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Uitgeest - Twee fietsendie-
ven zijn zaterdagavond bin-
nen tien minuten aangehou-
den dankzij Burgernet.
Om 20.16 uur werd een Bur-
gernet-bericht uitgestuurd 
om mee te kijken naar twee 
mannen met een Oost-Euro-

pees uiterlijk die vermoede-
lijk een elektrische fiets had-
den gestolen in de omgeving 
van het Hertenkamp in Uit-
geest. Een getuige had ge-
zien dat het duo de fiets lo-
pend meenam waarbij zij het 
achterwiel optilden. Vervol-

gens zouden zij richting het 
oude dorp zijn gelopen.
Een Burgernetdeelnemer 
meldde vanuit een café aan 
de Lange Buurt dat hij de 
verdachten in de richting van 
de Jachthaven had zien weg-
lopen. Hierdoor kon een van 
de verdachten worden aan-
gehouden. Enkele minuten 
later meldde een Burgernet-
deelneemster dat een e-bike 
op een vreemde manier te-
gen een boom was achterge-
laten bij haar woning. De ge-
stolen fiets was hierdoor ook 
gelukkig weer terecht! 
De Burgernet-actie kon bin-
nen 10 minuten worden af-
gesloten. 1608 burgernet-
deelnemers werden bereikt 
met de actie.
Aanmelden bij Burgernet kan 
via www.burgernet.nl. (Foto: 
www.112-uitgeest.nl)

In Uitgeest luiden de 
klokken voor Kerkbalans
Uitgeest - In Uitgeest en op 
veel plaatsen in Nederland 
luiden op zaterdag 16 janua-
ri om 12 uur de kerkklokken. 
Dit is om het startsein te ge-
ven voor de actie Kerkbalans 
van de gezamenlijke kerken 
in Nederland. 

Met het luiden van de klok-
ken wordt niet alleen het 
startsein voor de actie gege-
ven maar worden ook de vrij-
willigers in het zonnetje ge-
zet. Dankzij hun inzet kan 
elke deelnemende kerkge-
meenschap actief zijn.
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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 
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en adres, telefoon of e-mailadres. De 
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Uitgeester finalist in 
Dutch Tea Championship
Uitgeest - Uitgeester Jer-
ry van Daalen heeft een 
neus voor thee. Hij is een 
van de vier finalisten die zich 
plaatsten voor het Dutch Tea 
Championship, dat 20 maart 
wordt gehouden tijdens het 
Amsterdam Coffee Festival.
De voorrondes van de Dut-
ch Tea Championship von-
den plaats op 4 en 5 janua-
ri bij International Tea & Cof-
fee Academy in Zeewol-
de. Tijdens deze voorrondes 
konden deelnemers zich on-
derscheiden door de perfec-
te thee te zetten. Een blinde 
proeftest en een quiz volgde 
als technisch onderdeel van 
de wedstrijd. 
De vier beste deelnemers  
waren Jessica Zagers, Anja 

Schukkink, Jerry van Daalen 
en Björn Cocu. De finalisten 
krijgen 20 maart een kwar-
tier de tijd om 3 soorten thee 
te zetten, waarvan één signa-
ture thee: een zelfbedachte, 
verrassende thee-spijscom-
binatie die laat zien wat de 
deelnemer in huis heeft. Een 
jury van drie professionals zal 
tijdens de finale de thee be-
oordelen op smaak, maar ook 
letten op werkwijze en tech-
niek. 
De winnaar ontvangt de titel 
Dutch Tea Champion 2016 en 
wint een reis naar de thee-
plantages van Malawi.
Volgende week laten we de 
theeliefhebber uit Uitgeest 
uitgebreid aan het woord in 
de Uitgeester Courant.

Een im[ressie van de voorrondes (foto: www.koffietcacao.nl)

Brandje tegen paviljoen
Uitgeest - Onbekenden 
hebben dinsdag 5 janua-
ri een aantal kerstbomen in 
de brand gestoken tegen het 
paviljoen Buurman & Buur-
man aan de Parallelweg in 
Uitgeest.
Meerdere automobilisten 
die op de A9 reden belden 
de brandweer vanwege de 
vlammen die gezien werden. 
Een alerte automobilist is di-

rect van de snelweg afgesla-
gen en naar de Parallelweg 
gereden en heeft de kerstbo-
men weggetrokken van het 
paviljoen. Hiermee is erger 
voorkomen.

Een regenpijp brandde wel 
weg en de muren raak-
ten wat beschadigd door de 
vlammen. (bron: www.112-
uitgeest.nl)

Tunnelkwesties
Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vragen 
over de renovatie van de Velsertunnel in 2016. In 
deze serie geeft Rijkswaterstaat tekst en uitleg bij 
verschillende grote en kleine kwesties. Wilt u ook 
iets weten over de Velsertunnel, laat het ons weten 
via velsertunnel@rws.nl. Of stel uw vraag via 
www.facebook.com/velsertunnel.

Waarom is renovatie van de 
Velsertunnel eigenlijk nodig?

Dit is een vraag die inwoners van de IJmond regelmatig 
stellen. Want is het niet veel makkelijker om een nieuwe 
tunnel aan te leggen? Dan heeft de IJmond in één klap de 
beschikking over twee moderne tunnels: de Velser en de 
Wijker. 
 
Van binnen als nieuw
Laten we beginnen bij het begin: de Velsertunnel is met zijn 
bijna 60 jaar de oudste snelwegtunnel van Nederland. Al-
leen in Rotterdam ligt een oudere tunnel (de Maastunnel), 
maar daar loopt een gemeentelijke weg doorheen, geen 
snelweg. 

De Velsertunnel is toe aan een flinke opknapbeurt. Veel 
systemen in de tunnel – zoals de brandblusinstallatie en 
de ventilatie – zijn nodig aan vervanging toe. De afgelopen 
60 jaar is de tunnel regelmatig uitgebreid met nieuwe (vei-
ligheids)systemen en zijn steeds losse systemen of onder-
delen vervangen. Nu wordt de tunnel volledig gestript en 
helemaal op het niveau van de nieuwste eisen en techniek 
gebracht. Om ervoor te zorgen dat mensen tot aan de re-
novatie veilig door de tunnel kunnen, voert Rijkswaterstaat 
extra veiligheidsinspecties en intensiever onderhoud uit.

Extra doorrijhoogte
Zoals veel IJmonders weten, moet de Velsertunnel vaak 
dicht wegens spoedreparaties of onderhoud. Eén van de 
redenen is dat te hoge vrachtwagens zorgen voor opstop-
pingen. De Velsertunnel is op zijn laagste punt 4 meter 17 
hoog en kan in principe alle vrachtwagens hebben; de wet-
telijke maximumhoogte van een vrachtwagen is 4 meter. 
Toch kan een klapperend dekzeil of een hoog afgestelde 
vering er al voor zorgen dat het waarschuwingssysteem 
afgaat en de tunnel dicht moet. Tijdens de renovatie wordt 
de doorrijhoogte van de tunnel daarom met 12 centimeter 
verhoogd. Zo krijgen we minder last van te hoge vrachtwa-
gens.
 
Velsertunnel kan nog jaren mee
Een compleet nieuwe tunnel aanleggen is nu nog niet aan 
de orde. Tunnels hebben een levensduur van gemiddeld 100 
jaar en daar zit de Velsertunnel nog lang niet aan. Bouwen 
van een nieuwe tunnel kost bovendien veel meer dan reno-
veren, duurt veel langer en zou ook tot veel overlast leiden. 
Omdat de Velsertunnel nog steeds voldoet, is dat erg zonde. 
De Velsertunnel hoeft dus nog niet met pensioen.  



Uitgeesters brengen stapels boeken 
naar nieuwe bibliotheek

Uitgeest - De Stichting Bibli-
otheek Uitgeest (SBU) gaat 
er voor zorgen dat er een bi-
bliotheek in Uitgeest blijft. 
Door en met vrijwilligers en 
met steun van het gemeen-
tebestuur. Hiervoor moest de 
boekenvoorraad vanaf 0 wor-
den opgebouwd en daar is 
afgelopen zaterdag 9 janu-
ari een begin mee gemaakt 
door een inzamelingsactie 
in de Blauwe Zaal, een ruim-
te waar tot voor kort het po-
litiebureau gevestigd was. De 
opkomst was groot en bin-
nen afzienbare tijd lagen de 
tafels vol met stapels boe-
ken die door de aanwezige 
vrijwilligers al enigszins ge-
selecteerd werden. Uiteinde-
lijk zal er met een ruilsysteem 
gewerkt gaan worden dat 

handmatig bijgewerkt moet 
worden want een duur, digi-
taal systeem behoort met het 
beperkte budget niet tot de 
mogelijkheden. Ondanks de 
160.000 euro opstartkosten 
die de SBU van gemeente 
Uitgeest ontvangt. Daarnaast 
krijgt men een jaarlijks ex-
ploitatiebudget van 120.000 
euro waarvan een groot deel 
besteed zal worden aan het 
ontwikkelen van leesactivi-
teiten op de Uitgeester ba-
sisscholen. Hetty Franzani, 
bestuurslid, is aangenaam 
verrast door de opkomst en 
weet dat er nog geïnventari-
seerd en gerubriceerd moet 
worden. Hetty: “Het kan zijn 
dat we binnenkort nogmaals 
gaan roepen wat we nodig 
hebben want we hebben er 

een beetje spijt van dat we 
aangegeven hebben geen 
boeken ouder dan drie jaar 
te willen ontvangen. Maar al 
doende leert men. Als een 
boek er nog goed uitziet en 
jou aanspreekt, dan vinden 
anderen dat waarschijnlijk 
ook. Verder zien wij graag 
mooie platenboeken, die-
renboeken, studieboeken en 
boeken over steden aan on-
ze collectie toegevoegd.” En-
thousiast laat Hetty de platte-
grond zien van de bibliotheek 
hoe die er in de toekomst uit 
moet gaan zien. 
Er zijn al offertes voor ver-
bouwing aangevraagd en als 
alles meezit zou begin maart 
de nieuwe bibliotheek van 
start kunnen gaan.  (Moni-
que Teeling)

Hans Savenije levert een tas 
met boeken in van de ‘dames 
thuis’ en op de vraag of hij 
zelf gebruik gaat maken van 
de bibliotheek zegt hij: “Ik 
ben bang dat het een soort 
ziekenhuisbibliotheek wordt. 
Het halen van leeswerk laat 
ik overigens aan de dames 
over, misschien doe ik dat als 
ik gepensioneerd ben. Ik ben 
nu te onrustig om te gaan zit-
ten lezen, ik ben meer van 
sport en doe aan spinning. Ik 
weet niet of dit gaat lukken, 
er zit natuurlijk veel admini-
stratie aan en er is nog geen 
systeem. Maar afi jn het is 
met het zwembad ook goed 
gegaan en zoveel mensen, 
zoveel zinnen dus wie weet.’’

Met een enorme doos boe-
ken wandelen Marjon en 
Erik Legene de Blauwe Zaal 
binnen. De boeken zijn van 
de ouders van Erik die in-
middels overleden zijn. Mar-
jon: “Ik vond het zonde om ze 
naar de Kringloop te brengen 
want dit zijn boeken die nog 
heel goed zijn. Daarbij vind 
ik het een enorm leuk initia-
tief en ik hoop dat het gaat 
lukken. Het is een ambiti-
eus project. Een bibliotheek 
in het dorp is belangrijk, met 
name voor ouderen die niet 
makkelijk naar Heemskerk 
kunnen en dat geldt uiter-
aard ook voor kinderen. Ik 
heb er vertrouwen in dat het 
gaat lopen. Zo’n ruilsysteem 
lijkt mij laagdrempelig.’’ Met een tas vol boeken stapt 

Mandy van Grootheest de 
Blauwe Zaal binnen waar zij 
hartelijk ontvangen wordt 
door vrijwilliger Gerda Mij-
nen. Haar favoriete boek wil 
Mandy wel even laten zien. ’t 
Wiebelmannetje van schrijver 
Harald Timmer had zij dubbel 
in de kast staan. Mandy: “De 
schrijver staat op braderie-
en en markten en ik vind het 
zó’n leuk boekje. Mijn zoontje 
van twee is er ook gek van. 
Ik ben heel benieuwd of deze 
ruilbibliotheek gaat werken, 
ik hoop het wel want ik ga 
met een kind van twee niet 
zo snel het dorp uit voor een 
boek.” Gerda Mijnen vertelt 
dat er zojuist een mevrouw 
een aantal prachtige kinder-
boeken heeft gebracht die zij 
kort ervoor bij de boekhan-
del in Uitgeest heeft gekocht 
omdat ze niks in de kast had 
staan. Gerda: “Moet je kijken 
hoe prachtig! Dat is toch ge-
weldig dat iemand die moei-
te doet?”

Marie Heuvelink is gepen-
sioneerd verpleegkundige en 
vindt het initiatief voor deze 
bibliotheek fantastisch. Ma-
rie: “Zo’n sociale functie moet 
je proberen te laten bestaan. 
Natuurlijk moet het maar luk-
ken maar gezien het enthou-
siasme en de tientallen boe-
ken, zelfs nieuw gekocht, is 
dat geen probleem. Ik kwam 
hier blanco met 6 a 7 boe-
ken maar ik zie hier men-
sen met dozen vol binnen ko-
men. Omdat ik net met pen-
sioen ben, zocht ik een zin-
volle tijdsbesteding die niet 
zorg-gerelateerd is. Ik houd 
van lezen dus ik heb mij aan-
gemeld als vrijwilliger.’’

Sita Castricum is enthousi-
ast over het project en meldt 
zich meteen aan als vrijwilli-
ger. ,,Het past bij dit dorp dat 
er steeds meer initiatief wordt 
genomen. Er is altijd veel geld 
naar dit soort dingen gegaan 
en nu zie je dat mensen tot 
andere mogelijkheden bereid 
zijn. Het geld wordt anders 
verdeeld en we moeten het 
ombuigen naar iets positiefs. 
Vroeger had je in de sigaren-
winkel een rij boeken staan 
en nu gaan we een beetje te-
rug naar dat idee. Zelf heb ik 
een brede smaak maar houd 
erg van schrijfster Isabel-
le Allende en Herman Koch. 
Ook ik heb mij vandaag op-
gegeven als vrijwilliger want 
die zijn hard nodig.’’
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Zonnepanelen 
informatieavond

Regio - Op donderdagavond 
21 januari is er een informa-
tieavond over zonnepane-
len voor inwoners van Cas-
tricum, Akersloot, Limmen 
en Uitgeest. Op deze avond 
wordt onder meer gekeken 
naar geschiktheid van da-
ken en verschillende mon-
tagemogelijkheden. Naast 
uitleg over de verschillen-
de soorten zonnepanelen en 
technieken wordt meer ver-

teld over hoe opbrengsten  
worden verrekend. Aanmel-
den kan via www.greenybros.
com/events.

Meer dan de bank 
Naast dat mensen met zon-
nepanelen goed bezig zijn en 
lekker hun eigen energie op-
wekken, is de besparing nu 
ook aanzienlijk groter dan 
de rente op en spaarreke-
ning. Niet voor niets hebben 

Brocantemarkt op Brink
Castricum - Op zaterdag 
30 januari wordt een groot-
se brocantemarkt gehouden 
in een grote verwarmde tent 
op De Brink. De markt is van 
10.00 tot 16.00 uur en wordt 
opgeluisterd door Shanty-
koor de Skulpers en de Twij-
felbrigade. Er zijn 21 deelne-
mers en daarmee is de be-
schikbare ruimte volledig be-
nut. Er is voor iedereen wel 
iets van haar of zijn gading te 
vinden in het aanbod van kle-
ding, potten en pannen, ser-

viesgoed, meubels, veel an-
tiek en meer. Er zijn die dag 
meerdere activiteiten in en 
rond de tent. Zo start en 8.30 
uur een mountainbiketocht 
door de duinen van Castri-
cum en start er tussen 9.30 
uur en 11.00 uur een wandel-
tocht van 12 of 20 km. Voor 
deze laatste activiteiten kan 
men zich nog aanmelden. 
via www.sociaalcastricum.
nl. Parkeren kan op de Brink 
en de toegang tot de markt is 
ook gratis.

inmiddels meer dan 300.000 
Nederlandse huishoudens 
zonnepanelen. Momenteel is 
het ook mogelijk voorparticu-
lieren om de btw terug te vra-
gen op de aanschaf, wat het 
nog aantrekkelijker maakt. 
Deze mogelijkheid wordt ook 
tijdens de informatieavond 
uitgelegd.

CALorie-actie
Het is deze avond ook moge-
lijk de zonnepanelen uit de 
Castricumse CALorie-actie 
(lopend tot 29 februari) bekij-
ken en er kan op basis van 
hoogwaardige luchtfotogra-
fie vaak al direct een vakkun-
dig persoonlijk advies wor-
den gegeven, of een afspraak 
worden gemaakt voor het  
vrijblijvend bekijken van de 
mogelijkheden bij de woning 
zelf. Wie zonnepanelen laat 
plaatsen door Greeny Bros. 
heeft nu nog meer zeker-
heid over zorgeloze stroom-
opbrengsten. De Noordhol-
landse zonnepanelen-speci-
alist is nu ook aangesloten 
bij Stichting Garantiefonds 
ZonneEnergie. Het adres is 
Molenwerf 1-A in Uitgeest, 
voor openingstijden zie www.
greenybros.com.

Toppers van Oranje 
komen naar A9 Studios
Uitgeest - Met ruim veertig 
Nederlandstalige artiesten 
vinden op zondag 17 janu-
ari de tv-opname plaats van 
het populaire tv program-
ma Toppers van Oranje, er is 
een Nieuwjaarsparty en de 
uitreikingen van de allereer-
ste Koos Alberts Awards, een 
nieuwe award uitreiking voor 
het Nederlandstalige (levens)
lied in de A9 Studios in Uit-
geest.
Jannes, Tino Martin, Jef-
frey Heesen, Koos Alberts 
(miniconcert), Mike Peter-
son, Wesley Klein (mini-spe-
cial), Samantha Steenwijk, 
Jan van Est, Ancora, Colin-
da & Daisy, Rene Karst, Fran-
ky Falcon,Hans Steiger, Ta-
mara Tol en meer  komen 
over de rode loper van de A9 
Studios hun nieuwste single 
presenteren voor de came-
ra’s van Toppers van Oran-
je. Presentatie: Ivo Franklin. 
De genomineerden voor de 
Koos Alberts Award zijn on-
der andere Django Wag-
ner, André Hazes Jr., Willem 
Barth, Henk Bernard, Peter 
Beense, Sieneke, Tamara Tol, 
Smantha Steenwijk, Mieke, 
Dries & Dave Roelvink, Stad 
en Land, Ancora, Gebroeders 
Ko, Gents, Henk Dissel, John 
West, Tino Martin, John de 
Bever, Vinzzent, Frans Duijts, 
Frank van Etten, Roy Don-
ders, Jaman en Jannes. Na 
afloop van de tv opnamen 
van Toppers van Oranje zal 
Koos Alberts een mini con-

cert verzorgen met de vertol-
king van zijn grootste hits.
Tevens zal een Oeuvre Award 
worden uitgereikt aan een 
artiest die zich al jaren lang 
verdienstelijk maakt en/of 
heeft gemaakt voor het Ne-
derlandstalige lied. Een on-
dersteuningsprijs van vijfdui-
zend euro wordt uitgereikt 
aan een nieuw Nederlands 
talent. Iedereen die vooraf 
één of meerdere tickets onli-
ne besteld maakt kans op één 
van de bungalowvakanties 
met de hele familie of vrien-
dengroep in één van de Eu-
roparcs parken in Nederland. 
Surf hiervoor naar de website 
van Toppers van Oranje,www.
toppersvanoranje.tv. Dj Bom-
pa zorgt voor de juiste stem-
ming.
De opnamen van het tv-pro-
gramma starten om 14.00 uur 
en duren tot 18.00 uur.
De entree bedraagt vijftien 
euro in de voorverkoop via 
ticketpoint.nl en 17,50 euro 
aan de deur.

The Danish Girl
The Danish Girl vertelt het bij-
zondere liefdesverhaal ge-
baseerd op het leven van de 
kunstenaars Einar en Gerda 
Wegener. De film, die zich af-
speelt in de jaren twintig, is ge-

baseerd op het waargebeur-
de verhaal over Einar’s baan-
brekende beslissing om als 
vrouw, Lili Ebe, door het leven 
te gaan en de invloed daarvan 
op hun huwelijk en kunst.

Race naar de maan
Race naar de maan is de nieu-
we animatie-avonturenfilm 
voor de hele familie van de 
makers van Ted en de Schat 
van de Mummie. De jonge 
surfer Mike Goldwing gaat 
samen met zijn opa, zijn beste 
vriendin en een grappige ha-
gedis op een spannend avon-
tuur naar de maan. Een mil-
jonair die beweert dat er nog 
nooit een mens op de maan 
is geweest, gaat op ruimte-

reis om een duivels plan uit te 
voeren. Hij wil een zeer krach-
tige en gevaarlijke nieuwe 
vorm van energie bemach-
tigen waarmee hij de mach-
tigste man van de wereld zal 
worden. Wat hij niet weet is 
dat Mike, zijn opa en vrien-
din in een ander ruimteschip 
op weg zijn naar de maan om 
hem tegen te houden. Geïn-
spireerd door de ruimtewed-
loop van de jaren zestig.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 18.30 uur   zondag 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
The Danish Girl

donderdag  20.00 uur  vrijdag 20.30 uur 
zaterdag 21.00 uur  zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Hateful Eight

vrijdag 15.45 uur
zondag 11.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Er Ist Wieder Da
vrijdag 18.30 uur

zaterdag 21.15 uur  woensdag 20.00 uur
Mannenharten 2

vrijdag 15.45 uur
Star Wars: The Force Awakens - 3D

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

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Publieke werken
woensdag 15.00 uur  
Woezel en Pip
zaterdag 16.00 uur   

zondag 13.30 uur  woensdag 14.00 uur  
Race naar de maan - 3D

zaterdag 16.00 uur   
zondag 13.30 uur  woensdag 13.30 uur  

Buurman & Buurman  
Al 40 jaar beste vrienden

zondag 11.00 uur
Dummie de Mummie 2 

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

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

Programma 14 jan  t/m  20 jan 2016
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Sluiting bibliotheekvestiging 
al lang bij gemeente bekend!

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

Uitgeest - Volgens berichten in de media zou de gemeente 
Uitgeest pas 14 december te horen hebben gekregen dat de 
bibliotheekvestiging in Uitgeest per 1 januari zou sluiten. Dit 
besluit was echter al lang bij gemeente bekend!
Nadat de gemeente Uitgeest de samenwerkingsovereenkomst 
met Bibliotheek IJmond Noord per 1 juli 2013 had opgezegd, 
trad volgens contract een afbouwregeling in. Elk jaar vermin-
dert de subsidie totdat deze na een periode van vier jaar tot 
0 is afgebouwd. Eind 2013 zijn voor de toenmalige ambte-
naar en de toenmalige wethouder de gevolgen voor het bi-
bliotheekwerk van de bezuiniging van de gemeente Uitgeest 
in kaart gebracht. En wel voor de jaren 2014 tot en met 2017. 
Heel helder is vermeld dat de vestiging in Uitgeest vanaf 2016 
is wegbezuinigd. Het kan dus niet zo zijn dat de wethouder in 
Uitgeest dit pas half december 2015 heeft vernomen.

Jan Smorenburg
Bibliotheek IJmond Noord

Uitgeest - John May is een 
ambtenaar die voor zijn ge-
meente uitvaarten moet re-
gelen voor mensen die in al-
le eenzaamheid zijn gestor-
ven en waarvan de familie en 
vrienden onbekend zijn. John 
stelt zich tot doel om dat zo 
goed mogelijk te doen. Hij 

gaat echter zo  consciëntieus 
te werk dat hij wordt wegbe-
zuinigd. De reden die hem 
wordt geven is, dat hij voor 
iedere overledene een mooie 
rouwdienst heeft geregeld 
terwijl zijn superieur liever 
een goedkope crematie, met 
verstrooiing op het asveld, in 

gedachten had.  Aangezien 
hij nog een laatste begrafe-
nis moet afhandelen, besluit 
hij daar al zijn ziel en zalig-
heid in te steken. John moet 
en zal alle familieleden en 
vrienden van de overledene 
persoonlijk opsporen. 

Regisseur Uberto Passoli-
ni, bekend van de succes-
film “The full monty”, schreef 
en regisseerde deze klein op-
gezette film die de toeschou-
wer in het hart weet te ra-
ken.  Met prachtige muziek 
van zijn echtgenote Rachel 
Portman en geweldige rollen 
van Eddie Marsan en Joanne 
Froggatt.  

De zaal is open vanaf kwart 
voor acht en de film begint 
om 20.15. Toegang: 5 eu-
ro inclusief een kopje koffie 
of thee voorafgaand aan de 
film (‘Vrienden’ 4 euro). Kaar-
ten in de voorverkoop zijn 
verkrijgbaar bij boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139, Uit-
geest.

Uitgeest - Op zondag 3 ja-
nuari, omstreeks 17.30 uur 
werd een vrouw beroofd van 
haar mobiele telefoon, ter-
wijl zij in de trein zat te ap-
pen met haar dochter. Haar 
telefoon werd uit haar han-
den gegrist door een voor-
bijlopende jongen, die er ver-
volgens hard rennend van-
door ging.

Brutale 
telefoondief

Uitgeest - Op woensdag 
6 januari waren medewer-
kers van IJmond Werkt aan 
het werk op De Pollen, toen 
zij merkten dat zij een grote 
heggenschaar misten. Ver-
moedelijk is deze tussen 
12.00 en 13.00 uur weggeno-
men vanaf hun trekker.

Heggeschaar 
gestolen

Uitgeest - In de nacht van 
woensdag 6 op donderdag 
7 januari is het sleutelkast-
je van verzorgingstehuis ‘De 
Slimp” vernield cq. opgebro-
ken.De sleutels lagen op de 
grond.
Er is, tot nu toe, eenmaal aan-
gifte gedaan van diefstal van 
een sleutel.

Sleutelkastje 
opengebroken

Lezing BodySwitch bij KVB
Uitgeest - Op 19 januari zal 
BodySwitch een lezing hou-
den bij de Katholieke Vrou-
wenbeweging.
BodySwitch is een praktijk 
voor leefstijlbegeleiding en 
integrale geneeskunde. Tij-
dens deze lezing zal er spe-
cifiek worden ingegaan op 
buikklachten. Klachten die 
vaak worden veroorzaakt 
door voeding, leefstijl en om-

gevingsfactoren.
BodySwitch onderdrukt de 
klachten niet, maar gaat op 
zoek naar de oorzaak van de 
klachten. Wij denken dat het 
een zeer interessante avond 
zal worden.
De avond begint om 20.00 in 
de Zwaan.
Neemt u ook eens een kijk-
je op de nieuwe website van 
de KVB: www.kvbuitgeest.nl.

Open voor bezichtiging
Regio - Zondag17 januari is de Hervormde Kerk van Krom-
meniedijk weer open voor het publiek.
Van 13.00 tot 16.00 uur kan men de kerk bezoeken; geïnfor-
meerd worden over het ontstaan van het kerkje en andere 
bijzonderheden of gewoon te genieten van de rust en stilte.

Midweekse wandeling
Regio - Een goed voorne-
men: ga lekker 10 kilometer 
meewandelen met de Zaans 
Erfgoed Route op donder-
dag 14 januari. Wandelsport-
vereniging De Laatste Lood-
jes organiseert deze wande-
ling in het kader van de mid-
weekse wandeltochten die 
elke maand op een wisse-
lende dag worden gewan-
deld met een afstand van on-
geveer 10 kilometer. U loopt 
uw eigen tempo met behulp 
van een routebeschrijving die 
u ontvangt bij de inschrijving.
De start is vanuit VTV Nut en 
Genoegen, Provincialeweg 18 
in Zaandam. Inschrijven voor 
deze wandeling kan vanaf 
09.15 uur en de gezamenlijke 

start is om 10.00 uur precies 
en er wordt onderweg niet 
gepauzeerd. Bij de start ont-
vangt iedere deelnemer een 
tegoedbon voor een kop kof-
fie of thee en een parkoers-
beschrijving.
Kosten voor deelname zijn 
voor DLL leden 1,50, Bonds-
leden 2,50 en niet leden 3,50.
Iedereen, lid of geen lid van 
de wandelvereniging,  kan 
met deze ochtendwandeling  
meelopen en is van harte 
welkom. Na afloop kunt u uw 
wandelboekje laten afstem-
pelen en een wandelplaat-
je meenemen van deze wan-
deltocht.
Alle verdere informatie: www.
wsvdelaatsteloodjes.nl.
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Hommage Tom Parker 
door het Projectkoor

Castricum - Projectkoor 
Castricum geeft op zondag 
10 april een concert in de 
Maranathakerk waar arran-
gementen van Tom Parker 
centraal staan. 
Het is een hommage aan de-
ze in 2013 overleden Engel-
se musicus die over de hele 
wereld faam heeft verkregen 
met zijn imponerende bewer-
kingen van bekende klassie-
ke composities met aanspre-
kende teksten. Voor dit con-
cert zullen verschillende ar-
rangementen worden inge-
studeerd van composities 
van onder meer Schubert, 
Beethoven, Handel, Tschai-
kowsky. Twee leden van de 
semiprofessionele musical-
vereniging The Cast, Jolan-

da Vermolen en Harry Mooij, 
zullen hun medewerking ver-
lenen. Beiden zingen als in-
termezzo fragmenten uit be-
roemde musicals. De bege-
leiding is ditmaal in handen 
van een trio: Gijs Braakman, 
piano, Gert Jan Kaper, bas, 
Fred Knijn, drums. Muzikale 
leiding Cees Brugman. 
Aanmelding is mogelijk voor 
zangers vanaf 18 jaar. Er zijn 
zes repetities in de protes-
tantse kerk in Limmen op za-
terdag 5, 12, 19, 26 maart en 
2 en 9 april van 10.00   12.30 
uur. 
Aanmelden voor 15 februari 
via projectkoor-castricum.nl. 
Meer informatie: Aad Zonne-
veld tel. 0251-656907/aaden-
tinus@hotmail.com.

Expositie in de Tuin van 
Kapitein Rommel

Castricum - Eduard van Noordt, een grafi cus uit Heemskerk, 
exposeert schilderijen van zijn cursisten in de ontmoetings-
ruimte van de Tuin van Kapitein Rommel. Gratis te bewonde-
ren op werkdagen van 9.30 tot 16.30 uur.

Mizrakh brengt Klezmermuziek
Castricum - Zondagmid-
dag 17 januari presenteert 
de Klezmerband Mizrakh 
een bijzonder programma: 
Finland op de Balkan. Het 
concert begint om 15.30 uur 
in de aula van Toonbeeld, 
Jan van Nassaustraat 6. De 
Klezmermuziek heeft haar 
oorsprong in de Oost-Euro-
pese Jiddische sjtetls, Jood-
se gemeenschappen die nu 
reeds lang zijn verdwenen. 
Blijdschap, hartstocht en 
melancholie vormen de 
grondtonen. Kenmerkend 
zijn verder de vele muzikale 
versieringen en de manier 
waarop de viool de mense-
lijke stem nabootst. Daar-
naast zijn er veel Balkanin-
vloeden en elementen van 
oriëntaalse muziek in terug 
te vinden.
Klezmerband Mizrakh voegt 
daar weer een eigen in-
breng aan toe. Het is een 
opwindende mix van mu-
zikale ideeën en invloeden, 
waarin Finland en de Bal-

kan vlak naast elkaar liggen 
en melancholie en vreugde 
maar een hartslag van el-
kaar verwijderd zijn. 
Deze wereldmuziekband 
uit Nijmegen laat je hun 
nieuwste werk horen: in-
tieme, kleine liedjes en uit-
bundig feestgedruis komen 
samen in één moment. Je 

zwerft in een muzikale wer-
velwind van Finland tot de 
Balkan. 
Kaarten verkrijgbaar aan de 
zaal, bij de Readshop, mu-
ziekhandel Borstlap, Boek-
handel Laan, Vivant Rozing, 
via www.toonbeeld.tv of tel. 
0251659012. Foto: Glenn 
Cornelisse.

Mizrakh brengt Klezmermuziek

kan vlak naast elkaar liggen zwerft in een muzikale wer-

Excursie 
voor jeugd

Castricum  - De Vogelwerk-
groep Midden-Kennemer-
land houdt op vrijdag 15 en 
vrijdag 22 januari een avond-
excursie voor jongeren. De 
bedoeling van deze excursie 
is om bosuilen waar te ne-
men. Op vrijdagavond 15 ja-
nuari wordt er verzameld bij 
de parkeerplaats van land-
goed Marquette in Heems-
kerk en op 22 januari bij de 
hoofdingang van Dijk en 
Duin aan de Zeeweg in Cas-
tricum. De excursies begin-
nen om 19.30 uur en duren 
ongeveer een uur. Aanmel-
den voor de excursies is niet 
nodig en aan de excursies 
zijn geen kosten verbonden. 

Limmen - Een muzikale in-
troductiecursus voor kinde-
ren van zes tot acht jaar is 
een speurtocht door de jun-
gle van muziekinstrumen-
ten. Muziekwerkplaats Lim-
men start woensdag 20 ja-

nuari met de cursus Muzikale 
speurtocht voor kinderen. De 
lessen vinden plaats in basis-
school De Kerkuil op woens-
dag om 14.00 uur. Voor meer 
informatie: muziekwerk-
plaatslimmen.nl.

Muzikale speurtocht

Forza! doet mee aan 
verkiezingen raad

Castricum - De voorzitter 
van Forza! Nederland, Haar-
lemmermeerder Paul Meijer, 
heeft op Twitter aangekon-
digd dat zijn partij in 2018 ze-
ker mee zal doen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen in 
de gemeente Castricum. Me-
ijer vindt niet dat zijn aan-
kondiging te vroeg komt: ,,In 
aanloop naar de verkiezin-
gen is er tijd nodig om een 
team samen te stellen, fond-
sen te werven en plaatselijke 
bekendheid en vertrouwen 
te verwerven.” Meijer is sinds 
2010 raadslid in Haarlemmer-
meer. ,,We zijn al in gesprek 
met een aantal plaatselijke 
politici die de standpunten 
van Forza! onderschrijven, 
maar staan zeker nog open 
voor ambitieuze kandidaten 
die in de plaatselijke politiek 
het gedachtengoed van on-
ze inspirator Pim Fortuyn wil-
len gaan uitdragen. Voor een 
goede lijst zijn minimaal een 
stuk of tien kandidaten no-

dig.” Meijer over de motieven 
achter de uitbreiding van zijn 
partij: ,,We hebben de afge-
lopen jaren gezien dat partij-
en als de PVV, LPF en Trots 
groot landelijk succes had-
den, maar geen onderliggend 
netwerk hebben of hadden in 
de ruim 400 gemeenten van 
dit land. Dat is op den duur 
fnuikend, omdat voor een be-
stendig succes politieke par-
tijen midden tussen het volk 
moeten staan. Wij willen 
daarom de omgekeerde rou-
te volghen: eerst invloed krij-
gen via de gemeenten.” 
Meijer richtte met enkele an-
deren Forza! op in 2003, na 
actief te zijn geweest in de 
LPF. Meijer geeft aan samen 
te werken met landelijke par-
tijen en zelf (nog) geen am-
bities richting Den Haag te 
hebben: ,,Wat niet is kan al-
tijd komen, maar landelijk zie 
ik nu geen plaats voor een 
partij als Forza!, we richten 
daarom onze pijlen op uit-
breiding van onze invloed in 
de ruim 400 gemeentes van 
het land. We vertegenwoordi-
gen nu al ruim 10.000 kiezers 
in voornamelijk de randstad, 
maar merken dat er in steeds 
meer plaatsen interesse is in 
wat wij doen. Het is daarom 
onze ambitie om in zeker vijf 
of meer gemeenten mee te 
doen in 2018.”
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Singer-songwriter Leonie 
Meijer in De Zwaan
Uitgeest - Singer-songwri-
ter Leonie Meijer treedt za-
terdag 16 januari op bij De 
Zwaan Cultureel. Dat Leo-
nie Meijer één van de beste 
zangeressen van ons land is, 
is al enige tijd bekend, maar 
in het theater komen ook on-
verwachte kanten van haar 

talent naar boven. Leonie 
vertelt tussen haar prachti-
ge nummers door een on-
verwacht geestig, intelligent 
en ontroerend verhaal. Een 
verhaal dat de persoonlijke 
anekdote ruimschoots over-
stijgt.
In de theatertour ‘Naked’ laat 

Meijer zien dat haar muzikale 
ontwikkeling niet bepaald stil 
staat. Uiteraard zal ze haar 
bekende liedjes spelen maar 
zeker ook nieuwe en verras-
sende songs. Begeleid door 
twee muzikanten neemt Leo-
nie Meijer in ‘Naked’ het pu-
bliek mee in een meeslepen-
de vertelling die u niet mag 
missen.
Nog slechts vier keer speelt 
Leonie haar theatertour 
‘Naked’, waaronder één keer 
op het podium bij De Zwaan 
Cultureel. Verzeker jezelf 
nu van kaartjes want an-
ders moet je naar Rotterdam 
of Zoetermeer om Leonie te 
zien en horen. 
Aanvang 20.15 uur. De toe-
gangsprijs is 15 euro, Vrien-
den van de Zwaan Cultureel 
krijgen 2,50 korting. Kaart-
verkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits 
nog beschikbaar), of via onli-
ne reservering. Voor meer in-
formatie en andere voorstel-
lingen zie de website van De 
Zwaan Cultureel, www.de-
zwaancultureel.nl. (foto: Da-
rio en Misja)

Sleutel politiebureau 
officieel overgedragen
Uitgeest - Maandag is de 
sleutel van het nieuwe poli-
tiebureau in het gemeente-
huis officieel overgedragen 
aan de wijkagenten van Uit-
geest.
Vanaf nu kunnen inwo-
ners van Uitgeest via 0900-
8844 een afspraak maken 
met hun wijkagent in het ge-
meentehuis aan de Middel-
weg in Uitgeest. De Uitgees-
ters hebben daarnaast de be-
schikking over een 3D-aan-
gifteloket, waar op afspraak 

via 0900-8844 zeven dagen 
in de week van 9.00 uur tot 
22.00 uur aangifte gedaan 
kan worden. Het 3D-aan-
gifteloket bevindt zich aan 
de achterzijde van het ge-
meentehuis aan de Dr. Brug-
manstraat.
Na een korte toespraak van 
Burgemeester Verkleij en 
teamchef van de politie Ma-
rianne Dubbeld kregen wijk-
agenten Frans Pals en Adrie 
Schaap de sleutel overhan-
digd. (foto: 112-uitgeest.nl)

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Deze foto is genomen op 30 december 2010. Tussen twee knotwilgen in is molen 
de Dog zichtbaar. Het weer wordt komende dagen kouder en misschien wordt het toch ook 
nog winter, voor de natuur zou het goed zijn. Foto en tekst: Ger Bus

Vrijwilligster gezocht

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

Uitgeest - Mijn naam is Anouk de Wit. Ik ben 25 jaar oud en ik 
woon zelfstandig begeleid op de locatie ‘De Brug’ in Uitgeest.
Ik ben op zoek naar een vrijwilligster van ongeveer mijn leef-
tijd. Om met mij één keer in de week ’s avonds voor anderhalf 
uur spelletjes te doen. Of om eens naar de stad te gaan om te 
winkelen.
Wie dit leuk lijkt, zij kan bellen en/of mailen naar ‘De Brug’: 
0251-822464 / swu@sig.nu. Ik hoop jou snel te ontmoeten! 

Groetjes, Anouk

Drukbezet Open 
Podium in De Zwaan 

Uitgeest - Zaterdag 23 ja-
nuari bent u weer van harte 
welkom bij het maandelijkse 
Open Podium van De Zwaan 
Cultureel. Ook dit keer is het 
weer gelukt om een afwisse-
lend programma samen te 
stellen. 
Zo treden voor u op:
• Henk Ruijter en Lex van 
Amsterdam: gitaar en zang 
o.a. liedjes van Venice en 
Jimmy Rodgers
• Johan Kruizinga: gitaar en 
zang, muziek van James Tay-
lor en ander materiaal
• Juan Noguera & Fatima; 
Spaanstalige eigen compo-
sities en swingende mix van 
Latijns-Amerikaanse ritmes 
op gitaar en zang en key-
board
• Mark Kirkenier: eigen piano 
composities 
• Sietse Brandsma: singer/
songwriter; gitaar en zang
• Handsome Harry and the 
Humming Birds  een semi-
acoestische country-blue-
grass band, de bezetting is: 
zang, ukelele,  viool, wasbord, 
gitaar, banjo, 
 mandoline en contrabas.

Ook zal Marc Besselinck (fo-
to) een optreden verzor-
gen. Marc is singer/songwri-
ter (piano en zang) en heeft 
in verschillende bands ge-

speeld. In 2005 richtte hij de 
band Kramer op en speel-
de daarmee in diverse lan-
den. Na vijf jaar zocht hij een 
nieuwe uitdaging en ging 
voor een half jaar naar Au-
stralië en raakte daar gein-
spireerd en schreef vervol-
gens verschillende nummers 
voor zijn nieuwe band Qpac, 
die hij uitwerkte in zijn eigen 
studio. Met deze band staat 
hij ook elk jaar in het voor-
programma van Spinvis. Bij 
het Open Podium houdt hij 
het klein en intiem door ach-
ter de piano te kruipen.
De toegang van het Open 
Podium is als altijd gratis, de 
aanvang is 20.30 uur. 

Uitgeest - De EHBO Ver-
eniging Uitgeest start defi-
nitief op maandag 18 januari  
een nieuwe cursus EHBO in-
clusief reanimatie en het be-
dienen van een AED. Twijfel-
de u nog? Stap nog snel in, 
dan heeft u eind maart een 
volledig EHBO-diploma! De 
kosten voor deelname wor-
den bij de meeste ziektekos-
tenverzekeraars grotendeels 
vergoed.
Stuur een e-mailtje naar 
ehbouitgeest@gmail.com of 
bel voorzitter Jan Krom op te-
lefoonnummer 0251-310150.

EHBO-cursus 
start definitief



Vlieg 2016 de 
buitenlucht in!

VIJF signalen
dat je hormonen
uit balans zijn

De OERschijf
van Richard de Leth

voedingsstofrijke 
voedingsmiddelen ter wereld

DE 11 MEEST...

januari 2016

www.lijfengezondheid.nl

facebook.com/LijfenGezondheid

Bewegen Voeding Psyche Medisch | Zorg Uiterlijk

*De eerste 400 tickets zijn GRATIS 
(je betaalt dan alleen bestelkosten)

De eerste 400 
tickets zijn GRATIS*

Klik hier om de Lijf & 
Gezondheid
online te lezen!

http://issuu.com/lijfengezondheid
http://www.lijfengezondheid.nl/
https://www.facebook.com/LijfenGezondheid
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Dupont en Knetemann winnaars van 
snelle editie Egmond-Pier-Egmond

Castricum - De achttien-
de Egmond-Pier-Egmond 
is na een zinderende fi nale 
gewonnen door de Belg Ti-
mothy Dupont in 57.12 minu-
ten. Hij versloeg op de streep 
de plaatselijke favoriet Bram 
Imming. ,,We waren aan el-

kaar gewaagd, het is plezant 
dat ik gewonnen heb”, sprak 
de 28-jarige wegrenner na 
afl oop, onder luid gejuich 
van het meegekomen Belgi-
sche publiek. Bij de vrouwen 
ging de winst naar Roxane 
Knetemann in een tijd van 

Bayabal en Yalew winnen pittige marathon

Egmond - De 44e Egmond 
Halve Marathon is zondag 
gewonnen door de Ethio-
piër Yekeber Bayabal. Hij 
kwam in zijn eentje de Boule-
vard Noord op en fi nishte na 
1.08.08. De stevige zuiden-
wind zorgde voor de lang-
zaamste tijd sinds 1985. Ab-
di Nageeye lag lang op me-
daillekoers, maar kreeg in de 
laatste kilometers te kampen 
met steken in zijn zij en moest 
Bernard Kipyego en Abe-
ra Kuma voor zich dulden. 
Bij de vrouwen ging de over-
winning naar de Ethiopische 
Genet Yalew (1.19.02). Haar 
landgenote Kuma deed er 
1.19.31 over. Jackline Chepn-
geno maakte het Ethiopische 

podium compleet (1.20.34). 
Beste Nederlandse was Ruth 
van der Meijden (zesde in 
1.23.12). Kahlid Choukoud 
werd als tweede Nederlan-
der zesde in 1.09.24, Ronald 
Schröer volgde als negende 
(1.10.16), gevolgd door Mi-
chel Butter (1.10.48).
Na de start gingen de lo-
pers bijna direct het strand 
op om tegen de wind in te 
beuken richting Castricum 
aan Zee. Het werd een uit-
zonderlijk compacte kop-
groep van wel tachtig atle-
ten. ,,Het was meer een in-
looptempo”, gaf Nageeye na 
afl oop aan. ,,We liepen onge-
veer 4.30 minuten per kilo-
meter en ik had zelfs tijd voor 

een plaspauze. Het had geen 
zin om harder te lopen tegen 
de behoorlijk harde wind.² In 
1985, een zeer koude en he-
roïsche editie, werd er voor 
het laatst zo langzaam ge-
lopen. Toen deed Peter Rus-
man er 1.10.21 over en won 
zijn vrouw Wilma Rusman in 
1.22.21. In totaal trotseerden 
vandaag 17.000 hardlopers 
de stormachtige omstandig-
heden. Het was op het strand 
echt afzien voor de deelne-
mers, maar dat hoort juist bij 
het karakter van de Egmond 
Halve Marathon. Kijk voor 
de volledige uitslag op www.
sauconyegmondhalvema-
rathon.nl. Foto groep op het 
strand: Henk Hommes. Bay-

abal: Karel Delvoye, Oran-
ge Pictures. De winnares Ge-

58.35 minuten. ,,Het leek wel 
een wegwedstrijd. Ik snap er 
niets van dat ik heb gewon-
nen, soms moet je geluk heb-
ben”, aldus Knetemann. Bei-
de tijden betekenden een 
nieuw parcoursrecord.
Op de heenweg werd te-
gen een straffe zuidwesten-
wind in een groot peloton 
van zo¹n 150 renners rich-
ting Velsen gereden. Er werd 
meerdere keren gedemar-
reerd, echter bleek het ge-
slagen gat steeds niet groot 
genoeg om ook daadwerke-
lijk het verschil te maken. In 
deze grote formatie konden 
ook enkele vrouwen, waar-
onder Nina Kessler en Roxa-
ne Knetemann zich een tijd-
lang sterk handhaven. Na het 
keerpunt bij de Noordpier in 
Velsen ging het razend snel, 
de mannen tikten ruim de 60 
kilometer per uur aan en de 
bij de vrouwen steeg de teller 
ook tot 50 kilometer per uur. 

Jasper Ockeloen maakte in 
Castricum het verschil door 
met zijn fi ets over de stroba-
len te springen. Dupont en 
Imming gingen in de achter-
volging en kwamen bij Ocke-
loen, die te kampen had met 
een afl opende band. In Cas-
tricum moest Nina Kessler 
de mannen laten gaan en na 
even alleen gereden te heb-
ben, kwam zij in de achterop 
komende groep van zo’n der-
tig renners, waaronder Roxa-
ne Knetemann, terecht.
Op de Boulevard Noord viel 
de beslissing in een nek-aan-
nekrace. Op minder dan een 
seconde wist Timothy Du-
pont de winst te pakken op 
Bram Imming. Derde werd 
Jasper Ockeloen. Bram Im-
ming: ,,Het voelt alsof ik ver-
loren heb. Ik ben de sprint 
aangegaan, maar hij ging er-
over. Door een valpartij van 
Richard Jansen, miste ik mijn 
ploeggenoot”, aldus de ren-

ner van Team Imming-Gou-
weleeuw, die al maanden zijn 
vizier gericht had op AGU 
Egmond-Pier-Egmond. ,,Mis-
schien dat ik vanavond blijer 
ben met deze tweede plaats, 
maar nu niet.” Dupont reed 
nog maar twee keer eer-
der een strandrace en moest 
Bram Imming eerder voor 
zich dulden in De Panne. De 
rollen waren nu dus omge-
keerd. Bij de vrouwen ging 
de winst naar Roxane Kne-
temann. Nina Kessler kwam 
na 36 kilometer binnen in 
58.47. Rozanne Slik uit Ber-
gen werd derde in 59.39. In 
totaal kwamen zaterdag ruim 
3.500 renners in actie tijdens 
Nederlands grootste strand-
race. Naast de wedstrijd over 
36 kilometer tussen Egmond 
aan Zee en de Noordpier in 
Velsen, was er voor de jeugd 
een wedstrijd. Foto: Peter Sa-
venije.

net Yalew rechts: Peter Renc-
kens. 





De kerstactie van Gamma Heemskerk is een groot succes geworden. In de bouw-
markt moesten kerstballen met letters worden gevonden en op basis van die letters 
moest een slogan worden gemaakt. Dat leverde een fl inke stapel inzendingen op. 

Vorige week boog de jury
zich over die inzendingen 
en afgelopen zaterdag vond 
de uitreiking plaats. Er wer-
den twee mooie prijzen uit-
gereikt; een boormachine en 
een keukenmachine. Gamma 
Heemskerk is van plan om 
vaker dit soort acties te gaan 
houden. Assistent bouw-
marktmanager Saskia Baan-
ders vertelt dat er het komen-
de jaar nog veel meer acties 
op stapel staan.

Vlooienmarkt, 
spullen kopen of verkopen

Zondag  24 januari wordt een grote vlooienmarkt ge-
houden in sporthal De Lelie. Een bezoek aan de vlooi-
enmarkt wordt tegenwoordig het nieuwe winkelen ge-
noemd en is de nieuwste trend van 2016, zo stel de or-
ganisatie. Zelf ook verkopen op de markt? Een kraam 
van vier meter kost 25 euro, een grondplaats vijf eu-
ro per meter. De markt is geopend van 9.30 tot 16.00 
uur. De toegang bedraagt 2,50 euro. Kinderen tot en 
met twaalf jaar hebben gratis toegang. Meer informa-
tie: Organisatieburo de Lang, tel.: 0229-757766 of 06-
51374913. Kijk ook op www. burodelang.nl.

Slavische 
dwarsliggers

Zondag om 14.00 uur gaat bij 
Boekhandel Laan een lezing 
van start over dwarsliggende 
Russische schrijvers, gepre-
senteerd door Henk van Lu-
beck. 

Het publiek volgt in deze presen-
tatie ruim twintig  Russische lite-
ratoren die vooral bekend staan 
om hun literaire prestaties. Van 
elke literator wordt besproken: 
de belangrijkste werken, de reden 
van vervolging, de hoofdverant-
woordelijke voor deze vervolging 
en hoe het een en ander afl iep.
Ook het leven en werk van vrou-
welijke auteurs komen aan bod. 
De lezing sluit af met aandacht 
voor de moderne literatuur. Na af-
loop is er gelegenheid vragen te 
stellen waarna, indien gewenst 
en de tijd het toelaat, afgesloten 
wordt met een korte discussie. 
Foto: Sander van Lubeck. 

YourWeight: Blijvend 
afvallen zonder dieet

Op 4 januari opende YourWeight de deuren.  Precies op 
tijd om ondersteuning te bieden aan iedereen die zich-
zelf heeft  beloofd om in 2016 echt te gaan afvallen. 

Silvia Heijmans is de initiatiefnemer en zij vertelt: 
,,YourWeight heeft een unieke kijk op afvallen en diëten. 
De klant gaat niet op dieet en krijgt geen maaltijdvervan-
gers voorgeschreven. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de-
ze klassieke aanpak van overgewicht op de lange termijn 
niet werkt.” De aanpak is praktisch en met aandacht voor 
de gevolgen en oorzaken van overgewicht. ,,Het uitgangs-
punt is het vergroten van kennis en het geven van inzicht, 
waardoor afvallen bijna vanzelf gaat. De ondersteuning  is 
op verschillende manieren mogelijk. Er is bijvoorbeeld een 
cursus, maar intensieve persoonlijke begeleiding  kan ook.” 
De methode van YourWeight is ontwikkeld door Silvia Heij-
mans, gewichtsconsulent met persoonlijke ervaring met di-
eten, afvallen en weer aankomen. Zij weet als geen ander 
wat het nu zo moeilijk maakt om blijvend af te vallen. Your-
Weight is gevestigd in het prachtige Ondernemerscentrum 
Duin en Bosch, Oude Parklaan 111.

Wie meer wil weten over YourWeight kan kijken op de web-
site www.yourweight.nl, bellen naar 0251 700 259 of een e-
mail sturen aan  silvia@yourweight.nl.

Blijven lachen in het 
Huiskamertheater

Als het aan Arie, Thijs, Merel en 
de Huiskamertheaterdirecteur 
Frank Boske zelf ligt gaan ze la-
chend 2016 door. Zij én alle an-
dere artiesten spelen vrolijke 
voorstellingen in het huiskamer-
theater op de Dorpsstraat 23. 

Arie Vuyk bijt het spits af op 29 ja-
nuari, Thijs van de Meeberg, winnaar 
Leids Cabaretfestival, is er 26 maart 
en steeds weer terugkerend multita-
lent Merel, Mindfuck op wandelgym-
pen, Moistra start het weekend van 
18 maart op vrijdag. Allemaal met 
een avondvullende voorstelling. Op 
de site www.dorpsstraat23.nl staat 
informatie over deze op stapel staan-
de voorstellingen.  

De kerstactie van Gamma Heemskerk is een groot succes geworden. In de bouw-

Gamma deelt prijzen uit

Warmtebeeldfoto’s van huis in de aanbieding
Voor iedereen in de gemeente Castricum heeft CALorie nu een aanbie-
ding. Voor € 50,- is het mogelijk warmtebeeldfoto’s te krijgen van de 
voor- en achtergevel van het huis. Foto’s van de binnenzijde kan ook. 

Warmtebeeldfoto’s zijn infraroodfoto’s en geven de warmtelekken van het 
gefotografeerde object weer. De vrijwilligers van CALorie maken met 
de warmtebeeldcamera in de perioden 5  t/m 8 en  12 t/m 15 februari, mits 
goed weer de foto’s. Deze zijn ideaal om te beginnen met het isoleren van 
een huis. Wel moet het huis bij het maken van de foto¹s de temperatuur van 
15° warmer dan buiten al gehaald hebben. Dus de kachel moet al aan staan. 

Foto’s maken kan op een mooie 
zonnige dag eigenlijk alleen vroeg 
in de ochtend en heel laat in de 
middag. Bij een koude bewolk-
te dag kan het de hele dag. Prima
weer voor warmtefoto’s is dus een 
bewolkte dag met koud weer tot 
maximaal vijf graden. De aanbie-
ding geldt alleen voor CALorie-
leden, dat is mogelijk voor € 20,- 
per jaar. Aanmelden via info@
calorieenergie.nl.



De column van Monique.....

Sporten is gezond voor lijf en leden wordt ons veelvuldig ingeprent en tegelijkertijd weet je 
dat je risico loopt op een blessure. Dat is uiteraard geen reden om dan maar op je luie r… te 
blijven zitten maar zo’n uitschakeling geeft je bepaald geen gezond gevoel. Ik heb echt wel 
het idee dat Nederlanders sportief zijn. Veel kinderen gaan door weer en wind richting sport-
velden- en zalen om te bewegen of gewoon voor de gezelligheid want dat mag natuurlijk 
ook. Zelf zag ik regelmatig verkrampte gezichten op de tennisbaan door zweepslag, een le-
lijk, scherpe pijn in bijvoorbeeld de kuit waardoor je het tennissen voor eeuwig af zou wil-
len zweren. Verder zijn enkel- en knieblessures aan de orde van de dag bij voetbal of rugby. 
Maar we nemen het voor lief, het hoort er bij, we strompelen naar de fysiotherapeut en oe-
fenen tot we scheel zien en de pijn verdwijnt. Nu bezit mijn zus momenteel een zeer pijnlij-
ke arm die verdacht veel doet denken aan een tennisarm. Ze baalt stevig. Niet omdat ze niet 
meer kan tennissen want dat is juist de grap, ze tennist niet. Nooit gedaan en niet van plan 
het ooit te gaan doen. Nou schijn je dit ook van ramen zemen te kunnen krijgen, wat ook al 
niet haar hobby is. De blessure beperkt haar al weken in haar beweging dus bezocht zij in 
woonplaats Bergen haar huisarts die vrolijk meedeelde dat er niets aan te doen is en dat het 
vanzelf over zou gaan. Na enige tijd informeerde ik weer eens naar haar arm want ik weet 
uit ervaring hoe deze blessure voelt, toen zij met een serieus gezicht verklaarde dat ze geen 
tennisarm bleek te hebben maar een golfarm en dat had zij niet zelf verzonnen. Nou ben ik 
mij er heus van bewust dat Bergen geen Uitgeest is maar pijn is pijn dacht ik zo en om van 
een tennisarm dan maar een elite variant te maken, deed mij de wenkbrauwen fronsen. De 
grappen en grollen waren niet van de lucht, typisch Bergens zo stelde ik en zei met geaffec-
teerde stem het woordje ‘kgolffajjjm’ een paar keer hardop achter elkaar. ‘Kgolffajjjm, kgolf-
fajjjm’ tja ik moest concluderen dat dit veel interessanter klonk dan de ordinaire tennisarm. 
Toch maar even voor de zekerheid navraag gedaan over deze bekakte dwaling bij mijn zoon 
die fysiotherapeut is want ik wil hier natuurlijk geen onwaarheden in mijn column schrijven. 
Afi jn, je hebt dus epicondylitis lateralis ofwel de tennisarm en epicondylitis medialis de gol-
farm. Hij bestaat dus echt. Dat u het weet.

Monique Teeling

Blessure

Expositie Wessel Kruijver
Uitgeest - De nieuwe expo-
sant in boekhandel Schuyt 
is de jonge Uitgeester Wes-
sel Kruijver. Wessel is al van-
af jongs af aan bezig met te-
kenen, maar pas sinds twee 
jaar is hij er veel meer mee 
gaan doen. Na de internatio-
nale signeerdag in Aarschot 
( België ) en de expositie bij 
de stichting STAD in Alkmaar 
hoopt hij dat nu ook veel 
plaatsgenoten zijn werk kun-
nen gaan zien. Hij zal naast 
deze expositie ook weer op 
3 april van dit jaar meedoen 
aan de internationale sig-
neerdag in Westerlo in Bel-
gië.  Zijn stijl kan je het best 
omschrijven als een manier 
van striptekenen waarbij heel 
veel details worden verwerkt. 
Ook werkt hij graag met 
mooie opvallende kleuren in 
combinatie met de structuren 
die hij aanbrengt met  zwarte 
lijnen. Wessel hoopt dat met 

het zien van deze werken de 
fantasie geprikkeld wordt, en 
is benieuwd of de kijker en 
de maker dezelfde fantasie 
beleven bij deze werken. 
Tot eind februari kunt u ko-
men kijken naar deze fan-
tasierijke werken van Wes-
sel  Kruijver bij Boekhandel 
Schuyt.

Uitgeest - Op zondag 24 Ja-
nuari van 14.00 tot 17.00 gaan 
de tennisballen weer door de 
lucht vliegen in de A9 stu-
dio’s! Dan wordt al weer voor 
de derde keer het disco ten-

nis gehouden. 
Negentig kinderen van de 
drie deelnemende verenigin-
gen (TCUitgeest, De Dog en 
TV Akersloot) gaan dan on-
der een stevige beat de fi j-

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

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

Dé

Dé

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

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

Dé

Derde editie Disco-tennis
ne kneepjes van het tennis-
spel leren. 
Iedereen is van harte wel-
kom om dit spektakel te aan-
schouwen, de toegang is 
gratis!

Wielrenner zwaargewond 
aabgetroffen in fi etstunnel
Heemskerk - Een wielren-
ner is zondagochtend zwaar-
gewond geraakt bij een on-
geval in de fi etstunnel van 
de Kleine Houtweg onder 
de N197 in Heemskerk. Het 
slachtoffer werd rond kwart 
voor negen aangetroffen 
door een andere fi etser.
Hulpdiensten werden mas-
saal opgeroepen om assi-
stentie te verlenen: meer-
dere politie-eenheden, am-
bulances en de traumaheli-
kopter met het Mobiel Me-
disch Team (MMT) kwamen 
ter plaatse. Het slachtoffer 
is ter plaatse behandeld en 
daarna met spoed per ambu-
lance naar het VU Medisch 
Centrum in Amsterdam over-
gebracht. Zijn toestand was 
kritiek. De MMT-arts reed 

mee in de ambulance om het 
slachtoffer ook tijdens het 
vervoer specialistische zorg 
te kunnen bieden.
De politie is een onderzoek 
gestart naar de exacte toe-
dracht van het ongeval. Op 
de plek van het incident lag 
een kerstboom in de tunnel, 
de verkeersongevallenanalis-
ten van de politie onderzoe-
ken in hoeverre de boom een 
rol gespeeld heeft bij het on-
geval.
De Kleine Houtweg en de 
N197 waren ten tijde van 
de hulpverlening afgesloten 
voor het verkeer. De N197 
kon na enige tijd worden vrij-
gegeven, de Kleine Houtweg 
bleef vanwege het sporenon-
derzoek nog lange tijd afge-
sloten. (Foto: Mizzle Media)
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Mei lou en Jill naar finale
Limmen - Zaterdag turn-
de TIOS de tweede wedstrijd 
turnen. Mei lou Fontein wist 
zich als twaalfde te plaat-
sen. Haar beste scores waren 
op sprong (13.30) en brug 
(13.50). 
Linde van den Bosch, Kim 
de Wit en Jill Leyen lieten 
hun oefeningen een dag la-
ter zien. Linde scoorde een 
prachtige 12.50, Fiene een 

12.00. Op de brug behaalden 
ze alledrie een score boven 
de 13.00 punten. Linde be-
landde op de achtste plaats, 
Kim en Fiene op de dertien-
de. In de laatste wedstrijd 
kwam Jill in actie. Ze behaal-
de de vierde plaats, net naast 
de medailles, maar ze mag 
wel doorstromen naar de fi-
nale Zuid in Amsterdam, net 
zoals Mei lou. 

CasRC na winterstop 
thuis tegen Den Haag
Castricum - Zaterdag 16 ja-
nuari speelt CasRC thuis om 
15.00 uur op sportpark Wou-
terland tegen de Haagse 
Rugby Club.
De laatste ontmoeting tussen 
de beide clubs was op 3 ok-
tober vorig jaar, een wedstrijd 
waarin Castricum binnen 23 
minuten op een voorsprong 

van 26-0 kwam te staan. Uit-
eindelijk werd deze spannen-
de wedstrijd gewonnen met 
45-28. Wordt de eerste wed-
strijd van 2016 voor CasRC 
een herhaling van de laat-
ste ontmoeting? Op de foto 
de laatste ontmoeting tegen 
HRC, fotograaf Theo Been-
tjes. 

Kennemer Wonen plaatst zonne-
panelen op eengezinswoningen

Regio - Kennemer Wonen 
biedt huurders van eenge-
zinswoningen de moge-
lijkheid om zonnepanelen 
te plaatsen. De bewoners 
kunnen daarmee bespa-
ren op hun energiereke-
ning. Afhankelijk van het 
aantal zonnepanelen kan 
het voordeel oplopen tot 
112 euro per jaar.
 
Kennemer Wonen heeft een 
selectie gemaakt  van wo-
ningen die het meeste profijt 
hebben van zonnepanelen. 
De huurders van de geselec-
teerde woningen ontvangen 
in januari een aanbod voor 
het plaatsen van zonnepane-
len op het dak van hun huis. 
Huurders kunnen kiezen voor 
een pakket van minimaal zes 

en maximaal twaalf zonnepa-
nelen. Met het kleinste pak-
ket kunnen huurders al een 
voordeel behalen van 56 eu-
ro per jaar. Dit voordeel loopt 
op tot een mogelijke bespa-
ring van 112 euro per jaar bij 
twaalf zonnepanelen.
Directeur-bestuurder Dick 
Tromp: ,,Wij vinden het be-
langrijk om de woonlasten 
voor onze huurders zoveel 
mogelijk te beperken. Bespa-
ren op energiekosten is hier 
een onderdeel van. Zonlicht 
is een gratis energiebron. 
Zelfs op een bewolkte dag 
wekken zonnepanelen ener-
gie op. Zonne-energie is bo-
vendien een duurzame ener-
giebron. Daarmee leveren we 
naast de kostenbesparing 
voor onze huurders een po-

sitieve bijdrage aan het mi-
lieu. Met het plaatsen van 
zonnepanelen op onze huur-
woningen slaan we dus twee 
vliegen in één klap.” Huur-
ders ontvangen na het plaat-
sen van de zonnepanelen 
een lagere energierekening. 
Zij betalen wel een iets ho-
gere huur. Deze huurverho-
ging wordt ruimschoots ge-
compenseerd door de lage-
re energierekening. Als huur-
ders kiezen voor het plaat-
sen van zonnepanelen, levert 
Kennemer Wonen het com-
plete pakket. Dit pakket be-
staat uit de zonnepanelen, 
een omvormer en de aanslui-
ting in de meterkast. Kenne-
mer Wonen garandeert het 
beheer en onderhoud van het 
pakket. 

Castricum - Op maandag 4 
januari om 9.20 uur vond er 
een aanrijding plaats op de 
Soomerwegh tussen een au-
to en fietser op de kruising 
met De Bloemen. Het ging 
om een voorrangsfout waar-
door de fietser gewond is ge-
raakt. 
Op donderdag 7 januari om 
16.15 uur vond er een aanrij-
ding plaats op de Oranjelaan. 
De bestuurder van de auto 
verleende geen voorrang aan 
een snorfietser. Er was geen 
sprake van letsel.

Voorrangsfouten

30.000 euro voor SWOA
Akersloot - De Stichting 
Welzijn Ouderen Akersloot 
ontvangt 30.000 euro van 
Oranje Fonds voor de uitbrei-
ding van het Kruispunt. In het 
gebouw worden activiteiten 
georganiseerd voor ouderen, 
maar het is te klein geworden 
door de toenemende belang-
stelling. 
Ook is de indeling van het 
gebouw niet ideaal aange-
zien steeds meer ouderen 
met een rollator of booster 
komen en dat vraagt ruimte. 

Er is al een rommelmarkt, een 
tombola en een loterij geor-
ganiseerd om geld in te za-
melen. Er zijn taarten gebak-
ken, jam en kerstkaarten ge-
maakt en stekken voor in de 
tuin verkocht. Met de gift van 
het Oranje Fonds staat er nu 
zo’n 100.000,- op de reke-
ning. Dat betekent nog een 
tekort van 40.000 euro. Het 
streven is om eind mei te 
starten met de verbouw en 
begin september het gebouw 
te heropenen.

Castricum - Vlak voor het 
kerstreces is gebleken dat 
Wethouder Klijnstra (D66) 
van financiën de zaken niet 
goed onder controle heeft. 
Dit was al in de zomer be-
kend en toch is de raad hier-
over pas op 19 december ge-
informeerd. Er werd een mo-
tie van treurnis ingediend. Nu 
blijkt dat er nog meer aan de 
hand is, wil GroenLinks dat 
de wethouder opstapt. ,,In 
de komende maanden ko-
men er nog meer overschrij-
dingen van het budget”, zegt 
fractievoorzitter Hannie Lut-
ke Schipholt. ,,Met zeer ver-
velende gevolgen voor de 
burgers.” De oorzaak van de 
overschrijding is dat er te 

veel kosten worden gemaakt 
met het inhuren van dien-
sten buiten het ambtenaren-
apparaat. ,,Onze beste amb-
tenaren worden ingezet voor 
het optuigen van de organi-
satie die er na de ambtelijke 
fusie van de BUCH-gemeen-
ten moet staan. Daardoor is 
er te weinig capaciteit over 
voor onze eigen gemeente. 
Bovendien waren de nieuwe 
verantwoordelijkheden voor 
de zorg en werkgelegenheid  
door het college in de vorige 
raadsperiode zo slecht voor-
bereid dat er grote haast was 
om de deadline van 2015 nog 
te halen. Zo was ook het be-
staande personeelsbestand 
niet berekend op deze taken, 

en moesten er externen inge-
huurd worden. En tot slot zijn 
de ICT-problemen op het ge-
meentehuis groot. Wethou-
der Klijnstra de gemeente 
met enorme onnodige kosten 
opgezadeld die nog lang zul-
len na-ijlen.” 

Marcel Steeman, fractievoor-
zitter van D66, op Twitter: ,,In 
plaats van denken in oplos-
singen stort GroenLinks Cas-
tricum liever verder in de pro-
blemen.” Volgens Steeman 
hebben wethouder Klijnstra 
en burgemeester Mans hun 
politieke verantwoordelijk-
heid al genomen en levert de 
actie van GroenLinks alleen 
maar meer problemen op.

GroenLinks: wethouder 
Klijnstra moet opstappen



Lara brengt met haar 
stem licht in duisternis

Limmen - Limmen Cultuur 
heeft Lara Boode uitgeno-
digd om wat licht te brengen 
in de donkere dagen van ja-
nuari.  Op zondag 24 janu-
ari vanaf 14.30 geeft zij een 
optreden in de protestant-
se kerk aan de Zuidkerken-
laan. Lara volgde een mu-
ziektheateropleiding op de 
musicalacademie en speel-

de in grote en kleine thea-
tervoorstellingen. Zij zingt 
diverse muziekstijlen waar-
onder: fado, soul, chansons, 
pop en kleinkunst en doet dit  
in verschillende talen en di-
alecten onder andere: Frans, 
Spaans, Fries, Drents, Gro-
nings en Nederlands. Kaar-
ten via www.limmencultuur.
nl of bel 072-5053274.

Jaaroverzicht
In de Castricummer van 6 ja-
nuari 2016 zien wij per maand 
een overzicht van belangrijke 
gebeurtenissen. Dat is erg in-
teressant om te lezen. De Mo-
numentenraad is blij met de 
vermelding van twee feiten. 
Een paar kleine opmerkingen 
daarbij. 
Kijk Uit is geen Gemeentelijk- 
maar een Rijksmonument. Fijn 
dat veel mensen naar de open 
dag van het huis, dat te koop 
is, kwamen kijken. Het blijft 

een bijzonder pand. Wij ho-
pen, dat de Parnassia Groep 
zoals beloofd een goed rent-
meester zal zijn over het 
Rijksmonument de begraaf-
plaats van Bosch en Duin. In 
de praktijk ziet het er niet echt 
uit dat aan de toezegging aan 
Oud Castricum gevolg gege-
ven wordt.

Namens de Monumenten-
raad Castricum, Adriaan van 
Liempt, voorzitter.

Tweede boek Marja West
Echt barkeepers heten Henk

Castricum - ‘Een veelbelo-
vende schrijfster met een ori-
ginele humoristische stem,’ 
noemt Marion Pauw haar: 
Marja West, geboren en ge-
togen in Castricum. Tot 2012 
woonde zij in Limmen. Daar-
na gooide zij het roer volledig 
om. Ze verkocht alles, ging in 
een bos in Drenthe wonen en 
leefde haar droom: schrijven. 

In 2014 kwam haar manus-
cript bij Ambo|Anthos Uit-
gevers terecht, de uitgeve-
rij die ook auteurs als Her-
man Koch, Simone van der 
Vlugt en Nicci French verte-
genwoordigt, en sindsdien 
schrijft West fulltime. Niet al-
leen boeken, maar ook kor-
te verhalen. In opdracht is zij 
bezig met het schrijven van 
een filmverhaal. In april 2015 
debuteerde Marja West met 
haar humoristische thriller 
Uitgeteld dat goed werd ont-
vangen door zowel de pers 
als de lezers. In april van dit 
jaar verschijnt ‘Echte barkee-
pers heten Henk’, een unieke 
en spannende satire over het 

leven leuker liegen via social 
media, de zoektocht naar er-
kenning en je ontworstelen 
aan een opgelegde rol in het 
leven. Als de weinig succes-
volle Paul na een bomaan-
slag wordt geïdentificeerd 
als de steenrijke Vincent van 
Heer besluit hij de vergissing 
in stand te houden. Hij raakt 
echter compleet verstrikt in 
zijn gelogen leven.

Donateursconcert Emergo
Castricum - Zaterdag 16 ja-
nuari geeft muziekvereniging 
Emergo in het Jac. P. Thijs-
se College weer haar jaarlijk-
se concert speciaal voor haar 
donateurs. 
Het concert begint om 20.00 
uur en de toegang voor do-
nateurs is uiteraard gratis. 
Ook  wie geen donateur is 
van Emergo is welkom. Voor 
niet-donateurs bedraagt de 
toegang vijf euro.
Veel muziekverenigingen on-
dervinden de gevolgen van 
de bezuinigingen op subsi-
dies en culturele fondsen. 
Ook muziekvereniging Emer-
go is hierop helaas geen uit-
zondering. Daarom is het 
mooi dat Emergo mag reke-
nen op een toenemend aan-
tal donateurs en sponsors. 
Ook nu weer zullen alle or-
kesten van Emergo met een 

kort programma laten ho-
ren waartoe zij in staat zijn. 
Zo laat brassband Backum 
Brass nog een keer de fina-
lehoren van het werk waar-
mee het orkest in 2015 kam-
pioen is geworden. Vermel-
denswaard is ook de medley 
die Backum Brass speelt uit 
de film Brassed Of. Deze film 
gaat over het wel en wee van 
een brassband uit een Engels 
mijnwerkersstadje. Tijdens 
het programma van het fan-
fare-orkest zingt Jamie Zaal 
solo. 
Jamie is een van de jongste 
leden in het fanfare-orkest 
en hij laat horen dat zang en 
een fanfare-orkest heel goed 
samen gaan. 
Na afloop van het concert 
omlijst de Ray’s Initiative Big 
Band de ‘derde helft’ van de 
avond muzikaal.

Dj Snor en 
Fruns in Bak

Castricum - De vrijwilligers 
van De Bakkerij hebben ook 
dit weekend weer een vrolijk 
stemmend programma sa-
mengesteld. Dj Snor brengt 
vrijdag tegendraadse elektro, 
indie en underground. De za-
terdag is gereserveerd voor 
de maandelijkse Fruns Jazz 
Club; een avond vol dans en 
muziek, waar de cursisten 
van Fruns hun eerder op de 
avond geleerde moves kun-
nen laten zien. Meer infor-
matie via frunsdansstudio@
gmail.com. Aanvang 21.00 
uur, toegang is gratis.

Regio - Iedere maandag is 
het mogelijk om van 13.30 
uur tot ongeveer 14.30 uur 
samen te sporten in de 
Heemskerkse duinen. Zowel 
mannen als vrouwen van-
af 60 jaar, die nog een ste-
vige wandeling kunnen ma-
ken, kunnen meedoen aan 
deze sportactiviteit. 
Er wordt gestart met een uit-
gebreide warming-up. Daar-
na wordt er gelopen en stevig 
doorgewandeld, afgewisseld 
met oefeningen. Het betreft 
dus geen hardloopgroep. Er 
wordt afgesloten met een 
stretching. Geïnteresseerden 
kunnen zich om 13.30 uur 
verzamelen bij de duiningang 
Rijksstraatweg (Kraaijennest) 
in Heemskerk.

Buiten bewegen 
voor senioren

Castricum - Judith Bosman 
geeft op woensdag 20 janu-
ari in de bibliotheek in Cas-
tricum informatie over wat 
hooggevoeligheid is en wat 
dat met iemand doet in het 
dagelijks leven. Haar presen-
tatie begint om 20.00 uur. De 
bijeenkomst wordt georgani-
seerd onder de noemer De 
Ochtenden. Aanmelden kan 
op www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl via de agenda.

Hooggevoelig

Castricum - Er gaat een 
nieuwe medicatiecursus van 
start op dinsdag 19 janua-
ri van 10.30 tot 12.00 uur en 
op woensdag 20 januari van 
19.30 tot 21.00 uur. Loca-
tie: Yogacentrum Castricum, 
Castricummerwerf 108.   In-
lichtingen: M. Schiller, 0251 
657911, suus@doglover.com. 
De cursus bestaat uit acht 
lessen.

Meditatiecursus

Castricum - Op donder-
dag 7 januari om 2.00 uur 
werd een drankrijder aange-
houden op de Henri Schuijt-

Drankrijder zonder rijbewijs
straat. De bestuurder blies 
niet alleen 585 ug/l, maar 
bleek ook niet te beschikken 
over een rijbewijs. 

Castricum - In de derde 
week van januari  komen 
over de hele wereld christe-
nen bij elkaar om te oefenen 
in eenheid.  Ook in Castri-
cum. Er is een oecumenische 

Week voor
de eenheid

viering op zondag 17 januari 
om 16.00 uur in de Pancrati-
uskerk. Thema: ‘Het woord is 
aan jou’, voorbereid door de 
kerken in Letland. Voorgan-
ger is ds. Dick van Arkel. Na 
afloop met elkaar te eten. De 
Raad van Kerken zorgt voor 
soep, de bezoekers nemen 
brood mee om te delen.
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Schaatstalent Wesley 
Hollenberg plaatst zich
Uitgeest - Het weekend van 
9 en 10 januari stond voor 
schaatser Wesley Hollenberg 
uit Uitgeest in het teken van 
de regio selectiewedstrijden. 
Wesley heeft zichzelf als B1 
junior ten doel gesteld om 
het NK Allround voor de ju-
nioren in zijn leeftijdscatego-

rie (16- en 17-jarigen) dit sei-
zoen te behalen. De selec-
tiewedstrijd werd zaterdag 
in Breda en zondag in Den 
Haag verreden. Voor 44 jon-
gens uit de provincie Noord-
Holland/Utrecht, Zeeland, 
Noord Brabant en Limburg 
was het erop of eronder. Ein-

digen bij de eerste 20 geeft 
doorgang naar de landelijke 
selectieronde over 2 weken 
in Tilburg. 
Wesley reed een tijd van 
39.83 op de 500 meter, goed 
voor een 20ste plaats, op de 
3 km zette hij een tijd van 
4.10,38 op de klok, goed voor 
een derde tijd! Hiermee stond 
hij 8ste in het tussenklasse-
ment, een mooie uitgangs-
positie voor de tweede dag. 
Deze dag moest er nog een 
1500 meter gereden worden, 
Wesley moest op deze rit 
even inhouden bij een wissel, 
om zijn tegenstander voor te 
laten kruisen, hierdoor een 
eindtijd van 203.14. Een 26ste 
plek. In het eindklassement 
een mooie 13de plaats waar-
door deelname aan de wed-
strijd in Tilburg een feit is.
De weg daarnaartoe staat 
voor nu even in het teken 
van herstellen en wat rust, 
maar ook de dagelijkse ijs en 
sprongtrainingen blijven van 
kracht.
Om de trainingen, wedstrij-
den, materialen en derge-
lijke allemaal goed te kun-
nen faciliteren zijn de ou-
ders van Wesley zeer blij met 
de steun van vele (Uitgees-
ter) bedrijven! Zij bedanken 
daarom heel hartelijk Smits 
Keukens, van der Vleuten en 
van Hooff\incassobureau, BD 
Design, Ton Scholten, Am-
biance Zonwering, Spa Da-
vidson groente en fruit, Paul 
Goeman autoservice, Bakke-
rij Putter, Slagerij vd Meer, 
Tuincentrum Frits Janssen, 
Fietshop Uitgeest en Siro. 
Maar natuurlijk ook de fa-
milie en vrienden die Wesley 
door middel van sponsoring 
steunen!

Ron Bouman 
verlaat 

FC Uitgeest
Uitgeest - FC Uitgeest en 
Ron Bouman gaan na 3 sei-
zoenen uit elkaar. De ambi-
ties van de trainer en de club 
lopen te ver uiteen waardoor
er is besloten na dit seizoen 
de samenwerking te beëin-
digen. FC Uitgeest gaat op 
zoek naar een nieuwe hoofd-
trainer.

Dinsdag 12 december
Senioren:
FC Uitgeest 1-Vitesse’22 1 20:00
FC Uitgeest 2 -ADO’20 2 20:00

Zaterdag 16 januari 
pupillen:
FC Castricum B2-FC Uitgeest B2 13:00
FC Uitgeest B3-Waterloo B1 10:15
SVA B3-FC Uitgeest B4 12:30
FC Uitgeest C3-ODIN 59 C3 10:15
Fortuna W’veer C3-FC Uitgeest C4 13:45
ADO ‘20 C7-FC Uitgeest C5 11:30
Onze Gezellen C4-FC Uitgeest C6 13:00
FC Uitgeest D3-KFC D2 09:00
Castricum D5-FC Uitgeest D7 11:00
FC Uitgeest E5-ADO ‘20 09:00

Zondag 17 januari
Senioren:
FC Uitgeest 5 -Koedijk 7 13:00
FC Uitgeest 6 -Dynamo 3 13:00
FC Uitgeest 7 -Meervogels 31 4 10:30
FC Uitgeest 8 -DSOV 4 10:30
Berdos 4 -FC Uitgeest 9 11:30
FC Uitgeest 10 -Limmen 7 13:00
Tos Actief 7 -FC Uitgeest 11 14:30
FC Uitgeest 12 -KFC 6  10:30
Saenden 3 -FC Uitgeest 13  10:00
Dames:
HSV VR1-FC Uitgeest VR1  12:00
A-junioren: 
Zwanenburg A1-FC Uitgeest A1 11:00
Limmen A2-FC Uitgeest A2 14:00

Uitgeest - Weet u nog? Fe-
bruari 1980, Olympische 
winterspelen in Lake Pla-
cid, en Eric Heiden vermor-
zelt het wereldrecord op de 
10km. Hij rijdt 14.28,13 en 
Mart Smeets, onze nationale 
sport-roep-toeter, knalt: “Dit 
kan helemaal niet wat de-
ze man doet. Dit wordt een 
tijd die echt nooit meer ver-
beterd gaat worden”.  En wat 
gebeurt er? Dat record is in-
middels zo’n keer of 30 ver-
beterd en nu, zo’n 35 jaar la-
ter rijden die gasten bijna 2 
minuten harder. Ik wil maar 
zeggen.
Een paar weken geleden 
scoorde mijn maat dankzij 
goed spel én geluk de prach-
tige score van ruim 74,5%. 
Dat was nog nooit eerder 
vertoond, en zou ook nooit 
meer worden vertoond. En 
u begrijpt natuurlijk al waar 
dit verslag naar toe gaat. Dat 
record is verbeterd, en niet 
met een zuinig tiende pro-
centje, maar verpulverd met 
maar liefst 3 hele procen-
ten! De geweldenaren die 
daar verantwoordelijk voor 
zijn, zijn, in de D-lijn, Mari-
anne de Groot en Hans Kol-
lerie. Op de uitslagensite heb 
ik even nagekeken hoe ze 
dat hebben gefikst. Nou, ge-
woon, met maar liefst 11 top-
pen. Op 11 van de 24 spellen 
hebben zet het beter gedaan 
dan de gehele concurren-
tie. Normaal gesproken mag 
je blij zijn met zo’n 1 à 2 top-
pen per avond. Scoor je er 11 

dan heb je het dus uitzonder-
lijk goed gedaan, en dus rest 
niets anders dan diepe bui-
gingen en hartelijke felicita-
ties met dit mooie resultaat, 
en zal ik maar roep-toeteren 
dat dit record voorlopig niet 
wordt verbeterd. 
De prestaties van de andere 
winnaars steken schijnbaar 
bleekjes af bij die 77,6% (zie 
hieronder). Schijnbaar bleek 
dus, maar desalniettemin 
vermeldenswaard is tenslotte 
de de fraaie eerste plaats van 
Jan Sinemus-Wim Weber die 
in de A-lijn iedereen de loef 
afsteken. 

De uitslagen:
A-lijn: 1 Jan Sinemus-Wim 
Weber 63,19% 2 Carien Wil-
lemse-Jaap Willemse 62,85% 
3 Klaas de Groot-Peter Kos-
sen 60,07%.
B-lijn: 1 Marléne Heijne-
Henk Jonker 63,33%; 2 An-
nie Bleeker-Ina Woerden 
62,92%; 3 Lea van Domme-
len-Nel Weber 58,75%.
C-lijn: 1 Nelleke van de 
Kraats-Joke Mooy 57,92%; 
2 Evelien Huising-Ria Weel 
57,08%; 3 Thea Aben-Marry 
Zwaan 56,25%.
D-lijn: 1 Marianne de Groot-
Hans Kollerie 77,60%; 2 Liset-
te Klein-Ronald Klein 56,77%; 
3 Elly Stuijt-Aad Stuijt 55,21%
E-lijn: 1 Will Griffith-Loes 
Apeldoorn 63,58%; 2 Elly 
Neele-Laura Bos 58,13%; 3 
Tineke de Groot-Constance 
Dirks 56,08%.
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Fabo Hobbyvereniging 
Uitgeest zoekt leden
Uitgeest - Fabo Hobbyver-
eniging Uitgeest zoekt leden 
voor twee clubs. 
1. Voor de Modelbouwclub op 
dinsdag van 19:00-20:30 uur, 
leeftijd: 11-15 jaar. Tijdens 
deze clubavonden bouwt ie-
der lid aan een eigen trein-
baanmodule. Een module is 
een onderdeel van een gro-
te spoorbaan, die eens in de 
zoveel tijd wordt opgebouwd. 
De module kan een bestaand 
stukje van een dorp zijn, bijv., 
de binnenhaven van Uit-
geest, maar natuurlijk kun-
nen de leden ook zelf hun ei-
gen stad bouwen. De ervaren 
leden leren nieuwe leden hoe 
je een modelspoorbaan kunt 
bouwen. Denk hierbij aan zelf 
bomen, bergen, tunnels, we-
gen met verkeer en huisjes 
maken. Nieuwe leden begin-
nen met een kleine maquet-
te om de basisvaardigheden 

te oefenen. 
2. Voor de Timmerclub op 
vrijdag  van 19:00-20:30 uur, 
leeftijd: 7-12 jaar. De leden 
werken op de timmerclub 
met allerlei materialen zoals 
hout, papier, klei, glas en gips 
en gebruiken daarbij aller-
lei technieken, bijvoorbeeld 
solderen en graveren. Ieder-
een maakt zijn eigen project, 
en mag gebruik maken van 
de verschillende machines 
die we hebben staan. Zoals 
bijvoorbeeld de zaagmachi-
ne, de kolomboormachine en 
de schuurmachine. Voor deze 
club zoeken we ook nog lei-
ding, de leiding zorgt ervoor 
dat alles veilig gebeurt en 
helpt waar nodig door aan-
wijzingen te geven.

Aanmelden: info@fabouit-
geest.nl. Zie ook: www.fa-
bouitgeest.nl.



Jeugdnatuurclub
Regio - Vind jij natuur ook zo 
spannend? Prutten, fikken, 
ontdekken, speuren? Wil je 
ook meer weten over vogels, 
vissen en kleine waterdier-
tjes? Wil je ook het avontuur 
zoeken in de wildernis?
Ben je tussen de 6 en 12 jaar 
en in bezit van een zwemdi-
ploma? Word dan lid van de 
Jeugdnatuurclub en kom in 
2016 elke laatste woensdag-
middag van de maand naar 
Bezoekerscentrum De Poel-
boerderij in Wormer.
Daar leren natuuravonturiers 

je van alles. Hoe je vogels de 
winter doorhelpt met zelfge-
maakte vogelsnacks. Hoe je 
zoekt naar sporen van Dino’s. 
Misschien kun je meehelpen 
roofvogels ringen. Leer hoe je 
kunt overleven in de natuur.
Het lidmaatschap bedraagt 
50 euro per jaar. De eerste 
bijeenkomst is op woensdag 
27 januari. Het programma 
kun je terugvinden op www.
bezoekerscentrumpoelboer-
derij.nl.
Aanmelden? Bel 075-
6219100.

Aanmelden voor Hachee en 
rode-kool-met-appeltjes PARTY
Uitgeest - De stichting Uit-
geester Senioren organiseert 
op donderdag 25 februari 
haar jaarlijkse ‘Hachee en ro-
de-kool-met-appeltjes PAR-

TY’. De kaartverkoop start 
op dinsdag 26 januari. Don-
derdag 25 februari van 15.30 
– 18.15 uur.  Zaal open om 
15.00 uur. Kosten 8 euro. 

Drie gewonden bij 
frontale aanrijding
Regio - Bij een frontale aan-
rijding tussen twee perso-
nenauto’s op de Communi-
catieweg in Heemskerk zijn 
donderdagavond 8 janua-
ri drie gewonden gevallen. 
Het ongeval vond plaats om-
streeks kwart over zes ter 
hoogte van het benzinesta-
tion. 
Meerdere ambulances en 
politie-eenheden werden op-
geroepen om assistentie te 
verlenen. Twee van de slacht-
offers werden opgevangen in 
de shop van het tankstation. 
Eén van hen was een kind-
je van 2 jaar oud, dat op de 
achterbank van één van de 

auto’s lag te slapen toen het 
ongeval plaatsvond. De drie 
gewonden zijn na de eer-
ste zorg ter plaatse met am-
bulances naar het zieken-
huis overgebracht. Over de 
aard van hun verwondingen 
is niets bekend.

Op de Communicatieweg in 
Heemskerk was lange tijd 
een rijstrook afgesloten voor 
het verkeer, wat voor de no-
dige vertraging zorgde. Twee 
bergingsbedrijven hebben 
beide wagens weggesleept. 
De oorzaak van het ongeval 
is nog onbekend. (Foto: Miz-
zle Media)

Open repetitie 
Time Square succes

Uitgeest - Zondag 10 janu-
ari konden belangstellen-
den een open repetitie bij-
wonen van ‘Titanic’,de mu-
sical, binnenkort gespeeld 
door Time Square in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk. 
Donateurs en belangstellen-
den kregen zo het laatste uur 
van de repetitie in Dorpshuis 
De Zwaan een beeld van wat 
er komen gaat. Zo’n veer-

tig man zag hoe het een en 
ander tot stand komt. Bij het 
nummer ‘Geen maar’ werd 
men meegesleept in de sfeer 
en was de opbouw al goed te 
voelen. Choreografe Roxan-
na Vastmaar zette de punt-
jes op de i en complimenten 
werden geuit richting regis-
seur Ingrid Kluft en dirigent 
Arno Hillege. Er moet uiter-
aard nog wel het een en an-

der aan werk verzet worden. 
Ingrid Kluft verwoordde het 
als volgt: “Het stuk staat in 
de grondverf en moet alleen 
nog even afgelakt.” Momen-
teel zijn alle rollen vervuld 
en zijn er geen zangers meer 
nodig. Voor de kaartverkoop 
zie www.kennemertheater.
nl of www.time-square.nl, de 
voorstellingen zijn op 20 en 
21 mei. (Monique Teeling)

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

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

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

Vaarexcursie
Regio - Leer tijdens een 
vaarexcursie op zondag 17 
januari door het Wormer- en 
Jisperveld van gids Jan Zorg-
drager de onderlinge ver-
schillen tussen verschillen-
de soorten meeuwen te zien. 
Jan is actief in de Vogelwacht 
Zaanstreek en weet heel veel 
van meeuwen. De vaarexcur-
sie is van 14 tot 16 uur. Re-
serveren bij bezoekerscen-
trum De Poelboerderij in 
Wormer via 075-6219100 of 
per e-mail bezoekerscen-
trum@poelboerderij.nl onder 
vermelding van naam, aan-
tal personen en telefoon-
nummer. Kosten 12 euro, 
kinderen 3 euro. Leden Na-
tuurmonumenten, Vogelbe-
scherming Nederland, Vogel-
beschermingswacht Zaan-
streek en Vrienden van be-
zoekerscentrum De Poel-
boerderij 8 euro. Meer in-
formatie: www.poelboerderij.
nl  Afvaart bezoekerscentrum 
Poelboerderij, Veerdijk 106 in 
Wormer. (foto: Jos Lap)
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Ophaaldata restafval
In week 3 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 18 januari. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 20 januari.
De Koog: donderdag 21 januari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 22 januari. 

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

Burgerlijke stand

OVERLEDEN
N.S. van Zutphen, 91 jaar
J. Kuijper, 71 jaar

GEBOREN

Norah Mars, dochter van W. 
Mars en M.C. Pelser

NAAR REGISTER NIET-INGEZE-
TENE
R.J. Hendrickx, 11-12-1966. 
Adres onbekend.

Woont u als zorgbehoevende in 2025 
nog zelfstandig?
De gemeente Uitgeest is bezig met het ontwikkelen van beleid op de 
terreinen Wonen, Zorg en Welzijn. Dat doet de gemeente samen met 
organisaties die hiervoor werkzaam zijn. Zij zijn van harte uitgeno-
digd om mee te praten over de prikkelende vraag of zorgbehoeven-
den in Uitgeest over pakweg tien jaar nog zelfstandig wonen. De ge-
dachtewisseling daarover vindt plaats op dinsdagavond 19 januari 
2016, van 19.30 tot  22.00 uur in de raadzaal  van het gemeente-
huis, Middelweg 28. Na een openingswoord door wethouder Tromp 
wordt een presentatie gegeven over Wonen, Zorg en Welzijn. Vervol-
gens vindt in groepen discussie plaats over diverse onderwerpen. 
De uitkomsten worden gezamenlijk besproken.
Organisaties kunnen zich per e-mail aanmelden: D.J.Wassenaar@Uit-
geest.nl, tel. 06- 104 705 43 of  per post aan de gemeente Uitgeest 
t.a.v. de heer Wassenaar, Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest..

Hoe ziet het Uitgeest van de toekomst eruit? (foto: gemeente Uitgeest).

Informatieavond over ontwikkeling 
Uitgeest tot 2030
In 2015 is gestart met het opstellen van een nieuwe structuurvisie 
voor Uitgeest tot 2030. Afgelopen najaar zijn daarvoor een groot aan-
tal werksessies georganiseerd met onder meer inwoners, winkeliers, 
ouderen, jongeren, belangenorganisaties en raadsleden. Aan hen is 
gevraagd hoe het ideale Uitgeest eruit moet zien in 2030, welke ont-
wikkelingen zij zien waar we mee te maken krijgen en welke opgaven 
Uitgeest heeft om haar idealen in 2030 werkelijkheid te laten worden.
De komende maanden wil de gemeente in een aantal gemengd sa-
mengestelde werksessies bekijken hoe alle opgaven van Uitgeest tot 
2030 slim met elkaar kunnen worden gecombineerd tot een goed in-
tegraal verhaal voor de verdere ontwikkeling van Uitgeest.
Op dinsdagavond 9 februari 2016 organiseert het gemeentebestuur 
in het gemeentehuis een informatieavond over de resultaten van de 
werksessies tot nu toe. Tegelijk wil zij nog meer ideeën van inwoners 
horen over de toekomst van Uitgeest en hen uitnodigen om deel te 
nemen aan de werksessies in de komende maanden.
De informatieavond op 9 februari start om 20.00 uur (inloop vanaf 
19.30 uur) met een presentatie van de resultaten tot nu toe. Daarna is 
er gelegenheid om informatie uit te wisselen en ideeën achter te laten 
op informatiepanelen in de hal van het gemeentehuis.
In verband met de catering wordt het op prijs gesteld wanneer u zich 
van tevoren aanmeldt voor de avond via g.kornmann@uitgeest.nl

Connexxion neemt regiotaxi over
Houders van regiotaxi-pas kunnen reizen met de regiotaxi. Deze is 
bedoeld voor mensen die vanwege een beperking geen gebruik kun-
nen maken van het reguliere openbaar vervoer. Per 1 januari 2016 
heeft Connexxion het vervoer via de regiotaxi overgenomen van de 
Bios-groep.
De regiotaxi rijdt zeven dagen per week van 6.00 uur tot 24.00 uur 
langs verschillende adressen om reizigers op te halen en weg te 
brengen. Vanuit Uitgeest kunt u vijf zones alle richtingen op reizen. 
U kunt met de regiotaxi richting Haarlem, maar ook bijvoorbeeld 
naar Alkmaar of Bergen.
Maakt u gebruik van vaste ritten, dus ritten die volgens een vast 
schema gereserveerd zijn? Dan is het noodzakelijk dat u deze vaste 
ritten voor 2016 opnieuw reserveert. 
Dat kan via telefoonnummer: 0900-8878. 
Als u niet langer gebruik maakt van uw regiotaxi-pas, dan verzoeken 
wij u dit door te geven aan de gemeente via e-mail: sociaalteam@uit-
geest.nl. Vermeld daarbij uw Burgerservicenummer (BSN) en/of uw 
naam en geboortedatum, zodat wij uw gegevens kunnen achterha-
len. Na uw melding wordt de pas beëindigd.
Voor uitgebreide informatie over de regiotaxi-pas zie de website 
www.uitgeest.nl

Ruim 1500 kerstbomen versnipperd
De buitendienst van de gemeente heeft vorige week 1258 kerstbo-
men ingezameld. Bovendien is de buitendienst op zes huisadressen 
waar meer dan 50 kerstbomen in de tuin lagen, deze ter plekke gaan 
versnipperen.
Dit jaar kregen de kinderen voor elke ingeleverde kerstboom 50 eu-
rocent en een lot. Zestien prijswinnaars kregen elk een waardebon 
van 20 euro.

Keuring voor rijbewijs in Uitgeest
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobi-
listen die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden ge-
keurd, kunnen hiervoor 25 januari 2016 terecht in het gebouw 
naast de bibliotheek, hoek Dokter Brugmanstraat-Hogeweg. Schikt 
de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio. 
Voor senioren kost de keuring € 30,00 en voor chauf-
feurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het tarief € 52,50. 
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar 
het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeurin-
gen:088-2323300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. 
De keuring is verplicht voor automobilisten die 75 jaar of ouder 
zijn op het moment dat het rijbewijs moet worden verlengd en 
voor automobilisten met rijbewijs C/D/E. Soms is een bezoek aan 
een keuringsarts ook verplicht als de leeftijd van 75 jaar nog niet 
is bereikt. Of dat voor u het geval is, kunt u nagaan op www.keu-
ringscheck.nl. Zo kan worden voorkomen dat pas bij aanvraag van 
een nieuw rijbewijs blijkt dat een keuring nodig is. En dat lukt dan 
niet meer op tijd. Ook worden op deze manier onnodige keurin-
gen, met alle kosten van dien, voorkomen. Op de website wordt 
ook aangegeven welk van de drie keuringsformulieren – de zoge-
naamde Eigen Verklaring – u nodig heeft. De Eigen Verklaring is ver-
krijgbaar bij de meesten gemeenten en met DigiD via mijn.cbr.nl. 
Ook is het mogelijk Regelzorg te vragen u een Eigen Verklaring 
toe te zenden. Voor vragen over het invullen van de Eigen Verkla-
ring kunt u contact opnemen met de medisch adviseur van Regel-
zorg. Verwerking en beoordeling ervan door het Centraal Bureau Rij-
vaardigheidsbewijzen (CBR), kan tot drie maanden in beslag nemen. 
Daarom wordt geadviseerd om ten minste vier maanden voor het 
verlopen van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.
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