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Brandweer bevrijdt 
aalscholver uit boom

Uitgeest - De vrijwillige 
brandweer van Uitgeest werd 
zondag rond kwart over vier 
gealarmeerd voor hun eerste 
inzet in 2017.
In een weiland aan de Sluis-
buurt zat een aalscholver vast 
in een boom. De aalscholver 
was verstrikt geraakt in een 
stuk lokaas met visdraad en 
vervolgens vast komen te zit-
ten. De brandweer werd op 

verzoek van de dierenambu-
lance gealarmeerd omdat de 
dierenambulance er niet bij 
kon.
De brandweer heeft een lad-
der gezekerd aan de boom 
waarna de tak waar de aal-
scholver aan vast zat doorge-
zaagd kon worden. De die-
renambulance heeft de aal-
scholver meegenomen.
(bron: www.112-uitgeest.nl)

Wethouder zet Uitgeester 
topsporters in het zonnetje
Uitgeest - Wethouder Judie 
Kloosterman heeft maandag-
avond tijdens de Nieuwjaars-
receptie in het gemeentehuis 
negen individuele sporters en 
twee sportteams uit Uitgeest 
in het zonnetje gezet vanwe-
ge hun prestaties in 2016 en/
of hun bijzondere talent. De 
sporters werden voorgedra-
gen door Uitgeesters na een 
oproep in de media.
Wethouder Kloosterman licht 
toe: ‘Wij kunnen ons in on-
ze gemeente verheugen in 
uitstekende sportfaciliteiten. 
Het leek ons daarbij goed om 
aan de verschillende sporten 
in de volle breedte ook meer 
aandacht te gaan schenken. 
En hoe kun je dat beter doen 
dan door de sporters die dat 
verdienen in het zonnetje te 
zetten?’
‘Wij hebben niet voor alle ca-
tegorieën reacties ontvan-

gen. Maar de elf nomina-
ties die wij wel hebben ge-
kregen waren mooi verdeeld 
over de categorieën en over 
de diverse sporten. Ze waren 
bovendien zo goed gemoti-
veerd dat wij hebben beslo-
ten om geen jury in te stel-
len, wat onze bedoeling was, 
maar om ze allemaal te hono-
reren. Dat betekent voor twee 
categorieën dat we zelfs drie 
‘beste sporters’ hebben en 
we hebben er dankzij het pu-
bliek een categorie bij gekre-
gen waar we zelf niet meteen 
aan hadden gedacht: die van 
de veteranen.’
 De volgende sporters wer-
den verrast met een herden-
kingsplaquette:
- Zoë Guit, turnster: Beste 
sportvrouw 2016, t/m 17 jaar.
- Wessel Nijman, darter;  
Stephan Bakker, tennisser; 
Wesley Hollenberg, schaat-

ser: Beste sportman 2016, 
t/m 17 jaar, ex aequo.
- Rianna Galiart, polsstok-
hoogspringster: Beste sport-
vrouw 2016, 18 jaar en ouder.
- Menno Schouten, hard-
loper middellange afstand; 
Ferdy Druyf, voetballer; 
Lester Half, voetballer:  Bes-
te sportman 2016, 18 jaar en 
ouder, ex aequo. 
- Anneke Jelsma-de Jong, 
tennisster: Beste veterane.
- FC Uitgeest Vrouwen 1: 
Beste damessportteam 2016 
(trainers Frits Walsmit en 
Douwe Kaandorp). 
- FC Uitgeest Heren 1: Bes-
te herensportteam 2016 (trai-
ner Florian Wolf).
Lester Half en FC Uitgeest 1 
ontvangen hun plaquette op 
een latere datum, omdat zij 
vanwege een training niet bij 
de huldiging aanwezig kon-
den zijn. (foto: Ger Bus)
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Het HELE JAAR
in de aanbieding

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

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

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

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

 *  Alle combinaties mogelijk:  
• 2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten.  
• 3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten.
Geldig t/m 31 december 2016. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com 
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(Zie advertentie elders in deze krant)
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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 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Juf Ria Sombroek 
gaat met pensioen

Uitgeest - Na bijna 30 jaar 
juf te zijn geweest, waarvan 
maar liefst 25 jaar op de Vrij-
burgschool,  neemt juf Ria 
afscheid om van haar wel-
verdiende pensioen te gaan 
genieten. Jarenlang leidde 
zij een kleutergroep, daarna 
enkele jaren groep 4 en uit-
eindelijk de combinatiegroep 
3-4.
Juf Ria is een heel goede 
leerkracht en zeer geliefd 
bij haar leerlingen en colle-
ga’s. Zij zullen haar enorm 

missen en daarom laten zij 
haar afscheid niet onopge-
merkt voorbijgaan en organi-
seren zij een feestelijke dag 
voor haar.
Op woensdagochtend 18 ja-
nuari nemen de kinderen en 
juf Ria afscheid van elkaar.
Oud leerlingen en (oud)ou-
ders nodigt men uit om op 
diezelfde dag aanwezig te 
zijn bij de receptie in de aula 
van de school, tussen 15.30 
uur en 17.00 uur. 
U bent van harte welkom!

Heemskerk - Aan het be-
gin van een nieuw jaar orga-
niseert GroenLinks Heems-
kerk/Uitgeest samen met 
GroenLinks Beverwijk/Wijk 
aan Zee weer de jaarlijk-
se Nieuwjaarsborrel. Dit jaar 
niet zomaar een borrel, maar 
de Nieuwjaarsborrel 2.0. Het 
jaar 2017 wordt een jaar van 
grote politieke veranderin-
gen. Denk maar aan de Twee-
de Kamerverkiezingen op 15 
maart. GroenLinks staat goed 
in de peilingen. Jesse Klaver 
laat een fris en positief geluid 
horen. Het is tijd voor veran-
dering. Maar dat kunnen ze 
niet alleen. Daarom wordt ie-

dereen uitgenodigd om ken-
nis te komen maken met po-
litiek en GroenLinks. Hoe zal 
je je afvragen? Nou op een 
leuke ludieke manier, waarbij 
niks verplicht is. Maak kennis 
met een partij in beweging. 
Nieuwe kansen en mogelijk-
heden worden geboden om 
als GroenLinks te laten zien 
waar ze voor staan.
De Nieuwjaarsborrel 2.0 is op 
zondag 15 januari van 16.00 
tot 18.00 uur in Café Lo-
kaal, A. Verherentstraat 5 te 
Heemskerk. Ondermeer zul-
len de voorzitters van beide 
afdelingen een korte nieuw-
jaarstoespraak houden.

Nieuw jaar, nieuwe wegen
Uitgeest - Per 1 februari zal 
Top Hair Styling Uitgeest ver-
laten, maar de meiden gaan 
niet ver weg.
Lieke verhuist met de salon 
naar de Broekpolder in Be-
verwijk en Romy zet ook de 
stap om voor zichzelf te be-
ginnen door in Akersloot bij 
kapsalon Floor een aantal 
dagen in de week de ruimte 
te huren van haar schoonzus.
,,Het was geen makkelijke 
keus’’, zegt Lieke, ,,maar de 
huidige ruimte in Uitgeest 
was gewoon te groot voor de 
manier waarop ik een kapsa-
lon wil runnen. In de Broek-
polder kan ik een rustige in-
tieme salon creëeren met 
veel persoonlijke aandacht 
voor de klanten, iets wat we 
in Uitgeest ook altijd gedaan 
hebben maar door de groot-
te van de salon ben je hier ei-
genlijk genoodzaakt om veel 
meer mensen in dienst te ne-
men om de kosten te kunnen 
terug vedienen. En dat is iets 
wat ik niet ambieer.’’ 
,,Door de keuze van Lie-
ke om te verhuizen moest 
ik ook gaan nadenken over 
mijn nieuwe weg’’, vertelt Ro-

my. ,,Daarbij ben ik ook in 
verwachting van mijn eerste 
kindje dus 2017 wordt voor 
mij een spannend jaar. Uit-
eindelijk heb ik de keuze ge-
maakt om ook voor mezelf te 
beginnen, zo zie je maar weer 
dat wanneer er deuren slui-
ten er ook weer nieuwe uit-
dagingen op je pad komen 
en ik kijk er naar uit om die 
aan te gaan.’’
Afscheid nemen doen 
de meiden niet. Maar is 
Akersloot of Beverwijk toch 
wat te ver en vind je het leu-
ke om nog een praatje te ma-
ken met de dames, zaterdag 
28 januari staat vanaf 14.00 
uur de koffie met appelge-
bak klaar
Top Hair Styling is straks ge-
vestigd aan de Laan van 
Broekpolder 202 in Beverwijk, 
je kunt Lieke bereiken op het 
vertouwde nummer: 0251-
311794. Romy van Sikkele-
rus vestigt zich straks aan de 
Buurtweg 6 in Akersloot. 
Wil je op de hoogte blijven 
van alle ontwikkelingen of 
contact opnemen kijk dan op 
www.tophairstyling.nl of op 
facebook.

Eerste vrouwelijke nieuwslezer
Eugenie Herlaar bij KVB
Uitgeest - Dinsdag 17 ja-
nuari komt Eugènie Herlaar 
een lezing geven bij de Ka-
tholieke Vrouwen Bond. Eu-
gènie kreeg landelijke be-
kendheid toen zij, als eerste 
vrouw in ons land, bij de te-
levisie redacteur/verslagge-

ver en nieuwslezer werd van 
het journaal.
Zij zal deze avond komen 
vertellen over haar tijd bij het 
NOS-journaal en ontwikke-
lingen in de mode.
De avond begint om 20.00 
uur in de Zwaan.
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Onvervalst cabaret bij 
De Zwaan Cultureel
Uitgeest - In 2014 trad 
Thijs Kemperink al op bij De 
Zwaan Cultureel en dat be-
viel van beide kanten! Vrijdag 
13 januari staat hij weer op 
het podium in Uitgeest met  
zijn derde programma waar-
in hij verhuist naar de buurt 
waar hij is geboren en opge-
groeid.
Geen feesten meer tot diep 
in de nacht maar recep-
ties ter gelegenheid van het 
50-jarig huwelijk van de bu-
ren en grootouders die bang 
zijn van zijn bouvier. Om de 
buurt wakker te schudden 
wordt een partytent gehuurd 
en kan men kiezen tussen 
vlees van de bbq en Twent-
se tapas.  De gay-pride, een 

pakwerker zonder pak, zang-
zaad, een boef, het landleven, 
een aquarium en een avond-
wake voor een hond. Alles 
komt voorbij. Een leven met 
of zonder Zleur??

De voorstelling begint om 
20.15 uur. De toegangsprijs 
is 12,50,  Vrienden van de 
Zwaan Cultureel krijgen 2,50 
korting.
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits 
nog beschikbaar), of via de 
online kaartverkoop.
Voor meer informatie en an-
dere voorstellingen zie de 
website van De Zwaan Cul-
tureel, www.dezwaancultu-
reel.nl.

Zaterdag 17 december
Jongens:
AFC ‘34 toernooi FC Uitgeest JO19:1  09:00
Limmen JO15-2 FC Uitgeest JO15:3  13:00
Kolp. oys JO14-1 FC Uitgeest JO14:1  11:30
FC Uitgeest JO14:2 Meervogels 31 JO14-1  10:30
Kennemers JO13-2 FC Uitgeest JO13:3  12:00
Egmondia JO13-2 FC Uitgeest JO13:4  11:00
FC Uitgeest JO13:5 Vrone JO13-2  10:30
FC Uitgeest JO12:1 Alcmaria Victrix JO12-1  09:00
Old Alkmaar Boarding FC Uitgeest JO11:1  18:00
Old Alkmaar Boarding FC Uitgeest JO10:1  14:00
Old AlkmaarBoarding FC Uitgeest JO9:1  09:00
FC Uitgeest JO9:6 Jong Hercules JO9-1  09:00
FC Uitgeest JO8:1 FC Castricum JO8-1  10:15
FC Uitgeest JO8:2 Foresters de JO8-3  09:00

Zondag 18 december
Senioren:

Assendelft 1 FC Uitgeest 1  14:00
FC Uitgeest 4 Meervogels 31 2  10:30
Vitesse 22 7 FC Uitgeest 5  11:00
SVIJ 2 FC Uitgeest 6  10:00
FC Uitgeest 7 Vitesse 22 8  10:30
FC Uitgeest 8 Kolping Boys 5  13:00
WBSV 2 FC Uitgeest 9  11:30
Koedijk 9 FC Uitgeest 10  12:00
Zeevogels 3 FC Uitgeest 11  11:00
FC Uitgeest 12 Alkmaarsche Boys 5  10:30
FC Uitgeest 13 Sporting Krommenie 3  13:00

Dames
HSV VR1 FC Uitgeest VR1  12:00
Junioren:
KSV JO19-2 FC Uitgeest JO19:2  14:00
Rijp (de) JO19-2 FC Uitgeest JO19:3  12:00
FC Uitgeest JO19:4 DSS JO19-2  13:00
Old AlkmaarBoarding FC Uitgeest JO13:1  11:00

Uitgeest - U kent het. De 
eerste clubavond na oud en 
nieuw kom je al die mensen 
die je al lang kent weer tegen 
en ineens is er reden om el-
kaar alle goeds toe te wen-
sen. Nou is daar op zich niks 
op tegen, maar het is voor mij 
een mooie gelegenheid om 
het nut van wiskunde aan te 
tonen. Om 19.00u betreedt 
het eerste lid de kantine van 
de FC. Kort daarna komt nr. 2 
die de hand schudt van het 
eerste lid onder het uitroepen 
van ‘de beste wensen!’ En al-
ras arriveert het derde lid van 
de club die het tweede lid 
een hand geeft, en het eer-
ste lid een kus, dan het vierde 
lid die … enz. U begrijpt, als 
ik zo doorga dan is deze pa-
gina van De Uitgeester niet 
voldoende om alle wensen 
van alle leden weer te geven. 
Maar hoeveel keer is er nu 
‘de beste wensen’ gezegd?  
En daar komt de wiskunde 
om de hoek kijken. We heb-
ben 120 leden. Elk lid wenst 
elk ander lid het beste, dat is 
dus 120 x 119 = 14280 keer, 

maar dat moet je natuurlijk 
door 2 delen omdat de wens 
van het ene lid tegelijker-
tijd de wens van het andere 
lid is. In de wiskunde: n * (n-
1) :2 Dus na n * (n-1) :2 keer 
‘de beste wensen!’ togen wij 
aan het bridgen. En dat werd 
bijzonder goed gedaan door 
Evelien Huising-Ria Weel 
die met ruim 66% de hoog-
ste dagscore haalden. Ver-
der zien wij een mooie score 
in de A-lijn voor onze Aker-
sloters (Carien en Jaap Wil-
lemse) en voor onze Heems-
kerk-Uitgeest combinaties 
Ed de Ruyter-Siem Wijte en 
Ria Vessies-Aad Visbeen, die 
met respectievelijk ruim 56 
en 59% weer eens uitstegen 
boven het kwakkelen. Zelf 
bakten we er niet zoveel van. 
Ik denk omdat we meer be-
zig waren met wiskunde dan 
met gewoon tellen van de 
punten. Als de tegenpartij via 
een simpel biedverloop ken-
baar maakt dat zij circa 20 
punten hebben, dan mag je, 
als je zelf 16 punten hebt, niet 
verwachten dat jouw maat er 

        Bridgenieuws ook nog eens een stuk of 9 
heeft. Dat leverde ons ‘2lo-
g13inhetkwadraat’ procen-
ten op. En op het scheiden 
van de markt bedenk ik dat je 
juist niet moet delen door 2! 
Beide handenschudders roe-
pen namelijk ‘de beste wen-
sen!’. Wiskunde blijft lastig. 
Quod erat demonstrandum.
A-lijn: 1 Carien Willemse-
Jaap Willemse 60,42%, 2 Ria 
Vessies-Aad Visbeen 59,03%, 
3 Ed de Ruyter-Siem Wijte 
56,25%;
B-lijn: 1 Evelien Huising-Ria 
Weel 66,67%, 2 Ria Admiraal-
Wout Admiraal 61,81%, Nel-
lie Modderman-Ans Stephan 
58,33%;
C-lijn: 1 Nelleke van de 
Kraats-Joke Mooy 59,79%, 2 
Auke Hulshof-Gonny Hulshof 
58,40%, 3 Jan Goeman-Henk 
Zwaan 55,35%;
D-lijn: 1 Wies de Wit-Annie 
Nijman 60,42, 2 Riet Balster-
Evert Rozemeijer 59,90%, 3 
Alijne Dumas-Han Dumas 
54,69%;
E-lijn: 1 Jan van den Boo-
ren-Eddy Jansen 64,58%, 2 
Riet Jaape-Petra de Ruyter 
55,00%, 3 Anneke Pel-Karel 
Romkes 54,86%.
(Paul Wijte)

Open Podium bij De Zwaan Cultureel
Uitgeest - Het program-
ma van het eerste open po-
dium in het nieuwe jaar op 
21 januari belooft weer veel 
goeds. Op het podium staan 
deze avond:
• The Civel Wars Project: 1 gi-
tarist en 2 zangeressen spe-
len en zingen covers van het 
gelijknamige Amerikaanse 
duo.
• Fatima-Zohra Buurman: 
Zang en keyboard/gitaar.
• Popkoor ‘Singing Out Loud’: 
a Capella popnummers o.l.v. 
Caroline Van Bavel
• Klaas van der Vliet: Ne-
derlandstalige eigen liedjes, 
zang en gitaar.

• KlezBb: Klezmermuziek met 
klarinet, basklarinet, accor-
deon, piano en contrabas. 

Het Open Podium start om 
20.30 uur en de toegang is 
natuurlijk als altijd gratis.

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d, 1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Like en volg ons op FACEBOOK

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE
HAZELNOOT of  
WIENER CAFÉ TAART . . . . . . . € 7,50
ROOMBOTER UITGEESTER STAMMETJES 3+1 GRATIS
 

ROOMBOTER AMARETTO BITTERKOEK CAKE  € 4,50
Elke dag vers brood en cadetten:

PIET’S POLDER, VIKORN, WALDKORN en GILDEKORN...enz.
Uw broodbestelling leggen wij graag voor u apart.

Advertentie geldig tot 18 januari 2017
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Geschiedenis kunst 
en cultuur in Heiloo

Heiloo - Vanaf 16 en 17 ja-
nuari geeft Jan van der Gies-
sen in de Kleine Kapel van de 
Cultuurkoepel, Kennemer-
straatweg 464, Heiloo weer 
cursussen in de serie Wes-
terse Kunst & Cultuurge-
schiedenis. 
In de cursus Neoclassicisme 
die op maandagmiddag 16 
januari begint geeft Jan zo-
wel aandacht aan de Roco-
co als aan de reactie daarop; 
het Neoclassicisme. Op dins-
dagmiddag 17 januari begint 
hij met de cursus over de Re-
alisme waarin hij de tweede 
helft van de 19de eeuw be-
handelt. Kernthema daarvan 
is het morele aspect dat de 
‘L’Art pour l’art’ verdrong. 
De zeven lessen van beide 
cursussen zijn als volgt inge-
deeld: In de eerste les behan-
delt hij de historische context 
en in de tweede les legt hij de 
kenmerken van de kunst en 
cultuur uit. Daarbij behandelt 
hij het wereldbeeld van de 
mensen die toen leefden en 
wat hun gedrag beïnvloedde. 
Daarna vanaf les drie start 
een reis door Europa; elke les 
naar andere landen of gebie-
den met als laatste de Ne-
derlanden. De enthousias-

te presentatie met mooie af-
beeldingen van kunst en ar-
chitectuur gecombineerd 
met muziekfragmenten zal 
kunstliefhebbers zeker aan-
spreken. De cursus is voor 
iedereen die belangstelling 
voor kunstgeschiedenis heeft 
goed te volgen. Echter in de 
stof zit zoveel uitdagend ma-
teriaal dat ook gevorderden 
geboeid zullen zijn. Elke cur-
sus duurt zeven middagen 
van 14.00-16.00 uur. Het in-
schrijfgeld bedraagt 95 eu-
ro en daarvoor krijgt men ook 
een uitgebreide geïllustreer-
de syllabus. Op www.janvan-
dergiessen.nl staat meer in-
formatie en een inschrijffor-
mulier. Telefonisch kan ook: 
06-51578425 of info@jan-
vandergiessen.nl. Op de fo-
to: Courbet (1854): Bonjour 
M. Courbet – Musée Fabre, 
Montpellier.

Texels trio treedt op in 
De Oude Keuken

Bakkum - Vol enthousias-
me betreedt de Texelse groep 
Anyway, die bestaat uit An-
neke Brons, Irisabella Bakker 
en Ruthie Vazana, al ruim vijf-
tien jaar de podia in Neder-
land. Komende zondag zijn 
ze in De Oude Keuken te zien 
en te horen.
Hun liedjes zijn divers en met 

humor gearrangeerd door 
verschillende arrangeurs en 
in diverse stijlen, van cabaret 
tot klassiek.
A capella gezongen ver-
schaffen hun optredens een 
tinteling voor oog en oor. Je 
zou daarom gerust kunnen 
zeggen: Anyhow, Anywhere, 
Anyway. Aanvang 14.00 uur.

Castricum - Filosoof, trainer 
en schrijver Saskia van der 
Werff geeft op donderdag 19 
januari een inleiding over So-
crates. 
De deelnemers gaan vervol-
gens door de gespreksme-
thode van Socrates te gebrui-
ken, op nader onderzoek uit 
naar de Nederlandse Spino-
za, één van de grootste fi lo-
sofen ter wereld.
Meepraten? De bijeenkomst 
in de bibliotheek in Castri-
cum, Geesterduinweg 1, is 
van 10.00 tot 12.00 uur. Re-
serveren is mogelijk op www.
bibliotheekkennemerwaard.
nl of bij de klantenservice in 
de bibliotheek.

Spinoza en 
Socrates

Akersloot - Zaterdag 14 ja-
nuari wordt weer een klaver-
jasdrive georganiseerd in ca-
fé De Vriendschap plus ver-
loting. Telefonisch opgeven 
0251-312866. Het begint om 
20.00 uur.

Klaverjassen

Informatiebijeenkomst:
Een gezonde darm, een 

goede gezondheid
Heemskerk - Het Prikkelba-
re Darm (PDS), de ziekte van 
Crohn, Colitis Ulcerosa, over-
gewicht, diabetes, hart- en 
vaatziekten, allergieën, ast-
ma, eczeem, reuma, angs-
ten en depressies, migraine, 
fi bromyalgie en chronische 
vermoeidheid. Mensen den-
ken vaak met deze klachten 
te moeten leren leven. Veel 
van deze klachten (mede) 
worden veroorzaakt en on-
derhouden door darmproble-
men en zijn wel uitstekend te 
behandelen.
Frank Jonkers, van BodyS-
witch Heemskerk, praktijk 
voor integrale geneeskun-
de, vertelt over de relatie tus-
sen de meeste westerse ziek-
tes en de darm(fl ora). Hij legt 
uit waarom problemen in de 
darm zoveel invloed hebben 
op zowel de fysieke als men-
tale gezondheid van volwas-
senen én kinderen. ,,Het is 
vaak lastig om de oorzaken te 
vinden. Maar door onze spe-
cialisatie en ervaring kun-

nen we bijna altijd een pas-
sende behandeling bieden 
die ervoor zorgt dat de klach-
ten verdwijnen”, aldus Frank. 
Op dinsdag 24 januari ver-
zorgt hij een lezing, bedoeld 
voor mensen met aanhou-
dende klachten, om inzicht te 
geven in de invloed van wes-
terse leefstijl op de gezond-
heid in het algemeen, de dar-
men in het bijzonder en om 
te laten zien hoe zijn integra-
le aanpak wellicht een uit-
komst kan bieden.
Deelname aan de lezing is 
gratis. De lezing vindt plaats 
van 19.30 tot 21.30 uur, de 
zaal is vanaf 19.15 uur ge-
opend. Er is plaats voor circa 
50 personen, vooraf aanmel-
den is noodzakelijk. Dat kan 
via de website (www.bodys-
witch.nl), per e-mail (heems-
kerk@bodyswiych.nl) en te-
lefonisch (0251 234000). Bo-
dySwitch, praktijk voor inte-
grale geneeskunde, is geves-
tigd aan de Rijksstraatweg 55 
in Heemskerk.

Dorpsstraat 70  •  Castricum 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 20.45 uur 

dinsdag 20.00 uur  woensdag 20.45 uur 
Allied

zaterdag 21.15 uur
maandag & woensdag 20.00 uur 

Brimstone
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur 
The Founder

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 19.00 uur

zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur  
De Zevende Hemel

vrijdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur  maandag 18.45 uur 

Down to Earth
zondag 16.00 uur 
dinsdag 14.00 uur  

De kinderen van Juf Kiet
vrijdag 16.00 uur

A Streetcat named Bob
vrijdag & zaterdag 19.00 uur

zondag 19.30 uur  woensdag 18.45 uur 
Soof 2

zaterdag 13.30 uur
zondag 11.00 uur  woensdag 15.00 uur 

Mees Kees langs de Lijn
zaterdag 16.00 uur

Vaiana (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur

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

Vaiana (NL) 2D

Programma 12 jan t/m 18 jan 2017

Allied in première
Allied is het verhaal over 
Max Vatan (Brad Pitt), offi -
cier van de geheime dienst, 
die in 1942 in Noord-Afri-
ka de Franse verzetsstrijder 
Marianne Beausejour (Ma-
rion Cotillard) ontmoet tij-

dens een dodelijke missie in 
vijandelijk gebied. In Londen 
worden ze herenigd, maar 
hun relatie komt onder zwa-
re druk te staan door de ex-
treme omstandigheden van 
de oorlog.

Brimstone is een duister ver-
haal dat zich afspeelt aan het 
einde van de 19e eeuw. 
Het is een spannende, ge-

Brimstone welddadige en epische thril-
ler over Liz, een jonge vrouw 
wiens leven en dat van haar 
gezin op het spel komt te 
staan als een huiveringwek-
kende dominee in haar leven 
verschijnt.
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Nieuwjaarsreceptie druk bezocht
Uitgeest - Tientallen Uitgeesters wensten elkaar maandagavond een mooi 2017 in het ge-
meentehuis. Traditiegetrouw sprak burgemeester Wendy Verleij de aanwezigen tijdens deze 
Nieuwjaarsreceptie van de gemeente toe en haalde allerlei zaken aan die momenteel in Uit-
geest spelen, zoals de komst van een nieuwe wethouder en het opstelterrein voor treinen. 
Hoogtepunt van de avond was echter de huldiging van de Uitgeester topsporters waarover 
op de voorpagina van deze editie wordt verteld. (foto: Ger Bus)

De column van Monique.....

Verlekkerd lopen we rond in een trendy kookwinkel. Mooi uitgestalde serviezen lonken naar 
mij alsof ze weten dat ik thuis een allegaartje in de kast heb staan. Ooit, voor ik op mezelf 
ging wonen, kocht ik een prachtig, strak wit servies dat een jaar of wat later door mijn peu-
terzoon systematisch naar de gallemiezen werd geholpen. Hij groeide op met de Teletub-
bies en iedere keer als ik OHOH uit zijn mondje hoorde, wist ik dat er een bord te betreu-
ren viel. In een tijdsbestek van zo’n drie jaar kwam hij een heel eind en wat overbleef waren 
twee dekschalen en een paar soepborden. Ik registreer schitterend gedekte tafels met aller-
lei kleuren serviesgoed maar wit heeft toch nog steeds mijn voorkeur. Behalve serviezen kun 
je terecht voor geinige hebbedingetjes zoals kurkentrekkers, spatels die niet meer op spatels 
lijken, dieetstimulatiekaarten (echt!) en heel veel apparatuur. Citruspersmachines, pureerma-
chines, peperdure steilvolle waterkokers, wortelsliertdraaiers en jawel de Kitchenaid.
Alle televisiekoks hebben er een en tijdens een kookworkshop werd ik hopeloos verliefd op 
dat apparaat. Ik heb er de ruimte voor maar vind de prijs exorbitant hoog. Je bent voor een 
goed merk vlotjes 650 euro achteruit en  voor dat soort bedragen zie ik mijzelf liever een 
weekje op een zonnig eiland zitten.
Achter in de winkel is een soort brede bar waaraan de eigenaresse van de zaak zit te telefo-
neren. Met veel te luide stem spreekt ze een toeleverancier vermanend toe. “Nou dat dacht 
ik niet, dat ga ik echt niet doen! Ik heb al voor de feestdagen aangegeven dat het nu rond 
moest zijn. Ja dat kan wel zijn maar ik begin er zo langzamerhand genoeg van te krijgen. 
Neeneenee Stefan weet dondersgoed hoe ik het wil hebben, dat is ab-so-luut geen excuus, 
ik hoef dit niet te pikken!” De winkel is vrij hoog en haar pinnige stem galmt door het vertrek. 
Zojuist stond ik nog hevig geïnteresseerd met mijn echtgenoot naar de Kitchenaid te loeren 
en begon ik mezelf al wijs te maken dat de prijs best meeviel maar nu is mijn aandacht volle-
dig bij Stefan en hoe de kwestie opgelost gaat worden. Dit wordt geen leuk begin van 2017 
voor Stefan, en iedereen die rondloopt geniet mee van het steeds feller wordende telefoon-
gesprek. “Dit is een prima merk” zegt mijn man en wijst naar een rode uitvoering van de keu-
kenhulp.
‘Ssssst” onderbreek ik hem en hef mijn vinger op. Niet begrijpend kijkt hij mij aan.
“Ik móet weten hoe het nu met Stefan af gaat lopen” fluister ik snel. De eigenaresse beëin-
digt het gesprek, geagiteerd legt ze de telefoon neer en vraagt: “Kunnen jullie het vinden?” Ik 
vrees dat zo’n Baantjereinde mijn dag volledig gaat beheersen en omdat ik voor Stefan ben, 
besluit ik de keukenhulp fijn op het plankje te laten staan.  

Monique Teeling

Keukenhulp

Gespreksgroep 
voor nabestaanden 

Uitgeest - In de periode van 
september tot en met decem-
ber 2016 is er voor de zeven-
de keer een gespreksgroep 
voor Nabestaanden geweest 
in Uitgeest, deze keer met 6 
deelnemers. Er zijn acht bij-
eenkomsten geweest op de 
donderdagmiddag van twee 
tot half vijf in het Jeugdhuis, 
aanvankelijk iedere week 
en later om de twee weken. 
Door twee gespreksleiders  
werden er diverse onderwer-
pen behandeld over het ver-
lies van de partner. Er werd 
gediscussieerd met elkaar en 
vooral geluisterd naar elkaar. 
Verschillende thema’s kwa-
men aan bod zoals: het af-
scheid zelf en het afscheid bij 
de uitvaart, reacties van de 
omgeving, levensverhalen, 
speciale dagen en de kracht 
om verder te gaan. De eerste 
bijeenkomsten werden als 
zwaar ervaren , maar naar-
mate de deelnemers elkaar 
beter leerden kennen, kwa-

men de verhalen, emoties, 
vragen en tips aan elkaar als 
vanzelf.
Mooie gedichten en eigen 
bijdrages van de deelnemers  
hebben de deelnemers ge-
hoord. De bijzondere verha-
len en gebeurtenissen, die 
in een intieme en vertrouw-
de sfeer verteld werden, zul-
len ze niet snel vergeten. ‘We 
hebben met elkaar gelachen 
en gehuild en er de kracht 
uitgeput, dat we in ons ver-
driet niet alleen stonden en 
staan, maar dat we veel met 
elkaar hebben kunnen de-
len’, aldus een van de deelne-
mers. Ze hebben de bijeen-
komsten met elkaar als zeer 
bijzonder ervaren.
Bij voldoende belangstelling 
wordt ook het komend najaar 
een gespreksgroep gehou-
den. Voor inlichtingen en/of 
opgave voor deelname kunt 
u contact opnemen via  het 
secretariaat, telefoon: 0251-
312331.

‘El Olivo’ te zien in 
Filmhuis de Zwaan
Uitgeest - Vrijdag 20 janua-
ri is de film ‘El Olivo’ te zien in 
Filmhuis de Zwaan.
De jonge Alma werkt op de 
familieboerderij in een klein 
dorpje in Spanje. Op de-
ze boerderij staat ook een 
boomgaard met olijvenbo-
men. Wegens geldgebrek en 
ondanks protesten van Al-
ma’s opa worden de olijfbo-
men verkocht. Hiermee ook 
een olijfboom van 2000 jaar 
oud die al generaties lang 
in de familie is. Inmiddels 10 
jaar later heeft deze beslis-
sing een enorme invloed op 
de onderlinge relaties binnen 
de familie gehad. Met haar 
vader praat Alma al lang niet 
meer en haar opa staart al-
leen nog maar voor zich uit, 
eet niet en is er slecht aan 

toe. Alma begrijpt waardoor 
dit komt. Onder valse voor-
wendselen neemt ze haar 
oom en collega Rafa (die 
heimelijk verliefd op haar is) 
mee naar Duitsland waar de 
boom inmiddels in de lobby 
van een kantoor staat. Een 
reis van 1600 kilometer voor 
één olijfboom, hopende dat 
opa de boom nog één keer 
zal zien voor hij sterft. 

De zaal is open vanaf 19.45 
en de film begint om 20.15. 
Toegang 6 euro (5 euro voor 
vrienden van de Zwaan) in-
clusief een kopje thee of kof-
fie voorafgaand aan de film. 
Kaarten zijn vooraf verkrijg-
baar bij boekhandel Schuyt 
aan de Middelweg 139 in Uit-
geest.
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Ingrid Meerman vijf jaar 
Knipkapster in Limmen

Limmen - Op 1 januari 2017 
was het vijf jaar geleden dat 
Ingrid Meerman de kapsa-
lon van dé herenkapper van 
Limmen, Jan Stuifbergen 
overnam. Dat was een unie-
ke mogelijkheid voor Ingrid 
die al tientallen jaren erva-
ring opdeed in het herenvak. 
Uit de bedrijfsnaam Knipkap-
ster is al op te maken dat de 
nadruk op het knippen ligt. 
Een heren -of dameskapsel 
vragen om een geheel eigen 
aanpak. Daarbij komt dat ie-
dereen een andere inplant 
heeft en de trends in kapsels 
volgen zich tegenwoordig ra-
zend snel op. 
Volledig gediplomeerd en 
met een zeer ruime erva-
ring weet Ingrid Meerman 
met haar knipwerk bij ieder-
een de basis te leggen voor 
een goed zittend kapsel. Nu 

zij haar eerste Lustrum viert 
kan gezegd worden dat zij als 
waardig opvolger de kapsa-
lon aan de Kerkweg 42 heeft 
voortgezet. 

Om het feestjaar in te luiden 
is onlangs de huisstijl van de 
Knipkapster volledig in het 
nieuw gestoken. Hetzelfde 
geldt voor de kapsalon waar 
lichte, frisse kleuren gecom-
bineerd zijn met natuurlijke 
materialen. In de uiterst com-
fortabele nieuwe barbierstoel 
kunnen de klanten, heren 
maar natuurlijk ook dames 
en kinderen, komende jaren 
weer rekenen op een profes-
sioneel geknipt kapsel. Voor 
informatie kan men terecht 
op de eveneens nieuwe web-
site www.knipkapster.nl. Een 
afspraak maken kan via 06-
28865509.

PCC-leerlingen op 
Snowcamp in Oostenrijk
Regio - Voor vele tiental-
len sportklasleerlingen uit 
de brugklassen op PCC Hei-
loo en PCC Bergen stijgt de 
spanning; eind januari ver-
trekken ze naar Oostenrijk 
voor het Snowcamp!
 
Pien Borst (12) zit in de sport-
klas van PCC Heiloo: ,,De ski-
clinic is de voorbereiding 
van ons Snowcamp in janu-
ari. Daar heb ik heel veel zin 
in! Ik hoop dat ik technisch 
beter leer skiën. En natuur-
lijk mooier, dus met mijn be-
nen parallel. Dat moet ik nog 
wel even oefenen!” Omringd 
door klasgenoten voegt ze 
toe: ,,We gaan met alle mei-
den van de klas op één ka-
mer. Dat wordt vast heel ge-
zellig!”
Voetballer Yoeri van der Vel-
den (12): ,,Ik heb voor PCC 
Heiloo gekozen vanwege de 
sportklas. We gaan lekker 
lol maken tijdens het Snow-
camp én natuurlijk heel goed 
leren skiën!” PCC Heiloo en 
PCC Bergen zijn de onder-
bouwvestigingen van het Pe-
trus Canisius College. Beide 
scholen hebben een bijzon-
dere mogelijkheden, waarvan 

de sportklas de meest in het 
oog springende is. De scho-
len zijn aangesloten bij de 
Nederlandse SportAccent-
Scholen en dat betekent voor 
de leerlingen van de sport-
klas wekelijks vijf extra spor-
turen. Daarnaast volgen ze 
allerlei clinics, zoals boksen, 
klimmen, trampolinespringen 
en baanwielrennen.
De maanden december en 
januari staan in kader skiën 
en snowboarden ter voorbe-
reiding op de reis naar Ma-
ria Alm in Oostenrijk. Op 
22 januari vertrekken ruim 
50 leerlingen van PCC Ber-
gen, op 29 januari is het de 
beurt aan de bijna 100 sport-

klassers van PCC Heiloo. De 
overwegend twaalfjarigen 
zijn vaak voor het eerst weg 
zonder hun ouders en wer-
ken overdag hard aan hun 
techniek in de sneeuw. De 
avonden worden gevuld met 
samen spelletjes doen of een 
keer lekker bobsleeën. Leer-
ling van groep 8 en hun ou-
ders zijn welkom tijdens het 
open huis op dinsdag 14 fe-
bruari (PCC Bergen) en 
woensdag 15 februari (PCC 
Heiloo), van 18.30-21.00 uur). 
De Ouderinformatieavonden 
zijn op ma 16 januari (PCC 
Bergen) en dinsdag 17janua-
ri (PCC Heiloo). Inloop vanaf 
19.15 uur.

Stratenplan Bakkum: 
groep gaat van start

Bakkum - Op donderdag 26 
januari komt om 13.30 uur in 
Fase Fier in Bakkum, op uit-
nodiging van Welzijn Castri-
cum, een groepje inwoners 
uit Bakkum bij elkaar om de 
start van het Stratenplan te 
bespreken. 

Deze inwoners willen graag 
iets voor hun straat of buurt 
betekenen als aanspreek-
punt. Ook zijn deze mensen 
actief in het in beeld brengen 
van lichte ondersteunings-
vragen en isolement van in-

woners. Vast staat dat het 
niet om een grote taak zal 
gaan en ook dat hulp niet al-
leen verzorgd hoeft te wor-
den. Doel van het Straten-
plan is ondersteuning dicht-
bij inwoners te brengen zo-
dat, waar gewenst, een bij-
drage geleverd kan worden 
aan prettig en zelfstandig 
kunnen wonen. Ook actief 
worden voor het Stratenplan 
of meer informatie ontvan-
gen? Stichting Welzijn Castri-
cum, tel.: 0251656562 of mail: 
info@welzijncastricum.nl. 

Castricum - Zaterdag 14 ja-
nuari Fruns Jazz Club in De 
Bakkerij’ een fijne avond met 
vinyl en lindyhop. Zaal open 
21.00 uur, entree gratis. De 
Bakkerij is zondag 15 janua-
ri het toneel van de derre edi-
tie van Face II Face, een se-
rie politieke cafés in de aan-
loop naar de landelijke ver-
kiezingen. Face II Face start 
om 15.00 uur. De Bakkerij is 
op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers. Vrijwilliger worden kan 
je vanaf zestien jaar. Meer in-
formatie op www.vrienden-
vandebakkerij.nl/contact/va-
catures. De Bakkerij is ook 
te huur; het café, maximaal 
80 personen staand of 40 zit-
tend. In de zaal kunnen maxi-
maal 120 personen staan en 
60 mensen zitten. De muziek-
zaal inclusief  geluidsappara-
tuur, belichting en podium is 
geschikt voor het oefenen en 
optreden van bands, koren, 
toneelverenigingen en an-
dere activiteiten. Ook zijn er 
stoelen en tafels dus verga-
deren is ook mogelijk. Con-
tact opnemen kan via info@
vriendenvandebakkerij.nl. 

Face II Face, 
Fruns en meer

Vlooienmarkt in De Lelie
Akersloot - Zondag 22 ja-
nuari is er weer een vlooi-
enmarkt in sporthal De Le-
lie. Deze populaire markt 
biedt allerlei gebruikte spul-
len zoals speelgoed, gereed-
schap, antiek, curiosa, huis-
houdelijke artikelen en nog 
veel meer. Het is mogelijk 
een kraam van 4 meter hu-
ren voor 25 euro. Ook zijn er 

grondplaatsen voor 20 eu-
ro per 4 meter.  De markt is 
geopend van 9.30 tot 16.00 
uur. Adres: Rembrandtsingel 
3, Akersloot. De toegang be-
draagt  2,50 Kinderen tot en 
met twaalf hebben gratis toe-
gang. Meer informatie: Or-
ganisatieburo de Lang, 06-
51374913, www. burodelang.
nl.
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Jordy Buskermolen verrassende 
winnaar Egmond-Pier-Egmond

Egmond - De 19e editie van 
Egmond-Pier-Egmond is za-
terdag met overmacht ge-
wonnen door Jordy Bus-
kermolen. Na de lus in Cas-
tricum pakte hij een ruime 
voorsprong en gaf deze niet 
meer uit handen. In een tijd 
van 1.05.53 fi nishte hij meer 
dan verdiend als eerste op 
de Boulevard Noord. Bij de 
dames bevestigde Neder-
lands én Europees kampioen 
strandracen Pauliena Rooij-
akkers weer haar offi cieuze 
titel van strandkoningin. Na 
een spannende strijd met Ni-
na Kessler wist Rooijakkers 
bij de strandopgang het ver-
schil te maken en pakte de 
winst in 1.08.33. Het was een 
zware strijd in Egmond.
Met een ijzige wind strak op 
kop bleef het tot Wijk aan 
Zee een grote groep van zo¹n 
100 fi etsers. Diverse pogin-
gen om een gat te slaan met 
het peloton haalden niets uit. 
Pas vlak voor het keerpunt in 

Dawit Wolde is winnaar 
Egmond Halve Marathon

Egmond - Het eerste grote 
loopevenement van het nieu-
we jaar, de Egmond Halve 
Marathon, is zondag gewon-
nen door de Ethiopiër Dawit 
Wolde in 1.02.41. Hij won in 
2012 ook al eens in Egmond 
en verbeterde toen het par-
coursrecord. De wedstrijd 
bleef tot in de laatste meters 

daarna op de tweede plaats 
(1.12.11) en Kibet maakte het 
podium compleet (1.12.14). 
Van der Meijden fi nishte uit-
eindelijk als vijfde in 1.13.57. 
Tweede Nederlandse was 
Andrea Deelstra in 1.14.53, 

Jamie van Lieshout pakte de 
plek van derde Nederlandse 
vrouw (1.16.02).
Kijk voor de volledige uitslag 
op www.sauconyegmondhal-
vemarathon.nl. Foto’s: Karel 
Delvoye, Orange Pictures. 

spannend, zowel bij de he-
ren als de dames. Desi Jisa 
uit Bahrein was de winnares 
bij de vrouwen in een tijd van 
1.12.08. De Nederlander Abdi 
Nageeye eindigde zeer knap 
als tweede op het podium 
in 1.02.43. Ruth van der Me-
ijden lag ook lang op medail-
lekoers, maar moest uitein-
delijk genoegen nemen met 
een vijfde plaats in 1.13.58.

De strijd om de ereplaatsen 
werd dit jaar uitgevochten 
onder milde weersomstan-
digheden. Ook het strand 
was prima begaanbaar, on-
danks de hoge waterstand. 
Het zorgde ervoor dat een 
kleine kopgroep direct hard 
van start ging op het strand, 
bestaande uit de grote favo-
riet Ghirmay Ghebreslassie, 
Tesfaye Abera, Dawit Wolde, 
Ykalo Fsaha, Kalipus Lom-
wai, Abdi Nageeye en Ro-
nald Schröer. Na de eerste 
kilometers laten Nageeye en 
Schröer de Afrikanen gaan 
en kozen zij voor hun eigen 
tempo. Ook Wolde moest in 
Castricum aan Zee lossen 
en dus begonnen Gehbres-
lassie en Lomwai samen aan 
de terugweg. Op het 18 km-

punt kwamen de vier lopers 
weer bij elkaar. Het werd 
een prachtige ontknoping op 
weg naar de fi nish, want ook 
de dames liepen nog steeds 
voorop. Zij waren 9.17 minu-
ten eerder van start gegaan, 
in het kader van de traditio-
nele man-vrouw wedstrijd. 

Op slechts 500 meter voor 
de fi nish werden zij inge-
haald door de mannen. De 
vier heren sprintten vervol-
gens richting de fi nish, zel-
den was de ontknoping zo 
spannend. Het was uitein-
delijk Wolde die de snelste 
benen had (1.02.41), op de 
voet gevolgd door Nageeye 
en Ghebreslassie (beiden in 
een tijd van 1.02.43). Lom-
wai greep net naast het po-
dium (1.02.44). Michel Butter 
werd als tweede Nederlander 
zevende in 1.05.41, Ronald 
Schröer volgde als negen-
de (1.06.10). De eindtijd van 
Nageeye was ruim een mi-
nuut sneller dan hij ooit ge-
lopen heeft in Egmond.  Bij 
de vrouwen was het Desi Ji-
sa uit Bahrein die op verras-
sende wijze terugkwam en 
met de winst naar huis ging 
(1.12.08). Abreha volgde kort 

Wijk aan Zee ontstond er een 
uitgestrekt lint van fi etsers, 
waarbij Buskermolen samen 
met Joris Blokker de koppo-
sitie wist te pakken. Samen 
reden zij met ruime voor-
sprong naar Castricum aan 
Zee, waar Buskermolen het 
verschil maakte. Timothy Du-
pont, winnaar van 2016, wist 
zijn favorietenrol niet waar te 
maken en fi nishte als tweede 
in 1.06.10. Joris Blokker werd 
derde in 1.06.11.

De dames konden tot aan 
het keerpunt in Wijk aan Zee 
mee in het grote peloton he-
ren. Na het keerpunt reed het 
trio Roxane Knetemann, Nina 
Kessler en Pauliena Rooijak-
kers weg, echter moest Kne-
temann een kilometer later 
als eerste afhaken. Rooijak-
kers en Kessler reden ver-
volgens lange tijd kop over 
kop terug naar Egmond aan 
Zee, waar de wedstrijd bij de 
strandopgang beslist werd 
in het voordeel van Rooijak-
kers. Nina Kessler noteer-
de voor het tweede jaar op rij 
een tweede plaats, zij fi nish-
te in 1.08.40. Roxane Knete-
mann, de winnares van 2016, 
werd derde in 1.10.28.

Voor de 19e editie van AGU 
Egmond-Pier-Egmond schre-
ven bijna 3.700 renners zich 
in. De 20e editie van ‘s we-
relds grootste strandrace 
vindt plaats op zaterdag 13 
januari 2018. Inschrijven is 
mogelijk vanaf begin augus-
tus. Foto’s: Karel Delvoye, 
Orange Pictures.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Er wonen niet alleen mensen in Uitgeest maar ook veel huisdieren zoals deze poes 
met verschillende ogen. Gezien afgelopen zomer in de buurt van de Groskamplaan. Foto en 
tekst: Ger Bus

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit haar databank in 

deze rubriek

Uitgeest - Foto nr. 23794 uit 
de beeldbank van de Vereni-
ging Oud Uitgeest.

Op deze foto staan meisjes 
die de Operette Assepoes-
ter hebben opgevoerd. Hij is 
afkomstig van Jaap ven der 
Eng. Verdere informatie ont-

breekt. Graag wil de vereni-
ging Oud Uitgeest weten 
welke vereniging dit was en 
wanneer en waar deze ope-
rette opgevoerd werd. Na-
tuurlijk is men ook zeer be-
nieuwd naar de namen. 
Daarom is de foto genum-
merd.

De foto is ook te zien op de 
website www.ouduitgeest.nl  
bij Wie is wie. Daar kunt u uw 
antwoorden doorgeven. 

Ook kunt u telefonisch re-
ageren naar Nel Tromp-van 
Baar 31 15 72 of Herman Ter-
voort 31 31 96.

Muziekcursus voor 
peuters en kleuters 

Uitgeest - Vanaf deze week-
start weer een wintercursus 
muziek en dans voor dreu-
mesen, peuters (van 1 tot 4 
jaar) en kleuters (kleuteror-
kest) in Beverwijk, Uitgeest 
en Heemskerk. Wat is er leu-
ker voor een kind en een ou-
der, dan zingen, dansen, be-
wegen op muziek, luiste-
ren naar en vooral spelen op 
echte muziekinstrumenten? 
Alice Ploeg geeft een herfst-, 
winter- en lentecursus. 
De cursus in Heemskerk (ge-
bouw van St. Caecilia) is ge-
start op maandag 9 januari 
en woensdag 11 januari. De 
cursus in Beverwijk (BHK-
gebouw) start op donder-
dag 12 januari (instromen is 
nog mogelijk) en zaterdag 14 
januari. Op vrijdagochtend 
20 januari start de cursus in 
Uitgeest (Kindergarden Uit-
geest). De kinderen wor-
den op leeftijd ingedeeld. Het 
kleuterorkest start op zater-

dagochtend. Er zijn 8 lessen 
(75 euro). Er zijn geen lessen 
in de schoolvakanties. 
Voor meer informatie: www.
aliceploeg.nl, aliceploeg4@
gmail.com, of bel 06-
11493796. 

Sterk van start in 2017
Masterclasses voor 
jonge ondernemers

IJmond - Rabobank IJmond 
begint het nieuwe jaar met 
een reeks interessante mas-
terclasses voor jonge onder-
nemers en starters. Onder de 
naam Sterk van start in 2017 
worden nieuwkomers in het 
regionale bedrijfsleven bijge-
praat over acquireren, online 
marketing, financiën en mo-
tivatie.
,,Als startende ondernemer 
komt er veel op je af’’, zegt 
Ron Eman, directeur Bedrij-
ven van Rabobank IJmond. 
,,Rabobank stimuleert onder-
nemerschap. Daarom staan 
wij niet alleen klaar met vak-
kundig advies. Als lokaal ge-
wortelde bank organiseren 
wij ook events waarbij ken-
nis wordt gedeeld en onder-
nemers worden geïnspireerd 
om nog beter te worden. De 
Sterk van start-masterclas-
ses zijn daar een goed voor-
beeld van. Hierin komen on-
derwerpen aan bod waar alle 
startende ondernemers hun 
voordeel mee kunnen doen. 
Wij nodigen jonge onderne-
mers die van 2017 een suc-
cesvol jaar willen maken van 
harte uit om zich aan te mel-
den!’’
Op maandag 23 januari ver-
telt Marc-Jan Hollenberg hoe 
je vanuit ontspannen daad-
kracht de juiste beslissin-

gen neemt. Een week later, 
op maandag 30 januari, legt 
Femke Hogema uit hoe je zelf 
grip op cijfers krijgt en meer 
winst maakt. Maandag 6 fe-
bruari vertelt Martijn Penne-
kamp hoe je met een mini-
maal marketingbudget een 
maximaal resultaat kunt be-
halen met jouw website. De 
reeks masterclasses wordt 
afgesloten door Arjaen Smits, 
die de deelnemers meeneemt 
in de wereld van succesvol 
acquireren en netwerken.
De Sterk van start-mas-
terclasses vinden afwisse-
lend plaats in het Rabobank 
IJmond Stadion in Velsen-
Zuid en het Kennemer Thea-
ter in Beverwijk. 

Kijk voor het volledige pro-
gramma op www.rabobank.
nl/ijmond. De toegang is gra-
tis, maar aanmelden via de 
website is verplicht. Sterk 
van start in 2017 wordt ge-
organiseerd in samenwer-
king met de Gemeente Be-
verwijk, Jong OV IJmond en 
ikwordzzper.nl.

Meer weten? Neem contact 
op met Jordy de Vet, starters-
adviseur Rabobank IJmond. 
Hij is bereikbaar via 06 51 78 
76 85 of jordy.de.vet@rabo-
bank.nl.
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Lezing Abdij van Egmond
Akersloot - Donderdag 26 
januari geeft Paul Buitenhuis, 
rondleider van de abdij, in de 
bibliotheek in Akersloot een 
lezing over de lange en rij-
ke geschiedenis van de Abdij 
van Egmond. Hij vertelt over 
zowel de historie als het he-
den van de Abdij.

De Abdij van Egmond heeft 
een lange en rijke historie. 
Aan het begin van de 10e 
eeuw werd de Abdij gesticht 
door graaf Dirk I. Een van de 
belangrijkste geschiedenis-
boeken van de Middeleeu-

wen, de Egmondse annalen, 
werd hier rond 1100 te Eg-
mond samengesteld. In deze 
annalen wordt vermeld dat 
op initiatief van de monni-
ken dijken en dammen wer-
den aangelegd om de vele 
abdijgronden te beschermen 
tegen het water. Ten noor-
den van Akersloot is dat de 
Limmerdam (dam tussen de 
strandwallen van Limmen-
Alkmaar en Akersloot) en ten 
zuiden van Akersloot de Star-
tingerdijk. 
De abdij werd in 1572-1573 
om strategische redenen 

Akersloot - In het week-
end van 13 tot en met 
15 januari wordt in De 
Vriendschap het NK drie-
banden eerste klasse ge-
houden, net zoals drie jaar 
geleden. 

Dit NK begint vrijdag om 
19.00 uur en er wordt ge-
speeld op vier biljarts. De-
ze avond spelen alle deelne-
mers twee partijen. Zaterdag 
is de aanvangstijd 11.00 uur 
en spelen zij drie partijen en 
zondag begint het om 13.00 
uur voor twee partijen.

NK eerste klasse 
driebanden

Acteurs gezocht voor 
de musical Jozef

Castricum - Stichting De 
Witte Duif  Castricum zoekt 
acteurs voor de musical Jo-
zef van Gerard van Mid-
den en Gerard van Amstel. 
Het verhaal is verwant aan 
de bekende musical Joseph 
and the Amazing Technico-
lor Dreamcoat en gebaseerd 
op het beroemde verhaal van 
Jozef de dromenuitlegger. 
Het verhaal laat zien hoe 
goed en kwaad door elkaar 
heen kunnen lopen, en hoe 
het kwaad uiteindelijk toch 
naar het goede kan leiden. 
De afgelopen maanden heeft 
een projectkoor  van onge-
veer 40 zangers hard ge-
werkt aan het instuderen van 

de liedjes. Op 11 en 18 janua-
ri zullen de repetities van het 
spelen van de musical be-
ginnen. Er zijn nog een aan-
tal grotere en kleinere rollen 
te vergeven, hiervoor wor-
den nog acteurs gezocht. De 
uitvoeringen van de musical 
vinden plaats in het weekend 
van 10 en 11 juni. Iedereen is 
welkom. 
Voor meer informatie: Anouk 
Schagen, tel.: 06-10238557, 
in fo@dewi t tedui fcast r i -
cum.nl. De repetities zijn op 
woensdagavond in de Mara-
nathakerk. Foto: van Joseph 
and the Amazing Technico-
lor Dreamcoat door muzikaal 
theater EDOG.

Blokfl uitklas bij Emergo
Castricum - Muziekvereni-
ging Emergo start eind ja-
nuari met een blokfl uitklas 
voor kinderen vanaf zeven 
jaar. In kleine groepen zal op 
een leuke, speelse manier les 
worden gegeven op de blok-
fl uit en leren de kinderen hun 
eerste noten lezen en spe-
len. De cursus is bedoeld 
voor kinderen die graag een 
muziekinstrument willen be-
spelen maar nog geen keu-
ze hebben gemaakt voor een 
specifi ek instrument. In deze 
cursus biedt Emergo een eer-
ste basis om muziek te ma-
ken en kennis te maken met 
de instrumenten uit het fan-
fareorkest. Dit zijn de bugel, 
trompet, saxofoon, hoorn, 
trombone, bariton, eupho-
nium, bas en het slagwerk. 
De lessen vinden plaats op 
woensdagmiddag in Gees-
terhage. Het defi nitieve tijd-

stip is afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen, maar 
dit zal rond 14.00 uur zijn en 
de lessen duren vervolgens 
25 minuten. Kim Hoogvliet-
Stoker is de docente, tevens 
saxofoondocent bij Emergo. 
De groepen bestaan uit mi-
nimaal vier en maximaal zes 
kinderen. Nieuwe leerlin-
gen kunnen het gehele jaar 
instromen in de muziekles-
sen. Emergo streeft er naar 
de leerlingen zo snel moge-
lijk te laten doorstromen naar 
een orkest. Daarom start er 
in januari ook weer een op-
staporkest, en daarnaast is 
er natuurlijk het opleidings-
orkest. Zowel het opstapor-
kest, als het opleidingsorkest 
repeteren op maandag van-
af 18.45 uur in de theaterzaal 
van Geesterhage. Meer infor-
matie via info@emergo.org 
en 0251-653231.

Bijzondere lezersmiddag bij Laan
Castricum - Zondag 15 ja-
nuari om 14.00 uur behandelt 
Corien Hildenbrant het boek 
‘Het bleekblauwe handschrift 
van een vrouw’ van Franz 
Werfel bij boekhandel Laan. 
Het is de dag van de heron-
dekte klassieker en dat is de-
ze titel zeker. Het boek is net 
zo mooi als het gemaakt is; 
met een mooie gouden band 
op de rug. 
Het gaat over de woeli-
ge jaren dertig van de vori-
ge eeuw: Leonidas, een hoog 
Oostenrijks staatsambte-
naar, goede katholiek en ge-

waardeerde burger van het 
mondaine Wenen, wordt via 
een brief in een bleekblauw 
handschrift brutaal gecon-
fronteerd met een onver-
kwikkelijke affaire die hij als 
jonge en pasgehuwde man 
had met een Joodse. Zij doet 
nu een wanhopig beroep op 
zijn hulp. Hij worstelt met 
zijn geweten en met zijn ge-
makzucht, en zet beslissende 
stappen - of juist niet. 
Kaartjes zijn los verkrijgbaar 
voor 7,50 euro of samen met 
het boek voor 25 euro. Het 
boek kost los 19.95.

door de troepen van Sonoy 
vernietigd. In de 20ste eeuw 
werd het klooster herbouwd 
en nu is het wederom in ge-
bruik als klooster, door het 
Benedictijner kloosterge-
meenschap. De lezing start 
om 20.00 uur. Aanmelden 
kan op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl of bij de klan-
tenservice in de bibliotheek.

Akersloot - Na twee week-
enden geen competitiewed-
strijd te hebben gespeeld, 
reisden de handbaldames 
van Meervogels op zater-
dagavond af naar Juliana-
dorp voor een wedstrijd te-
gen JHC. Meervogels be-
gon voortvarend; de eerste 
tien minuten domineerden 
zij het spel. Slordigheden slo-
pen daarna in het spel van 
Meervogels en JHC kreeg 
een penalty mee, waardoor 
de thuisspelende ploeg het 
gat van 2-6 begon te dich-

Winst voor 
Meervogels

ten. De 6-7 verscheen op het 
scorebord. Via 7-10 werd de 
ruststand 8-13. De tweede 
helft werd er meer om en om 
gescoord, waardoor Meer-
vogels wel een voorsprong 
van 4 á 5 punten bleef be-
houden. Meervogels wist het 
hoofd koel te houden en ge-
bruik te blijven maken van 
de ruimte in de dekking bij 
JHC. Hierdoor werd de wed-
strijd afgesloten in het voor-
deel van Meervogels. Eind-
stand 19-26. De dames be-
houden hiermee de twee-
de plaats in de competitie. 
Volgende week zaterdag om 
18.15 uur speelt Meervogels 
in het Vennewater in Heiloo 
tegen Zwaluwen.

Vogels kijken in Eilat
Bakkum - Op zaterdag 21 
januari houdt de Vogelwerk-
groep Midden-Kennemer-
land in samenwerking met 
PWN een lezing met beelden 
onder de titel Vogels kijken in 
Eilat. 

In het voorjaar van 2013 ging 
boswachter Luc Knijnsberg 
met twee andere vogelken-

ners van de Vinkenbaan Cas-
tricum op vogelringreis naar 
Eilat in Israël. 
Daar hebben ze twee weken 
meegeholpen met het van-
gen en ringen van trekvogels 
die vanuit Afrika Israël passe-
ren om door te vliegen naar 
onder andere de Balkan. De 
lezing wordt verzorgd door 
Luc en vindt plaats in Bezoe-

kerscentrum De Hoep, aan-
vang 14.00 uur. Foto: Luc 
Knijnsberg. 
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Gaat FC Uitgeest in 2017 doorpakken?
Uitgeest - 2016 was een mooi jaar voor FC Uitgeest. Het seizoen 2015-2016 werd beëindigd met een mooie tweede plaats en een nieuwe trainer werd aan-
gesteld namelijk Florian Wolf. Hij en de spelers kunnen terugkijken op een prima eerste helft van het seizoen 16-17 bekroond met het  zogenaamde herbst-
meisterschaft. Wat echter tot nu toe vooral opvalt is het vertoonde spel, de spelvreugde, discipline en natuurlijk als gevolg daarvan de resultaten. Vier punten 
voorsprong op naaste concurrent West Frisia en geen enkele aanwijzing dat het in de tweede helft van het seizoen ineens allemaal minder zal gaan. Kortom 
goed bezig. Hoe is dit allemaal tot stand gekomen. Laten we eens terugblikken aan de hand van de koppen van de verslagen van de tot nu toe gespeelde 
wedstrijden en fragmenten uit dezelfde verslagen. Het geeft een mooi beeld van wat er tot nu toe te beleven viel met FC Uitgeest.

Oefenwedstrijden:
FC Uitgeest “fris en frui-
tig”
Kopte ik in augustus. Op een 
oefentoernooi bij De Kenne-
mers werd weliswaar verlo-
ren en gelijkgespeeld maar 
was er al wel het “ontstaan 
van een fruitige en zomers 
frisse vruchtensalade ” met 
uitzicht op een “hemelse sa-
lade”. 

FC Uitgeest loopt warm
Een week later was eerste-
klasser EDO in het beker-
toernooi de tegenstander. 
De Haarlemse ploeg maak-
te geen schijn van kans en 
kwam met een 0-2 neder-
laag nog goed weg. Voor-
spellen laat ik meestal aan 
profeten over maar toch 
schreef ik toen al op dat “er 
zo vroeg in het seizoen nog 
geen conclusies te trekken 
vallen maar afgaande op 
de wedstrijd tegen EDO is 
de hand van de trainer wel 
wat zichtbaarder geworden. 
Vroeg druk zetten, voetbal-
len vanuit een goede or-
ganisatie en snelle uitbra-
ken over de vleugels lijken 
de ingrediënten te worden 
van een ploeg die dit sei-
zoen echt wil meedoen om 
de prijzen.

Competitie:
FC Uitgeest beleeft goede 
seizoen ouverture
Om de ambitie te onderstre-
pen werd in de eerste wed-
strijd van het seizoen maar 
direct de daad bij het woord 
gevoegd. Het zeker niet 
zwakke Kolping Boys werd 
gedecideerd met een 0-2 
overwinning opzij gezet  en 
ik kon het verslag eindigen 
met “ als de uitgevoerde ou-
verture maatgevend is voor 
de rest van het muziekstuk 
dan gaan we in Uitgeest dit 
seizoen nog fijne momenten 
beleven”. Maar dat één zwa-
luw nog geen zomer maakt 
werd duidelijk in de volgen-
de wedstrijd.
FC Uitgeest en de zwaar-
bevochten remise
Dat was namelijk thuis tegen 
LSVV. In een boeiende wed-
strijd werden de punten na 
een 1-1 gelijkspel broederlijk 
gedeeld en daar kon men na 
afloop mee leven. Wel werd 
duidelijk dat beide teams dit 

jaar gaan meedoen om de 
prijzen. “De Langendijkers 
omdat  ze verzorgd en ge-
organiseerd voetbal spelen 
en de Uitgeesters omdat er 
voldoende kwaliteit in de se-
lectie zit om niet te verliezen 
en iedere wedstrijd naar zich 
toe te trekken”.
FC Uitgeest “schiet zich 
in de eigen voet”
Was precies wat FC Uitgeest 
overkwam tegen Alkmaar-
sche Boys want bij een dik 
verdiende 1-0 voorsprong 
werd verzuimd om één van 
de talloze mogelijkheden te 
benutten en zo de wedstrijd 
naar zich toe te trekken. “Pij-
len genoeg werden er aan-
gelegd maar geen enke-
le trof doel. Juist op het mo-
ment dat de thuisploeg dan 
maar genoegen leek te ne-
men met een karige over-
winning gebeurde het. Een 
vrij trap in de 89e minuut 
voor de gasten uit Alkmaar, 
een muur en een keeper die 
niet goed staan en een le-
pe Hofkamp die genadeloos 
profiteert.1-1. “In de eigen 
voet geschoten” en één punt 
in plaats van drie”
FC Uitgeest is goed bezig!
Op zondag 25 september 
werd een belangrijke stap 
gezet. Uit bij Zaanlandia za-
gen we “de hand van de trai-
ner die inmiddels de tijd heeft 
gehad om tijdens de trainin-
gen zaken in te slijpen”  en 
kon ik schrijven :  “In ieder 
geval liet FC Uitgeest  vooral 
in de tweede helft tegen het 
echt niet zwakke Zaanlandia 
, zien dat het tot veel in staat 
is dit seizoen. De tegenstan-
der werd in de sterkste fa-
se van die tweede helft  door 
groengeel  regelmatig van 
het kastje naar de muur ge-
stuurd uiteengerafeld als het 
werd met ragfijne combina-
ties”. Na afloop stond er 1-3 
op het scorebord en weten 
we nu dat dit het begin zou 
zijn van een mooie serie.
FC Uitgeest: zonnestraal 
in grauwsluier
Zondag 2 oktober. “De re-
gen kwam met bakken naar 
beneden, het veld raakte 
doorweekt en de zorgvuldig 
aangebrachte gel werd uit 
de haren van de spelers ge-
spoeld. Herfst. Maar op de 
zompige grasmat dartelden 
elf jongens rond (minus de 

keeper dan) in het groen en 
geel als ware het een par-
tijtje strandvoetbal op het 
strand van Wijk aan Zee op 
een mooie zomerse dag. Zie 
het plezier, zie de overga-
ve en vooral ook de discipli-
ne om te doen wat de trai-
ner zegt”. Het was op deze 
grauwe  zondag de basis van 
een meer dan verdiende 3-1 
overwinning op De Blokkers.
FC Uitgeest “zelfver-
trouwt”  zich steeds meer
Toegegeven, de samenstel-
lers van de Dikke van Dale 
krabben zich achter de oren 
bij het lezen van de boven-
staande kop. Toch drukt 
het precies uit wat er op dit 
ogenblik met het vlaggen-
schip van FC Uitgeest ge-
beurt. Het team heeft inmid-
dels na zes wedstrijden zo-
veel zelfvertrouwen getankt 
dat het ook op momenten 
dat opgelegde kansen ge-
mist worden en de tegen-
stander gevaarlijk is, vol-
ledig de regie in handen 
houdt. Zelfvertrouwen, een 
raar, bijna ongrijpbaar feno-
meen in de sport, maar oh 
zo’n belangrijk verschil tus-
sen winnen en verliezen. FC 
Uitgeest heeft “’t” en pakt 
daardoor punten. KFC weet 
dat sinds afgelopen zondag. 
Met 0-3 kwam de thuis-
ploeg uiteindelijk nog gena-
dig weg.
FC Uitgeest  zingt “Bloed 
Zweet en Tranen”
Ondanks de goede serie van 
de weken ervoor bleek in de 
thuiswedstrijd tegen ZAP 
dat het allemaal niet vanzelf 
gaat. Op het tandvlees werd 
een 2-1 overwinning over de 
streep getrokken maar het 
had niet veel gescheeld of 
ZAP was in de eindfase nog 
naast de thuisploeg geko-
men. “De koek was op” aan 
de kant van FC Uitgeest. In 
de fase daarvoor hadden ze 
met tien man heldhaftig de 
verdiende voorsprong ver-
dedigd nadat scheidsrech-
ter van Kampen de gasten 
een penalty had toegekend 
en Nayshel Marchena met 
twee keer geel van het veld 
was gestuurd. 
FC Uitgeest ongeslagen 
naar periodetitel!
Zondag 30 oktober werd de 
eerste prijs van het seizoen 
gepakt. Met een 2-4 over-

winning op concurrent Zil-
vermeeuwen kon het peri-
odekampioenschap van de 
eerste periode worden ge-
vierd. Beide ploegen lieten 
niet hun beste voetbal zien 
maar spannend was het ze-
ker. Zilvermeeuwen had 
meer verdiend maar FC Uit-
geest trok aan het langste 
eind.  
FC Uitgeest viert vroege 
Sinterklaas
In roerige Pietentijden en 
een weekend van aankomst 
van de Goedheiligman in het 
land, had de goede Sint be-
sloten om alvast maar een 
pakje toe te werpen aan het 
eerste elftal van FC Uitgeest. 
Met meer geluk dan wijs-
heid bleef de koploper in de 
tweede helft tegen het ont-
ketenende Zouaven op de 
been en mocht het in de 94e 
minuut een geschenk van de 
als scheidsrechter vermom-
de Sinterklaas in ontvangst 
nemen in de vorm van een 
vrije trap. De fraai aange-
sneden bal van Mike Olgers 
werd door invaller Yeboah 
Augustine steenhard inge-
kopt. Een1-2 overwinning en 
handhaving aan de kop van 
de ranglijst waren de gevol-
gen. De kinderhand was ge-
vuld met pepernoten maar 
marsepein zat er vandaag 
niet in.
FC Uitgeest toont zich een 
waardig koploper
Vreemde titel misschien na 
een wedstrijd waarin door 
de koploper met 1-1 werd 
gelijkgespeeld tegen naas-
te achtervolger West Frisia. 
Daar waar er kansen ge-
noeg waren geweest op een 
overwinning voor de thuis-
ploeg was het toch West Fri-
sia dat in de 84e minuut de 
gelijkmaker binnen schoot. 
Teleurstelling ligt dan op de 
loer maar is niet nodig. Te-
gen zo’n tegenstander moet 
geduld bewaard worden en 
niet veel worden weggege-
ven zoals dat in voetbalter-
men heet. En dat was pre-
cies wat FC Uitgeest deed. 
Daarmee verdiende FCU een 
kop als deze in dit verslag.
FC Uitgeest heerst en be-
heerst
De kunst van koploper zijn 
is het te blijven. Het lijkt 
wel een uitspraak van een 
ons ontvallen voetbalgroot-

heid maar is net zo waar als 
“voetballen is heel simpel, 
maar het moeilijkste wat er 
is, is simpel voetballen”. Win-
nen is daarom een vereis-
te want anders heb je kans 
dat je koppositie verloren 
gaat. FC Uitgeest snapt dat 
en gaat daar aan de hand 
van coach Florian Wolf slim 
en met respect voor iedere 
tegenstander mee om. Het 
arme Stormvogels was daar 
4 december het slachtoffer 
van. Met een 5-0 nederlaag 
mocht de ploeg uit IJmuiden 
nog blij zijn want dat had zo-
maar nog meer kunnen zijn.
FC Uitgeest wint en is 
“Herbstmeister”.
Klinkt leuk en is ook leuk. In 
de tweede klasse A West 1 is 
FC Uitgeest “herbstmeister” 
geworden. Na de wat moei-
zaam tot stand gekomen 1-2 
overwinning bij De Foresters 
is het team van Florian Wolf 
voor de winterstop niet meer 
te achterhalen door de con-
currentie. Een mooi resul-
taat. Een compliment voor 
spelers en de spelersstaf is 
daarvoor op zijn plaats. Ik 
besloot het nog een keer of 
wat hardop voor te lezen aan 
mijn kleinzoon. “Herbstmeis-
ter”!
FC Uitgeest wint en blijft 
ongeslagen
Belangrijk? Niet echt na-
tuurlijk. In Aleppo schrijft 
de geschiedenis wederom 
een verhaal van burgers die 
gemangeld worden in een 
conflict tussen grootmach-
ten. DJ’s sluiten zich op in 
een Glazen Huis om zo geld 
in te zamelen omdat er de-
len van de wereld zijn waar 
longontsteking bij kinderen 
onder de vijf jaar duizenden 
slachtoffers per jaar maken 
en in de persoonlijke kring 
is er altijd wel iemand ern-
stig ziek of erger nog zijn er 
mensen ons ontvallen. Toch 
denk je daar even niet aan 
als op zondagmiddag “jouw 
cluppie” met 2-0 van De 
Kennemers wint. Dan ben je 
blij en trots op het geel en 
groen, deel je high fives uit 
en is de sfeer in bestuurs-
kamer en kantine uitbun-
dig. Even is er niets anders 
en dat is ook goed.

De Afvallende Bal
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Uitgeest - Een 84-jarige 
vrouw is vorige week dins-
dagavond in Uitgeest het 
slachtoffer geworden van 
een babbeltruc. Bij haar wo-
ning aan de Burgemeester 
van Roosmalenstraat werd 
rond 20.00 uur aangebeld. 
Iemand die zich uitgaf als 
thuishulp kwam bij de vrouw 
op bezoek.
De bewoonster nam de vrou-
welijke dader mee door haar 
woning, dit om haar woonsi-
tuatie te laten zien. Op zolder 
aangekomen werd de vrouw 
een paar minuten aan de 
praat gehouden. Waarschijn-
lijk heeft op dat moment een 
handlanger de kans gezien 
dingen uit de woning te pik-
ken. Het slachtoffer heeft de 
diefstal later op de avond 
ontdekt. De vrouw mist onder 
meer geld en sieraden. Men-
sen die iets weten van de 
diefstal of zelf slachtoffer zijn 
geworden, worden verzocht 
te bellen met 0900-8844.

‘Thuishulp’ 
steelt sieraden

Uitgeest - Tussen maandag 
2 januari en vrijdag 6 janu-
ari is er aan de Burgemees-
ter van Nienesstraat een au-
to vernield. Het gaat om een 
zwarte Mini Cooper, er zit 
een grote deuk in het dak 
van de auto. De politie roept 
getuigen op om contact op te 
nemen (0900-8844).

Getuigen 
gezocht

Klaverjassen 
Stormvogels

Uitgeest - Vrijdag 13 janu-
ari vindt er weer een klaver-
jasdrive plaats in de kan-
tine van korfbalvereniging 
Stormvogels aan de Niesven-
straat 14. De kaarten worden 
om acht uur geschud. Er zijn 
weer leuke prijzen te winnen, 
ook met de loterij. Iedereen is 
welkom.

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 
plaats in de kerk in Akersloot, 
aanvang 10.00 uur. Voorgan-
ger is mevrouw G. Bijl. 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Uitgeest - Voor de vierde 
keer op rij is er op zondag 22 
januari het discotennis voor 
de jeugd van TV de Dog, TCU 
en Akersloot. Net als voor-
gaande jaren hebben de trai-
ners van de clubs bedacht om 
voor de jongste jeugd (ge-
boren vanaf 1 januari 2007) 
het discotennis te organise-
ren bij Bobs Party Event en 
wel van 14.00 tot 17.00 uur. Er 
zal gezamelijk worden gege-
ten. Alle kinderen die gebo-

ren zijn vanaf 1 januari 2007 
kunnen meedoen, je moet al-
leen wel jeugdlid zijn van een 
van de verenigingen. Kosten 
7,50 euro. Je wordt op zon-
dagmiddag 22 januari tus-
sen 13.15 en uiterlijk 13.30 
uur verwacht bij Bobs Party 
Event. Opgeven  kan via het 
inschrijfformulier op www.
tvdedog.nl. 
Bovenstaande foto werd vo-
rig jaar gemaakt tijdens dit 
leuke evenement.

Nieuwe trainer FC Uitgeest 2
Tom Smit volgt Richard 
Grapendaal op
Uitgeest - Na 5 jaar vertrekt 
Richard Grapendaal als trai-
ner van FC Uitgeest 2. Ri-
chard gaat aan de slag als 
trainer van DEM 2. Onder 
leiding van Richard Grapen-
daal heeft FC uitgeest 2 niet 
alleen stappen gemaakt op 
voetbaltechnisch gebied met 
onder andere promotie naar 
de reserve hoofdklasse, ook 
op het gebied van voetbal-
beleving heeft Richard het 
tweede veel bijgebracht.
Het bestuur van FC Uitgeest 
is blij dat men een opvolger 
gevonden heeft die deze lijn 
voort kan zetten. Tom Smit is 
al lange tijd werkzaam bin-
nen FC Uitgeest bij verschil-
lende selectieteams. Dit jaar 
is Tom naast trainer van de 

JO19-1 ook werkzaam als as-
sistent van hoofdtrainer Flori-
an Wolf bij het eerste.

Uitgeest - Na een korfballu-
we periode hervatte Storm-
vogels afgelopen zondag de 
competitie, tegen hekken-
sluiter WWSV. Op papier een 
eenvoudige opgave voor de 
koploper, maar het stugge 
spel van de ploeg uit de Wij-
de Wormer ligt de Uitgees-
ters over het algmeen niet. 
Trainer/coach Ton van Duijn 
benadrukte dat zijn ploeg  
zich vooral moest concentre-
ren op het eigen spel.

Sebastiaan van den Bosch 
opende de score niet veel la-
ter gevolgd door een treffer 
van Demi Erkelens, waardoor 
Stormvogels al vroeg met 0-2 
leidde. WWSV vond echter 
direct aansluiting  hetgeen 
symbolisch stond voor het 
verloop van de eerste helft. 
Aanvallend ontbeerde het de 
ploeg van Van Duijn aan enig 
fortuin, maar defensief werd 
er te veel weggegeven waar-
door WWSV continu aan kon 
blijven haken. Hoewel de Uit-
geesters geenszins in de ver-
drukking kwamen, de ploeg 
bleef steeds op voorsprong,  
werd de wedstrijd hierdoor 
wel onbedoeld spannend. 

Met een schamele voor-
sprong van 7-8 werd er ge-
rust. “Koploper onwaardig” 
becommentarieerde een fu-
rieuze Van Duijn tijdens de 
break. Hier averij op lopen 
zou de titelrace onnodig in 
gevaar brengen.
Met de instelling om de eer-
ste helft snel te vergeten  en 
opnieuw te starten werd het 
veld weer betreden. Hoewel 
de echte overtuiging ontbrak, 
wist Stormvogels wel voor het 
eerst een wat ruimere marge 
te creeeren door scores van 
Eveline Nootebos, Ward Bet-
jes en Demi Erkelens. De irri-
taties bij de opponent namen 
toe, Stormvogels profiteerde 
hiervan en speelde het spel 
solide uit. 

Zonder te imponeren werd 
een 11-16 zege veiliggesteld. 
Een opgeluchte Van Duijn 
was blij met de punten maar 
realistisch genoeg om te con-
stateren dat tegen elke an-
dere tegenstander er punten 
verloren zouden zijn gegaan. 
De Uitgeesters zullen zich 
heel snel moeten herpakken 
met een loodzwaar program-
ma in het vooruitzicht

     Korfbalflits
       Stormvogels

DLL wandeljaar start 
met Domineestuin Route 
Regio - Na een succesvol-
le december wandelmaand  
met de Kerstlichtjes Avond-
wandeling  (172 deelnemers) 
en de Oliebollen Snerttocht ( 
230 deelnemers ) start Wan-
delsportvereniging De Laat-
ste Loodjes deze maand 
weer met de reeks midweek-
se wandelingen. Elke maand 
een leuke wandeling, op een 
wisselende dag, telkens van-
uit een andere startlocatie 
met een afstand van onge-
veer 10 kilometer. 

Op vrijdag 13 januari gaat de 
eerste ochtendwandeling De 
Domineestuin Route plaats-
vinden vanuit de startloca-
tie Wormer Vendeliers, Knol-

lendammerstraat 14, 1531 BE 
Wormer. 
Inschrijven kan vanaf 09.15 
uur, de gezamenlijke start is 
om 10.00 uur precies, ieder-
een loopt zijn eigen tempo en 
er wordt onderweg niet ge-
pauzeerd.
Kosten voor DLL leden 1,50, 
Bondsleden 2,50 en niet le-
den 3,50. Bij de start  ont-
vangt iedere deelnemer een 
tegoedbon voor een kop kof-
fie of thee en een parkoers-
beschrijving.
Iedereen, lid of geen lid van 
de wandelvereniging,  kan 
meewandelen en  is van har-
te welkom. Alle verdere in-
formatie: www.wsvdelaatste-
loodjes.nl.

Uitgeest - De bekende 
Feest-rockband Paper Plane 
treedt op zaterdag 14 janua-
ri live op in de Feesttent van 
Café ’t Portiertje in Uitgeest.

Paper Plane in ‘t Portiertje
Café ’t Portiertje viert haar 
10-jarig jubileum.
Aanvang van dit optreden is 
rond de klok van 21.00 uur, 
en de toegang is gratis!
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Ophaaldata restafval
In week 3 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 16 januari 
De Kleis en Waldijk: woensdag 18 januari 
De Koog: donderdag 19 januari 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 20 januari

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
S.C.M. van der Lans, e/v Mole-
naar, 50 jaar 

J. Böckman, 73 jaar
GETROUWD 
N.B. van der Eng en D. Brandjes

Afscheid Erwin Castricum 
van Adviesraad
Na ruim veertien jaar heeft Erwin Castricum per 31 december 2016 af-
scheid genomen van de Adviesraad sociaal domein. Na rijp beraad 
heeft hij het college verzocht hem van zijn taken te ontheffen. In de 
laatste vergadering van de adviesraad in het gemeentehuis kreeg hij lof 
en veel dank toegezwaaid door wethouder Antoine Tromp. Die onder-
streepte dat met een bos bloemen en een pen met gemeentewapen na-
mens het college van de gemeente Uitgeest.

De heer Castricum trad in de zomer van 2002 toe tot wat destijds 
de Adviesraad Senioren- en gehandicaptenbeleid heette. Hij startte 
als functionerend als lid en werd in 2009 voorzitter. Erwin Castricum 
schrijft in een brief aan het college: ‘We hebben veel meegemaakt onder 
de vlag van de Wet voorzieningen gehandicapten, later Wet maatschap-
pelijke ondersteuning en sinds 2015 de nieuwe Wet maatschappelij-
ke ondersteuning. Via de Adviesraad Senioren- en gehandicaptenbeleid, 
de Wmo adviesraad en nu de Adviesraad sociaal domein heb ik, ook sa-
men met anderen, veel geleerd, gelezen en vergaderd. Ik denk dat we 
hier en daar het verschil hebben gemaakt.’

‘Ik heb het met veel plezier en soms ook passie gedaan maar ik merk 
dat ik het vuur begin te verliezen. De negen jaar lijken nu best wel lang 
te worden als ik zo terugblik. Na het al eens te hebben uitgesteld en op 
verzoek nog maar eens te hebben uitgesteld denk ik dat nu de tijd is 
om er een punt achter te zetten.’

Wethouder Antoine Tromp wijst naar de nieuwe zonnepanelen op het dak 
van de gemeentewerf (foto: gemeente Uitgeest).

Zonnepanelen op dak gemeentewerf
Op het dak van de gemeentewerf (Molenwerf 27) zijn onlangs door het Uit-
geester bedrijf Greeny Bros 30 zonnepanelen geplaatst. Die gaan samen 
naar schatting 7.695 kWu per jaar leveren, gelijk aan het jaarlijkse stroom-
verbruik van de werf.
De gemeente Uitgeest schaarde zich eerder dit jaar achter het ‘Actieplan 
voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-
2020’. Wethouder Antoine Tromp: ‘De gemeentewerf is door het plaatsen 
van de zonnepanelen vrijwel energieneutraal geworden. Daarnaast zijn we 
bezig de verlichting te vervangen door led-verlichting. Het is onze bedoe-
ling om in de nabije toekomst nog meer maatregelen te nemen ter reduc-
tie van het stroomgebruik  en/ of het ter bevordering van het gebruik van 
duurzame energie.’

Velsertunnel maandag 
16 januari weer open
Na exact negen maanden sluiting gaat de Velsertunnel op maandag-
morgen 16 januari 2017 weer open. Die ochtend kan het spitsverkeer 
om uiterlijk 05.00 weer door de tunnel. De negen maanden durende re-
novatie is daarmee volgens planning afgerond.

Als de Velsertunnel maandagmorgen 16 januari open gaat, zijn alle tij-
delijke wegen (keerlussen), de calamiteitenbogen en de tijdelijke ex-
tra rijstrook in de Wijkertunnel afgesloten. De maximumsnelheid op de 
A9 tussen knooppunten Velsen en Beverwijk blijft 90 kilometer per uur 
totdat er nieuwe belijning is aangebracht. Dat gebeurt naar verwach-
ting dit voorjaar, als de A9 opnieuw wordt geasfalteerd.
Het moment van opening kan nog worden uitgesteld als gevolg van 
het weer. Bij winterse omstandigheden (ijzel of sneeuw) schuift de ope-
ningsdatum op. Rijkswaterstaat moet dan de asfalteringswerkzaamhe-
den verzetten.

Volgens plan 
In negen maanden tijd is de Velsertunnel, met bouwjaar 1957 de oud-
ste snelwegtunnel van Nederland, van binnen compleet gemoderni-
seerd. Rijkswaterstaat en combinatie Hyacint hebben de tunnel onder 
meer voorzien van een nieuw ventilatiesysteem, nieuwe vluchtwegen 
en een eigentijdse digitale besturing. Ook is de doorrijhoogte van de 
tunnel met twaalf centimeter vergroot.

Hinderweekend 
In het weekend voor de heropening van de tunnel, zaterdag 14 en zon-
dag 15 januari, krijgt het verkeer te maken met hinder. Rijkswaterstaat 
haalt dan twee tijdelijke verbindingswegen aan de zuidkant van de tun-
nel (A22 en N208) weg, omdat deze de toegang tot de tunnel blokke-
ren. Dat weekend is de N208 richting Velsertunnel vanaf de toerit Vel-
serbroek afgesloten. IJmuiden blijft bereikbaar via de gemeentelijke 
wegen. Verkeer vanuit Haarlem rijdt om via het Rottepolderplein. 
 
Tot het voorjaar zal Rijkswaterstaat geregeld bezig zijn met herstel van 
het oorspronkelijke wegennet. Zo zijn er in de weken na de heropening 
verschillende nachtelijke afsluitingen op de A22.

Meer informatie 
Meer informatie over de renovatie van de Velsertunnel is te vinden op 
www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, op Facebook en Twitter (@Velser-
tunnelrws) of via de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-
8002.

Ruimere openingstijden 
gemeentewerf
Wie afval kwijt wil op het afvalbrengdepot aan de Molenwerf 27 kan vanaf 
maandag 16 januari ook tussen de middag terecht. De openingstijden wor-
den aangepast en verruimd, om beter aan de vraag van de gebruikers te 
kunnen voldoen. 

De nieuwe openingstijden zijn:
• maandag t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
• zaterdag: 9.00 tot 13.00 uur 

Meldingen over lichtmasten
Nu het ’s avonds veel eerder donker wordt, krijgt de gemeente meldin-
gen over lichtmasten die niet werken. Dankzij uw melding kan de gemeen-
te gericht de openbare verlichting repareren. Voor het kunnen afhandelen 
van de storing is het echter noodzakelijk dat er een lichtmastnummer in de 
melding aangegeven wordt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
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