangrijpend levensverhaal

Tijdens de raadsvergadering van 8 december is Anke de Vink-
Hartog ge• nstalleerd als nieuwe wethouder namens de VVD. 
Ze volgt Karel Mens op, hij nam in september onverwacht 
ontslag. Hieraan bleek een integriteitskwestie ten grondslag te 
liggen. Aanvankelijk lag het niet in de bedoeling een nieuwe 
wethouder te leveren, maar binnen de VVD is men op dat besluit 
teruggekomen. Over enige tijd zal wethouder Judie Kloosterman 
haar wethouderstaken tijdelijk neerleggen, omdat ze met 
zwangerschapsverlof gaat. Zij heeft namens Uitgeest Lokaal zitting 
in het college. 
De installatie vond laat in de avond plaats omdat de 
Ô ijsbaankwestieÕ  lange discussies opleverde.

Schaatsen, rodelen, eten, kerstversiersels kopen en gezellig 
bijkletsen. Daar kwam het Uitgeester publiek voor naar het 
kerstdorp op het Gemeentehuisplein. Met de imposant, verlichte 
kerstboom als decor en lekker in het gehoor liggende kerstjingles 
op de achtergrond was het een prima sfeertje en kreeg men 
het juiste kerstgevoel. Bovendien is er nog een mooi bedrag 
opgehaald van 1237,30 euro voor Stichting Het Vergeten Kind! 
Waar een klein dorp groot in kan zijn!

Als je eerst de diagnose kanker krijgt, hiervan herstelt en 
vervolgens hoort dat je de spierziekte ALS hebt (amyotrofi sche 
laterale sclerose) dan zakt de grond onder je voeten weg. In 
zoÕ n geval zou het beslist niet gek zijn de moed op te geven of 
weg te zakken in een depressie. Bij Uitgeester Kevin Wubbels 
(37) heeft dit nooit in zijn systeem gezeten en als het aan hem 
ligt, gaat dit ook niet gebeuren. 
Kevin schreef een boek over zijn levensverhaal dat de 
naam Focus kreeg. Het boek verschijnt vlak voor kerst en is 
verkrijgbaar bij Boekhandel Schuyt. 
Kevin Wubbels is verder te volgen via facebook of zijn website 
www.kevinwubbels.nl.JA
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Vrijdag 16 december konden Uitgeesters in de kerststemming 
komen op de inmiddels tweede Winterfair bij zwembad De Zien. 
Een twintigtal kraampjes zorgde voor een intieme en gezellige 
sfeer. De verlichting, de aanwezige kerstman en de lekkere hapjes 
trokken aardig wat volwassenen en kinderen.





G  E M E E N T E  U I T G E E S T
I n f o b u l l e t i n

4 januari 2017

Ophaaldata gft-afval
In week 2 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 9 januari 
De Kleis en Waldijk: woensdag 11 januari 
De Koog: donderdag 12 januari 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 13 januari

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
M.H. Schoorl, 78 jaar 
M. Berghuis, w/v Starreveld, 82 
jaar

GETROUWD 
T.B. Huising en B.P.G. Weel
GEBOREN 
Logan Johan Maurice Tesink, 
zoon van P. Tesink en P.G. Blom-
maert

Vogelgriep in omgeving Uitgeest
In de omgeving van de gemeente Uitgeest, in de Eilandspolder en Mijzen 
(Schermer, gemeente Alkmaar) zijn dode watervogels gevonden die besmet 
blijken te zijn met het H5N8-vogelgriepvirus. Het gebied binnen een straal 
van 20 km van de vindplaatsen wordt nu als besmet beschouwd. Daaronder 
vallen ook de gemeenten Heiloo, Uitgeest en Castricum. Daarnaast zijn do-
de vogels aangetroffen in de Limmerdie (Akersloot, gemeente Castricum), 
maar daarbij is niet vastgesteld dat ze ook daadwerkelijk vogelgriep had-
den. Wie dode vogels aantreft, wordt geadviseerd ze niet aan te raken en de 
vindplaats direct te melden bij gemeente of hoogheemraadschap.
Een dode vogel wil niet zeggen dat deze het virus draagt. Bij vondsten 
van twintig kadavers of meer worden die exemplaren naar de Nederlandse 
Voedsel en Waren Autoriteit gestuurd voor sectie. Deze stelt vast of het vi-
rus in een bepaalde gemeente is uitgebroken.
Inmiddels is in Noord-Holland H5N8 vastgesteld in de regio’s Waterland, 
Den Oever, Medemblik, Opmeer/Kolk van Dussen, Enkhuizen/De Kreupel, 
Oostzaan/’t Twiske, Texel en Eilandspolder. Meldingen van dode vogels ko-
men ook uit Limmerdie/Akersloot, Hoorn/De Hulk, Schardam/Floriskoog, 
Anna Paulowna/Waterberging Twisk. Het virus is hier (nog) niet vastgesteld.
De dode vogels moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Dat voorkomt 
niet de verspreiding van het virus, maar het zorgt er wel voor dat de ver-
spreiding langzamer gaat. Vindt u een dode (water)vogel? Meldt u dat daar-
om alstublieft:
-  is de vogel gevonden binnen de bebouwde kom, bel dan de gemeente  
 Uitgeest 140251.
-  is de dode vogel gevonden buiten de bebouwde kom, bel dan het   
 Hoogheemraadschap HHNK, 072 - 582 8282.
-  is de vogel gevonden bij/op de Waddenzee, Markermeer, Gouwzee en   
primaire dijken, bel dan Rijkswaterstaat: 088 - 797 45 17.
Heeft u vragen over vogelgriep en de verspreiding in ons land en de provin-
cie Noord-Holland, belt u dan met de Nederlandse Voedsel en Waren Autori-
teit (NVWA): 088 - 223 37 00.

Antoine Tromp (wethouder Uitgeest) en Elly Konijn (voorzitter RPAnhn en 
wethouder Alkmaar) bij de ondertekening van de overeenkomst.

Ook Uitgeest bij succesvolle 
samenwerking arbeidsmarkt
Met ingang van 1 januari 2017 heeft Uitgeest zich aangesloten bij de be-
stuurlijke samenwerking voor een duurzame, ontwikkelingsgerichte ar-
beidsmarkt in Noord-Holland Noord. Wethouder Antoine Tromp onderte-
kende daartoe half december namens Uitgeest het convenant Samen Sterk 
voor Werk tijdens de Algemene Vergadering RPAnhn. 
Uitgeest is de 18e gemeente in de arbeidsmarktregio Noord-Holland 
Noord. In deze arbeidsregio werken gemeenten, onderwijs, UWV, werkge-
vers en werknemers samen onder de naam RPAnhn. Bergen, Castricum en 
Heiloo zijn al langer aangesloten bij de regionale samenwerking. Omdat 
sinds 1 januari 2017 de ambtelijke organisaties van Bergen, Uitgeest, Cas-
tricum en Heiloo één werkorganisatie vormen, was de toetreding van Uit-
geest tot de arbeidsmarktregio een logische stap.
RPAnhn voorzitter en Alkmaarse wethouder Elly Konijn (D66) is blij met de 
toetreding van Uitgeest: ‘De regionale samenwerking op het gebied van de 
arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord is al zeer succesvol. De toetreding 
van extra partners versterkt dit nog eens. Met elkaar kunnen we nog meer 
bereiken voor onze inwoners op het gebied van de aanpak van jeugdwerk-
loosheid, arbeidsmobiliteit en begeleiding naar werk. Ik heet Uitgeest van 
harte welkom!’

Versnippering kerstbomen op 4 januari
Nu de feestdagen voorbij zijn kan het opruimen van de kerstbomen be-
ginnen. Bomen met een kluit verdienen natuurlijk een plekje in uw tuin. 
Maar wat kunt u met de overige kerstbomen doen? 
•	 Met de snoeischaar in kleine stukjes knippen en deponeren in de gft-bak.
•	 Op	woensdag	4	januari	tussen	13.00	en	15.00	uur	inleveren	bij	de	me-
 dewerkers van de gemeentelijke buitendienst om te laten versnipperen 
 op een van de volgende adressen: De Kleis, nabij Deen supermarkt; 
 Oude Dorp, parkeerplaats bij de Siro;  De Koog, parkeerplaats Jumbo 
 Supermarkt; Afvalbrengdepot, Molenwerf 27. 
 
Voor de jeugd is woensdag 4 januari iedere ingeleverde kerstboom € 0,50 
waard!

Uitnodiging 
Nieuwjaarsreceptie
Burgemeester en wethouders van Uitgeest nodigen 
onze inwoners en relaties van harte uit voor de jaar-
lijkse Nieuwjaarsreceptie.
Die vindt plaats op maandagavond 9 januari 2017, 
van 19.00 tot 21.00 uur in de hal van het gemeente-
huis. Tijdens de receptie vindt ook de huldiging plaats 
van de Uitgeester sporters van het sportjaar 2016. 

De kerstboom in de hal van het gemeentehuis 
(foto: gemeente Uitgeest).

Gemeentehuis en werf 
9 januari later open
Het gemeentehuis en de gemeentewerf openen maandagmorgen 9 januari 
pas om 11.00 uur de deuren. Ook is het gemeentehuis pas vanaf dat tijd-
stip telefonisch bereikbaar.
De reden van de latere openstelling is dat het personeel samen met de 
medewerkers van de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo een startbij-
eenkomst heeft voor de nieuwe ambtelijke werkorganisatie BUCH. Daarin 
bundelen de ambtenaren van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo sinds 
2 januari de krachten om gezamenlijk tot een nog betere dienstverlening 
te komen.

Ruimere openingstijden gemeentewerf
Wie afval kwijt wil op het afvalbrengdepot aan de Molenwerf 27 kan van-
af maandag 16 januari ook tussen de middag terecht. De openingstijden 
worden aangepast en verruimd, om beter aan de vraag van de gebruikers 
te kunnen voldoen. 
De nieuwe openingstijden zijn:
maandag t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
zaterdag: 9.00 tot 13.00 uur
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