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WEEKBLAD voor

UITGEEST

Uitgeest - Een 17-jarige jongen 
uit Uitgeest liep op nieuwjaars-
dag ernstig handletsel op, nadat 
vuurwerk in zijn hand tot ont-
ploffing kwam. Het incident vond 
plaats op de Vrijburglaan.

Vuurwerkletsel

Brandweer moet drie 
keer in actie komen

Uitgeest - De vrijwillige brand-
weer moest op oudjaarsdag en 
in de nacht van oud op nieuw 
drie keer in actie komen. Op 
oudjaarsdag tegen half één ‘s 
middags werd de brandweer ge-
alarmeerd voor een container-
brand op het schoolplein van 
basisschool de Wissel aan de 
De Hoop in Uitgeest. De brand-
weer heeft het brandje geblust 
met een straal water onder ho-
ge druk.
Dinsdagavond om 10 minuten 
voor het nieuwe jaar werden de 
vrijwilligers van de brandweer 
opgeroepen voor een gebouw-

brand op het Ooievaarsterrein 
aan de Middelweg. Ter plaatse 
bleek dat er vuurwerk in een CV 
pijp van de Action terecht was 
gekomen. De brandweer heeft 
hierop een onderzoek ingesteld, 
maar niets aangetroffen. 
Rond half drie ‘s nachts werd 
de brandweer gealarmeerd voor 
een brandgerucht bij de Jum-
bo aan de Melis Stokelaan. On-
derzoek wees uit dat de rook die 
door omstanders gezien was van 
de verwarming afkomstig was 
en konden de brandweerlieden 
weer huiswaarts keren. (bron: 
112-uitgeest.nl)

Sjouwen met kerstbomen
Uitgeest - Ook dit jaar heb-
ben Joost, Mark en Guus Baltus 
weer fanatiek kerstbomen inge-
zameld. Met de skelter en op de 
fiets zochten zij de hele Kleis af. 
Vandaag, woensdag 8 januari, 
slokten de versnipperaars de de-
cember-sfeermakers weer mas-
saal op.
Vorig jaar verzamelden de Bal-

tus-telgen maarliefst 125 bomen. 
Hebben ze dat dit jaar overtrof-
fen? Ze hebben in ieder geval 
weer voldoende lootjes verza-
meld om vrijdag bij de verloting 
door de gemeente mee te dingen 
naar een van de zestien cadeau-
bonnen van 20 euro. En.... de wijk 
is weer netjes opgeruimd, mede 
dankzij deze jongens.
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Bakkum - Het strand krijgt een 
speciale sportzone met water-
sportcentrum. Boten- en visver-
eniging De Salamander, surfver-
eniging Freakwave en de pas op-
gerichte stichting Sports at Sea 
tekenden maandag 30 decem-
ber een strandcontract met ge-
meente Castricum. De stich-
ting Sports at Sea is een initia-

tief van de surfers Wim Tromp, 
Pieter Stoutenbeek en Mikel 
Mac Mootry dat het verbeteren 
van sportmogelijkheden op het 
strand als doel heeft. De sport-
zone van ongeveer 100 meter ligt 
ten zuiden van de strandafgang 
en ter hoogte van de huisjes 
naast strandpaviljoen Club Zand. 
In deze zone kunnen wind- en 

Er komt een watersportcentrum en 
sportzone op strand van Bakkum

kitesurfers, catamaranzeilers en 
sportvissers de zee op. De sport-
zone biedt ook mogelijkheden 
voor andere sportactiviteiten als 
beachvoetbal, rugby of beach-
volleybal. De sporters beheren 
het gebied zelf. Zij houden toe-
zicht op de veiligheid en maken 
het schoon. Sports at Sea bouwt 
een clubgebouw voor sportfacili-

teiten en opslag van onder meer 
kajaks, surfboards en een tractor 
voor de vissers. Wethouder Me-
ijer en bestuursleden van De Sa-
lamander, Freakwave en Sports 
at Sea hebben de overeenstem-
ming vastgelegd in strandcon-
tracten. De besturen van Sala-
mander, Sports at Sea en Freak-
wave hebben onderling over de 
samenwerking afspraken ge-
maakt. Ook met de ondernemers 
die aan deze zuidkant hun huis-
jes en paviljoen hebben, wordt 
samengewerkt.
Sports at Sea ontvangt een sub-
stantiële bijdrage van Provin-
cie Noord-Holland voor het tot 
stand brengen van een sport-
accommodatie. Het komende 
strandseizoen kan er volop ge-
sport worden. Op de foto van 
links naar rechts: Wim Tromp 
(SAS), Lidia Boomsma (De Sala-
mander), Peter Mourits (De Sa-
lamander), Bert Meijer (wethou-
der), Mikel Mac Mootry (Freak-
wave), Selfa Verlaat (Freakwave), 
Pieter Roos (Salamander).  

Geboren:
Wonende te Limmen: 20-12-
2013: Huub Jesper Toon, zoon 
van le Mair, M.F. en Lute, S.J.M., 
geboren te Alkmaar. 23-12-
2013: Joeke Trijntje, dochter van 
Smit, M.G. en Driessen, D.M., 
geboren te Limmen. 26-12-2013: 
Luuk Julian Johannes, zoon van 
R.F.J. Glorie en M. Rienstra, ge-
boren te Limmen. 28-12-2013: 
Liz, dochter van P.M. Jonker en 
R. Krijger, geboren te Limmen.
Wonende te Castricum: 21-12-
2013 Eliza, dochter van Yosofi, S. 
en Rafig, A.R., geboren te Bever-
wijk. 22-12-2013: Robyn Wies-
je, dochter van Pannekeet, G. en 
van Ravenstein, C.D.A., geboren 
te Beverwijk. 23-12-2013: Jan-
ne Maria Frederica, dochter van 
Peters, J.H.C. en Poel, J.E.M., ge-
boren te Beverwijk. 27-12-2013 
Kristian Lieuwe Zonjee, zoon 
van Zonjee, M.J.E. en Jalink, M., 
geboren te Castricum. Wonende 
te Akersloot: 24-12-2013 Jesse, 
zoon van Krom, R.N.J. en Hoog-

Burgerlijke Stand Castricum
enboom, L.E., geboren te Lim-
men. 19-12-2013 Bruno Marcel, 
zoon van R. Schotvanger en L. 
Jobse, geboren te Alkmaar.

Aangifte huwelijk/geregis-
treerd partnerschap:
Wonende te Castricum: 3-1-
2014: Godlieb, Carlo R. wonende 
te Suriname en de Kock, jonk-
vrouw Marguerita E. wonende te 
Castricum.

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap:
Wonende te Castricum: 24-12-
2013: Schotvanger, Rogier en 
Jobse, Lenneke. 20-12-2013: 
Blom, Richard C. en van der Mei, 
Monique, beiden wonende te 
Spijkenisse.
Wonende te Limmen: 24-12-
2013: Kerkvliet, Petrus J.L.G. en 
Gerritsen, Tiessina B.E.F.

Overleden: 
Wonende te Castricum: 19-12-
2013: van Vught, Franciscus, 

oud 45 jaar, gehuwd met van 
der Waal, Dionne, overleden te 
Castricum. 20-12-2013: Dekker, 
Cornelia M., oud 72 jaar, wedu-
we van Schram, Joseph, overle-
den te Beverwijk. 23-12-2013: 
Gans, Abra J., oud 72 jaar, wedu-
we van Smit, Hendrik, overleden 
te Castricum. 23-12-2013: Kooij, 
Johanna Maria Wilhelmina, oud 
91 jaar, weduwe van Seignet-
te, Willebrordus N.H., overle-
den te Heemskerk. 25-12-2013: 
Hendriks, Aloysius, oud 77 jaar, 
gehuwd met de Wildt, Cathari-
na overleden te Castricum. 30-
12-2013: Poel, Anna Hendrika, 
oud 89 jaar, overleden te Cas-
tricum. 01-01-2014: Meijer, Ma-
ria C., oud 92 jaar, gehuwd ge-
weest met de Winter, Martinus 
L., overleden te Castricum. 02-
01-2014: de Wit, Jan W.A., oud 
83 jaar, gehuwd geweest met 
Kortekaas, Klasina C., overleden 
te Castricum. 02-01-2014: Die-
lwart, Dirk J., oud 78 jaar, ge-
huwd met Beentjes A., overleden 
te Castricum.
Wonende te Akersloot: 30-12-

2013: van Vliet, Wilhelmus G., 
oud 82 jaar, gehuwd met Broers, 
Agatha M. M., overleden te 
Akersloot. 

Wonende te Limmen: 21-12-
2013: de Wolf, Catharina F.M., 
oud 85 jaar, weduwe van Roos, 
Hendrik J. overleden te Lim-
men. 21-12-2013: van Duin, Jo-
hannes M. oud 82 jaar, gehuwd 
met Mors, Regina, overleden te 
Alkmaar. 30-12-2013: Könst, Pe-
trus A.M., oud 67 jaar, gehuwd 
met Wimmers, Wilhelmina M.G., 
overleden te Limmen.
Wonende te Amsterdam: 26-12-
2013: Demoitie, Wilhelmus F., 
oud 67 jaar, gehuwd met Sme-
ding, Annemarie J., overleden te 
Akersloot. 
Wonende te Purmerend: 21-12-
2013: Ermstrang, Teuntje, oud 93 
jaar, weduwe van Duijzer, Aart, 
overleden te Castricum. 
Wonende te Duitsland: 30-12-
2013: Peters, Friedrich O. E. G., 
oud 92 jaar, gehuwd geweest 
met Weissenborn, Irmgard He-
lene Thea, overleden te Limmen.

Castricum - Al hoort de 
spreeuw tot de meest algeme-
ne soort ter wereld; in ons land 
neemt de soort sterk in aan-
tal af. Sinds 1984 is het aan-
tal met gemiddeld vier procent 
achteruitgegaan. Daarom is dit 
jaar door SOVON en Vogelbe-
scherming uitgeroepen tot het 
jaar van de spreeuw. ,,Waarom 
de soort achteruitgaat weten we 
niet precies”, vertelt boswach-
ter Ben Hopman. ,,Ook in de lan-
den rondom ons gaat het slecht 
met deze mooie kwetteraar. Het 

Het is het jaar van de spreeuw
jaar van de spreeuw wordt een 
jaar van onderzoek, in 2014 wil-
len we meer te weten komen van 
de spreeuw. Laten we deze win-
ter alvast proberen de spreeuw 
een beetje te helpen. Een appel, 
peer of een handje bessen op de 
voedertafel. Een beetje rommeli-
ge tuin waar ze insecten kunnen 
vinden. Zorgen voor nestkasten 
waar ze in kunnen broeden; al-
le beetjes helpen. Zo kunnen we 
nog jaren genieten van een van 
de gewoonste maar ook mooiste 
vogels die hier voorkomt.” 

Castricum - De politie is op 
zoek naar mensen die getui-
ge zijn geweest van de vernie-

Auto vernield, getuigen gezocht
ling van een auto die zaterdag-
avond 28 december geparkeerd 
stond op de parkeerplaats bij het 

strandplateau. Zaterdag tussen 
18.30 en 19.30 uur is de vernie-
ling vermoedelijk gepleegd. Een 
autoraam werd ingeslagen en op 
meerdere plekken werd de au-

to vernield. Mensen die iets van 
deze vernieling hebben gezien, 
worden verzocht contact op te 
nemen met de politie in Castri-
cum, via 0900-8844.
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Bladmanager: 
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
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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
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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 geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL
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Castricum - Iskra Jazzclub 
opent het nieuwe jaar met het 
fenomenale pianotalent Domi-
nic J. Marshall en zijn trio op za-
terdag 18 januari. Het trio be-
staat uit Dominic (piano), Tobi-
as Nijboer (contrabas) en Kas-
pers Kurdeko (drums). De Brit-
se jazzpianist is 24 jaar oud en 
behaalde al vele prijzen en beur-
zen waarmee hij verder kon stu-
deren. 
Na zijn studie piano aan het 
Leeds College of Music verhuis-
de Marshall (1989) naar Amster-
dam. Hier legde hij zich toe op 
componeren en jazz. Hij heeft 

zijn Masters aan het conserva-
torium van Amsterdam kunnen 
bekostigen met de opbrengst 
van een grote muziekprijs. Na 
'Cum Laude' te zijn afgestudeerd  
in 2012 speelde hij op belangrij-
ke jazzmanifestaties in binnen- 
en buitenland. Hij is een begaafd 
musicus met het vermogen om 
diverse muziekstijlen zoals hip-
hop en electronische invloeden 
te mixen met invloeden uit eer-
dere jazzdecennia. Kaartverkoop 
via www.iskra.nl of aan de kas-
sa van Hotel Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 65, Castricum , aan-
vangstijd  20.30 uur.

Iskra presenteert groot 
Brits jazztalent en trio

Limmen - Op zondag 19 janua-
ri verzorgt de Ierse folkband Uni-
corn een concert in de protes-
tantse kerk. Dit concert wordt 
georganiseerd door Limmen 
Cultuur. De wortels van de mu-
sici uit Noord Holland liggen bij 

Concert van Unicorn in de kerk
de Ierse en Schotse folk, maar 
op het veelzijdige repertoire 
staan ook bluegrass, zigeuner-
muziek, klezmer en Nederlands- 
en Engelstalige zeemansliedjes. 
Accordeonist Martien Tijburg 
en gitarist John Kuiper, vormen 

het kloppende hart van Unicorn. 
Leadzangeres Jolanda Traarbach 
en violiste Erna Sommer kleuren 
de middag verder in. 

Aanvang concert: 15.00 uur. 
Kaarten reserveren: 072-
5052235 of limmencultuur@hot-
mail.com en  bij de kerk.

Heemskerk – Op 10, 11 en 12 
januari vindt een nieuwe editie 
van de Decorade plaats met mo-
derne en klassieke kunst en an-
tiek. Zo’n veertig kunstgaleries, 
beeldende kunstenaars en anti-
quairs uit alle windstreken pre-
senteren hier hun aanbod. Denk 
aan meubelen in Jugendstil en 
Biedermeier, Art Deco glas, sie-
raden, schilderijen, tin, zilver en 
koper, prenten, beelden in brons 
en steen, porseleinen serviezen, 

zilveren, glas- en kristalobjecten, 
foto’s, keramiek, collages, histo-
rische prenten, stadsplattegron-
den en regiokaarten. Men kan 
informatie krijgen over de res-
tauratie- en reparatiemogelijk-
heid van kunstwerken en antiek 
of een stuk laten taxeren. Vrijdag 
10 januari van 19.00 tot 22.00,  
zaterdag 11 en zondag 12  janu-
ari van 11.00 tot 17.00 uur. Kijk 
voor meer informatie op www.
decorade.nl.                                                                

Kunst en antiek op Decorade in 
Château Marquette Heemskerk

Castricum - Seniorenkoor Cas-
tricum zoekt nieuwe zangers om 
het vierstemmige koor te komen 
versterken. 
Alle stemsoorten zijn welkom, 
maar bij de tenoren en bassen 
wordt vooral versterking ge-
zocht. Ervaring is niet vereist, al-

Koor zoekt lage stemmen
leen een leeftijd van 55-plus en 
plezier in zingen. Belangstellen-
den kunnen vrijblijvend meezin-
gen op maandag van 13.30 tot 
15.30 uur in De Kern. Informa-
tie op www.seniorenkoorcastri-
cum.jimdo.com of via tel.: 0251-
653616.

Liveoptredens in Bakkerij

Castricum - Op zaterdag 11 ja- nuari begint De Bakkerij het 

weekend met hardrock en sto-
nerrock van Wolfhunters. Daar-
na Post. Post is beïnvloed door 
de jaren ’70 met rockbands zoals 
Black Sabbath en Deep Purple.
De zaal is om 21.00 uur open en 
de entree is gratis. Een vrijwilli-
ge bijdrage gaat naar de bands. 

Op zondag  12 januari begint De 
Bakkerij ‘s middags om 14.00 uur 
met een Open Podium. Deelna-
me is gratis en aanmelding voor-
af niet nodig. Om 20.00 uur  een 
optreden van High in Blue To-
morrows, een akoestische cover-
band. De entree op deze avond 
is drie euro. Het adres is Dorps-
straat 30. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur   
vrijdag & zaterdag 21.15 uur   

zondag 19.30 uur   
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur   

The Wolf of Wallstreet
vrijdag 13.30 uur   

zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur     
Mandela: Long walk to freedom

donderdag, vrijdag & zaterdag 13.30 uur   
woensdag 13.30 uur   

Captain Phillips
donderdag 13.30 uur   vrijdag 19.00 uur   

Het Diner
zaterdag 16.00 uur   woensdag 16.00 uur   

La Grande Bellezza
vrijdag & zaterdag 21.15 uur  

zondag 16.00 uur    
The Hobbit 2 - 3D

donderdag 20.00 uur   
vrijdag 16.15 & 19.00 uur   

zaterdag 19.00 uur   
zondag 19.30 uur   dinsdag 21.15 uur   

woensdag 20.00 uur   
Soof

vrijdag 16.15 uur   
zaterdag 16.15 & 19.00 uur   

zondag 13.45 uur  
woensdag 16.00 uur  
Frozen (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur  

zondag 11.00 & 13.45 uur  
woensdag 13.30 uur   

Mees Kees op kamp

Programma 9 jan t/m 15 jan 2014

The Wolf of Wall Street
Oscarwinnaar Martin Scorse-
se verfilmde met Leonardo Di-
Caprio in de hoofdrol de bizar-
re bestseller van voormalig mul-
timiljonair Jordan Belfort. Een 
verbijsterend verhaal over de-
cadentie, hebzucht, totale gek-
te en hoe een steenrijke twinti-
ger jarenlang ‘king of the world’ 
kon zijn. In 1987 geïntroduceerd 
in de wereld van het snelle geld 

door de gehaaide beurshande-
laar Mark Hanna, start Belfort op 
zijn 26e zijn eigen firma Stratton 
Oakmont. Al snel verdient hij bij-
na een miljoen dollar per week. 
Zijn tomeloze ambitie leidt tot 
een gestoord leven vol bedrog, 
doorgesnoven prostituees, over-
dadige diners, uitzinnige fees-
ten, peperdure bolides en ber-
gen coke. 

Het Amerikaanse vrachtschip 
MV Maersk Alabama werd in 
2009 vlak voor de Somalische 
kust overvallen door een kleine 
boot met piraten die uit het niets 
opdook. 
De bemanning kon de aanval 
niet afweren, maar de kapitein 
zette alles op alles om zijn be-

Captain Phillips manningsleden te beschermen. 
De focus van de film ligt op het 
samenspel tussen Captain Phil-
lips en Muse, de piraat die de rol 
van kapitein overneemt wanneer 
hij het schip kaapt. Wanneer 
de situatie steeds verder uit de 
hand loopt en het schip steeds 
dichter bij de kust komt, zien de 
mannen in dat deze krachtme-
ting voor beide partijen grote ge-
volgen zal hebben.







Cabaret op zondagmiddag
Theatraal eerbetoon 
aan Frans Halsema
Uitgeest - Heerlijk genieten 
van de indrukwekkende caba-
retvoorstelling ‘Beste mijnheer 
Halsema’ en toch voor het don-
ker weer thuis! Dat kan op zon-
dag 12 januari bij De Zwaan Cul-
tureel in het Dorpshuis in Uit-
geest. De voorstelling begint om 
14.30 uur.
De voorstelling “Beste meneer 
Halsema” van Marijn Brouwers 
is een theatraal eerbetoon aan 
het leven en werk van de in 1984 
overleden cabaretier, liedvertol-
ker, musicalacteur, TV- en radio-
persoonlijkheid Frans Halsema.
Marijn Brouwer is een veelzijdig 
artiest. Hij speelt in de musicals 
Foxtrot, Boyband, Cats,  Gebroe-
ders Leeuwenhart en route 66. 
Daarnaast is hij understudy van 
Danny de Munk in Ciske de Rat. 
Vanaf maart 2014 kruipt hij ook 
in de huid van Charles Aznavour 
tijdens zijn voorstelling Bon An-
niversaire.
De toegangsprijs is 12,50, Vrien-
den van de Zwaan Cultureel 

krijgen 2,50 korting. Kaartver-
koop via boekhandel Schuyt of 
aan de zaal (mits nog beschik-
baar), of via online reservering. 
Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel (www.vrien-
denvandezwaancultureel.nl).

Man door politie met getrokken 
wapens uit woning gehaald

Uitgeest - De politie heeft zater-
dagmiddag een man uit een wo-
ning gehaald aan De Krijgsman 
in Uitgeest. Ter plaatse was een 
conflict gaande in een relatione-
le sfeer. De politie heeft de man 

aangehouden en overgebracht 
naar het politiebureau. De politie 
heeft de man uit voorzorg aan-
gehouden met kogelvrije vesten 
aan en getrokken wapens.
Volgens de voorlichter van de 

politie was de man niet in het 
bezit van een wapen, maar be-
trof dit een standaardprocedure 
om voor iedereen de veiligheid 
te kunnen garanderen. (bron: 
112-uitgeest.nl)

VOORDEEL

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426
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EEN GEZOND BEGIN VAN 2014 !!
Weekaanbieding (do. t/m wo.):

HOLLANDSCH GROF
donker brood rijk aan voedingsvezels
  

per stuk van  2,90 nu  2,25!!
* Wij wensen u een heerlijk en gezond 2014 !! *

NIEUW!!

EEN GEZOND BEGIN VAN 2014 !! 
NIEUW!!Weekaanbieding (do. t/m wo): 

HOLLANDSCH GROF    
donker brood rijk aan voedingsvezels

per stuk van € 2,90 nu € 2,25 !!
* Wij wensen u een heerlijk en gezond 2014 !! *

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514
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KOOP
Kortingen oplopend tot

70%
www.wereldwinkelheemskerk.nl

Deur open 21.00 uur | Reserveren (via nozemennon.nl) € 12,- | Deurverkoop € 17,-

A. Verherentstraat 1 • 1961 GD Heemskerk • www.nozemennon.nl

Aglow

Zaterdag 11 januari * 21.00 uur

a t
rib

ute 
to T

he Cats with:

Kijk voor het volledige 

programma op:

www.nozemennon.nl

Deur open 21.00 uur | Reserveren (via nozemennon.nl) Deur open 21.00 uur | Reserveren (via nozemennon.nl) Deur open 21.00 uur | Reserveren (via nozemennon.nl) Deur open 21.00 uur | Reserveren (via nozemennon.nl) Deur open 21.00 uur | Reserveren (via nozemennon.nl) Deur open 21.00 uur | Reserveren (via nozemennon.nl) Deur open 21.00 uur | Reserveren (via nozemennon.nl) Deur open 21.00 uur | Reserveren (via nozemennon.nl) Deur open 21.00 uur | Reserveren (via nozemennon.nl) Deur open 21.00 uur | Reserveren (via nozemennon.nl) Deur open 21.00 uur | Reserveren (via nozemennon.nl) € € 12,- | Deurverkoop 12,- | Deurverkoop 12,- | Deurverkoop 12,- | Deurverkoop 12,- | Deurverkoop 12,- | Deurverkoop € € 
Doen The CaTs herleven!

volg ons 
ooK op 

FaCebooK!

8 januari 2014 7



8 januari 20148

Het erf van De Oude Knegt in Akersloot is zo verzakt dat rolstoelgebruikers niet meer zonder hulp de molen 
in kunnen. Op de foto Jeep ter Heide uit Castricum die aanschouwelijk maakt hoe hoog de drempel er nu 
is. Hij wordt naar binnen geholpen door bedrijfsleider Theo Visser en voorzitter van de molenstichting John 
Wissenburg. Mevrouw Carola Ticheler-Snabel van Nationale Nederland (op de achtergrond) die de cheque 
kwam overhandigen, ziet dat het geld goed wordt besteed.

Van Nationale-Nederlanden

Donatie voor korenmolen 
De Oude Knegt
Akersloot - Nationale-Neder-
landen heeft op eind december 
een donatie van 2500 euro over-
handigd aan Theo Visser van de 
korenmolen De Oude Knegt in 
Akersloot. De molen is de der-
de winnaar van de actie ‘Alles 
en iedereen verdient een mooie 
oude dag’ van Nationale-Neder-
landen. Met de gift kan de Ou-
de Knegt het verzakte molenerf 
ophogen en opnieuw bestraten. 
Door het verzakken van het mo-
lenerf is de molen niet goed 
toegankelijk meer voor bezoe-
kers met een fysieke beperking. 
Mensen met een rollator of rol-
stoel moeten worden geholpen 
om binnen te kunnen komen. 
De gift van Nationale Nederlan-

den komt goed uit. Geld voor het 
noodzakelijke werk was niet on-
middellijk voorhanden. De Ou-
de Knegt kende al een financi-
ele tegenvaller door verrotte pa-
len in het veiligheidshek rond de 
molen, die moeten worden ver-
vangen.

De Oude Knegt is elke zaterdag 
open voor het publiek. Bij vol-
doende wind wordt er meel ge-
malen. De molen en het huis-
je zijn een trefpunt voor talrijke 
gepensioneerden uit het dorp, 
die er graag komen aanwaaien 
voor een kop koffie en een ge-
zellig praatje. Als zodanig vervult 
de molen een belangrijke sociale 
functie. Op woensdag (Pannen-

koeken eten met de molenaar) 
worden er kinderfeestjes gehou-
den. De molen is daardoor voor 
jong en oud een plaats waar ie-
dereen veel plezier aan beleeft.

Nationale-Nederlanden is begin 
dit jaar gestart met een landelij-
ke zoektocht naar oude objec-
ten (van dieren, een monumen-
tale boom tot de geliefde bank in 
het park) die met hun jarenlan-
ge aanwezigheid vaak onlosma-
kelijk verbonden zijn met de uit-
straling en sfeer van hun omge-
ving. Nationale-Nederlanden wil 
deze monumenten en lokale ini-
tiatieven de aandacht en erken-
ning geven die ze verdienen en 
er voor zorgen dat ze nog jaren 
meekunnen. Deze actie is be-
doeld om de boodschap van een 
mooie oude dagvoorziening op 
de agenda te zetten. Maar het 
gaat om meer dan alleen objec-
ten, het gaat ook om mensen: 
Het is belangrijk om nu al aan la-
ter te denken. 

Jonge professionals 
door Rotary uitgedaagd
IJmond - Samen met onderne-
mingen uit de IJmond organise-
ren Rotaryclubs uit de IJmondre-
gio op 7 en 8 maart een manage-
mentspel voor jonge professio-
nals. Het doel hiervan is om deze 
talenten een kans te geven zich 
te bewijzen in een fictief scena-
rio met acteurs dat zich afspeelt 
op Landgoed Waterland in Vel-
sen Zuid. 
De inschrijving voor deelname is 
open.
 
Als onderwerp van het manage-
mentspel is gekozen voor de 
bouw van een gigantisch wind-
molenpark voor de kust van 
IJmuiden. Dit windmolenpark 
wordt daadwerkelijk gebouwd. 
Bedrijven die betrokken zijn bij 
dit miljardenproject hebben zich 
verenigd in de AYOP (Amster-
dam IJmuiden Offshore Port). 

Ron Davio, voorzitter van de AY-
OP, is erg enthousiast over dit 
evenement: “Deelnemers spe-
len gedurende twee dagen voor-
zitter van de AYOP. Twee dagen 
lang zullen ze in teams onder-
gedompeld worden in een case 
waar de hele regio groot belang 
bij heeft. De vraag is hoe we 
maximaal kunnen profiteren in 
termen van werkgelegenheid en 
bedrijvigheid. En natuurlijk wordt 
er genetwerkt”
 
Het evenement wordt georga-
niseerd door een zestal Rotary-
clubs uit de regio IJmond. Het is 
een onderdeel van de wereldwijd 
georganiseerde Rotary Youth 
Leadership Awards (RYLA). El-

ke Rotaryregio kan hier op zijn 
eigen wijze invulling aan geven. 

Een belangrijk onderdeel van het 
spel is de ethiek. Van deelne-
mers wordt verwacht dat ze niet 
alleen zakelijk goede besluiten 
nemen maar ook dat ze moreel 
leiderschap tonen. 
Volgens Peter van den Boogaard, 
voorzitter van de RYLA, doet Ro-
tary met dit project haar naam 
als “serviceclub” eer aan. “We 
organiseren dit evenement voor 
de hele regio. In de eerste plaats 
om jonge professionals hier een 
kans te geven zich te profileren 
en te ontwikkelen. Maar het zou 
ook mooi zijn als wij regionale 
ondernemers kunnen helpen om 
samen te werken. En zo maxi-
maal te profiteren van de bouw 
van dit windmolenpark.”.
 
Dit managementspel gaat 
plaatsvinden vrijdag 7 en zater-
dag 8 maart op Landgoed Wa-
terland in Velsen Zuid. Op de 
vrijdag is er een seminar over 
windenergie. 
De kosten voor deelname bedra-
gen 349 euro. Maar er is door de 
Rotaryclubs uit de regio geld be-
schikbaar voor sponsoring van 
deelnemers. Deelnemers zullen 
gedurende het evenement in-
tensief gecoacht worden en van 
feedback worden voorzien door 
Rotarians. En elke deelnemer 
krijgt een certificaat van deel-
name. 
Meer informatie over dit evene-
ment en deelname is te vinden 
op www.rotary.nl/d1580/activi-
teiten/ryla.

Najaarskampioen!
Uitgeest - De meiden van FC Uitgeest D1 hadden in de kerst-
vakantie alle reden om een gezellig feestje te vieren. Ze wa-
ren najaarskampioen geworden met maarliefst 98 doelpunten 
voor! De kampioenen moesten ‘s ochtends zaalvoetballen in De 
Zien en gingen daarna bowlen en lekker eten bij Steakhouse Bij 
de Buurvrouw, waar ze allemaal een fraaie beker in ontvangst 
mochten nemen.

Maand van de Spiritualiteit in de bieb
IJmond-Noord - Van vrijdag 
10 januari tot en met zondag 
9 februari staat in Bibliotheek 
IJmond Noord de Maand van de 
Spiritualiteit centraal. 

Veel mensen hebben behoef-
te aan inspiratie en zingeving. 
Het lijkt erop dat er ondanks alle 
welvaart ook iets verloren is ge-
gaan. Daarom zoeken mensen 
naar een beter evenwicht tussen 
materiële welvaart en geestelijk 
en lichamelijk welzijn. 

De Maand van de Spiritualiteit 
wil aansluiten bij deze groeiende 
behoefte aan zingeving en inspi-
ratie die we in onze samenleving 

op dit moment zien. Het thema 
van deze maand is Lichter leven. 

In het kader van de Maand van 
de Spiritualiteit organiseert de 
bibliotheek twee activiteiten:

- Lezing Sensitief talentvol le-
ven op 15 januari en aansluitend 
hierop op 22 januari een apar-
te avond om een gevoelsbord te 
maken. Beide avonden vinden 
plaats in Vestiging Heemskerk 
vanaf 19.30 uur.

- Workshop Mindfulness op 28 
januari. Deze workshop wordt 
gegeven door Context en vindt 
plaats in Vestiging Uitgeest.

Meer informatie is te vinden op 
www.bibliotheekijmondnoord.nl. 
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Goed bezochte 
Nieuwjaarsreceptie

Uitgeest - Maandagavond hield het gemeentebestuur haar traditionele nieuwjaarsreceptie in de 
hal van het gemeentehuis. Het volledige college was aanwezig en veel burgers maakten van de ge-
legenheid gebruik de burgemeester en wethouders de hand te schudden en met elkaar te praten 
over de toekomst van hun dorp, een onderwerp dat de gemoederen juist nu erg bezighoudt. Car-
toon Music zorgde zoals gebruikelijk voor mooie achtergrondmuziek.

wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

Boekje over geestelijk 
welzijn van de IJmond
IJmond - Vandaag, woensdag 
8 januari, werd om 11.30 uur 
het eerste boekje overhandigd 
aan burgemeester Mieke Baltus 
in het gemeentehuis in Heems-
kerk over “Het geestelijk welzijn, 
een verwaarloosd element in de 
Wmo” door deken pastoor Ton 
Cassee en dominee Marco Vis-
ser. Het boekje is tot stand ge-
komen op een thema-avond van 
het Regionaal Diaconaal Cen-
trum IJmond-Noord voor ge-
meenteraadsleden en leden van 
Wmo-raden van de vijf IJmond-
gemeenten. Op deze avond wa-
ren vier inleiders aanwezig, na-
melijk prof.dr. Herman Noorde-
graaf over het geestelijk welzijn 
en de rol van kerken, dr. Saskia 
Mérele van de GGD Kennemer-
land die een overzicht gaf van 
de Gezondheidsmonitor 2012, 
waarin het geestelijk welzijn 
en eenzaamheid centraal ston-
den. Als derde inleiding vertel-
de drs. A.C. Winkelaar van het 
RDC over de ontwikkeling van 

moderne diaconie en hoe ker-
ken in de IJmond betrokken die-
nen te worden bij de implemen-
tatie van de Wmo. Tenslotte zet-
te drs. Roos van Rijen, geeste-
lijk verzorgers in de regio, uiteen 
hoe geestelijke verzorging in de 
buurt eruit dient te zien.. 
Na de inleidingen is onder lei-
ding van wethouder Cor Hien-
kens, tevens voorzitter Wmo-
raad in Beverwijk, een discus-
sie gevoerd over de vier inleidin-
gen, maar ook over implementa-
tie van de Wmo in de betreffen-
de IJmond-gemeentes. De con-
clusie werd getrokken dat het 
geestelijk welzijn een steeds be-
langrijker onderwerp in de sa-
menleving wordt. Het is niet al-
leen het domein van gezin, fami-
lie of kerk, maar zal een belang-
rijk onderdeel van de AWBZ en 
Wmo moeten zijn. Door de gro-
te expertise van de kerken op dit 
gebied zullen zij hierbij niet mo-
gen ontbreken.
Meer informatie: www.rdcijn.nl.

Op de foto van links naar rechts de heren H. Erol (wethouder Beverwijk), L.J. Mulder (wethouder Haarlem), 
W.E. Westerman (wethouder Velsen), T.P.J. Talsma (gedeputeerde Provincie Noord-Holland), P.K. Linnartz 
(gemeente Uitgeest), J.W. Boer (raadslid Heemskerk) en L.A. Pannekeet (Milieudienst IJmond). Niet op 
de foto: mevr. R.A. van ‘t Veer (wethouder Heemskerk), R. van den Brink (raadslid Velsen), G.J.W. van der 
Hulst (raadslid Velsen) en P.W.G.F ten Westeneind (raadslid Beverwijk)

Milieudienst IJmond voert 
milieutaken provincie uit
Uitgeest - Op 1 januari zijn ge-
meente Haarlem en provin-
cie Noord-Holland toegetreden 
tot Milieudienst IJmond. Sinds 
dit moment voert Milieudienst 
IJmond milieutaken uit voor de 
provincie Noord-Holland. Eerder 
al, sinds februari 2013, voerde de 
milieudienst deze taken uit voor 
de gemeente Haarlem. Het gaat 
om taken op het terrein van mi-
lieuvergunningverlening, milieu-
toezicht en –handhaving bij be-
drijven. Op 18 december is deze 
samenwerking bekrachtigd tij-
dens de toetredingsvergadering 
van Milieudienst IJmond.
 
In 2009 werd vanuit het Rijk op-
dracht gegeven om aan de slag 
te gaan met de vorming van re-
gionale uitvoeringsdiensten. Mi-
lieudienst IJmond voert als regi-
onale uitvoeringsdienst nu mi-
lieutaken uit voor zeventien ge-

meenten in Noord-Holland, als-
ook voor de provincie. Doordat 
gemeenten, milieudiensten en 
provincies hun krachten bun-
delen en hun milieutaken on-
derbrengen in een omgevings-
dienst, verbetert de milieuveilig-
heid en de kwaliteit van de ver-
gunningverlening, het toezicht 
en de handhaving.
 
Voor Gedeputeerde Talsma van 
Provincie Noord-Holland geldt 
de formele toetreding tot de ge-
meenschappelijke regeling van 
Milieudienst IJmond als belang-
rijk moment in de totstandko-
ming van de Noord-Hollandse 
omgevingsdiensten. Talsma: “In-
middels zijn in Noord-Holland - 
onder regie van de provincie - 
in totaal vier omgevingsdiensten 
ontstaan. 
Daarnaast is er ook een lands-
delige BRZO-RUD voor alle 

complexe BRZO/IPPC4 bedrij-
ven in de provincies Utrecht, Fle-
voland en Noord-Holland. Bij al 
de Noord-Hollandse omgevings-
diensten is de provincie nu part-
ner en kunnen wij met het volste 
vertrouwen onze taken en me-
dewerkers overdragen.”
 
Ook voor de voorzitter van het 
dagelijks en algemeen bestuur 
van Milieudienst IJmond, Haydar 
Erol, geldt de toetreding als 
meerwaarde. “Met de toetreding 
van Provincie Noord-Holland 
en gemeente Haarlem groeit 
de slagvaardigheid van onze 
IJmondregio. Regionale samen-
werking blijft daarin de sleutel.”
 
Tweede ‘nieuwkomer’ wethou-
der Mulder, gemeente Haarlem: 
“Via de samenwerking met de 
IJmondgemeenten en provincie 
voldoen we aan de landelijke eis 
om een deel van deze taken op 
regionaal niveau uit te voeren. 
Maar net zo belangrijk is het dat 
we nu, door specialistische ken-
nis te bundelen, gezamenlijk on-
ze dienstverlening verbeteren.”

Aty Leegwater te gast 
bij Vrouwen van Nu

Uitgeest - Aty Leegwater komt 
donderdag 16 januari een lezing 
verzorgen bij Vrouwen van Nu.
Zij zal vertellen over haar doch-
ter Elsbeth. Elsbeth was een lief 
en makkelijk kind. Totdat zij op 
16-jarige leeftijd een moeilijke 
puber werd. Vaak kwam zij laat 
of helemaal niet thuis. Zij raakte 
verslaafd en kwam in grote pro-
blemen.
Zij raakte zwanger en HIV-be-

smet. Een zeer moeilijke tijd voor 
Aty, haar man en haar dochters.
Aty heeft zich ingezet voor aids 
in Zuid-Afrika. Ook daar zal zij 
over vertellen.
De avond begint om 20.00 uur in 
Dorpshuis De Zwaan. Niet-leden 
zijn van harte welkom. Zij beta-
len 5 euro inclusief koffie of thee.
Voor meer informatie kunt u kij-
ken op de site: Vrouwenvannu.
nl/afd.Uitgeest.
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‘Beste mijnheer Halsema’ 
bij De Zwaan Cultureel
Uitgeest - ‘Beste mijnheer Hal-
sema’, zo begint Marijn Brou-
wers de brieven die hij schrijft 
aan Frans Halsema die 30 jaar 
geleden tegenover hem woon-
de en die hij zeer bewondert. Hij 
schrijft hem brieven wetende dat 
die ze nooit meer zal lezen.
De voorstelling “Beste meneer 
Halsema” van Marijn Brouwers, 
zondag 12 januari te zien in De 
Zwaan, is een theatraal eerbe-
toon aan het leven en werk van 
de in 1984 overleden cabaretier, 
liedvertolker, musicalacteur, TV- 
en radio-persoonlijkheid Frans 

Halsema.
Met prachtige en tijdloze liedjes, 
zoals “Voor haar” en “Zondag-
middag Buitenveldert” gaf Frans 
Halsema stem aan de broosheid 
en bravoure waarmee hij in het 
leven stond. 
Al zijn z’n liedjes meer dan 30 
jaar oud, ze passen perfect in 
deze tijd en verdienen het om 
weer gezongen te worden. 
Door pers en publiek is de voor-
stelling lovend ontvangen. Mooie 
reacties als ‘Een prachtig muzi-
kaal eerbetoon. Marijn Brouwers 
kan niet genoeg geprezen wor-

den’ en ‘Grote verdienste is dat 
Marijn Brouwers het prachtige 
repertoire van Halsema tot leven 
heeft gewekt’ zijn uitnodigend 
en maken nieuwsgierig naar de 
voorstelling.
Marijn Brouwer heeft een veel-
zijdige theatercarrière. Hij speelt 
in de musicals Foxtrot en Boy-
band en staat driemaal op the-
aterfestival de Parade. Met de 
muziektheatergroep Five Ea-
sy Pieces opent hij in 2004 het 
culturele seizoen tijdens de Am-
sterdamse Uitmarkt en tourt hij 3 
seizoenen door het land. 
De afgelopen theaterseizoenen 
is Marijn te zien in de musical 
Cats en als understudy van Dan-
ny de Munk in Ciske de Rat. Hij 
speelt in de musicals Gebroe-
ders Leeuwenhart en Route 66. 
Ook is hij een van de finalisten in 
het AVRO-programma Op Zoek 
naar Zorro.
Deze veelzijdige theaterartiest is 
met zijn voorstelling ‘Beste mijn-
heer Halsema’ op zondag 12 ja-
nuari om 14.30 uur te zien bij De 
Zwaan Cultureel in Dorpshuis de 
Zwaan in Uitgeest.
De toegangsprijs is 12,50, Vrien-
den van de Zwaan Cultureel krij-
gen 2,50 korting.
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits nog 
beschikbaar), of via online reser-
vering. Voor meer informatie en 
andere voorstellingen zie www.
vriendenvandezwaancultureel.nl.

Coördinator Humanitas 
neemt afscheid

IJmond - Vorige week nam Ag-
nes Cox afscheid van Humani-
tas IJmond. Gedurende acht jaar 
was zij als coördinator Vriend-
schappelijk Huisbezoek verant-
woordelijk voor werving, mat-
ching en coaching van vrijwillige 
bezoekers aan ouderen in Bever-
wijk, Velsen Noord, Heemskerk 
en Uitgeest. .Het was een leuke 
middag waarbij alle vrijwilligers 
van de groep aanwezig waren.
Voor de  bezoekgroepen, waar-
aan veel behoefte is, heeft Hu-
manitas IJmond een tweetal en-
thousiaste nieuwe coördinato-
ren, Astrid van der Sluis en Syl-

via van ’t Land. Sinds een jaar 
heeft Humanitas IJmond kan-
toorruimte in het kantoor van 
MEE Heemskerk, waardoor de-
ze afdeling een stuk efficiënter 
kan werken.
In de voorbereiding heeft Hu-
manitas ook bezoekgroepen aan 
gezinnen met een kleine hulp-
vraag, deze heten Homestart en 
Doorstart.

Wilt u ook vrijwilliger worden in 
het nieuwe jaar of wilt u graag 
bezoek? Meld u dan aan bij As-
trid van de Sluis, tel 06-35113435 
of via IJmond@Humanitas.nl.

Dorpshuis De Zwaan 
verwent vrijwilligers
Uitgeest - Dankzij de Uitgees-
ter middenstand ontvingen de 
vrijwilligers van Dorpshuis De 
Zwaan dit jaar een heus kerst-
pakket. Kaashandel De Raat, 
Bakkerij Putter, Groentehandel 
Dekker, Marskramer/Siro en de 
Uitgeester Brouwerij droegen al-

len een attentie bij voor de twin-
tig vrijwilligers van het dorps-
huis. Het dorpshuis wil hiermee 
haar dankbaarheid uitspreken 
voor alle inzet die de vrijwilligers 
leveren. Ook vrijwilliger wor-
den? Mail dan naar beheerder-
dezwaan@gmail.com.

Op dinsdag in Uitgeest

Rabobank start met 
seniorenadviseur

Uitgeest - Vanaf 7 januari 
brengt een seniorenadviseur van 
Rabobank IJmond Noord weke-
lijks een bezoek aan Uitgeest. Zij 
gaat oudere Rabobank-klanten 
in Uitgeest helpen, die vanwe-
ge hoge leeftijd of beperkte mo-
biliteit geen bezoek aan de kan-
toren in  Heemskerk en Bever-
wijk kunnen brengen. Oudere 
klanten kunnen bij haar terecht 

met vragen of voor het regelen 
van eenvoudige bankzaken. Het 
is niet mogelijk om contant geld 
op te nemen of te storten. 

De seniorenadviseur is elke 
dinsdag van 14.00 - 16.30 uur te 
vinden in de activiteitenruimte 
van woonzorgcentrum Geester-
heem aan de Dr. Brugmanstraat 
15 in Uitgeest.

Meeslepende thriller 
Kapringen in De Zwaan
Uitgeest - De thriller Kaprin-
gen is vrijdag 10 januari te zien 
in Filmhuis de Zwaan.

Morten, gespeeld door Pilou As-
beak (bekend door de zijn rol als 
spindoctor Kaspar Juul in de be-
kroonde tv-serie Borgen) werkt 
als chef-kok op een groot con-
tainerschip. Hij verheugt zich er 
op om na de reis zijn vrouw en 
dochtertje weer in de armen te 
sluiten. 
Maar dan wordt het schip op 
de Atlantische oceaan gekaapt 
door een stel Somalische pira-
ten. De rederij doet alles om de 
gijzelaars vrij te krijgen en op het 
schip zelf moet de bemanning 
een heftige strijd voeren om te 
overleven. 

Deze film werd geregisseerd en 
geschreven door Tobias Lind-
holm één van de scenaristen 
van de succesvolle serie Borgen. 
Kapringen is een prachtig mee-
slepend drama en een bloedstol-
lende thriller in één.

Kapringen is te zien op vrijdag 10 
januari in Filmhuis de Zwaan in 
Uitgeest. 
De zaal is open vanaf kwart voor 
acht en de film begint om 20.15 
uur. Toegang: 5 euro inclusief 
een kopje koffie voorafgaand 
aan de film. “Vrienden” betalen 
4 euro. 
Kaarten in de voorverkoop zijn 
verkrijgbaar bij boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139 in Uit-
geest.

DekaMarkt, 
bedankt!

Uitgeest - Dinsdagavond 17 
december deelde DekaMarkt 
aan 60 organisaties geldbedra-
gen uit, te weten 1000, 750 en 
500 euro. Klanten konden gedu-
rende drie weken munten stop-
pen in de ‘wensputten’ en be-
paalden zo welke organisatie 
een steuntje in de rug kreeg.
In Uitgeest gingen de mees-
te stemmen naar turnvereni-
ging Unitas, die 1000 euro in 
ontvangst mocht nemen. Voor 
Stichting Woongroep Uitgeest 
werd 750 euro gewonnen en 
Herman van Sambeek, voorzit-
ter van de de beheerscommis-
sie van parochiehuis De Klop, 
mocht 500 euro in ontvangst 
nemen. Dit mooie bedrag is een 
leuk startkapitaal voor het op-
knappen van het interieur van 
het parochiehuis ‘De Klop’: de 
wanden, plafond en deuren krij-
gen een nieuwe, frisse kleur. 
Ook de gordijnen worden ver-
nieuwd.
Het parochiehuis wordt voor ve-
le doeleinden gebruikt, door 
koorzangers, maar ook voor 
koffiedrinken voor nabestaan-
den. Daarom is een dankjewel 
aan de DekaMarkt zeker op zijn 
plaats.

M. Rodenburg
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Brush! viert feest, 10 jaar Brush!
Uitgeest - Onderneemster 
Susan Duijn-van der Meer heeft 
haar droom verwezenlijkt. Haar 
wens was tien jaar geleden om 
een mooi beautyconcept te ont-
wikkelen waar klanten op allerlei 
manieren aan hun schoonheid 
kunnen werken. Dat is gelukt. 
Susan biedt in haar schoon-
heidssalon ‘Sparkling Looking 
Good’ behandelingen en pro-
ducten aan. En ze heeft een 
webshop waar producten en ca-
deautjes van Sparkling Looking 
Good worden verkocht. 

Op maandag 13 januari van 
13.00 tot 21.00 uur wordt een 
‘Sparkling Looking Good par-
ty gegeven om tien jaar Brush! 
te vieren. Iedereen is welkom. 
Susan vertelt: ,,Uniek is dat de 

klant zelf een behandeling kan 
samenstellen die bij haar wen-
sen en budget past. Maar ook 
voor een beautyconsult zonder 
behandeling kan men bij Brush! 
terecht.” 
Bij de nieuwe Brush! hoort een 
frisse, nieuwe uitstraling en 
een nieuwe naam: Brushbeauty 
Sparkling Looking Good shop & 
salon. Op www.brushbeautysa-
lon.nl is het mogelijk online een 
afspraak te maken en het is mo-
gelijk via een blog op de hoogte 
te blijven van de nieuwste beau-
tytrends. De succesvolle web-
shop ondergaat bovendien een 
metamorfose. Susan Duijn is te 
bereiken via tel.: 0650984237 
of info@brushbeauty.nl. Brush-
beauty is te vinden op de Molen-
weg 4 in Uitgeest.

Castricum - De afgelopen weken zijn er duizenden kassabon-
nen ingeleverd in winkelcentrum Geesterduin om óf het aankoop-
bedrag terug te ontvangen óf uiteindelijk met de hoofdprijs van 
250,00 euro naar huis te gaan. Mevrouw N. Evertze ontving sa-
men met haar dochter uit handen van de organisatie bij Trendle-
der de hoofdprijs! 

Winnaar van Eindejaarsactie 
Winkelcentrum Geesterduin

Komt droom ook uit?
Castricum - Hoe gaat het met 
de tien vrienden, waaronder 
Castricummer Maarten Kok, die 
onder het motto ‘From apple to 
Big Apple’ in New York willen 
belanden dankzij een ruilactie? 

Door één appel te ruilen, wil het 
team uiteindelijk tien tickets be-
machtigen richting ‘The City Of 
Dreams’. Maarten: ,,We zijn nu 
vijf weken bezig en in deze tijd 
is er al aardig wat geruild. Op het 

moment hebben we acht rijles-
sen en een praktijkexamen bij 
Rijschool v. d. Hoven ter waarde 
van 558 euro weten te bemach-
tigen. In ruil daarvoor kreeg de 
rijschool twee business class 
tickets ter waarde van 400 eu-
ro voor de wedstrijd PSV tegen 
ADO Den Haag. Eerder ruilden 
we onder andere al een tv, een 
schuurmachine, een gloednieu-
we professionele föhn, Shure 
Earphones, en vier tickets voor 
het Valhalla festival.” De achter-
liggende gedachte van deze ac-
tie is dat de vrienden willen la-
ten zien dat als je een doel voor 
ogen hebt en er voor gaat, alles 
mogelijk is. Volgens de groep ja-
gen te weinig mensen hun dro-
men na en door deze actie willen 
zij mensen inspireren. De voort-
gang van de groep is te volgen 
via hun website www.fromap-
pletobigapple.nl  en de bijbeho-
rende social media. Iedereen die 
zich geroepen voelt, kan via de 
verschillende kanalen laten we-
ten dat zij een ruilobject hebben 
voor de groep. De bezoeker kan 
hier ook zijn passie delen. 

Limmen - Oud-wethouder Pe-
ter Könst is op 30 december op 
67-jarige leeftijd overleden. Hij 
was al enige tijd ernstig ziek. 
Könst was tussen 2002 en 2006 
wethouder namens GroenLinks 
in het eerste college na de vor-
ming van de nieuwe gemeente 
in 2002. Daarna was hij raads-
lid voor GroenLinks. De gemeen-
te Castricum omschrijft hem als 
een onafhankelijk denker, klas-
siek bestuurder en een liefheb-
ber van de natuur. GroenLinks 
zegt hem zeer erkentelijk te zijn 
voor zijn inzet voor de gemeente.

Peter Könst 
overleden

Limmen – In Vredeburg wordt 
door de ouderenbonden, ge-
meente, MaatjeZ, Centrum voor 
Mantelzorg en Stichting Wel-
zijn Castricum een bijeenkomst 
gehouden op donderdag 16 ja-
nuari tussen 14.00 en 15.30 uur 
waarbij men geïnformeerd wordt 

over de veranderingen binnen 
de WMO. Daarnaast wordt in-
formatie gegeven over onder-
steuning die kan worden aange-
vraagd en voor welke hulp men 
zelf zorg moet dragen. Aanmel-
den kan via tel.: 0251-656562 of 
info@welzijncastricum.nl.

WMO en ouder worden

Een zorgbed huren of 
kopen bij Bedweters?

Regio - Door de nieuwe bezuini-
gingen is de vergoeding voor het 
huren van een zorgbed bij een 
zorginstelling in 2014 praktisch 
vervallen. Hierdoor is het voor de 
portemonnee veel interessanter 
geworden om het bed zelf aan te 
schaffen in plaats van te huren. 
Want binnen twee jaar heeft men 
de investering terugverdiend.
Een hoog/laag zorgbed is in eer-
ste plaats een goed en ergono-
misch verantwoord zorgbed; een 
garantie voor een goede nacht-
rust. Het biedt veel extra instel-
mogelijkheden waardoor men er 
gemakkelijker in- en uitstapt. Er 
kan gekozen worden voor een 
comfortabele zitstand en zorg-
verleners kunnen op een verant-
woorde werkhoogte werken.
Een goed zorgbed is voorzien 
van wielen met een rem. Het 
heeft een elektrisch verstel-
bare bodem met een rug- en 
knieknik. Bovendien is het bed 

voorzien van handmatig verstel-
bare zijden, die mede functio-
neren als uitvalbeveiliging. Het 
frame is goedgekeurd en het 
bed wordt geleverd inclusief pa-
pagaai waarmee men zich mak-
kelijk op kan trekken. Het zorg-
bed wordt geleverd inclusief een 
metalen elektrisch verstelbare 
bodem en het is elektrisch ver-
stelbaar in hoogte.
De Bedweters zijn al zeventien 
jaar gespecialiseerd in de bed-
den voor senioren zowel enkel 
als duo comfortledikanten. Hier 
kan men vertrouwen op een pas-
send en klantgericht advies. Een  
goede kwaliteit, onderhoud en 
service. Gratis bezorging en 
montage. De showroom in Alk-
maar is te vinden op de Von-
delstraat 53 en in Velsen Noord 
op de Wijkerstraatweg 267-273. 
Voor meer informatie biedt de 
website www.debedweters.nl 
uitkomst. 

Limmen - Zaterdagavond kreeg 
de politie de melding dat werd 
ingebroken bij een woning aan 
de Hogeweg. Er waren geen be-
woners thuis. De politie is samen 
met een politiehond het huis bin-
nengegaan en op zolder werden 

Inbrekers verstoppen zich 
twee mannen gevonden die zich 
hadden verstopt. Het tweetal is 
aangehouden en overgebracht 
naar het politiebureau waar ze 
zijn ingesloten. De mannen van 
26 en 27 jaar hebben geen vaste 
woon- of verblijfplaats.

Herhaling reanimatie
Castricum - Op donderdag 9 ja-
nuari opent Stichting Reanimatie 
in dorpshuis de Kern het nieuwe 
seizoen met een veelzijdige her-
halingsavond. 
De herhalingsavond is van 19.00 
tot 22.00 uur gratis te bezoeken 
door cursisten van de Stichting 
met een geldig diploma. Ook wie 
beschikt over een oud of verlo-
pen diploma of een diploma van 

een andere organisatie is wel-
kom. Om het nieuwe jaar goed 
uitgerust in te gaan, ontvangen 
alle cursisten met een geldig di-
ploma deze avond een handige 
reddingsdeken. Dat geldt ook 
voor degenen die zich op 9 ja-
nuari inschrijven voor een nieu-
we cursus. 
Meer informatie is te vinden op 
www.reanimatiecastricum.nl. 







Drie lokale kunstschilders 
exposeren in gemeentehuis

Uitgeest - Wethouder Piet Lin-
nartz opent woensdagavond 15 
januari om 20.00 uur een expo-
sitie in de hal van het Uitgeester 
gemeentehuis aan de Middel-
weg 28. Het werk van de drie lo-
kale kunstschilders Gré Beemer, 
Anneke Storms-Geldermans en 
Rob le Mair vormt een kleurig en 
gevarieerd tableau. De expositie 
is te bekijken tot en met 28 fe-
bruari tijdens de openingsuren 
van het gemeentehuis.

Gré Beemer begon zestien jaar 
geleden met haar schilderhob-
by. Voor haar betekent dat twee 
keer per maand met een leuk 
groepje aquarelleren onder lei-
ding van Joop de Beer. In haar 
eigen woorden: ‘Actief bezig zijn 
en toch iets leuks maken, geeft 
mij veel voldoening.’  

Anneke Storms-Geldermans 
(70) woont al 27 jaar met haar 
echtgenoot op het mooie As-
sum. Vanuit een gezellige tuin-
club begon zij tien jaar geleden 
met aquarelleren. Een vriendin 
inspireerde haar om vooral oog 
te hebben voor details en in el-
kaar overvloeiende kleuren. Nu 
alweer zes jaar krijgt ook zij met 
een gezellige groep les van Joop 
de Beer in cultureel centrum De 
Nieuwe Kuil.

Al van jongs af aan tekent Rob 
le Mair (71) met veel plezier. Pas 
na zijn pensionering maakte hij 
kennis met aquarelleren. Tijdens 

cursussen in De Nieuwe Kuil 
leerde hij vanaf 2005 met de ma-
terialen om te gaan. Rob le Mair: 
‘De wijze waarop verf met water 

zich op het papier gedraagt, is 
steeds weer wonderlijk en blijft 
voor mij een uitdaging en inspi-
ratie.’

‘Dans’, aquarel van Rob le Mair

 
Uitgeest - Op 11 januari orga-
niseert atelier Rob de Reus een 
lesavond met een schildervoor-
dracht. U bent van harte wel-
kom vanaf 19.00 te komen kijken 
in het atelier. Om 19.30 uur start 
Rob met een voordracht waarbij 
hij laat zien hoe je een schilderij 
opbouwt en uitwerkt. Van 22.00 
tot 23.00 uur wordt het glas ge-
heven op het nieuwe jaar.
Atelier Rob de Reus is een atelier 
(gevestigd in gemaal Meldijk) 
waar creativiteit, techniek en in-
spiratie van het kunstschilderen 
samen komen. Wekelijks wor-

den er teken- en schilderlessen 
gegeven. Dat varieert van stille-
vens, surrealisme en modelteke-
nen, technieklessen, workshops 
en kleurenleer. Wij zien het als 
ons doel om niet alleen zelf met 
schilderkunst bezig te zijn, maar 
ook om kennis, ervaring en ta-
lent te delen. Met jong & oud, 
startend of gevorderd.
Toegang is gratis maar er is een 
beperkt aantal plaatsen. Opge-
ven kan via info@robdereus.nl. 
Voor meer informatie over het 
atelier en lessen: www.robde-
reus.nl.

Ook dit jaar disco’s voor 
groep 7/8 in Zienhouse

Uitgeest - De Zienhouse zal 
ook in het nieuwe jaar weer de 
populaire disco’s voor de groe-
pen 7 en 8 van het basisonder-
wijs houden. De disco begint om 
19.30 en eindigt om 22.00 uur. 
De entree bedraagt 1 euro. Al-
le consumpties kosten 50 cent, 
eigen eten en drinken mag niet 

worden meegenomen. De disco 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door Stichting Welzijn Castricum 
en de gemeente Uitgeest. De 
disco-data voor dit jaar zijn: 17 
januari, 21 februari, 21 maart,  18 
april, 23 mei, 20 juni, 19 septem-
ber en 21 november. Meer infor-
matie: www.zienhouse.nl.

Uitgeest - Stormvogels is het 
nieuwe jaar gestart met winst
Het team moest zondag aantre-
den tegen het uit Zeist afkom-
stige De Tovers. Deze wedstrijd 
stond eigenlijk pas voor februa-
ri op het programma, maar bei-
de ploegen kwamen overseen 
de wedstrijd naar 5 januari te 
verplaatsen.  Stormvogels start-
te furieus en binnen 10 minuten 
stond er een 4-0 voorsprong op 
het scoreboard, door respectie-
velijk doelpunten van Sebasti-
aan van den Bosch, Jose Heijne, 
Danny Haye en Lisa Haye. De 

Tovers sputterden  even tegen 
door 2 tegendoelpunten te ma-
ken, maar weer was het Storm-
vogels die volop initiatief pakte 
en wederom  vier keer doeltref-
fend was.  De treffers kwamen 
op naam van Danny Haye, De-
mi Erkelens en twee maal Jord 
Betjes.  Stormvogels zette uit-
stekend spel neer, wist goed te 
combineren en wist de oppo-
nent bij vlagen volledig weg te 
spelen.  In de loop van de eer-
ste helft kregen De Tovers echter 
iets meer grip op  het spel van 
de Uitgeester formatie en  kon-

De spelers kijken toe of een doelpoging een treffer wordt

den ook zij ook meer in hun ei-
gen spel komen. Dit resulteerde 
in een tegendoelpunt, maar Lisa 
Hay wist haar ploeg een plezier 
te doen  door van afstand te sco-
ren, waardoor Stormvogels nog 
steeds riant leidde met 9-3. In de 
slotfase van de eerste helft was 
ook Jord Betjes nog een maal 
trefzeker voor de Uitgeesters, 
daar waar de Tovers de mand 
nog 3 maal wist te vinden.   Met 
een tussenstand van 10-6 ging 
Stormvogels  met een tevreden 
gevoel de rust in.

Wellicht werd de ploeg wat over-
moedig, maar de tweede helft 
gaf fors minder aanleiding tot 
tevredenheid.  Veel plaatsfou-
ten waren aanleiding tot on-
nodig vaak balverlies en haal-
de de structuur uit het spel.  Het 
spel werd slordig en onzorgvul-
dig. Hoewel er wel kansen wer-
den gecreeerd, konden deze niet 
worden benut door de UItgees-
ters De Tovers daarentegen put-
ten hoop uit deze terugval  van 
Stormvogels en wisten terug te 
komen tot 10-9, alvorens Demi 
Erkelens de eindstand in de slot-
fase van de tweede helft bepaal-
de op 11-9 door van afstand tref-
zeker te zijn.

     Korfbalflits
       Stormvogels
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28
1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 14 0251
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail:
gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

Openingstijden
Gemeentehuis 
maandag t/m donderdag van 
8.30 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 17.00 uur. Vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur.

- Afdeling Burgerzaken: 
Maandag  
t/m vrijdag 09.00-12.00 
uur en daarnaast ook op 
woensdagmiddag van 13.30 
tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 
20.00 uur.

- Afdeling Grondgebiedzaken: 
maandag t/m vrijdag

 09.00-12.00 uur.
- Afdeling Sociale Zaken: 

maandag t/m donderdag 
09.00-12.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 
13.00 tot 15.30 uur; vrijdag 
en zaterdag van 09.00 tot 
12.00 uur 

In dringende gevallen kan te-
lefonisch een regeling worden 
getroffen voor een afspraak 
buiten de openingstijden.

Verkiezing 
Gemeenteraad 2014
Kandidaatstelling
De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de 
leden van de raad van de gemeente Uitgeest maakt het volgen-
de bekend:
1.  Op maandag 3 februari 2014 zal de kandidaatstelling voor de 

verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Uitgeest 
plaatshebben.

2. Op die dag kunnen bij de afdeling publiekszaken aan het adres 
 Middelweg 28, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 
 09.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden 
 ingeleverd.
3.  De benodigde formulieren voor:
     - de lijsten van kandidaten (model H 1);
     - de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun 
      kandidaatstelling (model H 9);
     - de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de 
      politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
     - machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd 
       door samenvoeging van de aanduidingen van politieke 
          groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidaten-
          lijst (model H 3-2).
4. De verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst 
 (model H 4) tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de 
 leden van de raad van de gemeente een of meer zetels aan de 
 politieke groepering is/zijn toegekend.
 de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidaten-
 lijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn tot en met de 
 dag van de kandidaatstelling op het gemeentehuis kosteloos 
 voor de kiezers verkrijgbaar.
5. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehon-
 derdvijfentwintig euro worden betaald. Dit bedrag kan worden 
 betaald bij de publieksbalie van het gemeentehuis tot en met 20 
 januari 2014, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de le-
 den van de raad van de gemeente een of meer zetels aan de po-
 litieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffen-
de de inlevering van kandidatenlijsten worden op het gemeente-
huis verstrekt door Bureau verkiezingen, Middelweg 28.
Plaats:    Uitgeest
Datum:  maandag 6 januari 2014
De voorzitter voornoemd, 

Th. van Eijk

De voorzitter van het centraal 
stembureau voor de op woens-
dag 19 maart 2014 te houden 
verkiezing van de leden van de 
raad van de gemeente maakt, 
ingevolge artikel I 4 van de Kies-
wet bekend, dat dit bureau op 
vrijdag 7 februari 2014 om 4 
uur ‘s middags, in zittingsruim-
te centraal stembureau in een 
openbare zitting zal beslissen 
over:
• de geldigheid van de ingele-
 verde kandidatenlijsten;

• het handhaven van de daar-
 op voorkomende kandidaten;
• het handhaven van de daar-
 boven geplaatste aanduiding 
 van een politieke groepering;
• de nummering van de geldig 
 verklaarde lijsten en
• de geldigheid van de lijsten-
 combinaties.
Plaats: Uitgeest
Datum: maandag 6 januari 2014
De voorzitter voornoemd,

Th. van Eijk

Ophaaldata gft-afval
In week 3 van het nieuwe jaar 2014 wordt het gft-af-
val opgehaald: Oude Dorp en bedrijventerrein: maan-
dag 13 januari. De Koog: woensdag 15 januari.
De Kleis en Waldijk: donderdag 16 januari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 17 januari.

I n f o b u l l e t i nG  E M E E N T E  U I T G E E S T
8 januari 2014

In 2014 zijn er twee verkiezin-
gen: op 19 maart de leden van 
de gemeenteraad; op 22 mei de 
leden van het Europees Parle-
ment. Wij zijn op zoek naar en-
thousiaste leden voor stembu-
reaus. Als lid van een stembu-
reau werkt u in een ochtend-
ploeg van 07.30 uur tot 15.30 
uur of een middag/avondploeg 
van 15.30 tot 23.30 uur. U ont-
vangt  € 100,00 voor een dag-
deel. Indien u terugkomt van de 
ochtendploeg om (extra) in de 
avond te tellen of als u alleen 
wilt deelnemen aan het tellen 
ontvangt u € 30,00.
 
Wat zijn de voorwaarden?
• U bent 18 jaar of ouder.

• U hebt een goede beheersing 
 van de Nederlandse taal.
• U bent nauwkeurig en vrien-
 delijk.
• U volgt een (verplichte) digi-
 tale opleiding.

Hebt u interesse om zitting te 
nemen op één van de stem-
bureaus? U kunt zich dan aan-
melden vóór 15 januari 2014  
door het antwoordformulier op 
www.uitgeest.nl retour te zen-
den naar verkiezingen@uit-
geest.nl  Vervolgens hoort u van 
ons of en op welk stembureau u 
wordt ingedeeld en ontvangt u 
verdere informatie.

R. Stam (Bureau verkiezingen)

Meewerken 
aan de verkiezingen? 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMIssIE GRONDGEBIEDzAKEN
De Commissie Grondgebiedzaken houdt een openba-
re vergadering op dinsdag 14 januari 2014 in de raad-
zaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 
20.00 uur en op de agenda staat onder meer de volgen-
de onderwerpen:
-  Voorstel inzake herinrichting speelterrein Voorven-
 straat en opheffen speelterrein Benesserlaan 292.
-  Onderbouwing nieuwe woningbouw buiten 
 Bestaand Bebouwd Gebied in de Limmerkoog.

VERGADERING MONUMENtENCOMMIssIE
De Monumentencommissie Uitgeest vergadert op don-
derdag 9 januari 2014 om 16.00 uur in het gemeente-
huis, Middelweg 28. 

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
J.A.C. van tongeren, 74 jaar
J. Naastepad, 95 jaar
C.M. Winkelaar, e/v Willems, 84 jaar

GEBOORtE
Liv Jette Marie Keijsper, 
dochter van M.C.A. den Blanken en A.P. Keijsper 

ONDERtROUW
C.J. de Wildt en L.E. Drukker

zitting van het centraal 
stembureau inzake 
beslissing geldigheid 
ingeleverde kandidaten-
lijsten en nummering
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