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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Ook Nieuwjaarsduik 
in Uitgeestermeer!

Uitgeest - Terwijl op Nieuw-
jaarsdag veel inwoners van kust-
gemeenten zich klaarmaak-
ten voor de traditionele nieuw-
jaarsduik in zee, verzamelde een 
klein groepje mensen zich afge-
lopen donderdag bij recreatiege-

bied Dorregeest. Klokslag 13.00 
uur doken zes dappere waaghal-
zen het Uitgeestermeer in om zo 
2015 in te luiden. Dat het water 
in het meer op dit moment kou-
der is dan het water in zee weer-
hield de zwemmers niet. Zonder 

warme chocolademelk maar met 
een grote handdoek werden de 
Uitgeesters door hun familiele-
den opgevangen. 

Wie weet duiken er volgend jaar 
meer dorpsgenoten mee…

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

0% 
BTW

Bananen tompouce

Januari Tompoucenmaand!

Tompouce van de week

1.50

Verse banaan, slagroom, 
banketbakkersroom, Mmm

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   
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In deze editie 
het jaaroverzicht 2014

Huis van Hilde 
zoekt vrijwilligers
Huis van Hilde, het archeolo-
giecentrum van Noord-Holland, 
zoekt naar vrijwilligers voor het 
gastvrij ontvangen van het pu-
bliek. In de depots van het 
gloednieuwe gebouw in Cas-
tricum worden alle archeologi-
sche vondsten uit onze provincie 
bewaard. Het publieksgedeelte 
geeft een eigentijdse presentatie 
van de archeologie van Noord-
Holland. Naast een vaste expo-
sitie zijn er ruimten voor tijdelijke 
tentoonstellingen, een receptie 
met winkel en een café met een 
terras. Ook zijn er ruimtes voor 
vergaderingen en evenementen. 

Scholieren kunnen aan de slag 
met educatieve programma’s in 
het ArcheoLab.
Vrijwilligers worden gezocht voor 
het bemensen van de balie, de 
winkel en het café; voor het ont-
vangen en begeleiden van be-
zoekers en schoolgroepen; het 
ondersteunen van publieksacti-
viteiten en evenementen. De vrij-
willigers komen te werken in een 
enthousiast team op een bijzon-
dere locatie tussen de duinen en 
het spoor.
Voor meer informatie en in-
schrijfformulier: www.huisvan-
hilde.nl 

Uitgeest - Dit seizoen staan de activiteiten van speeltuinvereniging 
Kindervreugd in het teken van een aantal leuke thema’s. Op zater-
dag 10 januari trapt Wilma Rodenburg om 14.00 uur in het clubge-
bouw, het thema ‘Indianen’ af met een creatieve workshop dromen-
vangers maken. Voor meer informatie kunt u terecht op www.speel-
tuinuitgeest.nl of stuur een mail naar info@speeltuinuitgeest.nl.

Indianenworkshop
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Tijdens de start van het nieuwe jaar is de foto gemaakt op nieuwsjaarsochtend rond 0:30.
Een ieder een goed en gezond 2015 van ons (Gerrit & Anna). Foto en tekst: Ger Bus

Een muzikale lezing 
door Simone Awhina

Uitgeest - Afdeling Uitgeest van 
de Vrouwen van Nu begint het 
nieuwe jaar met een bijzonde-
re avond. Donderdag 15 janua-
ri komt Simone Awhina haar le-
vensverhaal vertellen.
Als twijfel en wanhoop het leven 
van Simone beginnen te over-
heersen en ze een burn-out na-
bij is, besluit ze impulsief de pel-
grimsroute naar Santiago de 
Compostela te lopen.
Hartje zomer, ruim 800 kilome-
ter door de Pyreneeën, helemaal 
alleen. Simone komt zichzelf te-
gen en beleeft haar heftige maar 
avontuurlijke leven opnieuw.
De eindeloze stappen, eenzaam-

heid, vermoeidheid en de bijzon-
dere mensen op haar pad hel-
pen haar de reis naar binnen te 
maken.
Met het volbrengen van deze 
zware tocht is het rusteloze zoe-
ken voorbij en datgene waar ze 
jaren naar verlangd heeft, komt 
bij terugkeer in Nederland ge-
heel onverwacht in haar leven.

Deze avond zijn ook niet-leden 
van de Vrouwen van Nu van har-
te welkom. Zij betalen 5 euro in-
clusief koffie of thee met wat 
lekkers. De avond wordt gehou-
den in Dorpshuis De Zwaan in 
Uitgeest. (foto: Marleen Bos)

Vaarexcursie
Regio - Zondag 11 januari kunt 
u deelnemen aan een vaarex-
cursie in het Wormer en Jisper-
veld waarbij j agende slechtval-
ken en grazende smienten cen-
traal staan.
Slechtvalken uit het hoge noor-
den volgen hun prooidieren, de 
duizenden smienteenden die in  
de herfst de pooltoendra verla-
ten om het winterhalfjaar gras-
etend in onder meer het Wor-
mer-en Jisperveld door te bren-
gen. Andere wintergasten zijn 
grote zilverreiger, buizerd, blau-
we kiekendief, torenvalk, wul-
pen, watersnippen, goudplevie-
ren, kieviten, futen, meeuwen- , 
eenden- en ganzensoorten.
Start 14.00 uur bij bezoekers-
centrum De Poelboerderij aan de 
Veerdijk in Wormer. Halverwe-
ge de vaartocht wordt een be-
zoek gebracht aan de koeien en 
kalfjes van de beheerboerderij 
van Natuurmonumenten. Reser-
veren bij bezoekerscentrum De 
Poelboerderij via 075-6219100 of 
per e-mail bezoekerscentrum@
poelboerderij.nl onder vermel-
ding van naam, aantal perso-
nen en telefoonnummer. Kosten 
12 euro, kinderen 3 euro. Leden 
Natuurmonumenten, Vogelbe-
scherming Nederland, Vogelbe-
schermingswacht Zaanstreek en 
Vrienden van bezoekerscentrum 
De Poelboerderij 8 euro. Meer 
info: www.poelboerderij.nl. 

Disco voor jongeren 
met een beperking
Uitgeest - Heb jij zin om te dan-
sen op swingende muziek van 
een top-dj? Kom dan  op vrijdag 
9 januari om 20.00 uur naar de 
disco in jongerencentrum Zien-
house aan de Zienlaan in Uit-
geest. De disco is voor jonge-
ren met een beperking, maar 
ook jongeren zonder beperking 
zijn van harte welkom. Het is de 
bedoeling dat de discoavond el-
ke tweede vrijdag van de maand 
gehouden wordt.

De DJ is de veelzijdige DJ Myt-
reM (foto). Met een mix van pop-
muziek, house, dance, Neder-
landstalig en gouwe ouwe staat 
hij garant voor een swingen-
de avond. Er wordt gedanst tot 
22.00 uur. De entreekosten zijn 
3 euro  en daar krijg je dan ook 
twee consumpties voor. 
Kijk voor meer informatie op 
www.zienhouse.nl of op face-
book www.facebook.com/Zien-
house.

De film ‘Boyhood’ in 
Filmhuis De Zwaan

Uitgeest - De film ‘Boyhood’ is 
vrijdag 9 januari  te zien in Film-
huis De Zwaan.
Boyhood volgt het leven van Ma-
son Evans Jr. (Ellar Coltrane) en 
zijn oudere zuster Samantha (Lo-
relei Linklater). De film begint op 
het moment waarop Ellar zes 
jaar wordt en de film eindigt als 
Ellar een jaar of 18 is. Terwijl de 
jaren voorbij glijden, zien we hoe 
elk van hen omgaat met nieuwe 
fases in hun leven en hoe hun 
banden onderling veranderen.
Een prachtig, herkenbaar en 
hartverwarmend portret over op-
groeien, het vormen van een ei-
gen identiteit, het familieleven en 
het genadeloze verstrijken van 
de tijd. Het laat mooi zien dat 
een leven niet uit grote sprongen 
bestaat maar vooral kleine stap-
jes maakt. 

De regisseur van dit ambitieu-
ze tien jarige filmplan is Richard 
Linkater. Voor zijn rolbezetting 
koos hij vooral bevriende acteurs 
zoals Ethan Hawke en Patricia 
Arquette. Om de twee jaar draai-
de Linkater een aantal scenes.  
Het leverde een fraaie epische, 
bijna documentaire-achtige film 
op. Dit jaar volgde de bekroning 
en kreeg Linkater in Berlijn de 
Zilveren Beer voor de beste re-
gie van 2014.

De zaal is open vanaf 19.45 is 
open vanaf 19.45 uur en de film 
begint om 20.15 uur. Toegang:  5 
euro inclusief een kopje koffie 
voorafgaand aan de film (“Vrien-
den” 4 euro). Kaarten in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij: Boek-
handel Schuyt, Middelweg 139, 
Uitgeest.
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Feestje met De Barnbees

Akersloot  - De Barnbees  tre-
den zaterdag 10 januari op in ca-
fé De Vriendschap. Deze band,, 
afkomstig uit deze regio, is bin-
nen anderhalf jaar uitgegroeid 
tot een landelijke bestseller. 
Ze brengen nieuwe en oude 
nummers in een eigen herken-

bare rock-a-billy-stijl. Meezin-
gen en dansen mag. De band 
bestaat uit Lee Barnbee (sologi-
taar en zang), Papa Frank (slag-
gitaar), JP Boom Boom Special 
(drums) en Bart Bonanza (con-
trabas). Aanvang 21.30 uur en de 
toegang is gratis. 

Kleurrijke schilderijen 
en vogelkoppen van klei

Bakkum - De Oude Keuken 
pakt in het nieuwe jaar uit 
met een dubbelexpositie van 
twee plaatsgenoten die bei-
den in Amsterdam geboren 
zijn. 

Tot begin maart hangen er kleur-
rijke schilderijen van Christien 
van Koningsveld en van Gemma 

Distelbrink staan er beelden van 
aparte vogelkoppen. Christien 
van Koningsveld begon figura-
tief te schilderen, maar sloeg ge-
leidelijk de weg naar abstractie 
in, waarbij zowel vorm als kleur 
een rol speelt. Gemma Distel-
brink maakte in de loop der ja-
ren naast keramiek gaandeweg 
ook beelden van klei en steen. 

Muzikaal terug naar de 
kindertijd met Achterom

Castricum - De muziek- en po-
eziegroep Achterom is op zoek 
gegaan naar teksten en lied-
jes uit de kindertijd. En zo kwam 
spelenderwijs een muzikaal pro-
gramma tot stand dat op zondag 
11 januari vanaf 15.00 uur te be-
luisteren is in de Maranathakerk 
in Castricum. 
Achterom bestaat uit vier man-
nen met liefde voor teksten en 

muziek: Jan Tulp verzorgt de tek-
sten, zingt, speelt gitaar en ac-
cordeon, Hans van der Laan 
zingt, speelt fluit en saxofoon, 
Henk van Meegen speelt piano 
en maakt schrijft teksten, Henk 
Engel zingt, schrijft teksten en 
speelt gitaar. Een vrijwillige bij-
drag na afloop voor de onkosten 
wordt op prijs gesteld. Zie ook: 
www.rvkcastricum.nl. 

Castricum - Het vierstemmi-
ge Seniorenkoor Castricum dat 
onder leiding van dirigente Titia 
Mijnen op maandag van 13.30 
tot 15.30 uur repeteert in De 
Kern wil graag uitbreiden. Alle 
stemsoorten zijn welkom, maar 
vooral alten en tenoren en dat 
geldt voor mannen en vrouwen. 
Ervaring is niet vereist, alleen wel 
een leeftijd van 55 jaar of ouder 
en plezier in het zingen. Belang-
stellenden kunnen drie repetities 
meezingen om kennis te maken 
met het repertoire. Meer infor-
matie op www.seniorenkoorcas-
tricum.jimdo.com of bij mevrouw 
Dijkstra: 0251-653616.

Seniorenkoor 
wil uitbreiding

Bijzonder project Sietse 
van Gorkom in Bakkerij 
Castricum - Zaterdag 10 janua-
ri vanaf 22.00 uur begint een bij-
zonder optreden in De Bakkerij: 
Lady Dandelion. Lady Dandelion 
is een bijzonder goed gelukt pro-
ject van Sietse van Gorkom, die 
al jaren werkt als violist bij onder 
meer The Kyteman Orchestra. 
Sietse was al enige tijd op zoek 
naar een zangeres en tekst-
schrijver bij zijn melancholische 

triphop beats. Hij vond  de jon-
ge talentvolle zangeres Kirsten 
Berkx. Een jaar lang hebben ze 
samen geschreven aan het al-
bum. Rondom het project is een 
liveband samengesteld bestaan-
de uit de créme de la créme van 
de Nederlandse popscene. Als 
support komt de Castricumse 
zangeres en singer- songwriter 
Shanna Zwart naar De Bakkerij.  

Het werk is tot en met 8 maart 
van dinsdag tot en met zondag 
van 10.00-17.00 uur te zien in De 
Oude Keuken op het terrein van 
Dijk en Duin.

Werken met gips en gietklei
Castricum - In vijf avonden een 
gipsmal leren maken van een 
zelf ontworpen koffie- of thee-
kopje; dat is mogelijk bij Per-
spectief vanaf dinsdagavond 20 
januari onder leiding van ke-
ramist Jos van Alphen. Onder-

deel van deze workshop is een 
bezoek aan het atelier van Jos 
in Heiloo. Deze workshop vindt 
plaats van 19.30 tot 22.00 uur. 
Informatie en aanmelden bij Jo-
anne Vetter, 06-16714706 of via 
www.perspectiefcastricum.nl. 

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 20.00 uur
dinsdag  21.00 uur

woensdag 20.00 uur
The Imitation Game
vrijdag & zaterdag  15.30 uur

The Hobbit 3 - 3D
zaterdag 18.30 uur
zondag 15.30 uur

The Hobbit 3 - 2D
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur
dinsdag 14.00 & 20.00 uur

woensdag 20.00 uur
Gooische Vrouwen 2

vrijdag 18.45 uur
Samba

woensdag 16.00 uur   
Annie (NL)

vrijdag & zaterdag 16.00 uur   
zondag 13.30 uur   

woensdag 16.00 uur   
Mees Kees op de planken

zaterdag & zondag 13.00 uur   
woensdag 13.30 uur   

De Pinguins van Madagascar (NL) 2D
zaterdag 13.00 uur   

zondag 11.00 uur   woensdag 13.30 uur   
Wiplala

Programma 8 jan t/m 14 jan 2015

The Hobbit; Battle Of 
The Five Armies

The Hobbit; The Battle of the Five 
Armies van Oscarwinnaar Peter 
Jackson is de derde film van een 
trilogie gebaseerd op het nog 
steeds immens populaire mees-
terwerk The Hobbit van J.R.R. 
Tolkien. Dit is het epische slot 
van de avonturen van Bilbo Ba-
lings, Thorin Eikenschild en het 
dwergengezelschap. Na het her-
overen van hun thuisland op de 
draak Smaug, heeft het gezel-

schap ongewild een dodelijke 
kracht op de wereld losgelaten. 
Smaug richt nu zijn vurige wraak 
op de weerloze mannen, vrou-
wen en kinderen van Meerstad. 
Gedreven door de obsessie zijn 
schat te heroveren, is Thorin be-
reid vriendschap en eer op te of-
feren en dwingt hij Bilbo tot een 
haast onmogelijk en gevaarlijk 
besluit. Maar er liggen nog gro-
tere gevaren op de loer. 

In de winter van 1952 werd Alan 
Turing door de autoriteiten opge-
pakt voor het toen strafbare feit 
homoseksualiteit, met een ver-
schrikkelijke veroordeling tot ge-
volg. Wat echter bij niemand be-
kend was, was dat Turing enkele 
jaren daarvoor tijdens de oorlog 
in het diepste geheim leiding gaf 

The Imitation Game
aan een groep van knappe kop-
pen. Hun opdracht was het kra-
ken van de Enigma code die de 
Duitsers voor al hun communi-
catie gebruikten. Met deze film 
krijgt één van de meest onbe-
kende figuren uit de wereldge-
schiedenis eindelijk de erken-
ning die hij verdiende.
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Uitgeest - Vlak voor de kerst-
vakantie werden de jaarlijkse 
springwedstrijd bij Unitas ge-
houden. Iedereen heeft erg zijn 
best gedaan en er was weer een 
grote opkomst van ouders, opa’s, 
oma’s en vrienden, waardoor het 
een gezellige middag werd.
De prijswinnaars van 2014 zijn:

Recreatiegroep van vrijdagmid-
dag 15.45 uur: eerste groep: 1. 
Indy Dokter, 2. Roos Frantsen, 3. 
Kiara Bleekerl; tweede groep: 1. 
Noek Vonk, 2. Anoek Bloedjes,3. 
Annet de Boer.

Jong Talent groep van vrijdag-

middag 16.45 uur: eerste groep: 
1. Gwen de Swart, 2. Anouk Val-
kering, 3. Dena Hourik; tweede 
groep: 1. Iris de Ruyter, 2. Puck 
Hessels, 3. Bo Peeters.

Recreatiegroep van vrijdagmid-
dag 17.45 uur: eerste groep: 1. 
Isabel Carvalheira, Anne Walk-
beek, 3.  Pilar Garita; tweede 
groep: 1. Chantal Spijkerman, 2. 
Marieke Nolten en Lois Oude-
jans, 3. Maaike Boerkoel 

De turnsters gaan zich nu voor-
bereiden op de onderlinge wed-
strijden die in pmaart gehouden 
worden.

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Van links naar rechts: Puck Hessels, Iris de Ruyter, Bo Peeters, Pip Loo-
se en Madelief Dijkstra

De trotse winnaars van het toernooi: De “Allstars” van De Kornak

Scholenbasketbaltoernooi 
weer een sportief succes
Uitgeest - Nog voor alle feest-
dagen stond voor de basis-
schoolleerlingen van Uitgeest 
een ander leuk uitje op het pro-
gramma: het jaarlijkse LCP scho-
lenbasketbaltoernooi. Maar liefst 
twaalf teams meldden zich in 
aanloop naar de kerstvakantie 
aan. Naast meer dan honderd 
kinderen waren ook een behoor-
lijk veel ouders en leerkrachten 
naar De Zien afgereisd om hun 
kroost aan te moedigen. 

In drie poules werd gedurende 
de ochtend een wedstrijdsche-
ma afgewerkt, waarbij elk team 
3 wedstrijden speelde tegen ver-
schillende tegenstanders. Op al-
le velden was goed te zien dat er 
met veel plezier en enthousias-
me gespeeld werd, niet alleen de 
kinderen maar ook de coaches 
gingen helemaal op in hun rol. 
Na al deze drukte was het tijd 
voor een korte lunchpauze. Hier-
in kregen alle kinderen en ou-

ders een lekker en gezond tus-
sendoortje aangeboden door 
Robot Vloerverwarming en 
Groente- en Fruithandel Van der 
Lem. 
Vervolgens kon met hernieuw-
de energie verder worden ge-
speeld in het knock-outschema 
van het toernooi. Elk team had 
één kans om een ronde verder te 
komen, dit was dan ook duidelijk 
te merken aan het fanatisme dat 
er vanaf spatte in deze allesbe-
palende wedstrijden. Alle teams 
vochten voor wat ze waard wa-
ren, hierbij was het erg leuk om 
te zien dat meerdere teams qua 
niveau grote sprongen vooruit 
maakten. Ook dit jaar is weer ge-

bleken dat er een hoop verscho-
len basketbaltalent rondloopt in 
Uitgeest. 
Uiteindelijk werd de strijd om 
een plek op het podium uitge-
vochten in twee zinderende fina-
les. In de finale ging het gelijk op 
en het bleef spannend tot in de 
allerlaatste minuten, uiteindelijk 
werd de strijd beslist in het voor-

deel van De Kornak. Zij mochten 
de felbegeerde bokaal mee naar 
huis nemen!

Alle kinderen zijn welkom om 
een keer mee te komen trainen 
of kijken bij LCP. De trainings-
avonden zijn dinsdag en vrijdag, 
voor informatie en tijden kijkt u 
op www.lakecityplayers.nl.

✁

Computer Center Uitgeest
Verkoop Reparatie Onderhoud

PC of Laptop Probleem?
Wij geven de juiste service!

Nu: nakijken/opschonen slechts €39,=
Tegen inlevering van deze bon 10% korting 

op eerste reparatie exclusief onderdelen.

Molenwerf 21-A (t.o. Monkey town)    0251 312 312
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Maerelaan 5  
1961 KA Heemskerk, tel. 0251 251514 
www.wereldwinkelheemskerk.nl 

De maand januari is in onze winkel   
 
 
 
De eerste week van februari zijn wij gesloten 
i.v.m. een verbouwing van de winkel 
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wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

Uitgeest - Foto nr. 01860 uit 
de beeldbank van de Vereni-
ging Oud Uitgeest. Een foto van 
de Zeil- en Watersportvereni-
ging Uitgeest (ZWVU) gemaakt 
in 1943 bij hun 10-jarig bestaan. 
Er was een feestelijke receptie in 
de Ooievaar waarbij, zoals u ziet 
op deze foto, veel bloemen wer-
den aangeboden. 
Er zijn al wel een aantal namen 
bekend en voor de duidelijk-
heid hebben we die genummerd. 
Maar we hebben ook nog wat 
vraagtekens. 
Van links naar rechts: Staand:   
(1)... Blauw (bestuurslid), (2)Lies 

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest 

een foto uit haar databank in deze rubriek

Rozendaal, (3).....?,  (4).....?, (5)…. 
Starreveld (vrouw van Klaas 
Starreveld), (6) Trien Vollenga-
Kabel, (8)….?, (9) Cor Vollen-
ga (secretaris), (10) Dirk Fortuin 
(penningmeester), (12)Gree-
tje Slecht, (13) Piet Boschman, 
(14).....?, (16).....?, (17).....? en 
(18).....?. De zittende mannen op 
de voorste rij zijn (7) Baart Hos 
(bestuurlid), (11) Klaas Starre-
veld (voorzitter) en (15) Arie van 
der Zee (bestuurslid). 

Wilt u meer weten over deze 
vereniging? 
In de Hutgheest 2014, het jaar-

boek van de vereniging Oud Uit-
geest, stond een uitgebreid arti-
kel over de ZWVU en de water-
sport op het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer geschreven door 
Rob Spijker. Het jaarboek is nog 
voor 17.50 te verkrijgen bij boek-
handel Schuyt en bij de Vereni-
ging Oud Uitgeest.  
Uw reactie kunt u kwijt op onze 
website: www.ouduitgeest.nl  bij 
Wie is wie. 
Hier kunt u de foto ook nog op 
uw scherm verder bekijken. U 
kunt ook bellen met Herman Ter-
voort 313196 of Greet Enkt-Mors 
311800.

Jubilarissen bij Stormvogels
Uitgeest - Zondag vond onder 
grote belangstelling de jaarlijk-
se nieuwjaarsreceptie plaats bij 
K.V. Stormvogels.  De jubileren-
de korfbalvereniging die 50 jaar 
bestaat stond even stil bij heden 
en verleden. 
Voorzitter Cees Verduin (rechts) 

maakte  van de gelegenheid ge-
bruik om de individuele jubilaris-
sen even in het zonnetje te zet-
ten. Janneke Jongejans  is vanaf 
het begin lid dus viert ook haar 
50-jarig jubileum, Eveline Noot-
ebos-Jongejans en Mark Spille-
kom zijn 25 jaar lid.

Gastvrouwen gezocht
Uitgeest - De Stichting Uitgees-
ter Senioren werkt met een ge-
zellige groep enthousiaste gast-
vrouwen. Voor de periodes van 
afwezigheid van één of meerde-
re gastvrouwen is men op zoek 
naar enthousiaste gastvrouwen, 
die flexibel inzetbaar zijn. Moge-
lijk kunt u in de toekomst op een 
vast dagdeel per week worden 
ingedeeld.
S.U.S. biedt een goede werk-
sfeer, een leuk en gezellig team 
en een fijne samenwerking met 
collega’s. Voor uw inzet nodigt 
men u jaarlijks uit voor een eten-
tje met collega-gastvrouwen en 
biedt men u een feestelijke vrij-
willigersavond met alle vrijwilli-
gers van de S.U.S. aan. 

Het inwerken gebeurt samen 
met een ervaren gastvrouw, in 
overleg op een dagdeel dat het 
u schikt.
Heeft u nog enige uren tijd over 
die u op een plezierige manier in 
wilt vullen? Wilt u graag actief 
bezig zijn en deel uit maken van 
een leuk team? Dan is dit wel-
licht iets voor u!
Voor informatie en opgave kunt 
u contact opnemen met de 
Stichting Uitgeester Senioren, 
op de 1ste etage van Dorpshuis 
De zwaan, Middelweg 5, 1911 
EA Uitgeest. Telefoon 0251 – 
319020. 
E-mail: s.u.s@inter.nl.net. Zie 
ook de website: www.uitgeester-
senioren.nl.

Tweede koffieconcert 
bij De Zwaan Cultureel
Uitgeest - Na het eerste suc-
cesvolle koffieconcert volgt op 
zondag 11 januari het tweede 
koffieconcert bij De Zwaan Cul-
tureel. De concerten worden uit-
gevoerd door zeer talentvolle 
jonge studenten van het Konink-
lijk conservatorium in Den Haag. 
De Zwaan Cultureel biedt daar-
mee een platform om de studen-
ten ervaring op te laten doen met 
het optreden voor publiek.
Dit keer treedt voor u op een 
strijktrio, bestaande uit Elise ten 
Westenend, Eva van Haaften en 
Iteke Wijbenga. Alle drie de da-
mes hebben hun opleiding aan 
het conservatorium afgerond 
en studeren nu verder voor hun 
master, of zijn werkzaam als mu-
ziekdocent. Ze geven met grote 

regelmaat concerten in diverse 
samenstellingen. Soms in con-
certzalen, soms in kamermuziek  
verband. 
Tijdens dit concert zullen zij on-
der andere een muziek ten ge-
hore brengen van Antonin Dvo-
rak en Dmitri Shostakovich.

Aanvang is om 11.30 uur en het 
concert duurt circa 1 uur. Kaar-
ten kosten 10 euro, inclusief 
kopje koffie/thee voorafgaande 
aan het concert. Kaarten zijn on-
line te koop via de website van 
De Zwaan Cultureel of bij boek-
handel Schuijt, Middelweg 139 
in Uitgeest. Indien nog beschik-
baar zijn kaarten ook tot uiterlijk 
15 minuten voor aanvang van de 
voorstelling aan de zaal te koop. 

Plaatsen vrij 
bij Fifty Fit
Uitgeest - Stichting Uitgees-
ter Senioren organiseert iedere 
donderdagmiddag in dorpshuis 
de Zwaan Fifty Fit, bewegen en 
oefeningen doen op muziek. 
Er wordt gebruik gemaakt van 
diverse materialen. Begonnen 
wordt met een warming-up, om 
de spieren los te maken. Een er-
varen en enthousiaste docente 
geeft deze les. Weet u het nog 
niet zeker, dan kunt u een proef-
les meedraaien. 
De lessen zijn wekelijks op don-
derdagmiddag van 14.00 tot 
15.00 uur. Kosten 40 euro voor 
15 lessen.
Voor informatie en opgave kunt 
u contact opnemen met de 
Stichting Uitgeester Senioren, 
op de 1ste etage van Dorpshuis 
De Zwaan, Middelweg 5, in Uit-
geest, telefoon 0251-319020. U 
kunt ook een e-mail sturen naar: 
s.u.s@inter.nl.net. 

Zie ook de website: www.uit-
geestersenioren.nl.
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Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van janu-
ari van de Stichting Uitgees-
ter Senioren.
Wanneer een activiteit plaats 
vindt in Dorpshuis de Zwaan 
is dit aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten zijn dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. 

Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 0251-
312127. Voor inlichtingen be-
treffende de ANBO, bel met 
0251-312161. 
Voor overige activiteiten van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren kunt u zich telefonisch 
aanmelden op nummer 0251-
319020.
 

Activiteitenkalender 
januari

Maandag 12, 19, 26:
10.00 -13.15 uur: ZW: koffie-
plus
13.30 -17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten en bridgen 
14.30 -16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten Ro-
de Kruis, ook verkoop, inl.: 
312712 
Maandag 19:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis
Maandag 12 en 26:
10.00-12.00 uur: ZW: schrij-
verskring Uitgeest

Dinsdag 13, 20, 27:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga
10.45-11.45 uur: ZW: T’ai Chi
13.30-17.00 uur: ZW: soos/
biljarten en klaverjassen, ook 
bridgen van 14.00-17.00 uur
Dinsdag 13 en 27:
09.00-10.30 uur: ZW:  com-
puterkennis, ook van 10.30-
12.00 uur, 13.30-15.00 uur en 
van 15.00-16.30 uur 
09.30-11.30 uur: ZW: fotocur-
sus (ANBO)
Dinsdag 20:
13.30-15.00 uur: ZW:  com-
puterkennis, ook van 15.00-
16.30 uur 

Woensdag 7, 14, 21, 28:
09.30-10.15 uur: De Klop: Be-
wegen 60+, ook van 10.45-
11.30 uur. Inl. : 310370
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis  
10.00-12.00 uur: ZW: koers-
bal (ANBO)
13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten
19.45-21.30 uur: Geester-
heem:  “Die Geestersangers”, 
inl.: 0251-313401

Woensdag 7:
14.00-16.30 uur: ZW: filmmid-
dag
Woensdag 14:
14.00 uur: ZW: Bingo (AN-
BO), zaal open vanaf: 13.30 
uur 

Woensdag 7 en 21:
09.30-11.30 uur: ZW: hand-
werken/breien
14.00-16.30 uur: ZW: teke-
nen/schilderen 
13.30-15.30 uur: ZW: kaarten 
maken
14.00-15.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie.
Woensdag 14 en 28:
09.00-10.30 uur: ZW: digitale 
fotobewerking
Woensdag 28:
14.00-15.30 uur: ZW: presen-
tatie Stichting Zienderogen

Donderdag 8, 15, 22, 29:
Wandelen in 2 groepen:
09.30-11.30 uur: ZW: 2 uur 
wandelen
09.30-10.30 uur: ZW: 1 uur 
wandelen
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummer-
weg, inl. tel. : 311240
09.30-12.00 uur: ZW: Soos 
met biljarten voor beginners
09.00-10.30/10.30-12.00 uur: 
ZW: computerkennis
09.30-11.30 uur: ZW: drie di-
mensionaal, beeldhouwen/
boetseren 
13.30-17.00 uur: ZW : Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO)
14.00-15.30 uur: ZW: Fifty-fit 
14.00-16.00 uur: ZW: schaken 
Donderdag 8 en 15:
09.30-11.30 uur: ZW: work-
shop tablet
Donderdag 22 en 29:
09.30-11.30 uur: ZW: work-
shop ipad
Donderdag  15 en 29:
09.30-11.30 uur: ZW: 3-di-
mensionaal en quilten
Donderdag  8 en 22:
10.00-11.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie
Donderdag 22:
09.30-11.30 uur: ZW: thee-
zakjes vouwen

Vrijdag 9, 16, 23, 30:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga, 
ook van 10.15-11.15 uur 
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten
13.30-15.30 uur: ZW: ‘De zin-
gende Zwanen’ (ANBO)
13.30-16.00 uur: ZW: bridge 
(5e jaars)

Zaterdag 3, 10, 17, 24, 31:
13.30-15.30 uur: ZW: coun-
try-line dancing (ANBO)

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met woens-
dag van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 13.30 tot 16.00 uur en 
op donderdag en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur in Dorps-
huis de Zwaan. Voor infor-
matie over activiteiten van de 
S.U.S.: mevr. C. van Megen 
en mevr. M. Kortekaas, tel.: 
0251-319020, e-mail: s.u.s@
inter.nl.net of kijk op www.
uitgeestersenioren.nl. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

‘Bibliotheek geen luxe 
voorziening maar basisbehoefte’
Uitgeest - Waar Prinses Lauren-
tien zich inzet om het analfabe-
tisme terug te dringen en kin-
deren aan het lezen te krijgen, 
daar wordt de subsidie op het 
bibliotheekwerk in Uitgeest af-
gebouwd naar  nul. De 3160 le-
den hebben in 2014 al gemerkt 
dat er een aantal openingsuren 
onbemand is en dit jaar wordt 
dat zelfs uitgebreid. Tijdens deze 
onbemande uren kunnen geen 
vragen gesteld worden of lees-
kringkoffers opgehaald en pro-
blemen kunnen niet worden op-
gelost. Het is zelfs onzeker of de 
bibliotheek in Uitgeest zal blijven 
voortbestaan.
“En dat is bijzonder spijtig” zegt 
Aafke Vlaanderen Oldenzeel, 
medewerker informatie & ad-
vies, locatie Uitgeest. Want vol-
gens Aafke is een bibliotheek 
veel meer dan een gebouw met 
boeken. 
Aafke: “Het is ook een ont-
moetingsplek, mensen lopen 

hier graag naar binnen om een 
praatje te maken of in de serre 
in het zonnetje een krant of tijd-
schrift te lezen onder het genot 
van een kopje koffie. Hier hoeft 
men geen lid voor te zijn. Opa’s 
en oma’s komen met hun klein-
kinderen, toeristen uit de jacht-
haven gebruiken internet en kin-
deren kunnen via happy home-
work huiswerkbegeleiding krij-
gen. Dat zijn geen kernfuncties 
maar ze zijn wel belangrijk!”
In totaal werken er bij de bibli-
otheken IJmond Noord naast de 
vaste krachten zo’n 65 vrijwilli-
gers en dat is twee keer zoveel 
als het aantal betaalde krachten. 
Hun werk is zeer divers, zij ver-
stevigen de boekruggen of bren-
gen en halen leeswerk bij men-
sen die dat zelf niet kunnen.
Bibliotheekbezoekers wordt 
voorgehouden dat zij altijd in 
Heemskerk terecht kunnen met 
hun pasje en voorlopig zal dit 
nog wel lukken. Maar omdat 

de gemeentes hun bibliothe-
ken subsidiëren naar het aan-
tal inwoners, lijkt het lastiger 
als straks Uitgeest de deuren 
moet sluiten en iedereen richting 
Heemskerk gaat om een boek te 
lenen. 
Aafke: “Als wij hier stoppen, is 
het maar de vraag of Uitgeesters 
nog in Heemskerk mogen lenen 
en sluiting is onomkeerbaar, weg 
is weg.”
Dat de bibliotheek voor kinde-
ren een uitermate belangrijke 
functie heeft, bewijst het feit dat 
scholen hun leerlingen eens per 
jaar kennis laten maken met de 
hoeveelheid boeken.
Ook worden er ontmoetingen 
georganiseerd met schrijvers 
of een illustrator en na zo’n be-
zoekje registreren kinderen zich 
graag.
Bij het maken van werkstukken 
verbieden docenten de leerlin-
gen gebruik te maken van inter-
net en dan is dit de plek waar je 
je informatie vandaan haalt met 
eventuele hulp van het aanwezi-
ge personeel. 

Inmiddels is er een onderzoek 
gestart naar hoe een bibliotheek 
er in de toekomst uit moet zien 
en aan de hand hiervan zullen 
besluiten afgestemd worden.
Als het tegenzit gaat de deur in 
2016 dicht.
In de kerstboom hingen wens-
kaarten van bezoekers met kre-
ten als ‘een gemeente zonder bi-
bliotheek is geen gemeente’ en 
‘lezen is reizen zonder je te ver-
plaatsen’.
Aangrijpend is het kaartje in kin-
derhandschrift ‘jullie moeten ge-
woon BLIJVEN’. Monique Tee-
ling)

Van links naar rechts Jan Smorenburg, in het midden Aafke Vlaanderen Oldenzeel en rechts Els van den 
Bos, drie medewerkers van de bibliotheek

Fons van Meat & Eat 
IJmonder van het Jaar?
Uitgeest - Meet & Eat Uitgeest 
is een enthousiaste groep vrij-
willigers die graag voor de me-
demens klaar staat. Zij koken 
onder andere bij mantelzorgers 
thuis. Ook geven zij komend jaar 
gratis workshops voor de man-
telzorgers in de Zienhouse in 
Uitgeest.
Coördinator Fons van Noorden is 
genomineerd om IJmonder van 
het Jaar 2014 te worden. Fons 

doet dit samen met 16 andere 
vrijwilligers met heel veel liefde 
en passie.
Meat & Eat Uitgeest  zou fan-
tastisch zijn als deze prijs dit 
keer naar Uitgeest gaat. U kunt 
op Fons stemmen door naar de 
website www.meeteneat.com te 
gaan. Bent u mantelzorger en 
wilt u graag een keer gratis ver-
wend worden dan kunt u dat ook 
doen via onze site.
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Samenwerkingsovereenkomst voor 
aanleg verbindingsweg A8-A9

Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest 
gaan samenwerken met waterschap

Stormschade hersteld Meerderheid gemeenteraad 
kiest voor BUCH-variant

Vertegenwoordigers van de provin-
cie Noord-Holland, de Stadsregio Am-
sterdam en de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest, Velsen en Zaan-
stad ondertekenden in januari een sa-
menwerkingsovereenkomst met afspra-
ken over de aanpak van de nieuwe weg-
verbinding tussen de A8 en de A9. 
Over dit stuk weg is jarenlang gediscus-
sieerd. 

Gedeputeerde Elisabeth Post toonde zich 
tevreden met de geboekte vooruitgang: 
,,We gaan nu echt van start met de aan-
pak van de ontbrekende schakel in het 
Noord-Hollandse wegennet. Dat is goed 
voor de doorstroming en voor de lokale 
leefbaarheid.’’ 
Het is de bedoeling dat de gemeenten 
ook elk een fi nanciële bijdrage leveren 
aan de weg.

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en 
Uitgeest gaan samenwerken met het wa-
terschap Hollands Noorderkwartier. Om 
de samenwerking te bekrachtigen heb-
ben vertegenwoordigers van de betrok-
ken partijen donderdag 16 januari een 
overeenkomst getekend. De gemeenten 
en het waterschap verwachten met de sa-
menwerking aanzienlijk op de kosten te 
kunnen besparen. Dit is nodig omdat zon-

der deze samenwerking de kosten meer 
dan nodig zullen stijgen. 
Ook gaat er gekeken worden naar ver-
schillende vormen van samenwerking en 
het delen van kennis. Beverwijk gaat bo-
vendien afspraken maken met het water-
schap over het beheer van het stedelijk 
water. 
Die afspraken moeten uiterlijk in 2015 
worden vastgelegd.

Tijdens de storm op maandag 28 oktober 
2013 vlogen dakonderdelen van woon-
centrum Het Princenhoff aan de Bollen-
hof de Uitgeesters om de oren. 
Voorbijgangers moesten met een boog 
om het gebouw heen lopen, auto’s moes-
ten worden verplaatst om te voorkomen 
dat ze werden getroffen door de dakon-
derdelen en zelfs de brandweer kwam ter 

plaatse om de boel goed in de gaten te 
houden. 
In januari werd orde op zaken gesteld en 
heeft men het dak weer hersteld. 

Het kostte het bedrijf dat de schade 
kwam herstellen een aantal dagen om 
het dak van wooncentrum het Princen-
hoff weer volledig op orde te brengen.

Met een meerderheid van stemmen koos 
de gemeenteraad eind januari voor aan-
sluiting van Uitgeest bij de gemeenten 
Bergen, Castricum en Heiloo. Negen van 
de vijftien raadsleden ondersteunden de-
ze keuze, maar verdeeldheid bleef. 
,,Nooit was de beslissing van zo weinigen 
bepalend voor zovelen’’, concludeerde N. 
Kranenburg van D66. Hij vervolgde: ,,Bij-

na de helft van de inwoners zal het niet 
eens zijn met de keuze.’’
Het college kreeg de opdracht om op zo 
kort mogelijke termijn een stappenplan 
op te stellen voor de ambtelijke samen-
werking in de BUCH-gemeenten, waar-
bij het behoud van een lokale gemeente-
voorziening in Uitgeest het uitgangspunt 
moet zijn. 
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Rietbranden bij Zwaansmeer 
en in Dorregeesterpolder

Kornakleerlingen bedenken 
eigen Serious Request

Inundatie van start bij 
Fort bij Krommeniedijk

Goud voor Rianna Galiart 
op NK Atletiek

Deze winter heeft het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer bij re-
creatieterrein Zwaansmeer en in de Dor-
regeesterpolder riet laten maaien en ver-
branden. Hiermee wordt een vitale en 
gevarieerde rietkraag behouden die ge-
schikt leefgebied is voor allerlei dieren en 
planten.

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

De aanschaf van een professionele radio-
zendinstallatie en DJ set was voor leer-
lingen van basisschool Kornak de aan-
leiding om een eigen Serious Request te 
organiseren. Met als doel het opgehaal-
de geld te doneren aan sportverenigin-
gen in Uitgeest.
Ze haalden prijzen op bij plaatselijke 

middenstanders en verzorgden op Va-
lentijnsdag, vrijdag 14 februari van 08.00  
tot 20.00 uur een radio-uitzending van-
uit hun school. 
De Omroep Stichting Uitgeest zorgde er-
voor dat de uitzending ook op internet te 
volgen was. 
Het werd een enorm succes!

Op woensdag 19 februari start de inun-
datie van de weilanden bij Fort bij Krom-
meniedijk.  Hiervoor is in samenwerking 
met het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier een speciaal inlaatwerk 
onder de Lagendijk gebouwd met een di-
ameter van 30 centimeter. 
In de weken daarna zullen de weilanden 

onder water komen te staan. Dit trekt elk 
jaar erg veel vogels aan en daarom wor-
den op het hoogtepunt de vogelkijkda-
gen georganiseerd, op 8 en 9 maart. 
Vele tientallen vogelliefhebbers komen 
naar dit evenement en aanschouwen de 
meer dan 50 vogelsoorten die naar de 
ondergelopen weilanden zijn getrokken.

Bij het NK atletiek in Apeldoorn verover-
de de Uitgeestse Rianna Galiart, uitko-
mend voor AV Lycurgus, de zevende in-
doortitel senioren bij het polsstokhoog-
springen. 
Zelf zei ze er over: ,,Een bizar NK, kramp 
in m’n kuit bij het inspringen, twee con-
currentes halen hun aanvangshoogte 

niet en met één sprong over 4.11 meter 
de titel.’’ Clubgenote Eva Jaarsma kwam 
in dezelfde wedstrijd tot een vierde plaats 
met een hoogte van 3.50 meter. Menno 
Vloon werd met een hoogte van 5.22 me-
ter vierde bij het onderdeel polsstok-
hoogspringen voor mannen. (foto: Erik 
van Leeuwen)
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PU blijft grootste partij bij 
gemeenteraadsverkiezingen

Brand bij cafetaria Family 
aan de Middelweg

Kanovereniging viert 
25-jarig jubileum

Gemeente trakteert 
bewoners Geesterheem

De gemeenteraadsverkiezingen van 19 
maart 2014 hebben in Uitgeest de vol-
gende uitslag opgeleverd:
Progressief Uitgeest: 4 zetels (2010: 4)
D66: 2 zetels (2010: 3)
UVP: 2 zetels (2010: 2)
VVD: 2 zetel (2010: 2)
PvdA: 1 zetel (2010: 2)
CDA: 2 zetels (2010: 2)

Uitgeest Lokaal: 2 zetels (2010: -)

Vergeleken met de verkiezingen in 2010 
verliezen D66 en PvdA elk één zetel. 
Nieuwkomer Uitgeest Lokaal komt met 
twee zetels in de nieuwe gemeenteraad.
Het opkomstpercentage was met 58,5 
procent ruim een procent hoger dan bij 
de raadsverkiezingen in 2010.

De brandweer van Uitgeest werd woens-
dag 12 maart rond 18.00 uur gealar-
meerd voor een brand in Cafetaria Fa-
mily aan de Middelweg. Een vlam uit de 
frituurpan was in de afzuiginstallatie ge-
slagen. Omdat het vuur over dreigde te 
slaan naar een naastgelegen pand en de 
bovenliggende woning werd ook brand-
weer Heemskerk opgeroepen. 

Bij de brand kwam veel rook vrij. Twee 
personen die in het pand aanwezig wa-
ren zijn gecontroleerd door de ambulan-
cedienst op eventuele verwondingen. 
De cafetaria heeft grote schade opgelo-
pen aangezien de brand ook tussen het 
plafond woedde. Hierdoor was de brand-
weer genoodzaakt het halve plafond eruit 
te slopen. (bron: 112-uitgeest.nl)

Zondag 9 maart was het precies 25 jaar 
geleden dat de Kano Vereniging Uitgeest 
(KVU) werd opgericht. Dit was voor de 
leden van deze enthousiaste club een 
goede reden om een feestje te organi-
seren. 
Om 10 uur ’s morgens was het in de ge-
meentehaven van Uitgeest een gekrioel 
van kano’s, de meesten voor het eerst dit 

jaar, om samen het meer over te steken 
richting De Woude. 

Het weer was perfect en zo kwam het dat 
een kleine veertig mannen en vrouwen 
op het terras van Restaurant De Wou-
de, een vaste pleisterplaats van de KVU, 
konden genieten van een kopje koffi e of 
thee, met overheerlijk vers gebak!

Op vrijdag 21 maart is door waarne-
mend burgemeester Van Eijk, wethou-
ders, raadsleden en ambtenaren van de 
gemeente Uitgeest een bijzondere NL-
doet-dag georganiseerd voor de bewo-
ners van Woonzorgcentrum Geester-
heem. In het kader van deze grootste lan-
delijke vrijwilligersactie werden de be-
woners ’s morgens naar Johanna’s Hof 

in Castricum vervoerd en getrakteerd op 
koffi e met gebak. Ook bezochten zij de 
expositie in bezoekerscentrum De Hoep. 
’s Middags werd genoten van een heerlij-
ke High Tea in het restaurant en werd het 
Uitgeester Volkslied gezongen onder lei-
ding van de heer Eilert. Bewoners, vrijwil-
ligers en medewerkers hebben genoten 
van de gezellige middag. 
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Wooncomplex De Brug 
feestelijk geopend Bonte stoet van blije snoetjes

De Vrijburg ernstig gedupeerd 
door diefstal mini iPads

Mike Zuurbier (22)
nieuwe voorzitter VVD

Donderdag 3 april was de offi ciële ope-
ning van wooncomplex De Brug in Uit-
geest. Wat meer dan vier jaar geleden 
begon als initiatief van Peter en Alie de 
Reus, werd nu bewaarheid met het door-
knippen van een door ballonnen gefl an-
keerd lint. Negen van de achttien appar-
tementen worden bewoond door jonge-
ren die er met begeleiding zelfstandig 

wonen. De overige negen sociale huur-
woningen zijn verhuurd aan 65-plussers.
In de warme lentezon verrichtte gedepu-
teerde Cultuur, Bestuur en Zorg Noord 
Holland, Elvira Sweet, de offi ciële ope-
ningshandeling. Om haar heen de negen 
jongeren waarvan een enkeling zonder 
schroom door de microfoon liet weten 
hoe gelukkig zij zich voelen in De Brug.

Vierentwintig blije snoetjes stonden zon-
dagochtend 13 april in het zonnetje bij 
Geesterheem om in optocht naar de kerk 
te lopen. 
In De Klop hadden de kinderen hun ui-
terste best gedaan om de door een vader 
gemaakte stokken om te toveren tot bont 
gekleurde Palmpasenstokken.
De slinger van 13 ringen stond voor de 13 

apostelen, de muntdrop voor het bloed-
geld van Judas. Er zaten paaseitjes aan, 
een kaarsje en een papieren haan. 

Na de optocht, die voorafgegaan werd 
door pastoor Bruno en twee misdienaar-
tjes, brachten de kinderen hun stokken 
naar mensen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken.

Woensdagochtend 16 april zijn de leer-
lingen, leerkrachten en de ouders van 
basisschool De Vrijburg aan de Niesven-
straat opgeschrikt door de verschrikke-
lijke ontdekking dat er 27 kostbare mini 
iPads van groep 8 zijn gestolen. 
De iPad-oplaadlast bleek met bruut ge-
weld open gebroken te zijn. 

Begin van dit schooljaar hebben Stich-
ting Tabijn en de Vrijburg zelf een fl inke 
investering gedaan om de nieuwste on-
derwijsontwikkelingen de school in te 
halen. 

Op de foto is duidelijk te zien hoe blij de 
kinderen waren met deze investering.

De VVD afdeling Uitgeest heeft tijdens 
de Algemene Ledenvergadering in Bobs 
op 18 april een nieuwe voorzitter geko-
zen. De positie van voorzitter kwam vrij 
door het aangekondigde vertrek van Ben 
Verheijde die het na een lange periode 
in de Uitgeester politiek tijd vond om het 
stokje over te dragen.

Met de keuze van de leden voor Mike 
Zuurbier gaat de partij door met het ver-
jongen van de afdeling. Dankzij de toe-
name met vooral jonge leden groeit het 
ledenaantal. Met zijn 22 jaar is Mike 
Zuurbier nog niet de jongste voorzitter 
ooit van een VVD afdeling, maar voor Uit-
geest is hij dat met afstand.
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Zonovergoten Watersportdag Fantastische eindvoorstelling

Drukke Hemelvaartsdag voor 
brandweer en politie

Groot succes voor golfer 
Mike Korver (16)

Via de media werd al opgeroepen toch 
vooral met de fi ets naar de Watersport-
dag in Uitgeest te komen en daar gaf 
men met de zomerse temperaturen zon-
dag 16 mei graag gehoor aan. 
Ook dit keer waren er veel activiteiten 
waaraan men kon deelnemen, van rond-
vaarten met roeiboot of skûtsje tot een 
echte stoomboot. Men kon zeilen en sur-

fen, waterskiën of duiken in een duik-
tank. Heerlijk op een terras zitten, de zee-
mansmarkt bezoeken of kijken naar New 
Foundlanders die als reddingshond hun 
werk deden. 
Maar echte eyecatcher was toch wel de 
fl yboard demonstratie waarbij het super-
makkelijk leek uit het water omhoog te 
rijzen en te balanceren. 

Voor 150 Uitgeestse danseressen was 17 
mei een spannende dag. De eindvoor-
stelling ‘The Queens of Just Dance’ stond 
op het programma. Het was de derde 
voorstelling van Dansstudio Just Dance 
en het 35ste lustrumjaar van de Stichting 
Balletclub Uitgeest. Vanwege dit 35-ja-
rig jubileum waren de oprichters van de 
Stichting uitgenodigd en aanwezig: Vie 

Steinmetz, Vera den Butter en Loes van 
Doorn. Deze dames konden met alle be-
zoekers genieten van een prachtig pro-
gramma verzorgd door de danseressen 
in de leeftijd 4 tot 16 jaar onder de bezie-
lende leiding van Roxanna Vastmaar. Zij 
is al in januari met stagiaire Nikki Ploeg 
aan de voorbereidingen begonnen voor 
deze prachtvoorstelling. En dat was het! 

Donderdag 29 mei was een drukke dag 
voor de brandweer en politie. Allereerst 
kwam er een melding van een koe te wa-
ter langs de Provincialeweg N203. Deze 
is door de boer zelf uit de sloot gehaald, 
dus de brandweer kon onverrichte zaken 
retour. Op de A9 werden twee personen 
aangehouden na diefstal van een lokfi ets 
van station Uitgeest. De politie maakt al 

langer gebruik van de lokfi ets bij het sta-
tion en hierdoor zijn al meerdere ver-
dachten aangehouden. ‘s Aavonds rond 
half 10 werd de brandweer gealarmeerd 
voor een schoorsteenbrand aan de Witte 
Hoofden. Buren hadden zwarte rook en 
vlammen uit een pijp op het dak zien ko-
men. Dit bleek de afvoerpijp van de CV te 
zijn. (bron: 112-uitgeest.nl)

Golfer Mike Korver is in Ommen winnaar 
geworden van het Hooge Graven Jeugd 
Open Toernooi. De 16-jarige Uitgeester 
had een slag minder nodig dan de con-
currentie.

Mike Korver speelde een degelijk toer-
nooi op de fraaie bosbaan in Ommen. 
Onder ideale omstandigheden speel-

de hij de eerste negen holes in level par, 
precies zoals het hoort. De tweede negen 
holes waren een stuk lastiger. Hij liet on-
derweg een slag vallen, maar kon zich op 
de laatste hole zelfs een bogey permitte-
ren om toch te winnen. Hij eindigde op 
74 slagen, twee boven par. Dat was een 
slag minder dan nummer twee Jochem 
Hubrechtse.

Mei 2014
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Pinksterweekeinde
ademt voetbal

Communicantjes doen klusjes 
voor Stichting Heartbeat

Van een hoop oud hout en roest 
tot een trouwkoets Geslaagde Wielerronde

De 29ste editie van het Internationale Cor 
Groenewegen Toernooi gaat de boeken 
in als uitermate zonnig. Door de hitte liep 
de temperatuur in de feesttent snel op 
en vloeide het bier en aanverwant vocht 
rijkelijk. Net als alle andere jaren viel er 
geen onvertogen woord en genoot men 
van alles wat het toernooi te bieden had.
De fi nale werd maandag gespeeld door 

het Franse Sochaux en het Italiaanse To-
rino. De beker ging dit jaar voor de eerste 
keer naar Torino, zij wonnen door straf-
schoppen uiteindelijk met 4-2 van So-
chaux.

Mede dankzij de vele vrijwilligers kan ook 
deze editie van het ICGT een waar succes 
genoemd worden.

Zondag 15 juni was er in de OLVG–paro-
chie een dankviering van het eerste hei-
lige communieproject. De communicant-
jes hadden op 18 mei hun eerste com-
munie gedaan en ze waren al geruime 
tijd bezig om via een spaarproject geld 
op te halen voor de stichting Heartbeat, 
die zich inzet voor kinderen met een 
hartafwijking. De reden om tot dit spaar-

project te komen was dat één van de 
communicantjes een broer heeft met een 
hartafwijking, die verleden jaar zijn twee-
de open hartoperatie moest ondergaan. 
Om geld in te zamelen hebben de kinde-
ren bijvoorbeeld klusjes gedaan. Tijdens 
de dankviering werd de cheque van 255 
euro en 10 cent overhandigd aan Nicole 
Tannemaat van stichting Heartbeat. 

Vrijdag 20 juni trad Wendy van Velzen 
in het huwelijk met Paul Gooijer. Voor 
het bruidspaar en de ouders van Wendy 
kreeg dit huwelijk een heel bijzonder tint-
je. Ze trouwden namelijk in de koets die 
de vader van Wendy heeft gebouwd. 
In 2004 was vader Ron op zoek naar 
een uitdaging. Al speurend op de ka-
belkrant, die was er toen nog, kwam hij 
een advertentie tegen waarin een rijtuig 

te koop werd aangeboden. Er stond wel 
bij dat het om een ‘opknappertje’ ging. 
Voor 35 euro heeft hij het hoop oud roest 
gekocht, op een aanhanger geladen en 
meegenomen naar Uitgeest. In zijn ach-
tertuin bouwde Ron in totaal tien jaar aan 
de koets waardoor de droom van Wendy 
op 20 juni echt is uitgekomen: trouwen 
met haar grote liefde Paul, in de koets die 
haar vader helemaal zelf heeft gebouwd. 

De 32e wielerronde van Uitgeest vond 
plaats. Delen van het oude dorp wer-
den afgezet met dranghekken zodat de 
wielrenners in vliegende vaart door de 
straten konden racen. En hoewel de or-
ganisatie steeds vele sporters weet te 
trekken, leek de meeste aandacht rond 
16.00 uur naar de Uitgeester zanger Bart 
Brandjes te gaan die de sfeer vergroot-
te met zijn elastieke stem. Bart maakt het 

niet uit of hij in Saint Tropez zingt of op 
een pleintje in zijn geboortedorp, zijn en-
thousiasme is even groot.
Rondemiss Yvette Stam had er duidelijk 
plezier in en swingde mee.
In de sportklasse werd Brian Burggraaf 
uit Hoofddorp nummer 1 en bij de he-
ren stond Peter Fuchs bovenaan gevolgd 
door onze dorpsgenoot Ruud van Eg-
mond.
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Kermis in Uitgeest Leuke start zomervakantie

Goed toeven op 
recreatieterrein Dorregeest

Joke Limmen wint 
goud en zilver in Vilnius

Zaterdag 5 juli begon de kermis in Uit-
geest, zoals altijd bij de ijsbaan. 
Botsautootjes voor de kleinsten maar ook 
voor de wat ouderen, schiettenten, gok-
tenten en uiteraard voor de waaghalzen 
de Swing Bob, de American Wipp en de 
Booster Maxxx.
De kroegen speelden handig in op het 

WK voetbal door het plaatsen van een 
enorm beeldscherm. 
Maandagochtend om half acht werd in 
het zonnetje de eerste deun met bier in-
geleid. 

Dat dit vocht tot woensdag rijkelijk bleef 
vloeien behoeft geen verdere uitleg. 

Evenals veel andere sportverenigingen 
is ook gymnastiekvereniging Unitas aan 
de zomervakantie begonnen. De selectie 
van Unitas sloot het seizoen op een bij-
zondere manier af. Dit jaar geen picknick, 
barbecue of 2-daagse, maar de ouders of 
vriend van de selectieturnsters waren uit-
genodigd om een training mee te doen. 

Na een warming up volgde een conditie-
circuit en konden de ouders/vriend ook 
op de 10 centimeter smalle balk en brug 
ongelijk een aantal oefeningen doen. 

Het viel soms niet mee, maar er zijn toch 
wel wat fanatieke zweetdruppeltjes ge-
vallen.

Op recreatieterrein Dorregeest is het tij-
dens warme dagen goed toeven. Neem 
nu 16 juli, 24 graden. Veel mensen ko-
zen Dorregeest als goed alternatief voor 
het strand. Vorig jaar waren er dagen van 
2000 bezoekers per dag onder andere uit 
Amsterdam, de Zaanstreek, Castricum, 
Akersloot, Engelsen en Duitsers. Je kunt 

natuurlijk ook  een terras nemen voor 
een drankje of om wat hartigs te nutti-
gen. 
Het strand is vrij toegankelijk, er is par-
keergelegenheid en een toilet. Honden 
mogen de recreatieterreinen van 1 april 
tot 1 oktober kort aangelijnd betreden, 
behoudens de zwemplekken.

Voor de vijftiende keer werden van 12 tot 
16 juli de Europese Spelen voor Hart- en 
Longgetransplanteerden in Vilnius Litou-
wen gehouden en vanuit Uitgeest ver-
trok Joke Limmen met haar zus Marian 
om daar voor de winst te gaan zwemmen.
En dat lukte!  De eerste gouden plak be-
haalde ze op de 50 meter schoolslag. 

Joke behaalde ook nog goud op de 100 
meter schoolslag en zilver voor de 50 me-
ter vrije slag en 50 meter rugcrawl. Met 
het estafetteteam werd ook nog eens zil-
ver behaald.
Alle persoonlijke records werden door de 
Uitgeestse verbeterd. Als het even kan, is 
Joke er over twee jaar weer bij in Finland.
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Laatste diploma’s in De Zien 
dankzij juf Gitta Jas voor Tweede Broeker

Erfgoedstichtingen 
bundelen krachten Lars scoort in WK-fi nale

Zaterdag 30 augustus heeft juf Gitta van 
Optisport in zwembad De Zien haar laat-
ste klasje kunnen laten afzwemmen.  Al-
le C-zwemmers hebben hun diploma ge-
haald, dankzij juf Gitta de Groot.
Juf Gitta stopt net zoals Optisport met 
het beheer van zwembad De Zien. Na 15 

jaar en 1700 kinderen die hebben les ge-
zwommen gaan Gitta en haar team het 
stokje overdragen aan een groep vrijwil-
ligers. 
Juf Gitta heeft aangekondigd dat ze naar 
Australië gaat. De Uitgeestse kinderen 
zullen haar missen!

De door de bonte knaagkever aangetas-
te 17e eeuwse ‘Tweede Broeker’ kreeg 
een jas aangemeten om de molen lucht-
dicht af te sluiten, waardoor het moge-
lijk wordt de schadelijke houtworm met 
gas te bestrijden. Zonder die behande-
ling zou het monument verloren gaan. 

Gelijktijdig is ook een actie op gang ge-
komen om de reddingsoperatie te kun-
nen fi nancieren. De Stichting Uitgees-
ter en Akersloter Molens heeft het geld 
voorgeschoten. Veel Uitgeestse midden-
standers verzinnen acties om een bijdra-
ge te kunnen leveren.

De stichting Oer-IJ en de stichting Cor-
nelis Corneliszoon van Uitgeest, die bei-
den de cultuurhistorie van Kennemer-
land meer zichtbaar en beleefbaar wil-
len maken voor een breed publiek, gaan 
waar mogelijk samenwerken. Een over-
eenkomst daarvoor is getekend door de 
voorzitters Evert Vermeer en Cees Ha-

zenberg. Bij de beoogde samenwerking 
moet met name gedacht worden aan het 
ontwikkelen van fi ets- en wandelroutes 
in het gebied. Door clustering kunnen 
activiteiten elkaar versterken en ontstaat 
een interessant samenhangend verhaal 
over de geschiedenis en het gebruik van 
dit landschap door de eeuwen heen. 

Scoren in de fi nale, de 2-0 tegen België, 
waardoor de offi ciële wereldtitel werd 
veiliggesteld. Voor de 11-jarige FC Uit-
geest-speler Lars Ouwehand werd deze 
droom eind augustus werkelijkheid. Hij 
speelde in het Nederlands Team van juni-
oren van 10 tot 14 jaar met diabetes. ,,Het 
was een super gaaf weekend en een fan-

tastische ervaring’’, zegt de voetballer van 
FC Uitgeest. 
Een geweldig weekend ook omdat hij 
even niet anders was dan andere kinde-
ren! 
Op de foto van dit kampioensteam staat 
Lars Ouwehand op de voorste rij, derde 
van links.
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Provinciale weg niet veilig 45 jaar volleybal in Uitgeest

Uitgeesters gaan zwembad 
De Zien zelf beheren

Marianne wint 190.000 euro 
bij Miljoenenjacht

De N203, de provinciale weg tussen Cas-
tricum en Uitgeest is niet veilig. Dat stelt 
de ANWB. Door de organisatie is met 
behulp van een speciale meetwagen de 
veiligheid van provinciale wegen onder-
zocht. Uit dit onderzoek is een aantal 
provinciale wegen naar voren gekomen 

waar aanpassingen aan de inrichting no-
dig is om het veiligheidsniveau te verho-
gen. Waaronder de N203. 
Wie het daar mee eens is kon stem-
men op de site www.anwbveiligewegen.
nl. Met de resultaten van het onderzoek 
gaat de ANWB naar de provincie. 

Zondag 21 september viert Volleybalver-
eniging Voluit haar 45-jarig jubileum met 
een fi etstocht en een uitgebreid diner-
dansant in het Havenrijk. 
De jeugd van Voluit werd getrakteerd 
op een middagje Glowgolf in Heerhugo-
waard en een bowlingwedstrijd.

Dat volleybal nog steeds leeft in Uitgeest, 
blijkt uit het feit dat er 7 teams deelne-
men aan competitiewedstrijden. 

Ook wordt er iedere maandagavond op 
recreatief niveau druk gevolleybald in de 
Zien. 

Maandag 22 september heeft het be-
stuur van de Stichting Zwembad de Zien 
Uitgeest bij het Uitgeester Notariaat de 
acte van oprichting ondertekend. Inmid-
dels zijn de voorbereidingen voor het ko-
mend zwemseizoen in volle gang, zodat 
het zwembad in april weer open gaat. 
Ruim 120 vrijwilligers zetten er samen de 

schouders onder. ,,Nu Stichting Zwem-
bad de Zien het beheer voor haar reke-
ning neemt, is het zwembad echt van en 
voor Uitgeesters’’, zegt voorzitter Jan Ros.
Op de foto van links naar rechts: Nota-
ris Saskia Leegstra en bestuursleden van 
de Stichting: Wim Groot, Jaap Twisk, Jan 
Ros en Linda van Eerden

en inwoonster van Uitgeest was eind 
september het stralende middelpunt bij 
de Postcode Loterij Miljoenenjacht. Ma-
rianne was de gelukkige winnaar van 
190.000 euro! 
Na 499 kandidaten te hebben wegge-
speeld, sleepte zij dit geldbedrag in de 
wacht tijdens het zenuwslopende Gou-

den Koffer Spel. Marianne stond samen 
met 49 wijkgenoten uit Uitgeest in de 
wekelijkse RTL 4-spelshow.

Op de foto Marianne in de studio van 
Postcode Loterij Miljoenenjacht samen 
met  haar zoon en presentatrice Linda de 
Mol (fotocredits: Roy Beusker Fotografi e)
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ANBO Uitgeest 
viert 30-jarig jubileum

Het was een erg gezellige middag zater-
dag 12 oktober in Dorpshuis de Zwaan. 
Zo’n 120 ANBO-leden vierden dat de af-
deling dertig jaar bestond. 
ANBO-Uitgeest is een actieve vereni-
ging met een dorpskarakter door alle ac-
tiviteiten die ze organiseert voor jongere 
en oudere senioren in Uitgeest. De AN-
BO heeft contact met onder andere de 

gemeente over het ouderenbeleid; één 
bestuurslid heeft zitting in de Wmo-ad-
vies-raad.
Het muzikale kwartet onder leiding van 
Jan Vos bracht deze middag menig voet-
je van de vloer. Er werd gedanst, geluis-
terd en zelfs volop meegezongen door de 
aanwezige leden van ANBO-koor de Zin-
gende Zwanen.

Biljarters Excelsior 
vieren 75-jarig bestaan

Logés in hertenkamp Wendy Verkleij wordt 
de nieuwe burgemeester

In een bovenzaal van Dorpshuis de 
Zwaan ikomen iedere dinsdagavond zo’n 
22 leden van biljartvereniging Excelsior 
bij elkaar om de keus op te pakken. De 
vereniging bestaat 75 jaar en daar werd 
uitgebreid bij stil gestaan.
Op een paar man na zijn de meeste le-
den op leeftijd en wat voorzitter Jan Put-
ter betreft mag er nieuwe aanwas komen. 

Jongeren zullen niet zo geïnteresseerd 
zijn vermoedt hij maar de ‘licht belegen’ 
leeftijd past hier uitstekend tussen. Jan: 
“Heb je nog nooit gespeeld, geen pro-
bleem, er lopen hier genoeg mensen die 
je willen begeleiden.” 
Geïnteresseerden kunnen altijd binnen-
lopen op dinsdag van 19.00 uur tot 23.00 
uur.

De gemeenteraad heeft donderdagavond 
30 oktober besloten om mevrouw W.J.A. 
(Wendy) Verkleij-Eimers voor te dragen 
als de nieuwe burgemeester van Uit-
geest. De Kroon nam enkele weken later 
die voordracht over. 
Wendy Verkleij wordt donderdag 15 janu-

ari door Johan Remkes, Commissaris van 
de Koning, geïnstalleerd als burgemees-
ter. Dat gebeurt tijdens een raadsverga-
dering die om 20.00 uur begint. De bij-
eenkomst is voor iedereen toegankelijk. 
Na afl oop is er gelegenheid om de nieu-
we burgemeester geluk te wensen. 

Het hertenpark in Uitgeest heeft negen 
logés gekregen voor de wintermaanden. 
De dieren zijn afkomstig van Camping 
Bakkum waar ze anders de hele winter 
alleen zouden staan. 
Het grootste dier is een Alpaca, het is een 
mannetje met een bijzondere staart. 

Verder lopen er als gast een zestal geiten 
en twee schaapjes. 
Stichting Hertenpark Uitgeest hoopt dat 
de Uitgeesters hier veel plezier aan be-
leven. 
Brood en groenten lusten ze graag,  dus 
heeft u iets over?
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Eetproject Uitgeest viert 
twintigste verjaardag

Toen in november 1994 in Uitgeest het 
Eetproject voor alleenstaanden werd op-
gezet, kon men niet vermoeden dat dit 
twintig jaar later nog zo’n succes zou zijn.
Vrijdag 21 november was het dan ook tijd 
voor een feestje. Om half vijf druppelden 
de eerste gasten binnen in de Klop aan 
de Langebuurt om samen van een heer-

lijke maaltijd te genieten. Om deze avond 
een extra feestelijk tintje te geven was 
zanger Jan Zoontjes uitgenodigd die met 
“De klokken van Arnemuiden” direct de 
hele zaal enthousiast kreeg.
Burgemeester Theo van Eijk en wethou-
der Antoine Tromp deelden in de feest-
vreugde en prikten een vorkje mee. 

Welkom in Uitgeest,
Sinterklaas!

Facta Uitgeest wint 
IJmond Onderneemt Award

Stromende regen hield stromen Uitgees-
ters zondag 16 november niet tegen Sin-
terklaas en zijn Pieten binnen te halen 
aan het haventje van de Meldijk. Zo-
als ieder jaar mocht de Sint zich verheu-
gen in verwachtingsvolle snoetjes met 
of zonder regenjasjes en paraplu’s. Zijn 
Spaanse hofhouding reed, zoals altijd, 

voor de stoet uit met muziek van de Uit-
geester Harmonie, voortgetrokken door 
de ‘tractorPiet’. De Uitgeester midden-
stand lardeerde het geheel met vlagge-
tjes en kleurige ballonnen. Op het Reg-
thuysplein werd Sinterklaas door de bur-
gemeester verwelkomd om daarna nog 
een toer door Uitgeest te maken. 

Facta is de grote winnaar van de IJmond 
Onderneemt! Award 2014. Het bedrijf uit 
Uitgeest kreeg 18 november de onder-
scheiding voor de meest in het oog sprin-
gende IJmondiale onderneming. ‘Een ge-
weldige impuls voor ons bedrijf’, aldus de 
verheugde directeur Jeffrey Schotvanger.
IJmond Onderneemt! werd voor de vijfde 
keer georganiseerd. 

Volgens juryvoorzitter Leen Wisker komt 
de ambitieuze award het bedrijf uit Uit-
geest toe omdag Facta op het gebied 
van bedrijfsstrategie, productontwikke-
ling, kwaliteitszorg, stijl van manage-
ment, interne organisatie, personeels-
beleid, maatschappelijke betrokkenheid, 
pr-beleid en fi nanciële huishouding, de 
beste mix heeft. 

In het laatste weekeinde van november 
reist de 14-jarige Uitgeester Wessel Nij-
man af naar Tsjechië om daar deel te ne-
men aan de ‘Open Tsjechië’, een darttoer-
nooi.
Wessel was zeer succesvol, hij heeft de 
eerste plaats weten te behalen en zich 
door deze titel geplaatst voor Winmau 
2015, het gerenommeerde toernooi dat 

in oktober plaatsvindt in Hull.
De jonge Bonhoeffer-student gaat er al-
les aan doen om in Winmau, het hoogst 
haalbare in de British Darts Organisation, 
goed voor de dag te komen.

Op de foto staat Wessel (rechts) met zijn 
coach en sponsor Pieter van Dijk van PG 
Darts.

Bijzondere dartprestatie 
14-jarige Uitgeester
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C5 van FC Uitgeest scoort 
voor Serious Request

Uitgeester Max Dijkstra wilde graag iets 
organiseren voor Serious Request en 
kwam op het idee om zaterdag 13 de-
cember met zijn voetbalteam C5 van FC 
Uitgeest penalty’s te nemen. De team-
leden gingen op zoek naar sponsors en 
de coaches van het team stortten gul 
een euro per gescoorde penalty door het 
team van veertien spelers. Aan Keeper 

William de Lang, voorheen keeper van 
het eerste team van Uitgeest, de enerve-
rende taak de ballen uit het net te hou-
den. Onder belangstelling van toege-
stroomd publiek werd driftig gescoord. 
Uiteindelijk werd er 192,83 euro opge-
haald en de voetballers brachten de 
cheque persoonlijk naar het Glazen Huis 
op de Grote Markt in Haarlem.

Kerstmarkt op basisschool 
De Molenhoek druk bezocht

Prachtige kerststal in de 
O. L. Vrouwe Geboorte Uitgeest Sfeervolle kerstavond in Waldijk

De laatste donderdag voor de kerstva-
kantie organiseerde basisschool de Mo-
lenhoek een kerstmarkt. De opbrengst 
was voor vernieuwing van de speel-
toestellen op het schoolplein. Wind-
kracht acht bracht de school er toe al-
les binnen te laten plaatsvinden en niet 
op het schoolplein. Terwijl de kinderen 
in de klassen in feestelijke kerstkleding 

de van thuis meegebrachte hapjes gre-
tig wegwerkten konden de ouders elders 
in school bij verschillende kraampjes te-
recht voor eten, drankjes of kleding. Een 
koor in Dickensstijl gekleed zorgde voor 
de muzikale omlijsting. Met de buikjes 
gevuld met poffertjes, pannenkoeken en 
andere heerlijkheden, konden de leerlin-
gen aan hun kerstvakantie beginnen. 

De vrijwilligers van de Onze Lieve Vrou-
we Geboorte Uitgeest aan de Langebuurt 
hebben de prachtige kerststal weer van 
zolder gehaald. Zoals elk jaar zijn de ou-
de beelden door twee vaste vrijwilligers 
uitgestald. Het was echt de moeite waard 

om deze kerststal te bezichtigen, dat kon 
van 17 december tot en met 6 janua-
ri. Dat kon dagelijks van 09.00 tot 15.00 
uur en vele plaatsgenoten bezochten de 
prachtige stal die nu weer veilig is inge-
pakt en opgeslagen.

Het was weer een mooi samenzijn op 
kerstavond in Waldijk. Ruim 250 mensen 
gingen graag mee in de muzikale kerst-
noten, verzorgd door black gospelkoor 
B.lief. Een mooie traditie! Met een beker 
Glühwein of warme chocolademelk was 

deze vijfde editie een mooi begin van de 
kerstdagen, staand tussen de kerstbo-
men met droog weer.
De opbrengst voor zwembad De Zien 
was 279,30 euro! De foto is gemaakt door 
Hessel Sutterland.
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Afscheid van burge-
meester Theo van Eijk

Ophaaldata gft-afval
In week 3 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 12 januari. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 14 januari.
De Koog: donderdag 15 januari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 16 januari. 

Burgerlijke stand
GEBOREN
Luka Maria Elise Dijkstra, dochter 
van M.A. Kruijff en N. Dijkstra

Inwoners van Uitgeest, bestuurders van buurgemeenten en andere rela-
ties van de gemeente namen maandagavond 5 januari feestelijk afscheid 
van waarnemend burgemeester Theo van Eijk tijdens een receptie in het 
gemeentehuis. Op 15 januari krijgt Uitgeest een nieuwe benoemde bur-
gemeester en om die reden werd Van Eijk feestelijk uitgeluid. Hij werd 
toegesproken door onder anderen wethouder Wil Spaanderman en de 
Castricumse burgemeester Toon Mans. Het afscheid werd gecombineerd 
met de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Uitgeest en trok grote be-
langstelling.   

Vuurwerkoverlast in Uitgeest 
sterk verminderd
Afgaand op het aantal meldingen is de vuurwerkoverlast in Uitgeest tij-
dens de afgelopen jaarwisseling veel minder geweest dan in voorgaande 
jaren. Kwamen er tijdens de jaarwisseling 2013-2014 nog 648 meldingen 
binnen bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast; 2014-2015 werd gevierd met 
slechts 101 meldingen.
Burgemeester Theo van Eijk: ‘Deze sterke terugloop is een dik com-
pliment waard aan het Uitgeester publiek. Het is mooi om te zien dat 
onze maatregel om vuurwerkvrije zones in te stellen zo goed is na-
geleefd en dat men zich in het algemeen ook goed heeft gehou-
den aan de nieuwe tijden voor het afsteken. Hoewel elke overlast-
melding er één te veel is, zijn wij zeer tevreden met de aanzienlij-
ke vermindering van de vuurwerkoverlast tijdens deze jaarwisseling.’   

Tolweg deels afgesloten
Op dinsdag 13 januari zal de Tolweg van 08.00 tot 16.00 uur deels maar 
over een rijstrook berijdbaar zijn. De reden is het oprichten van een alar-
meringspaal. Het verkeer wordt met verkeerslichten in goede banen geleid. 

OVERLEDEN
A. van Noorloos, 90 jaar
M.S. Schouten, 
w/v Brakenhoff, 91 jaar

Installatie burgemeester Verkleij
Wendy Verkleij wordt donderdag 15 januari door Johan Remkes, 
Commissaris van de Koning, geïnstalleerd als burgemeester van Uit-
geest. Dat gebeurt tijdens een raadsvergadering die om 20.00 uur 
begint. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Na afloop is er 
gelegenheid om de nieuwe burgemeester geluk te wensen. 

Jubileumtentoonstelling 
‘De Gulden Middelweg’ 
Woensdagavond 21 januari 2015 verricht wethouder Wil Spaanderman 
om 19.30 uur in de hal van het gemeentehuis van Uitgeest de officiële 
opening van de expositie ‘De Gulden Middelweg’ in de hal van het ge-
meentehuis. Deze jubileumexpositie van de Vereniging Oud Uitgeest is 
nu al te zien tijdens de openingsuren en blijft t/m 27 februari 2015. Be-
langstellenden bij de opening zijn van harte welkom.   
De activiteiten van de Vereniging Oud Uitgeest staan dit jaar in het teken 
van het vijfendertigjarig bestaan. De expositie ‘De Gulden Middelweg’ 
laat aan de hand van foto’s en kadasterkaarten zien hoe de Middelweg 
zich in de negentiende eeuw ontwikkelde van een vrijwel onbebouwde 
zandweg tot de hoofdstraat van Uitgeest. De bestrating van de weg in 
1850 was daarbij van doorslaggevende betekenis. De toegankelijkheid 
werd toen aanzienlijk verbeterd, waardoor het aantrekkelijk werd om 
villa’s en herenhuizen te bouwen.

Een olifant op de Middelweg tijdens de Uitgeester Wielerronde van 1983 
(foto: Jan Degeling).  

Avondopenstelling van 15 naar 14 januari
De avondopenstelling van het gemeentehuis op donderdag 15 januari komt 
te vervallen omdat die avond de installatie plaatsvindt  van burgemeester 
Verkleij. Het gemeentehuis is daarom volgende week op woensdagavond 
14 januari geopend, van 18.30 tot 20.00 uur. 

Vier nieuwe leden Jeugd- en jongerenraad
Het college heeft Willem de Jong, Anne Jansen, Eva Mark en Denise Jonker 
benoemd tot lid van de Jeugd- en Jongerenraad. De raad is daarmee met 
tien leden weer op de volle sterkte die volgens de verordening is toege-
staan. 

Commissievergaderingen
De Commissie Samenlevingszaken houdt een openbare vergadering op 
maandag 12 januari in de raadzaal van het gemeentehuis. Dinsdag 13 janu-
ari vergadert de Commissie Grondgebiedzaken. Woensdag 14 januari (ver-
anderde datum!) is het de beurt aan de Commissie Algemene Zaken en Fi-
nanciën. De agenda’s van de vergaderingen zijn in te zien op de gemeente-
lijke website www.uitgeest.nl onder het tabblad Bestuur & Politiek, raads-
informatiesysteem.

Aanpassing afvalkalenders
In de onlangs op de gemeentelijke website gepubliceerde afvalkalenders 
voor 2015 is een wijziging aangebracht voor de maand augustus. Het 
plastic afval wordt niet op 21 augustus opgehaald, maar op 28 augustus. 
De gewijzigde afvalkalenders (verdeeld over vier wijken/gebieden) zijn 
in te zien op de website van de gemeente Uitgeest, via de homepage, on-
der ‘Huisvuil en afval’. De vaste ophaaldagen blijven voor elke wijk het-
zelfde: maandag voor Oude Dorp en Bedrijventerrein; woensdag voor De 
Kleis en Waldijk; donderdag voor De Koog en vrijdag voor Buitengebied en 
Uitgeesterweg. Het plastic wordt ook in het nieuwe jaar opgehaald op de 
vierde vrijdag van de maand. Voor afwijkende data in verband met feest-
dagen: zie de nieuwe kalenders. Ze zijn ook in geprinte vorm mee te ne-
men van de leestafel in het gemeentehuis.
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