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Uitgeest - Groot feest dins-
dagochtend op het school-
plein van de Binnenmeer-
school. Burgemeester Wen-
dy Verkleij kwam op bezoek 
om het nieuwe klim-speel-
toestel op het schoolplein of-

fi cieel te openen. In het na-
jaar heeft de Binnenmeer-
school een grootse sponsor-
loop gehouden, waarmee de 
leerlingen en leraren samen 
het prachtige bedrag van 
8.955,13 euro bij elkaar heb-

ben gelopen. Onder andere 
van dit bedrag heeft de Bin-
nenmeer dit prachtige nieuw 
klim- en klauter toestel kun-
nen realiseren voor de kinde-
ren op het schoolplein. (foto: 
Monique Teeling)

‘De Meldijk te kijk’ een 
feest van herkenning

Uitgeest - Woensdagavond 
13 januari werd de expositie 
‘De Meldijk te kijk’ geopend 
door wethouder Judie Kloos-
terman in de hal van het ge-
meentehuis van Uitgeest. 
Zij prees de inspanning van 

Vereniging Oud Uitgeest en 
met name het feit dat de ba-
sisschooljeugd door middel 
van een lesbrief geprikkeld 
wordt met vragen. Want wie 
de jeugd heeft, heeft de toe-
komst. Veel Meldijkbewoners 

en andere belangstellenden 
waren naar de opening geko-
men en zagen aan de hand 
van tekeningen hoe de haven 
aan de Meldijk een centrum 
van haringvangst, walvisvaart 
en koopvaardij was. Er wa-
ren scheepswerven, pakhui-
zen, zeilmakerijen en andere 
bedrijven die met de scheep-
vaart te maken hadden.  Ooit 
stonden hier veel meer mo-
lens, de naam Meldijk kwam 
van de woorden molen en 
dijk ofwel Mole-dijc. 
Een feest van herkenning 
waren de foto’s van de mid-
denstand die de Meldijk rijk 
was maar ook de prachtig 
gedetailleerde geveltekenin-
gen van Jan Deckwitz deed 
vele bezoekers stilstaan. Dat 
de kermis hier gestationeerd 
was zullen sommigen nog 
weten, destijds nog zonder 
ijzingwekkende draaitoestel-
len maar met vuurspuwers, 
goochelaars, een dansorgel 
of een buikspreker. 

De expositie is nog te zien tot 
en met 26 februari. (Monique 
Teeling)
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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!
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Uitgeest - M. Lucas en A. 
Schönau organiseren vanaf 
heden iedere dinsdagmiddag 
van 16.00 tot 17.00 in de re-
creatiezaal van het Princen-
hoff, Bollenhof 34 in Uitgeest 
eenvoudige Christelijke sa-
menkomsten. Zij nodigen ie-
dereen uit voor het vrijblij-
vend bijwonen van deze sa-
menkomsten waarin de leer 
en het leven van de Here Je-
zus centraal staat.  Gespro-
ken uit en tot het hart.
Informatie: M. Lucas (06-
19720845) of A. Schönau 
(06-12528102).

Christelijke 
samenkomsten

Uitgeest - Op de A9 von-
den donderdagochtend te-
gen half acht twee kop-
staartaanrijdingen plaats. 
Twee personenauto’s stil in 
verband met filevorming. De 
bestuurder van een derde 
achteropkomende personen-
auto bemerkte dit te laat en 
kon zijn voertuig niet meer 
tijdig tot stilstand brengen. 
Hij reed tegen het achterste 
stilstaande voertuig, die op 
zijn beurt doorschoof tegen 
zijn voorganger. Twee voer-
tuigen moesten worden weg-
gesleept.
Door de ontstane file vond er 
nog een tweede kop-staart 
aanrijding plaats tussen 
twee personenauto’s. Ook 
hier slechts materiele scha-
de. Een van de twee voer-
tuig werd afgevoerd door een 
bergingsbedrijf.

Twee kop-
staartbotsingen 

op de A9

Uitgeest - Op maandag 11 
januari werd een fiets gesto-
len vanaf het Stationsplein. 
Het betreft een dames/opoe-
fiets, merk Vogue, zilverkleu-
rig.

Fiets gestolen

Klaverjassen 
bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 22 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.

R   aadslid 
aan het wooRd

Kees Schouten
Vol is Vol?

Asielzoekers opvangen of is 
Uitgeest vol? Hoe gaan we 
daar als politiek mee om?

Vol is vol.
Een beladen term die je veel 
hoort. Deze tijd vraagt meer 
van politici dan meegaan met 
de stroming. Neem  Heerhu-
gowaard. In de krant was te 
lezen dat bewoners onrust 
hebben over de uitbreiding 
van het opvangcentrum. Som-
migen maakten zelfs bezwaar. 
Reactie van de gemeente: het 
bezwaar is ongegrond, want 
het besluit is zorgvuldig ge-
nomen.

Is dat zo? Is een besluit zorg-
vuldig genomen wanneer de 
bevolking in opstand komt? 
Dit is de kloof tussen politiek 
en kiezers. De politiek is te-
ruggetrokken in regels waarin 
je kunt zien dat besluiten 
zorgvuldig en volgens de re-
gels zijn genomen. Hier gaat 
het mis: besluiten die politici 
nemen hebben pas een ba-
sis in de samenleving wan-
neer deze samenleving deze 
besluiten ook steunt. Geen 
regeltjes en procedures om 
je achter te verschuilen, maar 
een besluit waar de kiezer 
zich in kan vinden.

Daarom luistert de VVD en 
hebben we in de algemene 
beschouwingen gezegd: er 
is geen draagvlak en geen 
ruimte in Uitgeest om grote 
groepen asielzoekers op te 
vangen. De samenhang van 
ons dorp zou uiteenvallen 
wanneer we dat wel zouden 
doen.

Ook mensen die al zijn toege-
laten kunnen we niet zomaar 
opnemen. We hebben al niet 
veel sociale woningbouw en 
dat beetje zou dan vooral naar 
asielzoekers moeten. Dat be-
tekent dat er nauwelijks socia-
le woningen meer zijn voor de 
eigen bevolking. Dat kan niet.

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 kan de Velsertunnel niet 
buis voor buis gerenoveerd?

Tijdens de renovatie in 2016 is de Velsertunnel negen 
maanden helemaal dicht. Kan dat niet anders, is de vraag 
die Rijkswaterstaat met regelmaat te horen krijgt. Bijvoor-
beeld eerst de ene verkeersbuis renoveren, dan de andere. 
Dan kan het verkeer in elk geval blijven rijden.

Dat Rijkswaterstaat kiest voor een zogeheten vierkant-
sluiting, heeft alles te maken met hoe de Velsertunnel is 
gebouwd: twee tunnelbuizen met daartussenin een mid-
denstuk waar zowel de vluchtroutes lopen als de bekabe-
ling voor de ruim vijftig installaties in de tunnel. In totaal 
gaat het om honderden kilometers kabels. De installaties, 
die van levensbelang zijn voor de veiligheid in de hele tun-
nel, zijn aangesloten op al die kabels en werken als één 
systeem dat beide tunnelbuizen bedient. 

Veiligheid eerst
Deze verknooptheid zorgt ervoor dat het riskant is om aan 
een tunnelinstallatie te werken terwijl er nog verkeer door 
de andere buis rijdt. Je wilt natuurlijk niet hebben dat werk-
zaamheden in de ene tunnelbuis ervoor zorgen dat de ver-
lichting in de andere uitvalt. Dat risico wil Rijkswaterstaat 
absoluut niet lopen.

Een ander voorbeeld van zo’n gedeeld veiligheidssysteem 
zijn de vluchtwegen. Omdat beide tunnelbuizen één ge-
zamenlijke vluchtroute hebben, is het aanpassen van de 
vluchtweg in slechts één buis niet mogelijk. Bij een incident 
in de vrije tunnelbuis zouden mensen zich dan een weg 
moeten banen door een vluchtroute in aanbouw. Vandaar 
dat het werk in beide buizen tegelijk moet gebeuren. 

Eerder open
Deze aanpak heeft ook z’n voordelen: door in beide buizen 
aan de slag te gaan, kan de aannemer zijn werk zo efficiënt 
mogelijk indelen. Het werk verloopt veel sneller dan bij een 
aanpak buis voor buis. De tunnel kan eerder weer open.
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Oud-huisarts start met 
‘Medical Coaching’

Castricum - Onlangs is oud-
huisarts Paul Buitenhuis ge-
start met een nieuwe coa-
chingspraktijk, ‘Medical Coa-
ching’. Het praten over licha-
melijke klachten en beper-
kingen kan helpen om de si-
tuatie te accepteren. Vaak 
ontstaat er pas dan ruimte 
om aan oplossingen te wer-
ken en de juiste keuzes te 
maken die echt bij  iemand 
passen. Paul Buitenhuis: ,,Bij 
huisartsen en specialisten is 
hier helaas vaak te weinig tijd 
voor. En psychologische hulp 
richt zich meestal te weinig 
op de lichamelijke kant van 
de klachten. Veel patiënten 
zoeken daarom hulp bij alter-
natieve genezers, die wel tijd 
hebben, maar vaak geen me-
dische achtergrond.
Medische Coaching bestaat 
naast  de reguliere behande-
ling. Als medisch coach heb 
ik tijd en aandacht voor de 
cliënt. Verder heb ik de nood-
zakelijke medische kennis 

om klachten en klachtenpa-
tronen te herkennen, waar-
door ik iedereen optimaal 
kan begeleiden, bijvoorbeeld 
ter voorbereiding op een vol-
gend consult bij de huisarts 
of specialist.”
Voor uitgebreide informatie 
en maken van afspraak kan 
men terecht op www.Medi-
calcoaching.nl.

Popquiz in De Vriendschap
Akersloot - Dat belooft ge-
zellig te worden vrijdag 22 
januari als een popquiz 
gehouden wordt voor jong 
en oud onder leiding van 
de bekende Noord Hol-
landse Quizmaster. 

De popquiz wordt gespeeld 
in café De Vriendschap in 
Akersloot. Test de kennis van 

popmuziek van vroeger en 
nu. Er worden diverse audio- 
en videorondes gespeeld. 
Maak een team van twee tot 
maximaal zes personen en 
strijdt voor de prijzen en ti-
tel. Aanvang 20.30 uur. In-
schrijfgeld drie euro per per-
soon. Inschrijvingen: 0251-
312866 of info@vriendscha-
pakersloot.nl.

Akersloot - Zaterdag 23 ja-
nuari is de volgende klaver-
jasdrive in café de Vriend-
schap in Akersloot. Waren 
het voorheen vooral de oude-
ren die dit kaartspel beoefen-
den, tegenwoordig begint de 
jeugd steeds meer interesse 
te tonen in klaverjassen. En 

Klaverjasdrive niet alleen klaverjassen zit in 
de lift, ook het al oude pan-
doeren wordt weer regelma-
tig gespeeld. 

Wie met het kaarten geen 
geluk heeft, kan prijzen win-
nen met de loterij. Aanvang 
20.00 uur, opgeven via tel.: 
0251-312866 of info@vriend-
schapakersloot.nl.

Heiloo - Binnenkort ver-
trekken de brugklasleerlin-
gen goed voorbereid naar 
het SnowCamp in Oosten-
rijk, maar de afgelopen we-
ken stond nog een clinic 
Zumba op het programma. 
Sportklasleerlingen van PCC 
Heiloo volgen wekelijks ex-
tra lessen gym en daarnaast 
een serie clinics in allerlei 
bijzondere sporten, bijvoor-
beeld zumba. Dit fi tnesspro-

gramma is gebaseerd op La-
tijns-Amerikaanse dans zo-
als salsa, merenque en sam-
ba. De oefeningen worden bij 
zumba, dat ‘snel bewegen’ en 
‘plezier’ betekent, op muziek 
gedaan en dat maakte deze 
clinic voor de sportklasleer-
lingen van PCC Heiloo bij-
zonder.
Het verbaasde Mats Kraai, 
twaalf jaar en uit Uitgeest, dat 
de sport zo inspannend is: 

,,Je beweegt de hele tijd echt 
met je hele lijf. Ik wist niet dat 
het zo’n stoere sport is en zo 
inspannend!” Zijn klasge-
noot Joachim Makungu, ook 
twaalf en uit Akersloot, voegt 
daaraan toe: ,,Het was voor 
mij een hele nieuwe ervaring, 
maar het is me heel goed be-
vallen. Sommige bewegin-
gen waren echt lastig om te 
doen.” Clinics op het PCC 
worden altijd gegeven door 
professionele instructeurs, 
zodat de leerlingen de juis-
te technieken leren beheer-
sen. Sportklasleerling Mi-
la Dekker (12): ,,Ik had ver-
wacht dat we les zouden krij-
gen van een vrouw, maar het 
was een man die deze clinic 
gaf!” Roos Poldervaart (12) 
uit Heiloo heeft gewoon ge-
noten: ,,De muziek was vro-
lijk en de passen waren niet 
eens heel ingewikkeld, be-
halve de tango natuurlijk1” 

Sfeerproeven op PCC Hei-
loo aan de Dors 2 in Heiloo 
is mogelijk tijdens het open 
huis op woensdag 3 februa-
ri 2016 van 18.30-21.00 uur.

Vertraging van opening 
mountainbikeparcours

Akersloot - De geplan-
de offi ciële opening van het 
mountainbikeparcours op 
De Cloppenburgh van zater-
dag 16 januari door wethou-
der Leo van Schoonhoven 
kan niet doorgaan. Door de 
langdurige regenval van de 
laatste periode en de daar-
door zeer drassige omgeving 
kunnen de afrondende werk-

zaamheden met de benodig-
de machines niet worden uit-
gevoerd. Ook de wekelijk-
se donderdagavondwedstrij-
den om de Kids and Parents 
Bikeschool mountainbikecup 
op het parcours zijn de dupe 
van deze vertraging, hoewel 
de dagelijkse trainingen en 
andere activiteiten gewoon 
doorgang vinden. 

Terwijl alle banken feestvier-
den zagen een paar slim-
me buitenstaanders op Wall 
Street wat de grote banken, 
de media en overheid niet 
zagen: de wereldeconomie 
stond op instorten. Zij be-
dachten een plan om ervan 
te profi teren. Hun riskante in-

vestering bracht hen naar de 
duistere kant van het moder-
ne bankwezen. Gebaseerd op 
het waargebeurde verhaal en 
de bestseller van Michael Le-
wis ‘The Big Short: De gehei-
me winnaars van de krediet-
crisis’, ook bekend van ‘The 
Blind Side’ en ‘Moneyball’.

New York, begin jaren ‘50. 
Therese Belivet werkt in een 
warenhuis in Manhattan en 
droomt van een meer ver-
vullend leven als ze Carol 
Aird ontmoet, een verleide-
lijke vrouw die gevangen zit 
in een mislukt huwelijk. De 
vonk slaat onmiddellijk over 
en als de onschuld van hun 
eerste ontmoeting vervaagt, 
wordt hun verbondenheid 

dieper. Wanneer Carols ver-
houding met Therese aan 
het licht komt, neemt Carols 
echtgenoot wraak door haar 
geschiktheid als moeder aan 
te vechten. Carol en There-
se voelen zich gedwongen 
de situatie te ontvluchten en 
ondernemen een spontane 
reis door Amerika. Een on-
verwachte gebeurtenis gooit 
hun beider levens overhoop.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur
The Revenant

vrijdag 18.45 uur  zaterdag 16.00 uur
Carol

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur
The Big Short

donderdag 20.00 uur  vrijdag 16.00 uur 
zaterdag 18.45 uur  zondag 11.00 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
woensdag 15.00 uur
The Danish Girl
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Hateful Eight

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

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 15.30 uur
dinsdag 14.00 uur

Publieke werken
zaterdag 13.30 uur   zondag 13.45 uur  

woensdag 13.30 uur  
Woezel en Pip
zaterdag 13.30 uur

zondag 13.00 uur  woensdag 15.00 uur  
Race naar de maan - 3D

vrijdag & zaterdag 16.00 uur   
zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur  

Buurman & Buurman  
Al 40 jaar beste vrienden

Programma 21 jan  t/m  27 jan 2016
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Lezing over buikklachten
Onbegrepen klachten 

vanuit de darmen
Regio - Op dinsdagavond 2 
februari houdt Frank Jonkers, 
oprichter van BodySwitch, 
een lezing over buikklach-
ten. De lezing is bedoeld voor 
iedereen die meer wil we-
ten over klachten die voort-
komen uit de darmen, zowel 
bij kinderen als volwassenen. 
Jonkers gaat in op sympto-
men die wijzen op een ver-
stoorde darmwerking en voe-
dingsstoffen die deze kunnen 
veroorzaken.
Voorbeelden zijn lactose in 
zuivel, gluten in brood en 
pasta, of bepaalde stoffen 
in op zichzelf gezonde voe-
dingsmiddelen, zoals knof-
look en andere kruiden en 
specerijen, noten, uien. Maar 
ook parasieten en bacterië-
le of virale infecties kunnen 
boosdoeners zijn. Hierdoor 
kunnen ongemerkt klach-
ten ontstaan, waaronder 

buikpijn, eczeem, niet kun-
nen slapen, chronische ver-
moeidheid, prikkelbare darm, 
diarree en hormonale stoor-
nissen. Frank Jonkers: ,,Buik-
pijn, verstopping, diarree, ec-
zeem en andere huidproble-
men, chronische vermoeid-
heid, slapeloosheid, depres-
sie, angsten, onverklaarbaar 
stressgevoel en hormona-
le stoornissen; het zijn enke-
le voorbeelden van uiteen-
lopende klachten waarvoor 
vaak nog geen oplossing is 
gevonden. In veel gevallen is 
de darm de boosdoener.”
De lezing is in het oplei-
dingslokaal van BodySwitch 
aan de Rijksstraatweg 55 in 
Heemskerk van 19.30 uur tot 
21.00 uur. 
De lezing is gratis. Aanmel-
den kan via www.bodyswitch.
nl, info@bodyswitch.nl, of te-
lefonisch: 0251-745 084. Dick is winterkampioen

Castricum - Afgelopen  
donderdag  werden in het 
Biljartcentrum Castricum on-
der grote belangstelling de 
winterkampioenschappen 
van Biljartvereniging ‘t Stee-
gie gespeeld tussen acht 
spelers. Na een spannende 
finalepartij kon met een klein 

verschil Dick Liefting zich 
de nieuwe winterkampioen 
noemen. 
Als goede tweede eindig-
de Cor Kramer, gevolgd 
door Hans Oudejans en Bert 
Hooft. Op de foto van Giel de 
Reus v.l.n.r.: Cor Kramer, Dick 
Liefting, Hans Oudejans.

Bonhoeffercollege debatteert tijdens 
NK-finale over bombarderen ISIS

Castricum - Het Bonhoef-
fercollege is één van de der-
tig beste vo-scholen die zich 
heeft geplaatst voor de fi-
nale van het NK Debatte-
ren voor Scholieren op za-
terdag 23 januari. De dertig 
topscholen gaan op de Uni-
versiteit Utrecht verbaal strij-
den om de titel ‘Nederlands 
Kampioen’. ,,Door te debat-
teren ontwikkelen leerlingen 
vaardigheden die essenti-
eel zijn voor de 21e eeuw. 
Zelfvertrouwen, presente-
ren, mondelinge taalvaardig-
heid en kritische denkvaar-
digheid zijn kwaliteiten waar 
ze hun hele leven lang profijt 
van hebben”, aldus voorzitter 
Roderik van Grieken.

Op zaterdag 23 januari ver-
zamelen zich op Universiteit 
Utrecht 400 havo/vwo-scho-
lieren om elkaar verbaal te 
lijf te gaan. Maanden is ge-
oefend en gezweet om tot de 
debattop door te dringen. Na 
drie voorronden onder 124 
scholen in Hilversum, zijn 
de dertig finalisten gedegen 
kanshebbers om de titel Ne-
derlands Kampioen te ver-
overen.
De scholieren bereiden de 
stellingen van te voren voor, 
maar horen pas vlak voor het 
debat of zij voor- of tegen-
stander moeten zijn. Hier-
door leren zij zich verplaat-
sen in beide posities. Ook 
volgen ter plekke improvi-

satiestellingen: één impro-
visatiestelling zal op de fina-
ledag door televisiemaker en 
debatliefhebber Jort Kelder 
worden aangekondigd. 

De scholieren zullen on-
der andere over de volgen-
de voorbereide stellingen 
het debat aangaan: Neder-
land moet deelnemen aan 
de bombardementen te-
gen ISIS in Syrië, arme lan-
den moeten de basisscho-
ling van allen verkiezen bo-
ven de universitaire scholing 
van enkelen en de overheid 
moet religieuze instellingen, 
waar extremistisch gedach-
tegoed openlijk wordt ge-
predikt, sluiten.

Senegalese 
taferelen

Castricum - Marie Jeannet-
te de Vries uit Uitgeest maak-
te in 1997 een reis naar Se-
negal waar zij inspiratie vond 
voor haar schilderijen. 
Een aantal daarvan wordt 
tentoongesteld in het Strand-
vondstenmuseum tot 16 april.

Castricum - Marion de Jon-
ge exposeert tot en met 20 
maart tekeningen van vo-
gels en vlinders in de hal van 
zorgcentrum De Santmark.

Expositie

UB40 in A9Studios!
Uitgeest - A9Studios is op 
2 april de plaats waar fans 
van UB40 moeten zijn. 
Want het is gelukt. De or-
ganisatie van A9Studios 
is heel trots UB40 te kun-
nen presenteren en daar-
mee de eerste grote bui-
tenlandse act. 

Ruud Stam: ,,Uiteraard zul-
len er nog meer volgen al-
leen kunnen we daar helaas 
nog geen uitspraken over 
doen. We zijn trots dit te heb-
ben bereikt in zo’n korte tijd 
en trots dat we de Noord-
Hollander dit kunnen bieden. 
Bij ons kun je gratis parkeren 
en een ander voordeel is het 
intieme karakter van de zaal. 
Je staat altijd op maximaal 
twintig meter van de artiest. 
Waar vind je dat?”  UB40 is 

één van de weinige bands op 
aarde die een show kan vul-
len met louter hits. ,,Maar dat 
betekent niet dat de man-
nen achterover leunen. Ster-
ker nog, ze zijn alweer in de 
studio gespot waar ze aan 
een nieuw album werken. 
De groep mengt de van oor-
sprong Jamaicaanse muziek 
al sinds jaar en dag met een 
flinke dosis pop, wat aanste-
kelijke liedjes als ‘Red, Red 
Wine’, ‘Maybe Tomorrow’ en 
‘(I Can’t Help) Falling In Love 
With You’ oplevert. De sound 
van UB40 blijft anno 2015 
ook na het vertrek van enke-
le oudgedienden vertrouwd 
UB40. 
De tickets zijn nog beperkt 
te verkrijgen via www.a9stu-
dios.nl en bij Primera. Inmid-
dels is 75% verkocht.

Heiloo - Ds. Jan Tulp houdt 
op donderdagavond 21 ja-
nuari in de Kapel van de Ter 
Coulsterkerk een vertelling 
aan de hand van de brieven 
en schilderijen van Vincent 

Vertelling van Gogh. Een vertelling in 
beeld en woord, waarin de le-
vensweg gevolgd wordt, van 
krabbel via schets tot schil-
derij. Een ontdekkingstocht 
over betekenis, zingeving en 
religie. Op de Holleweg 111, 
Heiloo vanaf 20.00 uur.

Lezing Richard de Leth
Akersloot - Geluk en ge-
zondheid hangen nauw met 
elkaar samen. Vanuit breder 
perspectief wordt er naar de 
wisselwerking tussen maat-
schappij en gezondheid ge-
keken. De huidige mens 
wordt steeds moeier, dikker 
en zieker. Met welke kennis 
kunnen mensen zich tegen 
de evolutionaire zwaktes we-
ren en hoe kunnen zij het ge-
luk en de gezondheid verder 
versterken? De rol van voe-
ding, beweging en de psy-

che worden tijdens deze le-
zing vanuit nieuwe invals-
hoeken belicht. Richard de 
Leth: ,,Daarna volgen prak-
tische tips om in het eigen 
leven te integreren: het re-
sultaat zal een oersterk le-
ven zijn. De opzet van de le-
zing is vernieuwd. Het is nu 
een Oersterk Experience ge-
worden. In Hotel van der Valk 
Akersloot op vrijdag 5 febru-
ari van 19.30 tot 21.30 uur, in-
clusief pauze. Kaarten be-
stellen: www.oersterk.nu. 
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Ogentroost, 
Duivelsoog

Heiloo - Op maandag 25 ja-
nuari neemt Cees Tromp het 
publiek in woord en beeld 
mee naar de schilderkunst 
van de vijftiende eeuw in de 
Nederlanden, van Jan van 
Eyck tot Hiëronymus Bosch. 

Jeroen Bosch is een van de 

Volleybal 
voor jongens
Castricum - Croonenburg 
is blij dat de club een nieuw 
jongens-CMV-team in de 
competitie heeft spelen. Vier 
jongens en hun ouders heb-
ben met de club de koppen 
bij elkaar gestoken. Het re-
sultaat is dat er weer een 
echt jongensteam staat. 

Croonenburg is er van over-
tuigd dat ook jongens veel te 
halen hebben in het volleybal. 
Er wordt dynamisch getraind, 
er is veel aandacht voor be-
wegen en smashen. En vol-
leybal is natuurlijk de ultieme 
teamsport. Er is ruimte voor 
meer deelnemers. Meer we-
ten? Kijk dan op de website 
www.croonenburg.nl.

Samenwerking 
Bouwmensen: KZW

Beverwijk/Zaandam - 
Bouwmensen Zaanstreek-
Waterland en Bouwmen-
sen Kennemerland zijn van-
af 1 januari 2016 samen ver-
der gegaan als Bouwmen-
sen KZW B.V. Samen gaan zij 
hun krachten bundelen om 
Bouwmensen in deze regio 
nog steviger op de kaart te 
zetten. Zowel de vestiging in 
Zaandam als de vestiging in 
Beverwijk blijven bestaan en 
dit geldt ook voor de samen-
werkingen met alle betrok-
ken partijen. Vanaf 1 janua-
ri wordt er gecommuniceerd 
vanuit Bouwmensen KZW. 
Leo Schoenmaker wordt de 
directeur en is regelmatig 
op beide vestigingen aanwe-
zig. Voor de leerlingen en de 
aangesloten bedrijven veran-
dert er niet veel. De leerlin-
gen blijven verbonden aan de 
‘oude’ locatie, alleen met een 
andere naam.

Ook de goede samenwer-
king met het Regio College in 
Zaandam en met het NOVA 
College in Beverwijk wordt 
voorgezet. Het bundelen van 
krachten vanuit de twee ves-
tigingen moet ervoor zor-
gen dat Bouwmensen KZW 
een nog sterkere spil wordt 
in het opleiden van jongeren 
voor de bouw in de regio. Leo 
Schoenmaker zegt erover: 
,,Door de vestigingen samen 
te brengen onder één naam 
kunnen gaan wij gebruik ma-
ken van de sterke kanten van 
beide vestigingen. Zo gaan 
wij de regio nog beter bedie-
nen en blijven we dé opleider 
voor de bouw.”
De ngezichten achter de ou-
de twee vestigingen zullen 
vanaf 1 januari ook vanuit 
Bouwmensen KZW iedereen 
te woord staan. Meer infor-
matie is op www.bouwmen-
sen-kzw.nl te vinden.

Lions Club steunt SWOA
Akersloot - De Lionsclub 
Uitgeest/Akersloot heeft be-
sloten de Stichting Welzijn 
Ouderen Akersloot (SWOA)
financieel te steunen. De 
Stichting Welzijn Ouderen or-
ganiseert activiteiten voor de 
ouderen in Akersloot. De-
ze activiteiten vinden plaats 
in ‘t Kruispunt. Door de toe-
nemende belangstelling is 
dit gebouw te klein gewor-
den. Ook de indeling van het 

gebouw moet worden aan-
gepast, omdat steeds meer 
ouderen met een rollator of 
booster komen en dat vraagt 
ruimte. De Stichting is een 
sponsoractie gestart om de 
aanbouw van ¹t Kruispunt te 
kunnen financieren. Op de 
foto overhandigt D. Zweeris, 
secretaris van de Lionsclub, 
een cheque van duizend euro 
aan Cock Wissenburg, voor-
zitter van de SWOA.

meest intrigerende en raad-
selachtige schilders ter we-
reld. Aanvang 20.00 uur in 
het Willibrordushuis, Wester-
weg 267, Heiloo.

Akersloot - Na winst vo-
rige week bij Tornado 2 te 
Heerhugowaard, stond nu 
DSS 2 op het programma 
voor Meervogels dames 1. 
Een thuiswedstrijd. De uit-
wedstrijd begin november 
werd gewonnen van de da-
mes uit Heemskerk, maar dat 
zegt in deze voetbalcompeti-
tie lang niet alles. In het be-
gin van de wedstrijd ging het 
gelijk op. Hoewel DSS een 
aantal mooie acties had en 
daardoor kon blijven aanha-
ken, stond het in de rust 12-
10. De tweede helft werd de 
voorsprong van Meervogels 
uitgebouwd naar vier punten. 
Nog steeds werden er kan-
sen gemist, maar DSS scoor-
de ook weinig. Meervogels 
wist de voorsprong te be-
houden en via 16-12 en 19-
14 eindigde de wedstrijd met 
20-15. De punten zijn weer 
voor Meervogels, waardoor 
zij de eerste plek in de com-
petitie behouden. Zaterdag 
23 januari spelen de dames 
van Meervogels tegen Zwa-
luwen, thuis in de Lelie om 
19.00 uur.

Punten voor 
Meervogels

Jack van Gelder interviewt 
Ben en Daan Rienstra

Akersloot - Donderdag 28 
januari komt (sport)presen-
tator en entertainer Jack van 
Gelder naar voetbalvereni-
ging Meervogels’31 om de 
jaarlijkse sponsoravond op 
te luisteren. Tijdens dit op-
treden zal hij oud-Meervo-
gels jeugdspelers Ben en 
Daan Rienstra interviewen. 
Het wordt een heel bijzonde-
re avond die te danken is aan 
een bod op een spreekbeurt 
van Jack van Gelder door de 
M-Side supportersvereni-
ging tijdens het 3FM Serious 
Request spektakel in Haar-
lem vorig jaar. Ben Rienstra is 
na een aantal jaren bij Hera-
cles en PEC Zwolle sinds de-
ze zomer een vaste kracht 
binnen de hoofdmacht van 
AZ. Jack van Gelder zal hem 
vragen over hoe zo`n trans-
fer nu in zijn werk gaat en 
wat zijn gezin ervan vindt dat 

hij weer zo dicht bij zijn ge-
boortegrond kan spelen. En 
ook op de carrière van Daan 
Rienstra zal nader ingegaan 
worden. Hoe is het nu hij, na 
zijn opleiding bij onder an-
dere de jeugd van Ajax en 
Feyenoord zijn professionele 
plek heeft gevonden bij eerst 
Heracles en nu RKC? En 
hoe voelt dat als rechtgeaar-
de Akersloter tussen de Bra-
bantse Geel- Blauwen?
Meervogels organiseert deze 
avond om haar sponsoren en 
trouwe M-Side supporters te 
bedanken voor hun gewaar-
deerde financiële, organisa-
torische en sportieve onder-
steuning. Na de presentatie 
van Jack is er ruimschoots 
gelegenheid om tijdens in-
formele borrel te netwerken. 
Vanaf 20.00 uur is de kanti-
ne open en het officiële pro-
gramma start om 20.30 uur.

Officiële opening van 
Kringloop MariChanti

Heemskerk - Op zaterdag 
23 januari wordt de nieuwe 
kringloopwinkel MariChanti 
officieel geopend. De winkel 
aan de Rijksstraatweg 63a in 
Heemskerk is al enige tijd in 
bedrijf en wordt gerund door 
Maria en Chantal. De twee 
vrouwen werken met veel 
passie aan hun project en 
zijn vastberaden om er een 
groot succes van te maken.
Inmiddels staan er al heel 
wat leuke spullen in de nieu-
we kringloopwinkel, die een 
oppervlakte van maar liefst 
1.500 vierkante meter heeft. 
Natuurlijk is er steeds nieu-
we aanvoer nodig en dus no-
digen de dames iedereen uit 
om tweedehands goederen 
in te brengen. Zijn de spul-
len te zwaar om persoonlijk 
te komen brengen, dan kan 

er gebruik worden gemaakt 
van de gratis eigen ophaal-
dienst, die binnen 24 uur 
langs komt. Maria en Chantal 
hebben met hun nieuwe win-
kel een duidelijk doel voor 
ogen, want van de opbrengst 
worden schenkingen gerea-
liseerd aan de Stichting Ou-
derenzorg, de Stichting Bij-
standskind en de Nierstich-
ting. Kringloop MariChan-
ti is van maandag tot en met 
zaterdag tussen 10.00 en 
17.00 uur geopend. Deze tij-
den gelden ook voor het in-
brengen van goederen, maar 
op afspraak kan dit eventu-
eel ook op andere tijden. Ma-
ria en Chantal zijn tevens op 
zoek naar vrijwilligers om de 
kringloopwinkel tot een suc-
ces te maken. Zij kunnen 
bellen met 0251 820736. 
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Veilingklok St. Willibrordus van Limmen naar Heiloo

Limmen - Zaterdag 9 janu-
ari is de oorspronkelijke vei-
lingklok van de groentevei-
ling St. Willibrordus overge-
dragen aan de Historische 
Vereniging Oud-Heiloo door 
Stichting Museum voor de 
Bloembollenteelt Limmen. 

Met vereende krachten werd 
de klok in een vrachtwagen 
gehesen en naar Heiloo ge-
transporteerd. Na de res-
tauratie wordt de klok op-
genomen in de permanen-
te expositie van Oud-Heiloo 
om de geschiedenis van het 

tuinbouwverleden van Hei-
loo levendig te houden.  

Kees G. Kroone, voorzit-
ter van Stichting Muse-
um voor de Bloembollen-
teelt Limmen, vertelt: ,,Het 
gebied, grofweg tussen het 
Noordzeekanaal en Petten 
was uitermate geschikt voor 
groenten, aardbeien, bonen- 
en andere culturen, alsmede 
bloembollenteelt. Heel veel 
kleine bedrijven in Heiloo 
hadden een gemengd be-
drijf van groenten, aardbei-
en, asperges en soms ook 
nog enkele stuks vee. Be-
kende productieplaatsen 
waren Beverwijk, Heems-
kerk, Castricum, Limmen 
en Heiloo; allemaal dor-
pen met zandgronden gele-
gen op oude strandwallen. 
Om de producten te ver-
kopen werden er coöpera-

tieve veilingvereniging op-
gericht. Ooit had Beverwijk 
zelfs twee veilingen vanwe-
ge de aardbeien. Castricum 
had ook een veiling, Limmen 
niet en Heiloo weer wel. De-
ze was gevestigd tegenover 
café Aris de Wit.”

De veiling van Heiloo sloot 
haar deuren in 1962. De ge-
bouwen werden gesloopt en 
de veilingklok werd opge-
slagen. Kees: ,,Via de R. De-
genaar de Jager, voormalig 
directeur van ‘t Hof en Blok-
ker in Limmen en overle-
den in 2006, kwam de klok 
in handen van de Stichting 
Museum voor de Bloembol-
lenteelt. Momenteel wordt 
er in Limmen hard gewerkt 
aan een heropleving van 
het museum, in de musea-
le hoek, nabij de Hortus Bul-
borum en de protestantste 

kerk, waar ook de Stichting 
Oud Limmen en Harmonie 
Excelsior al gevestigd zijn. 
Op 9 januari zijn de goede-
ren van het museum ver-
huisd en kwam ook de vei-
lingklok van Heiloo weer te-
voorschijn. In een eerder 
stadium had het bestuur 
van het museum al beslo-
ten dat de klok terug moest 
naar Heiloo. Het is een uniek 
exemplaar met een glazen 
klokschaal waar de wijzer 
van hoog naar laag gaat en 
de kopers door een nummer 
op de klok kunnen zien wie 
er op dat moment het hoog-
ste bod doet. Een eerste in-
spectie liet aan de achterzij-
de zien, dat alle elektrische 
onderdelen van de klok nog 
aanwezig zijn. De klok heeft 
de laatste dertig jaar geen 
daglicht gezien.” Foto: Peter 
van Renen.

Castricum - Voor de 25e 
keer komen zangers en zan-
geressen uit heel Nederland 
naar Castricum om deel te 

‘In de Gloria, 
Victoria!’

nemen aan de vocatieweek 
begin augustus en aan de 
vocatie studiedag in februari. 
Op zaterdag 13 februari kan 
iedereen de hele dag genie-
ten van koormuziek en  zin-
gen onder leiding van Mer-
lijn Wackers en Ellen Ver-

burgt. Ga kijken, luisteren 
en meezingen. Vooral heren 
zijn meer dan welkom. De-
ze studiedag vindt plaats in 
de Maranathakerk en begint 
om 9.30 uur. Informatie en in-
schrijving: contact@vocatie.
nl of www.vocatie.nl.

Bakkum - Na de Hal-
ve Marathon van Egmond 
komt komend weekend de 
Egmond Wandel Marathon 
over camping Bakkum. 

Op 23 en 24 januari wordt de 
Egmond Wandel Marathon 
tegen reuma georganiseerd. 
Het parcours van 10,5 en 21,1 
km nemen de deelnemers  
mee langs het Noordzee-
strand en door het Noordhol-
lands Duinreservaat. 
De noordroute gaat naar 
Bergen aan Zee, de zuid-

De Wandel 
Marathon 

route richting Castricum aan 
Zee over Camping Bakkum. 
Beide routes verkennen kan 
ook door twee dagen mee te 
wandelen.

Op Camping Bakkum staat 
dit weekend de stempelpost 
en een verzorgingspost. Van 
9.30 tot 14.00 uur is er mu-
ziek. Op zaterdag is er gezel-
ligheid met een dj en op zon-
dag zorgt het koor de Skul-
pers voor de muzikale omlijs-
ting. De organisatie van de 
Egmond Wandel Marathon 
tegen reuma  is in handen 
van Le Champion. Het maxi-
mum aantal deelnemers is dit 
jaar ingesteld op 13.000.

De golfbaan in Heiloo 
heeft voor 2016 de deuren 
wijd open gezet. De moge-
lijkheden om onbeperkt te 
kunnen spelen zijn dras-
tisch uitgebreid. De Golf- 
& Countryclub Heiloo heeft 
zich tevens verbonden 
aan “NHgolft”, waardoor 
het voor leden van ande-
re Noord-Hollandse golf-
banen aantrekkelijk is om 
in Heiloo een uitdagende 
ronde te komen spelen. Dit 
geldt vanzelfsprekend ook 
voor de leden van de golf-

baan in Heiloo, die terecht 
kunnen op een groot aan-
tal banen zoals vermeld op 
de website van NHgolft.nl.

Enkele in het oog springende 
mogelijkheden tot lidmaat-
schap van de Golf- & Coun-
tryclub Heiloo:
Met een winterkaart kunt u 
tot 1 maart 2016 onbeperkt 
spelen voor slechts € 210,- 
en met een startlidmaat-
schap kunt u een heel jaar 
spelen voor € 800,- (1 jaar 
geldig).

En mocht u lid worden, dan 
ligt er een mooi welkomst-
pakket voor u klaar met een 
korting op de contributie van 
€ 150,- EN 6x 25 minuten les 
van één van de golfpro’s, ter 
waarde van € 150,-

Het secretariaat van de Golf- 
& Countryclub Heiloo legt 
u graag alle mogelijkheden 
voor onder het genot van een 
kopje koffie. 

Dus maak snel een afspraak 
en bel 072 - 505 45 40

Golfen in Heiloo: nu wel heel aantrekkelijk!

Lagelaan 8, Heiloo • Bel voor informatie 072 - 505 45 40 • www.golfclubheiloo.nl
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Uitgeesters over de grens
Onze redactie ging op zoek naar Uitgeesters die geëmigreerd zijn. 

Monique Teeling tekende hun verhalen op.

Deze week: Marco de Kort, 
hij woont in Shanghai.

Shanghai - Nadat Marco de 
Kort in 1995 naar Uitgeest 
verhuisde, begon hij op ba-
sisschool De Wissel in groep 
7. Marco: “Nou ja, groep…we 
waren met z’n tweeën.” Ver-
der studeerde Marco werk-
tuigbouwkunde aan de Ho-
geschool van Haarlem. Het 
‘nieuwe dorp’ aan de andere 
kant van het spoor was nog 
klein en alle jongeren kenden 
elkaar. Er werd constant ge-
bouwd waardoor het heerlijk 
spelen was. Op de hoge ber-
gen van afgegraven grond en 
in de half gebouwde huizen. 
Marco: “De bouwvakkers zul-
len niet blij geweest zijn met 
ons. Er was nog geen tun-
nel, het spoor was een bar-
rière waardoor we voor lan-
ge tijd bijna niemand uit het 
oude dorp kenden.” Voor zijn 
werk in Velsen Noord ging hij 
regelmatig naar het buiten-
land zoals Oekraïne, Italïe en 
India. 
Het reizen zorgde ervoor dat 
hij meer wilde zien van de 
wereld. Hij maakte in 2009 
een rondreis door China, zag 
enorm veel en kwam een 
Chinese dame uit Shanghai 
tegen die daar ook op vakan-
tie was. Het klikte, hij hield 
contact en reisde nog een 
paar keer op en neer. 
Omdat hij nog bij zijn ouders 
woonde had hij niets te ver-
liezen en overwoog een tijdje 
in Shanghai te wonen. Vanuit 
Nederland zocht hij een baan 
maar toen dat niet lukte, be-
sloot hij de sprong te wa-
gen, regelde visum en ticket 
en vertrok in augustus 2010. 
Marco: “Mijn ouders vonden 

het heel erg dat ik daar heen 
ging maar hebben nooit ge-
probeerd mij tegen te hou-
den of op andere gedachten 
te brengen. Ik wist dat ik spijt 
zou krijgen als ik het niet pro-
beerde. Ik had een visum van 
twaalf weken en pas na tien 
weken vond ik een baan bij 
Philips. Op het nippertje dus. 
Ik had een baan, een appar-
tement en een vriendin maar 
vlak voor kerst ging de relatie 
uit en daar zat ik, 9000 kilo-
meter van huis, sprak de taal 
niet en kende een paar men-
sen oppervlakkig, niet echt 
de leukste kerst ooit. Vlak 
daarna leerde ik, heel cliché, 
een secretaresse op het werk 
kennen en nu bijna vijf jaar 
later, ben ik ruim drie jaar ge-
trouwd met Wu Jiachun (haar 
Engelse naam is Jessica, de 
meeste Chinezen kiezen zelf 
een Engelse naam) en heb-
ben een prachtige dochter 
Sophie.” 
Marco werkt als systeem ar-
chitect bij Philips en al zijn 
collega’s zijn Chinees. In het 
begin was het lastig contact 

te leggen door de taal maar 
nu gaat het een stuk makke-
lijker en heeft hij een goede 
band met een hoop collega’s 
waarvan een aantal vrien-
den zijn geworden. Als Ne-
derlandse gewoonte eet hij ’s 
ochtends en tussen de mid-
dag regelmatig brood maar 
zijn vrouw kan daar niet aan 
wennen en begint er ook niet 
aan. Hij zal nooit wennen aan 
het egoïstische gedrag van 
mensen in het verkeer en 
op straat. Marco: “Het voor-
dringen of afsnijden, nie-
mand geeft een kick behalve 
ik, waardoor ik weer vreemd 
word aangekeken. Ook aan 
het rochelen, van soms best 
chique geklede vrouwen,  
kan ik niet wennen. Maar als 
mijn ouders op bezoek zijn en 
zich verbazen over volgela-
den scooters of vissen die uit 
een raam hangen, dan trek 
ik mijn schouders op. Bijzon-
der is dat de familie hier het 
hele leven voor elkaar zorgt 
wat weer een contrast is met 
het egoïstische gedrag dat je 
soms ziet.” 

Marco spreekt een behoor-
lijk woordje Chinees al vindt 
hij dat zelf niet goed genoeg. 
Tegen zijn dochter spreekt hij 
Nederlands, met zijn vrouw 
Engels en zij op haar beurt 
Chinees tegen hun dochter 
die dus drie talen oppikt. Chi-
nees koken doet zijn vrouw 
graag en lekker dus daar 
waagt hij zich niet aan. Iede-
re week skypt hij met zijn ou-
ders en whatsappt elke dag 
wel een paar keer met zijn 
familie. Per jaar probeert hij 
twee keer naar Nederland te 
komen wat niet altijd lukt. 
Marco: “Het valt mij op 
Schiphol al op hoe schoon de 
lucht  is. En de mensen zijn 
hier heel beleefd, bedanken 

als je de deur open houdt, 
dat ben ik niet meer gewend. 
Chinezen zijn echt de aar-
digste mensen als ze je ken-
nen, maar op straat is het ie-
dereen voor zichzelf.” 

Het plan is om op den duur 
weer naar Nederland te ver-
huizen, sowieso voordat 
Marco’s dochter naar school 
moet. (Monique Teeling)

Kent u een Uitgeester die 
de grote stap naar het bui-
tenland heeft gewaagd en 
zijn of haar verhaal wel wil 
vertellen aan de inwoners 
van Uitgeest? Laat het ons 
weten via kantoor@uit-
geestercourant.nl.

Drukbezet Open Podium zaterdag 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 voorprogram-
ma van Spinvis. Bij het Open 
Podium houdt hij het klein en 
intiem door achter de piano 
te kruipen.
De toegang van het Open 
Podium is als altijd gratis, de 
aanvang is 20.30 uur. 
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Automobilist 
krijgt klappen

Uitgeest - In de nacht van zaterdag op 
zondag om 01.10 uur werd de bestuurder 
van een personenauto klemgereden door 
een andere personenauto onder het via-
duct op de Lagendijk. Er stapten twee man-
nen uit met een lifehammer in de hand. Zij 
verzochten de bestuurder uit zijn voertuig 
te stappen. Toen hij dat niet deed werd zijn 
portier opengetrokken en kreeg hij meer-
dere klappen. De mannen waren hem ken-
nelijk gevolgd. Het gaat meer dan vermoe-
delijk om een geschil omtrent de verhuur 
van een woning in Alkmaar.
Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van 
mishandeling/bedreiging.

Snelheidscontroles 
Uitgeest - Maandag 11 januari vond een 
snelheidscontrole plaats op de Geesterweg. 
In totaal werden 1026 voertuigen gecontro-
leerd, daarvan reden 23 automobilisten te 
hard. Op de Provincialeweg werd vrijdag 15 
januari de snelheid van 119 auto’s gemeten. 
Dat leverde drie overtreders op.

Uitgeest/Akersloot - Het 
oude gemeentehuis van 
Akersloot opende 5 januari 
weer even haar deuren voor 
belangstellenden en buurt-
bewoners. Het pand onder-
gaat binnenkort een meta-
morfose en zal worden ver-
bouwd tot 7 unieke en com-
fortabele appartementen. 
Het project heeft de naam 
Het Raedthuys gekregen, dat 
uiteraard verwijst naar de vo-
rige bestemming op deze lo-
catie.

De bezoekers kregen een 
rondleiding en konden al-
vast het voorlopig ontwerp 
bestuderen. Afgevaardigden 
van ontwikkelaar Brand New 
Space, de gemeente en Teer 
Makelaars waren aanwezig 
om eventuele vragen te  be-
antwoorden. Op de vraag of 
het kunstwerk van de hand 
van Jaap Min bewaard blijft, 
heeft de ontwikkelaar po-
sitief geantwoord. ”We zul-
len alles in het werk stel-
len om het kunstwerk te be-

houden”. Uiteraard ontbrak 
ook het beloofde kopje kof-
fi e niet en werden de aanwe-
zigen getrakteerd op een ori-
gineel kopje cappuccino van 
een echte Barista.
Geïnteresseerden kun-
nen zich aanmelden bij Teer 
Makelaars Uitgeest, 0251-
320207. Zij worden dan ge-
informeerd zodra de platte-
gronden en prijzen defi ni-
tief zijn. Kijk ook op de pagi-
na van Het Raedthuys op fa-
cebook.

Rabobank IJmond 
organiseert Startersarena

Regio - Op dinsdag 9 fe-
bruari organiseert Rabobank 
IJmond een informatieve bij-
eenkomst voor oriënterende 
en startende ondernemers. 
Naast medewerkers van de 
bank zijn er diverse experts 
aanwezig, zoals een accoun-
tant, notaris, reclamebureau 
en trainingsbureau. De Star-
tersarena vindt plaats in het 
advieskantoor aan de Graaf 
Janstraat in Beverwijk.

De eerste Startersarena in 
november 2015 bleek een 
schot in de roos. ,,Hier kon ik 
de dialoog aangaan, vragen 
stellen en werd ik aan het 
denken gezet’’, aldus een van 
de aanwezige ondernemers. 
,,De opzet is prima en wat 
mij betreft mag dit zeker een 
vervolg krijgen.’’ Een ande-
re starter vond het echt een 
aanrader. ,,Ik heb een adre-
naline-injectie gekregen om 
te ondernemen.’’

Bezoekers van de Star-
tersarena komen meer te 
weten over het opstellen van 
een ondernemersplan, het 
opbouwen van een netwerk, 
verschillende rechtsvormen, 
bedrijfsrisico’s en andere za-
ken waar een startende on-
dernemer tegenaan kan lo-
pen. 
De experts van de bank ge-
ven tips en trucs, vertellen uit 
eigen ervaring en doen hun 
best zoveel mogelijk vragen 
te beantwoorden. 

Daarnaast is er gelegenheid 
om ervaringen uit te wisselen 
met mede-starters.
De Startersarena begint om 
17.00 uur. Na het welkomst-
woord door Ron Eman, direc-
teur Bedrijven, gaat het pro-
gramma van start. 
Aan de hand van stellingen 
wordt discussie gevoerd. In 
de pauze wordt een diner-
buffet geserveerd en na af-
loop vindt er een netwerk-
borrel plaats. 
De bijeenkomst eindigt om-
streeks 21.30 uur.

Bent u startende ondernemer 
en wilt u meer weten over de 
Startersarena? Bel dan (023) 
51 33 600 of mail naar be-
drijven.ijmond@rabobank.nl. 
Aanmelden kan via www.ra-
bobank.nl/ijmond.

Breestraat 95-97, 1941 EG BEVERWIJK, T. 0251-229225, beverwijk@teer.nl
Gerrit van Assendelftstraat 4, 1961 NK HEEMSKERK, T. 0251-233023, heemskerk@teer.nl
Middelweg 71, 1911 EB UITGEEST, T. 0251-320207, uitgeest@teer.nl
Kennemerstraatweg 303, 1814 GM  Alkmaar, T. 072-5123402, alkmaar@teer.nl

Teer Makelaars biedt u de mogelijkheid 
om uw woning te verkopen.

De makelaar berekent de reële verkoopprijs.
Samen met een hypotheekadviseur wordt 
uw huidige financiële situatie in kaart gebracht.
Teer Makelaars zal zorgdragen voor de 
gehele verkoop van de woning.

U moet denken aan:
• Etalagepresentatie •	 Filmopname van de woning
•	 Professionele plaatsing op internet •	 Informatiebrochure (onbeperkt)
 o.a. Funda, Teer, etc. •	 3D-presentatie (360º foto’s)
•	 Mobiele presentatie o.a. door QR-Code, •	 Professionele plattegronden
 de TeerApp, etc. •		Open Huis bij start verkoop 
•	 Bord (tuin- en/of driehoeksbord) •	 Templates voor Facebook, Twitter
•	 Fotoreportage door fotograaf  en/of Linkedin
•	 Tekstschrijver

Verkopen wij niet binnen 3 maanden, dan halen wij de woning uit de 
verkoop en kost het u slechts 250 euro inclusief btw. Graag maken wij een 
vrijblijvende afspraak om deze unieke actie samen met u te bespreken.

www.teer.nl
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Een van de mooiste woningen gedateerd met het opschrift ‘Gemeentelijk monu-
ment’ is voor mij in Uitgeest Westergeest 61, het straalt een landelijke rust uit. Het wordt “Het 
Winterhuys “genoemd, vernoemd naar de vorige bewoners, de familie Winter. Sinds 1994 
wordt het bewoond door de familie Boogaard. Het linkerdeel is er later als woning bij getrok-
ken, het was een kapberg. Als je nu ook voor de woning staat zie je dat het de naam ‘Het Win-
terhuys’ draagt. Foto en tekst: Ger Bus

Prachtige avond bij 
De Zwaan Cultureel

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 - Soms heb je zo’n avond…dan klopt alles. Zater-
dagavond was zo’n avond bij De Zwaan Cultureel. Op het po-
dium een topartieste, een uitverkochte zaal, een avondvullen-
de show, een enthousiast publiek, een heerlijke sfeer, veelbe-
tekenende contacten voor nieuwe  optredens…wat een posi-
tieve energie brengt zo’n avond teweeg.
Om kwart over acht staat de foyer van het Dorpshuis vol met 
trappelende, verwachtingsvolle en opgewonden mensen. En 
het wachten wordt volop beloond met een geweldig optreden 
door de veelzijdige Leonie Meijer. 
Met een akoestische en kleine bezetting weet Leonie met haar 
bekende songs als Voor jou vecht ik en Het staat in de ster-
ren de gevoelige snaar te raken. Maar ook parels van nieuwe 
songs waaronder White Ribbons, door haar geschreven na de 
ramp met de MH17 samen met de Amerikaanse songwriter 
Jud Friedman.
Tussen haar prachtige num-
mers door vertelt Leonie een 
onverwacht geestig en ont-
roerend verhaal over de weg 
die zij heeft bewandeld om 
te komen waar zij als mens 
en artiest nu is.  
Een heerlijke avond waarvan 
het publiek met volle teu-
gen genoten heeft. En dat 
alles bij De Zwaan Cultureel, 
dicht bij huis en verassend 
veelzijdig!
Er staan de komende maan-
den nog een paar mooie 
voorstellingen op het pro-
gramma, zoals de muziek 
van Bald, de voorstelling van 
Marjan Berk & Bill van Dijk 
Nooit te oud’, de familievoorstelling De sterke verhalen van 
Thor, cabaret door Mylou Frencken, het cabareteske muziek-
programma De klap van de korenmolen met een gastoptreden 
van het Uitgeester Zwanenkoor en als afsluiter van het seizoen 
de zeer afwisselende avond met De Cabaretpoel.
Meer informatie over bovenstaande voorstellingen staat op 
de website www.dezwaancultureel.nl. (oto gwendolyne - 
livepicz.n)

De Zwaan Cultureel
Aafke Vlaanderen Oldenzeel, secretaris

Verhalen over Andalusië 
bij Vrouwen van Nu
Uitgeest - Donderdag 21 ja-
nuari is er weer een bijeen-
komst van Vrouwen van Nu 
in De Zwaan. Centraal de-
ze avond staan verhalen over 
Andalusië,
Op een regendag rijden de 
heer en mevrouw Vriend 
Spanje in op zoek naar een 
warme plek met witte huisjes 
om te wonen. Ze komen uit in 
de Genal Vallei in Andalusië .
Over de zoektocht en het 

wonen in dit prachtige ge-
bied komt de heer Vriend, 
aan de hand van mooie beel-
den, vertellen. Prachtige dia’s 
met bloemen, warm weer en 
een mooie impressie van de 
prachtige omgeving.

Heeft u interesse maar u bent 
geen lid van Vrouwen van Nu 
dan betaal u 5 euro entree.
De avond is in De Zwaan en 
u bent welkom vanaf 19.30.

De column van Monique.....

Er staat een dakloze bij de supermarkt. Van zijn aanwezigheid word ik altijd wat ongemakke-
lijk. Ik hoop sociaal te zijn, koop zijn krantje of geef mijn geld van het karretje. Om nou iede-
re dag iets te geven vind ik wat overdreven. Hij zegt vriendelijk gedag, gevolgd door een ge-
brekkig: ‘hoe gât hèt’? Voordeel van zijn langdurige aanwezigheid is dat dorpelingen hem 
herkennen en uit piëteit iets geven, nadeel is dat zijn aanwezigheid gewoon wordt waardoor 
de zieligheidsfactor daalt. Ooit informeerde ik hoe het met hem ging waarop een schokkend 
verhaal volgde over zijn thuissituatie in een Balkanland. Ik schaamde mij steeds voor mijn vol-
le tassen waarmee ik de winkel verliet. Het doet mij denken aan twee jaar geleden toen we 
met vrienden op vakantie een dagje Barcelona aandeden met een tas vol broodjes. Ik heb 
een nogal hongerige zoon van 1.96m. Er is daar genoeg te eten zult u denken maar dan kent 
u mijn zoon niet want voor hem bestaan geen etenstijden, hooguit pauzes waarin even niet 
gegeten wordt. We liepen door de stad, winkelden, bezochten gebouwen en flaneerden over 
de Ramblas. We lunchten fantastisch bij een visrestaurant in de Mercado waar de wijn voor-
treffelijk smaakte.  Als toetje namen wij een ijsje bij een salon waar meer dan 20 smaken ons 
tegemoet lachten. Buiten op een bankje bespraken we ijsetend de dag toen ons een zwer-
ver opviel die met zijn hond op de grond zat. Hij was niet de eerste zwerver die dag maar viel 
op omdat hij geen enkele moeite deed tot bedelen. De jongen van circa 23, met gelaatstrek-
ken als van een fotomodel, omlijst door donkere krullen die lange tijd geen kam hadden ont-
moet. Zijn huid was wit maar niet door  gebrek aan zonnestralen, het was direct duidelijk dat 
hij ziek was. Hij leek zich niet bewust van onze aanwezigheid en staarde stil naar beneden, 
zijn hond zachtjes aaiend.
Mijn zoon opperde een ijsje voor hem te kopen maar het leek ons beter iets te geven waar 
hij meer aan had. Geld dan, maar zou hij die omzetten in middelen die de situatie zouden 
verergeren? In de rugzak zaten twee nog verse cadetten maar zou hij zich niet beledigd voe-
len? Zo twijfelden we verder totdat mijn dochter hem resoluut de broodjes overhandigde. Er 
verscheen een intens blije lach op zijn gezicht, hij gaf een stukje aan de hond, wikkelde ra-
zendsnel de rest in papier en stopte het veilig weg in zijn tas alsof hij zojuist een klomp goud 
had aangeboden gekregen. Geschokt stonden we op en liepen richting station. Deze jongen 
had mijn zoon kunnen zijn, waar was het fout gegaan in zijn leven en had ik hem niet toch 
geld moeten geven?
Langer dan twee jaar geleden, duikt hij nog regelmatig op in mijn gedachten. 

Monique Teeling

Dakloos
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Uitgeest - We weten het met zijn 
allen: bereik je een zekere leeftijd, 
dan moet je aan een brilletje. Bij mij 
begon het op mijn 46-ste, met een 
leesbrilletje van de HEMA. U weet 
wel, zo’n ding van een daalder, en 
op het puntje van de neus. Al gauw 
had ik in de gaten dat ‘het’ niet van-
zelf zou overgaan, sterker nog, dat 
ik baat had bij een kwaliteitsfok 
en toog ik naar de plaatselijke op-
ticiën waar ik zo’n ding op de kop 
tikte. Kostte wel een paar centen, 
maar dan heb je ook wat! Nu meen-
de ik afgelopen woensdag, met mijn 
kwaliteitsbril op, twee nieuwe le-
den te zien, maar toen ze dichterbij 
kwamen herkende ik tot mijn verba-
zing twee oude leden, Joke en Nico, 
maar onherkenbaar, want zonder 
bril! Ik kende de twee niet anders 
dan mét bril. Blijkbaar hadden ze 
het, in deze tijd van marktwerking in 
de zorg, op een akkoordje gegooid 
met een oogarts en allebei een oog-
laserbehandeling ondergaan. Nu 
even terug naar het bridge. Beiden 
spelen met hun partner in de C-lijn 
en beide stellen scoorden afgelo-
pen woensdag méér dan behoor-
lijk, Joke en Nelleke zelfs met een 
mooie eerste plaats, maar Nico en 
Wim daar op 1% afstand achter met 
een vierde plaats. Een wetenschap-
per zou een positieve correlatie ver-
moeden tussen ooglaseren en brid-

geresultaten. En, dat is het mooie, 
er is pas één oog gelaserd. We zijn 
meer dan benieuwd naar de resul-
taten van beiden als ook het tweede 
oog is gedaan.
Hieronder ziet u de resultaten van 
de bovenste drie van iedere lijn, al 
dan niet bereikt met olftalmologi-
sche hulpmiddelen. De hoogste 
score was voor Ger van Andel met 
maat Rob de Neef, op de voet ge-
volgd door Jaap Molenaar en Karin 
Tushuizen. En, Joke en Nico, moch-
ten de resultaten achter blijven, dan 
kun je nog altijd je maat aanmelden 
voor een laserbehandeling!
A-lijn: 1 Hans Wijte-Paul Wij-
te 58,68%; 2 Carien Willemse-Jaap 
Willemse 55,56%; 3 Ineke Los-Mar-
jan de Gilde 53,47%.
B-lijn: 1 Marian de Vries-Truus Jan-
sen 60,42%; 2/3 Guurtje en Ton Bra-
kenhoff en Lea van Dommelen-Nel 
Weber 57,08%.
C-lijn: 1/2 Toos Schalk-Jaap Schalk 
en Nelleke van de Kraats-Joke 
Mooy 58,33%; 3 Dick Hendrikse-Jac 
Sintenie 57,92%.
D-lijn: 1 Jaap Molenaar-Karin Tus-
huizen 63,04%; 2 Auke Hulshof-
Gonny Hulshof 61,56%; 3 Maria Ja-
cobs-Roland Kiès 53,49%.
E-lijn: 1 Ger van Andel-Rob de 
Neef 63,89%; 2 Jan vd Booren-Ed-
dy Jansen 59,72%; 3 Gré Krom-Ank 
Kager 53,47%. (Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Lezing bij Stichting Uitgeester Senioren
Uw uitvaart geregeld!

Uitgeest - Stichting Uitgeester Senio-
ren verzorgt op 21 januari om 9.30 uur 
in Dorpshuis de Zwaan de lezing: “Uw 
uitvaart geregeld!”.

Joan van de Ven van Lumen uitvaart 
vertelt over de verschillende mogelijk-
heden bij het regelen van uw eigen 
uitvaart of van die van iemand die u 
dierbaar is, en laat zien dat u heel veel 
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 ver-
blijft degene die overleden is: thuis of 
in een uitvaartcentrum? Wil ik een kist 
of toch liever een baarplank met wa-
de? Wat voor kaart versturen we? En 
wil ik een advertentie? Kies ik voor be-
graven of cremeren? In grote of kleine 
kring? Wil ik een condoleance-avond 

en hoe gaat de dag van de uitvaart er 
uit zien? Hoe ben ik verzekerd en wat 
staat me te wachten na de uitvaart?
Joan van de Ven bespreekt alle mo-
gelijkheden en er zal uitgebreid ruim-
te zijn voor het beantwoorden van uw 
vragen. Ook zal er het nodige mate-
riaal zijn dat u kunt bekijken of mee-
nemen.

Lezing: “Uw uitvaart geregeld!”
Donderdag 21 januari van  9.30 uur tot 
11.00 uur
Kosten 2 euro inclusief koffie/thee.
De lezing vindt plaats in Dorpshuis de 
Zwaan, Middelweg 5 in Uitgeest.
U kunt vooraf of aan de zaal een 
kaartje kopen. 
De kaartverkoop vindt plaats op het 
kantoor van de S.U.S., eerste etage 
van Dorpshuis de Zwaan. Telefoon: 
0251-31 90 20.
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Marco Zoeteman dook voor ons in de Uitgeestse sportarchieven. Heeft u een bijdra-
ge voor deze rubriek? Mail naar kantoor@uitgeestercourant.nl. Aanvullingen op de 
geplaatste foto zijn ook welkom op dit mailadres.

Uitgeest - Deze week een 
foto van VVU Zaterdag 1 die 
in dat seizoen kampioen wer-
den, seizoen 1984-1985.
Op de foto staand v.l.n.r. 

grensrechter J. de Witte, 
Cees Smit, Ruud Collette, Ton 
Hollenberg, Gerard Idema, 
Hans Cupido, Ronald Schoo, 
Martin de Witte en Ed Plan-

tinga (leider). Gehurkt: Pe-
ter de Groot, Marco Ruin-
ard, Gerard Twaalfhoven, Re-
ne Heistek, Peter Liefting, Ab 
de Koning en Hans Kingma.

Groep 8 Molenhoek 
bedankt Uitgeest
Uitgeest - Goed nieuws voor 
de leerlingen van groep 8 van 
basisschool de Molenhoek. 
De oud papier inzameling 
van zaterdag 12 december 
heeft een recordopbrengst 
opgeleverd. Vooraf was aan-
gegeven dat de inzameling 
ten goede zou komen aan het 
schoolkamp van de klas van 
meester Jasper. Veel leerlin-
gen hadden daarom zelf de 
afgelopen weken al veel ou-
de kranten opgehaald bij 
buurtbewoners en familiele-
den. Op de dag van de inza-
meling zelf waren de meester 
en een groot aantal kinderen 
aanwezig om te helpen. Toen 
tegen half 12 de container tot 
aan de nok toe gevuld was 
en er nog steeds papier werd 
gebracht, wist iedereen die 
wel eens helpt dat er dit keer 
meer kilo’s dan anders waren 
opgehaald. Omdat de contai-
ner vol was, besloot de oud 
papier commissie (die in de 
huidige vorm voor het laatst 
aanwezig was) dat er maar 

naast de school verder ge-
stapeld moest worden. Nijs-
sen Recycling zou de contai-
ner nog dezelfde dag wegen 
en kon de oud papier com-
missie mededelen dat zij dit 
schooljaar niet zoveel pa-
pier hadden verzameld als op 
deze zaterdag. Er was maar 
liefst 6500 kg papier opge-
haald! Een mooi moment voor 
Sytse Bosga en Fred de Boer 
om het stokje over te dragen 
aan Yuri Offerhaus die vanaf 
heden de organisatie op zich 
zal nemen.

De leerlingen van groep 8 
waren vooral blij dat zo-
veel mensen oud papier voor 
hen hadden opgespaard zo-
dat zij in april een extra mooi 
schoolkamp kunnen beleven.
A.s. zaterdag 23 januari vindt 
de volgende inzameling 
plaats en kan iedereen zijn 
oude kranten tussen 9.30 en 
11.30 uur weer inleveren bij 
de container bij de hoofdin-
gang aan de Berkenlaan.

Uitgeest - Zondag stond de 
derby HBC-Stormvogels op 
het programma. Een zeer be-
laden duel aangezien de vo-
rige ontmoetting ontaard-
de in een vechtpartij, waar-
bij de nodige kaarten vielen. 
Om de wedstrijd onder con-
trole te houden was er vanuit 
de KNKV een zware scheids-
rechter ingezet, om de orde 
te handhaven. 

Vanaf de eerste minuut was 
het duidelijk dat er met de 
leidsman niet te spotten viel, 
iets waar trainer/coach Ton 
van Duijn bij voorbaat al op 
gewezen had. Met fysiek spel 
viel er vandaag niets te ha-
len, hetgeen in het voordeel 
van het technisch vaardige 
Stormvogels zou moeten zijn. 
Toch lieten de Uitgeesters 
zich in de beginfase over-
bluffen door HBC en werd 
er tegen een 4-1 achterstand 
aangekeken.  Stormvogels 
werd daarna alert en wist het 
tij te keren. Bij een stand van 
5-3 waren het Gerard Valke-
ring en Jeroen Kuijk die hun 
ploeg langszij brachten. Hoe-
wel HBC daarna nog een-
maal op voorsprong wist te 
komen was het toch Storm-
vogels dat met een minima-
le voorsprong (6-7) de rust 
bereiktte. Van Duijn prees de 
veerkracht van zijn ploeg tij-
dens de rust, maar benadruk-
te eveneens dat het spel in de 
tweede helft beter verzorgd 
moest worden. Zijn ploeg 
vervalt regelmatig in dezelfde 
fouten door het spel te veel 
naar binnen te willen verleg-
gen, in plaats van de ruimte 
te gebruiken.  De tactische 
aanwijzingen werden goed 
opgepakt door de ploeg. On-

danks de gelijkmaker van 
HBC liet Stormvogels zien 
dat zij de betere ploeg waren. 
Door middel van scores van 
Sebastiaan van den Bosch 
en Maartje Vermij kwam het 
team weer op voorsprong. 
Tot een stand van 10-11 kon 
de opponent blijven aanha-
ken, maar Jord Betjes, Kuijk 
en Jose Heijne(2) gaven hun 
ploeg vleugels door trefze-
ker te zijn waardoor voor het 
eerst echt afstand kon wor-
den genomen. In het laatste 
kwartier wisten beide ploe-
gen de mand nog een aantal 
keer te vinden, maar de zege 
kwam geen moment meer in 
gevaar. Aanvoerder Van den 
Bosch knalde in de laatste 
minuut nog van grote afstand 
gedecideerd raak, waar-
na een explosie van vreugde 
losbarstte. “Een lekkere, ver-
diende overwinning die nog 
lang zal blijven heugen. 15-
20 is een duidelijk resultaat,” 
aldus van Duijn

Demi Erkelens, vier maal tref-
zeker

     Korfbalfl its
       Stormvogels

Vaarexcursie
Regio - Zondag 24 janua-
ri kunt u de wintergasten zo-
als de smienteend, slecht-
valk, grote zilverreiger, bui-
zerd, blauwe kiekendief, to-
renvalk, wulpen, watersnip-
pen, goudplevieren, kieviten 
en futen in het Wormer- en 
Jisperveld tegenkomen tij-
dens een vaarexcursie met 
een gids van 14.00 tot 16.00 
uur. Halverwege de vaartocht 
wordt een bezoek gebracht 
aan de koeien en kalfjes van 
de beheerboerderij van Na-
tuurmonumenten.
Reserveren bij bezoekers-
centrum 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 10 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. Op de foto smienten 
(foto: Larry Kef)

Gratis percussieworkshop
Regio - Stichting Afrikon-
tact Promotions organiseert 
woensdag 27 januari een 
open avond met een gra-
tis percussieworkshop in ba-
sisschool De Evenaar, Jupi-
terstraat 139 in Krommenie. 
Van 19:00 tot 19:45 uur is er 
een proefl es voor iedereen 
die geïnteresseerd is om de 
Djembé lessen te gaan vol-
gen. Op woensdag 3 februa-
ri gaat een nieuwe serie Afri-
kaanse percussie- en djem-
bé/jamlessen van start. De-
ze lessen worden gegeven 
door meesterdrummer Pa-
trick Ngambi uit Kameroen.
Patrick Ngambi is geboren in 
1972 in Douala Kameroen en 

woont nu 19 jaar in Uitgeest 
en is vader van een zoon Ma-
tindi. Hij volgde Djembé les-
sen bij verschillende gro-
te Djembé-meesters uit Se-
negal, Guinee en Mali. Pa-
trick is naast djembe-leraar 
en entertainer ook oprichter 
van stichting Afrikontact Pro-
motions en de Djembé Band 
Zamana.
,,De klanken van de djembé 
geven blijdschap en plezier’’, 
aldus Patrick. ,,Samen muziek 
maken geeft dat je je ont-
spant en geniet van het die-
pe en intense geluid van de 
trommel.’’
Meer informatie: www.afri-
kontact.nl of 06-42011093.



Finalist Dutch Tea Championship 2016

Uitgeester Jerry van 
Daalen en ‘his cup of tea’
Uitgeest - Hoeveel mensen 
zetten ’s ochtends gedach-
teloos de waterkoker aan, 
slingeren er een theezak-
je door en gaan hup aan het 
werk? Jerry van Daalen snapt 
dat best maar voor hem als 
theesommelier komt er toch 
wat meer bij kijken voor hij 
de kom aan zijn lippen zet. 
Door negatieve publiciteit 
over theemerken op televisie, 
kwam hij erachter dat er een 
andere theewereld bestaat 
en besloot de driejarige op-
leiding tot theesommelier te 
volgen aan de International 
Tea and Coffee Academy in 
Zeewolde en Den Haag. 
In Uitgeest, waar hij zich als 
geboren Zeeuw helemaal 
thuisvoelt, laat hij enthousi-
ast zien hoe hij thee zet aan 
een echte theetafel. Terwijl hij 
vertelt over de Chinese keizer 
die vroeger bepaalde wel-
ke thee ‘in’ raakte, goochelt 
hij razendsnel met een piep-
klein theepotje. Jerry: “Sinds 
1610 kennen wij thee door de 
VOC die het hierheen bracht 
maar een echte theecultuur 
hebben wij hier nooit gekre-
gen. Ik laat graag zien dat 
je op een eenvoudige wijze 
kunt genieten van een kop 
thee en wil mensen de echte 
smaak hiervan laten ontdek-
ken. Daarnaast experimen-
teer ik graag met verschil-
lende smaken.” Het zetten 
van de juiste thee heeft voor 
Jerry alles te maken met wa-
terhoeveelheid en kwaliteit, 
grammen, temperatuur en 
de cuppingset. Zodra de thee 
getrokken is en de drink-
temperatuur goed, wordt de 
kom met  beide handen ge-
pakt en mag de thee geslurpt 
worden. Want net als bij wijn 
slurpt de echte theeprofes-

sional zijn thee. De smaak 
komt hierdoor het best tot 
zijn recht. Ook is hij een mi-
lieu verantwoorde theedrin-
ker want de blaadjes wor-
den na gebruik keurig in de 
tuin gegooid. Vanwege de 
proeverijen reist Jerry het he-
le land door en demonstreert 
hij in verschillende winkels 
of tijdens workshops. Maar 
ook gedurende het interview 
rent Jerry regelmatig van ta-
fel om nou net dat ene pot-
je te zoeken waar weer een 
leuk verhaal aan zit en laat hij 
zien wat de mogelijkheden 
zijn. Jerry lachend: “Ik ben 
misschien ook wel een beet-
je een entertainer en vind het 
mooi om mensen enthousiast 
te maken voor een bepaalde 
smaak. Kijk je kunt thee goed 
verpesten en vaak smaakt 
het bitter als het niet op de 
juiste manier wordt gezet, dat 
is jammer.” In zijn tuin groeit 
inmiddels zijn eigen thee en 
in de nabije toekomst zullen 
hier verschillende theeplan-
ten bijkomen.

 
Dutch Tea Championship

Momenteel oefent Jerry voor 
het Dutch Tea Championship 
2016 dat plaats zal vinden tij-
dens het Amsterdam Coffee 
Festival op zondag 20 maart 
in de Westergasfabriek. 
Met nog vier kandidaten is hij 
door de voorrondes gekomen 
en samen met deze fi nalisten 
krijgt hij 15 minuten de tijd 
om drie soorten thee te zet-
ten. De juryleden beoordelen 
de presentatie van de fi nalis-
ten op smaak, werkwijze en 
techniek. Jerry: “Ik oefen veel 
en combineer het met een 
hapje waardoor de smaak 
nog beter uitkomt.” 

Jerry van Daalen, een man 
met grote kennis van zaken, 
enorme passie en het ver-
mogen om mensen voor thee 
te enthousiasmeren. Zou zo 
maar kunnen dat deze Uit-
geester hoog eindigt op 20 
maart. Zijn website: www.
theeopmaat.com. (Monique 
Teeling)

Gevangenispastor bij Kerk in Beweging
Uitgeest - Zaterdag 23 ja-
nuari is Helmine de Graaff te 
gast in een viering van Kerk 
in Beweging. Deze jonge 
vrouw is onder andere werk-
zaam als geestelijk verzorger 
in de gevangenis in Haarlem. 
In de gevangenis krijgen ge-
detineerden geestelijke bij-
stand en er zijn regelmatig 
vieringen die Helmine samen 
met een dominee verzorgt.   
Het thema van de viering is 
‘Tweede kans?’. Helmine ver-
telt over haar werk achter de 

tralies, ze laat de toehoorders 
zien dat de scheidslijn tussen 
goed en slecht soms dunner 
is dan je denkt. Een tweede 
kans... Heb je daar recht op? 
Gun je die iemand? Tijdens 
de viering is er de mogelijk-
heid om een kaart te schrij-
ven aan een gevangene.
Sound of Life zorgt voor mu-
zikale ondersteuning. Na de 
viering van een uur is er kof-
fi e en thee. De viering in de 
RK-kerk aan de Langebuurt 
begint om 19.00 uur.

OSU ontvangt nieuwe 
PC’s van ABNAMRO
Uitgeest - De Beursvloer 
2015 heeft voor de loka-
le omroep voor Uitgeest, de 
OSU, een match opgeleverd 
met ABNAMRO. 
Tijdens de Beursvloer 2015, 
die in november werd gehou-
den in A9 Studios en waarbij 
meer dan 180 matches zijn 
gemaakt, vroeg de OSU on-
der andere om computers om 
diverse redactieplaatsen in te 
richten. In ruil hiervoor stelde 
de OSU zendtijd en reclame-
uitingen beschikbaar. De AB-
NAMRO kon de OSU hierbij 
helpen en sloot met de OSU 
een match voor vier compu-
ters. 
Vrijdag 8 januari werd de-

ze match door de OSU ver-
zilverd. Rob Endema en Jan 
Laarhoven van ABNAMRO 
leverden de computers in-
clusief monitoren en acces-
soires af bij de nieuwe OSU-
studio aan de Meldijk. On-
der het genot van een kop 
koffi e werd nog even nage-
praat over de Beursvloer. Het 
bestuur van de OSU gaf aan 
graag deel te nemen aan de 
Beursvloer 2016 en uit te kij-
ken naar nieuwe matches 
met lokale ondernemers. 

Meer informatie over de 
Beursvloer is te vinden op de 
website www.beursvloerij-
mond.nl.

Van links naar rechts Jan Laarhoven van ABNAMRO, Richard 
Schmitt, voorzitter van de OSU, Rob Endema van ABNAMRO 
en Ed Hoekmeijer, penningmeester van de OSU (foto: Dennis 
Lute, OSU)

Uitgeest - Ja, die vetbolletjes 
in de tuinen waren natuurlijk 
wel lekker, maar echt nodig 
waren ze tot nu toe deze win-
ter nog niet. 
De vogels konden hun voed-
sel nog volop uit de natuur 
halen, volgens de kenners. 

Nu de vorst tijdelijk is inge-
treden is dat natuurlijk an-
ders en lust ook dit rood-
borstje, dat in de duinen door 
hobbyfotograaf en vogellief-
hebber Aaron Meijer op de 
foto is gezet, graag af en toe 
wat extra’s.
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Al een aantal jaren werkt Musicalgroep The Cast met 
veel plezier mee aan optredens rond het Sociaal Car-
naval. 
Samen met Emergo is er steeds met enthousiasme 
en inspiratie gedenkwaardige muziek gemaakt op het 
jaarlijkse benefi etconcert. Ook dit jaar is The Cast 
weer van de partij en is blij om vanuit haar maat-
schappelijke betrokkenheid een bijdrage te kunnen le-
veren aan het Sociaal Carnaval. Het belooft weer een 
mooie avond te worden. The Cast is druk bezig met 
de voorbereidingen voor de komende productie Le-
gally Blonde. Op 28 januari laat The Cast alvast een 
voorproefje horen, afgewisseld met Musical Highlights 
uitgevoerd, samen met Emergo.

Musicalgroep The Cast is opgericht in 1990 en 
bestaat op dit moment uit zo’n 45 leden waarvan 

ongeveer dertig procent afkomstig is uit Castricum, 
de plaats waar de groep statutair gevestigd is. Recent 
heeft de groep 9 nieuwe, jonge talenten aangenomen, 
een verrijking voor de groep.  
The Cast heeft afgelopen jaren met veel succes di-
verse grote musicalproducties uitgevoerd in theaters in 
Noord-Holland, zoals The Wiz, Aida, Zorro en onlangs 
met de bekende musical Cabaret. De groep staat 
onder leiding van een professioneel artistiek team met 
dirigent, toetsenist, choreograaf en regisseur onder-
steund door een ervaren productieleider. 

Legally Blonde is op 17, 18 en 19 november 2016 
te bewonderen in het Kennemer Theater te Beverwijk. 
Voor meer informatie over The Cast, kijk eens op 
www.thecast.nl.

Benefi etconcert The Cast en 
Emergo op Sociaal Carnaval 
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Druk- en schilder-
technieken

Castricum - Op zaterdag-
morgen 13 februari start bij 
Perspectief een zes ochten-
den durende cursus waarin 
men kan kennismaken met 
diverse druktechnieken. De 
deelnemers gaan stempelen, 
linoleum snijden, collage ma-
ken, met droge naald werken 
en sjablonen drukken. Al de-
ze technieken zullen gecom-
bineerd worden met diverse 
teken- en schildertechnieken 
zoals potlood, inkt, acrylverf, 
oliepastel en wateroplosbaar 
krijt. Informatie en/of aan-
melden via de website: www.
perspectiefcastricum.nl.

Druk- en schilder-Jasper tweede van NH!
Castricum - Afgelopen zon-
dag waren de Noord-Hol-
landse Kampioenschappen 
judo voor tienjarigen. Jas-
per Madderom van Judoclub 
Groefsema had zich hiervoor 
ongeslagen geplaatst tijdens 
de afdelingskampioenschap-
pen. Vorig jaar was er voor 
Jasper al een vijfde plaats. 
De eerste vier partijen wer-
den gewonnen, waarvan drie 
wedstrijden met de hoogst 
mogelijk score, een ippon. 
De fi nale was door vier over-
winningen bereikt. In de fi -
nale kwam hij al snel een 
kleine score achter. Daarna 

was hij de betere in de par-
tij en kreeg de andere judo-
ka drie straffen voor passivi-
teit. Dit was een straf te wei-
nig om de winst naar zich toe 
te kunnen trekken. De judo-
ka van judoclub Groefsema 
kon geslaagd terugkijken op 
de Noord-Hollandse Kam-
pioenschappen van NH met 
een mooie tweede plaats. Ni-
na Esser van Judoclub Groef-
sema stond samen met de ju-
doka’s van Ben Rietdijk in het 
team op het CIOS teamtoer-
nooi en hier werd een vijf-
de plaats behaald door het 
team.

Alles mag in dichtersdromen
Castricum - Van streng ge-
structureerde sonnetten tot 
vrije, expressieve gedichten. 
De bestuurder en één van 
de cliënten van zorginstelling 
Odion in Purmerend delen 
een gezamenlijke liefde voor 
taal. Beiden dichten. Op hun 
eigen manier, vanuit hun ei-
gen invalshoek. Over univer-
sele thema¹s als zorg, mens-
zijn, sport en relaties tussen 
mensen. Tijdens de Week 
van de Poëzie, van 28 janu-
ari tot en met 3 februari, pre-
senteert de organisatie werk 
van beide dichters in de bun-
del ‘Alles mag in dichtersdro-
men’. 

Castricummer Henk Steen 
(1953) is bestuurder van Odi-
on. Steven de Haan (1979) 
werkt bij dezelfde organisatie 
als kunstenaar met een ver-
standelijke beperking. Bei-
den beschikken over het ta-
lent om voor hen belangrijke 
dingen in gedichten te vatten. 
Met de gedichten als inspira-
tiebron maakten de kunste-
naars van de kunstgroep van 
Odion prachtige, toepasselij-
ke tekeningen. Voor de dicht-
bundel schreef Vera Berg-
kamp, lid Tweede Kamer en 
woordvoerder zorg D66, een 
voorwoord. De bundel is te 
bestellen via www.odion.nl.

Burgemeester Toon Mans: 

,,Arbeidsmigranten hebben recht 
op fatsoenlijke huisvesting”

Regio - Tientallen controles 
naar huisvesting van arbeids-
migranten in Noord-Ken-
nemerland hadden duide-
lijk effect: Minder overtredin-
gen rond huisvesting, minder 
buitenlandse werknemers 
per woning, meer  aanvra-
gen voor legalisatie van ver-
blijfslocaties en hogere re-
gistratie in de Basisregistra-
tie Personen (BRP). Boven-
dien heeft de Belastingdienst 
een organisatie in onderzoek, 
waaruit mogelijk aanslagen 
voortvloeien. 
De oogst van Kompas Noord-
Kennemerland, een pro-
ject naar huisvesting van 
arbeidsmigranten mag er 
zijn, weet ook burgemeester 
Toon Mans, voorzitter van de 
Stuurgroep Kompas Noord-
Kennemerland.
,,We kunnen stellen dat de 
situatie rond vrijwel alle ar-
beidsmigranten fatsoenlijk 

geregeld is. We ronden het 
project weliswaar af, maar 
zijn er nog niet. Er is een per-
manente behoefte aan tijde-
lijke huisvesting. We zien het 
met vluchtelingen en ook met 
arbeidsmigranten. Daar moe-
ten we ons voor in blijven zet-
ten.”
December vorig jaar kwam 
een einde aan tien maan-
den controles. De interven-
tieteams van Kompas Noord-
Kennemerland  bezochten in 
totaal 52 adressen en trof-
fen 243 arbeidsmigranten 
aan. 186 daarvan zijn geïn-
terviewd. De aangetroffen ar-
beidsmigranten zijn verdeeld 
over elf nationaliteiten, waar-
van zo¹n tachtig  procent 
Pools. In totaal zijn 28 bui-
tenlandse werknemers ge-
registreerd in de BRP. Hoe-
wel het project er op zit, wil 
Mans wel door. Weliswaar 
niet in projectvorm, maar in 

bestaande regelingen. Bij-
voorbeeld door handhavers 
van diverse gemeenten en-
kele keren per jaar samen op 
pad te laten gaan.

Alkmaar, Bergen, Castricum 
en Langedijk sloten april 
2014 aan bij Kompas, het 
project rond huisvesting van 
arbeidsmigranten. Nederland 
telt zo´n driehonderdduizend 
arbeidsmigranten uit Mid-
den- en Oost-Europa. Zo’n 
vijftienhonderd daarvan vin-
den emplooi in Noord-Ken-
nemerland. Deze zijn deels 
actief in bouwnijverheid, 
land- en tuinbouw, industrie, 
dienstverlening en distribu-
tiecentra. Centraal bij Kom-
pas stond huisvesting van ar-
beidsmigranten die past bin-
nen wet- en regelgeving. 
Toon Mans: ,,Arbeidsmigran-
ten hebben recht op fatsoen-
lijke huisvesting.”

Vragen D66 rond 
thuishulp Axxicom

Castricum - Mariska El Ou-
ni van D66 spreekt haar gro-
te zorg uit naar aanleiding 
van de vele klachten rond 
Axxicom die huishoudelijk 
hulp biedt in de gemeente 
en zij heeft namens de par-
tij een aantal. ,,In december 
2014 heeft de gemeenteraad 
een besluit genomen met be-
trekking tot de huishoudelij-
ke hulp. Door dit besluit kun-
nen nu en in de nabije toe-
komst zo veel mogelijk inwo-
ners van onze gemeente ge-
bruik maken van huishoude-
lijke hulp. Maar de dienstver-
lening aan inwoners die om 
wat voor reden dan ook ge-
bruik moeten maken van de 
verschillende varianten van 
huishoudelijke hulp en de 
bereikbaarheid van de or-
ganisatie voor deze inwo-
ners moet van een kwalitatief 
goed niveau zijn.”
Recentelijk is er een stort-
vloed van klachten gekomen 
over de organisatie Axxicom 
die door de gemeente Castri-

cum gecontracteerd is voor 
het verlenen van huishoude-
lijke hulp. De enorme hoe-
veelheid klachten gaan zowel 
over de dienstverlening als 
over de bereikbaarheid van 
deze organisatie. ,,Het krij-
gen van goede huishoudelij-
ke hulp draagt wat ons be-
treft bij aan de mogelijkheid 
om langer zelfstandig te blij-
ven wonen en mee te kun-
nen blijven doen in de onze 
samenleving. Dit is van groot 
belang. Daarnaast moeten 
inwoners kunnen rekenen 
op goede hulp en niet maar 
moeten afwachten of er hulp 
komt. De huishoudelijke hulp 
is aanbesteed, echter wat ons 
betreft blijft de gemeente de 
regie houden. De gemeente 
heeft een verantwoordelijk-
heid om hierover goede en 
duidelijke afspraken te ma-
ken met de zorgaanbieders 
in zogenaamde raamover-
eenkomsten en deze afspra-
ken permanent goed te blij-
ven monitoren.”

Stiller op de campings
Castricum - Wakker worden 
van het geluid van de bos-
maaier is er op de campings 
Bakkum en op camping Ge-
versduin niet meer bij. Het 

gemotoriseerde gereed-
schap, zoals de bosmaai-
er, de bladblazer en de ket-
tingzagen zijn ingeruild voor 
elektrische versies. 





Castricum - Geboren en getogen Castricummers kennen 
hem allemaal. Dat komt door al zijn activiteiten in en eerder 

ook voor de gemeente als raadslid voor GDB. Maar hij geniet 
vooral bekendheid door zijn schildersbedrijf. Kees van der 

Himst stond als vijftienjarig jochie al met de kwast en verfpot 
in zijn handen. Nu, bijna 45 jaar later, werkt hij alweer jarenlang 

als zelfstandig ondernemer.
Kees: ,,Ik had al eerder voor mijzelf willen beginnen, maar de 
omstandigheden waren er toen niet naar. Mijn dochters wer-

den geboren en dat vraagt om zekerheid. Ik werkte destijds als 
voorman bij een groot schildersbedrijf. Toen het wel zover was, 
kreeg ik meteen allerlei klussen binnen van collega-schilders. 
Het was direct een goede start.² Door de jarenlange ervaring 
in zijn vakgebied is Kees een echte allrounder  en is hij be-

kend met alle facetten van het werk. Dat vertaalt zich naar de 
kwaliteit van het werk dat wordt geleverd. ,,Mensen kunnen 

mij inschakelen voor grote en kleine klussen, binnen en buiten. 
Daarnaast kan iedereen terecht voor een mooie afwerking. 

De ene keer werk ik alleen en dan weer met anderen.² Kees is 
een tevreden man. Het werk combineert hij met vele interes-

ses. Zo is hij geluidsman bij shantykoor de Skulpers, hij geniet 
van muziek, sport en de natuur. ,,Het is mooi dat deze hobby’s 
goed te combineren zijn met het werk. Want dat werk doe ik 
ook nog steeds met heel veel plezier.² Bel voor meer informa-

tie: 06-10120790.

De jarenlange 
ervaring van schilder 
Kees van der Himst

Onze bezorgdienst
“Per dag of per week, net wat u schikt”

Aan onze klant bezorgen wij kant en klare maaltijden in: 

Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Uitgeest, Akersloot, Wijk aan Zee, Velsen-Noord, IJmuiden*, Velserbroek*, Santpoort*, Driehuis*.

* Bezorging alleen ‘s avonds.

Meer informatie en contact:

Tel:  0251 22 76 93

Web: www.handgraafmaaltijden.n

d e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e nd e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e n

VAK
kundigkundigkundig

Vlinders voor het leven
Castricum - In galerie Streetscape op de 
Dorpsstraat 7 zijn tot en met 24 februari 
allerlei vlinders tot in het kleinste detail te 
zien. Het is ook mogelijk ze zelf van klei 
te maken in een cursus van vier work-
shops onder leiding van beeldend kun-
stenaar Ton Rota in de ambiance van de 
nieuwe expositie ´Vlinders´ van fotografe 
Marina Pronk. 

Marina Pronk exposeert macro-opna-
mes van vlinders met een afmeting van 
70x100 cm. Tevens is er een vlinder-
sculptuur te zien dat ze samen met an-
dere leden van het kunstenaarscollectief 
CAKtwo heeft gemaakt. De cursus ´Vlin-
ders voor het leven´ wordt gegeven op 
woensdag van 10.00 tot 12.30 uur op 3, 
10, 17 en 24 februari. Opgeven via 0251-
659005 of workshops@streetscape.nl. 

Voor kinderen zijn er kleurplaten in de 
galerie, speciaal voor deze thema expo-
sitie ontworpen door kunstenaar en kin-
derboekenschrijfster Marloes Bloedjes. 
Openingstijden galerie: donderdag tot en 
met zondag van 14.00 tot 17.30 uur. Foto: 
Marina Pronk.

Poetsbus naar Helmgras
Castricum - Jeugdtandverzorging 
Poetsbus werd in 2010 in Alkmaar door 
Judith Bout en haar dochter Aman-
da Langenberg opgericht. De Poetsbus 
wordt gekenmerkt door een bijzondere 
en unieke huisvesting: een Amerikaanse 
schoolbus is omgebouwd tot een mobie-
le mondhygiënistenpraktijk. Donderdag 
28 januari komt de Poetsbus naar basis-
school Helmgras. Alle leerlingen krijgen 
voorlichting over de juiste verzorging van 
hun tanden en kiezen. Er wordt geoefend 
met poetsen en er wordt een kijkje geno-
men in de Poetsbus. De mondhygiënis-

te kijkt onder andere samen met de leer-
ling in de mond en gebruikt hiervoor een  
mondcamera zonder röntgenstraling. 
Deze mondfoto’s worden zowel naar de 
ouders/verzorgers gestuurd. Als er door 
ouders/verzorgers toestemming is gege-
ven worden deze foto’s naar de tandarts 
doorgestuurd. 

De Poetsbus komt op 8 en 10 februari 
naar ‘t Drempeltje zodat peuters met hun 
ouder. Zowel een bezoek aan de Poets-
bus als een bezoek aan de tandarts kost 
de ouders niets.

Castricum - AZ onder 13 heeft de vier-
luik bij FC Castricum gewonnen. De Alk-
maarse talenten wonnen van PSV en het 
Regioteam. FC Twente hield de Alkmaar-
ders op een gelijkspel, maar dat bracht 
de eerste plaats van AZ niet in gevaar. 
Het Regioteam, bestaande uit spelers van 
FC Castricum, Vitesse´22, Limmen, Meer-
vogels, FC Uitgeest en HSV, kwam uitste-
kend voor de dag. Tegen PSV bleef het 
Regioteam  steken op 0-0. 

Na de remise tegen PSV volgde een  2-0 
nederlaag tegen AZ, waarna FC Twen-
te werd verslagen. HSV-speler Gerben 
de Groot maakte het enige doelpunt. 
Het Regioteam eindigde daarmee op een 
derde plaats, achter AZ en PSV. 
FC Castricum E1 kan de borst nat maken 
op 26 maart. Het lot bracht de talentvol-
le Castricumse voetballers in een poule 
met Koninklijke HFC en de amateurs van 
Sparta en NEC. Foto: Linda Smit.
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FC Uitgeest ‘naar vore’
Uitgeest - De bal gaat weer 
rollen. Op 24 januari hervat 
FC Uitgeest de competitie 
met een uitwedstrijd bij LS-
VV. 
Eigenlijk al direct een “do or 
die” wedstrijd want winnen 
tegen het een plaats hoger 
op de ranglijst staande LSVV 
betekent in ieder geval een 
mooie tweede plaats op de 
ranglijst. 
Verliezen betekent voorlopig 
weer even afhaken in de race 
om de bovenste plaatsen. So-
wieso zal de komende we-
ken (ijs en weder dienende) 
veel duidelijk worden want 
na LSVV wacht FC Den Hel-
der thuis en de week erna de 
strijd tegen koploper Velsen. 
Kortom belangrijke weken 
voor het team van Ron Bou-
man.
Voor de laatste is het overi-
gens het laatste seizoen. Hij 
en FC Uitgeest hebben be-
sloten om na drie seizoenen 

andere wegen in te slaan. 
Te respecteren hoewel de-
ze trainer het qua resultaten, 
zeker dit seizoen, niet slecht 
gedaan heeft. 
De Afvallende Bal wenst hem 
veel succes bij zijn volgende 
club.
Wie de nieuwe trainer zal 
gaan worden is op het mo-
ment van schrijven nog niet 
bekend maar FC Uitgeest 
lijkt mij in ieder geval een 
club waar je als trainer graag 
zou willen werken. Keuze ge-
noeg dus.  
Wat mij betreft moet de vol-
gende trainer maar aan één 
eis voldoen namelijk het on-
derstaande door  De Afval-
lende Bal bewerkte gedicht 
van Jules Deelder uit het 
hoofd leren en tijdens het 
sollicitatiegesprek opzeggen. 
Onderscheidend genoeg.  
Vanaf 24 januari 2016 zul-
len we weer kunnen genie-
ten van:

FC Uitgeest ‘naar vore’
  

Als de geest van Jan Twaalf-
hoven 

Zich warm loopt langs de lijn
En de kreet FC Uitgeest ‘naar 

vore’
Boven sportpark De Koog uit-

stijgt
Weten wij de tijd gekomen
Ons te gorden tot den strijd
En de vijand te bestormen

Tottie een hartverzakking krijgt
Nimmer zullen de groengelen 

versagen
Strijden om elke meter grond
Hier staan wij, daar gaan wij
Voorwaarts op weg naar het 

doel
Als Oranje en Rood geboren
Als groen en geel sterven wij
In de geest van Jan Twaalf-

hoven
En de naam van Ruud Colette

Vrij naar Jules Deelder, 
De Afvallende Bal

Donderdag 21 januari
Junioren:
FC Uitgeest A1-Limmen A1 20:00

Zaterdag 23 januari 
junioren:
Fortuna Wormerv. B1-FC Uitgeest B1 14:15
Fortuna Wormerv. B2-
FC Uitgeest B2 12:00
FC Uitgeest B4-KSV B2 13:00
VVC B5-FC Uitgeest B5 14:45
Vitesse 22 C2-FC Uitgeest C2 09:30
Vitesse 22 C4-FC Uitgeest C3 11:30
FC Uitgeest C4-
Sporting Krommenie C4 14:30
Jong Hercules C1-FC Uitgeest C5 10:00
DEM C7-FC Uitgeest C6 15:30
FC Uitgeest C7-ADO ‘20 C9 14:30
Meisjes:
Kolping Boys MB1-FC Uitgeest MB1 15:00
FC Uitgeest MB2-Berdos MB1 12:30
FC Uitgeest MB3-WSV 30 MB2 14:30
JVC MC1-FC Uitgeest MC1 12:45
Meervogels 31 MC1-
FC Uitgeest MC2 14:45
FC Uitgeest MD1-
Jong Holland MD1 11:00
FC Uitgeest ME1-DEM ME1 10:15
pupillen:
Kolping Boys D3-FC Uitgeest D2 11:30
FC Uitgeest D3-Purmerend D3 10:15
FC Uitgeest D4-Jong Hercules D1 13:00
FC Uitgeest D5-HSV D6 09:00
Meervogels 31 D4-FC Uitgeest D7 10:15
FC Uitgeest E1-Kolping Boys E1 13:00
FC Uitgeest E2-ADO ‘20 E2 11:30
DEM E4-FC Uitgeest E3 11:15

FC Uitgeest E4-Kennemers E2 11:30
ADO ‘20 E3-FC Uitgeest E5 10:15
Graftdijk E1-FC Uitgeest E6 10:00
VSV E2-FC Uitgeest E7 09:00
FC Uitgeest E8-DEM E8 10:15
Foresters de E8-FC Uitgeest E9 10:00
ADO ‘20 E7-FC Uitgeest E10 10:15
FC Uitgeest E11-Velsen E5 11:30
FC Uitgeest E12-SVA E9 09:00
FC Uitgeest F1-Kolping Boys F1 09:00
Zaandijk F1-FC Uitgeest F2 10:30
FC Uitgeest F3-Fortuna Wormerv. F6 09:00
FC Uitgeest F4-DEM F4 10:15
FC Uitgeest F5-Limmen F3 09:00
Meervogels 31 F4-FC Uitgeest F6 09:00
FC Uitgeest F7-Koedijk F13 10:15
Alliance 22 F8-FC Uitgeest F8 11:00
FC Uitgeest F9-Blauw Wit (W) F1 09:00
Jong Hercules F2-FC Uitgeest F10 08:30
FC Uitgeest F11-ADO ‘20 F7 09:00
G-team:
FC Uitgeest G1-Bloemendaal G1  11:30
Zondag 24 januari
Senioren:
LSVV 1-FC Uitgeest 1 14:00
AFC 34 2-FC Uitgeest 2 11:30
Meervogels 31 2-FC Uitgeest 3 11:00
FC Uitgeest 4-DSS 3 10:30
Flamingo s 64 (de) 3-FC Uitgeest 7 14:00
FC Uitgeest 10-Vitesse 22 12 13:00
FC Uitgeest 11-Saenden 3 10:30
FC Uitgeest 13-Tos Actief 7 13:00
Dames:
SVIJ VR2-FC Uitgeest VR1  13:00
A-junioren: 
Abcoude A1-FC Uitgeest A1 12:00
FC Uitgeest A2-Apollo 68 A1 13:00

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Op nummer 1 Iris de Ruyter en helemaal rechts Puck Hessels

Uitgeest - In het weekend 
van 9 en 10 januari werden 
de 2e Rayonwedstrijden tur-
nen gehouden in Beverwijk. 
Afhankelijk van de plaatsing 
van de eerste of tweede wed-
strijd werd bekend gemaakt 
wie doorstromen naar de vol-
gende wedstrijd.
Op zaterdag begonnen de D1 
en 4de divisie meisjes. In de 
eerste wedstrijd 2 meisjes: 
Sarah Dumpelmann en Eli-
na Muijskens. Sarah steeg 
dit keer boven zichzelf uit en 
eindigde op een mooie eerste 
plaats. Elina eindigde op een 
derde plaats.
Bente Putter, Kim Schelvis 
en Billie Boyle turnden in de 
tweede wedstrijd. Voor Bente 
was het haar eerste wedstrijd 

in de 4e div. en dat deed ze 
super goed, want ze eindig-
de op een mooie 6e plaats. 
Billie was wat gespannen en 
kon haar plaats van de eerste 
wedstrijd niet evenaren. Kim 
turnde een vrij relaxte wed-
strijd, kreeg voor sprong het 
hoogste cijfer en eindigde op 
een 1e plaats en werd mooi 
Rayonkampioen. 
In de laatste wedstrijd van de 
dag waren Silvia Berkhout, 
Linda den Boer, Isa Tim-
mermans, Adaja Plinck, Eva 
Schimmel, Lea van Diemen, 
Demi Hanssen en Laura Lan-
gendijk aan de beurt. In een 
deelnemersveld van 27 turn-
sters wist Silvia het als 1e 
hoogste cijfer te krijgen voor 
balk en op vloer en sprong 

had ze het 2e hoogste cijfer 
en eindigde op een mooie 
2e plaats. In de vorige wed-
strijd steeg Linda boven Isa 
uit, maar dit keer liet Isa zich 
sterker terug komen en met 
een 13.575 op sprong mocht 
zij een 5e plaats medaille in 
ontvangst nemen. Linda werd 
8e. Eva, Lea en Demi zijn dit 
jaar 1e jaar senior en dat is 
toch wat lastiger dan ver-
wacht. Deze drie zijn helaas 
net niet doorgestroomd naar 
de volgende wedstrijd. Daar-
entegen werd Adaja, met val 
van de balk nipt 1e en Ray-
onkampioen. Laura had dit 
keer niet haar dag en ook de 
jury niet mee, maar mag toch 
doorstromen naar de volgen-
de wedstrijd. 
Zondag een nieuwe dag met 

nieuwe kansen. In de eerste 
wedstrijd de pupillen 2 Julia 
de Wildt en Phileine van der 
Landen. Phileine turnde op 
vloer het hoogste cijfer ge-
volgd door Julia. Beide meis-
jes zijn ten opzichte van de 
eerste wedstrijd een plaats-
je gestegen en Julia eindig-
de op de 1e plaats en Ray-
onkampioen en Phileine ein-
digde op een 2e plaats. In de 
volgende wedstrijd bij de in-
stappers Iris de Ruyter en 
Puck Hessels. Bij balk en 
vloer turnde Iris het hoog-

ste cijfer en Puck kreeg voor 
haar vloer het tweede cij-
fer. Iris werd 1e en ook Ray-
onkampioen en kreeg  een 
mooie beker. Puck kreeg voor 
haar 5e plaats een medaille.
In de derde wedstrijd 5 pup.1 
en 2 junior turnsters. Van de 
17 pup.1 deelnemers eindig-
de Sophie Ploeger op een 
knappe 3e plaats. Gwen de 
Swart 8e, Sterre Bakker 9e, 
Dena Hourik 12e en Marit 
Mulder 13e. Jamie Beentjes 
en Cleo Schoute vielen he-
laas van de balk en eindigde 
als 9e en 15e. Sophie, Ster-
re en Jamie hebben zich wel 
geplaatst voor de volgende 
wedstrijd.
In de laatste wedstrijd nog 2 
jeugd 1 turnsters. Zoë Guit 
had helaas last van haar pols, 
maar heeft wel geturnd. Chi-
ara Garita had een super 
balkoefening waar ze het 
hoogste cijfer voor kreeg en 
eindigde dit keer op de eer-
ste plaats. Zoë eindigde, met 
val van balk, op een tweede 
plaats en beide turnsters zijn 
met een gelijk aantal punten 
Rayonkampioen geworden.

Phileine van der Landen en 
Julia de Wildt

Zoe Guit en Chiara Garita



Wie helpt Ellis helpen?
Castricum - Ellis Toepoel 
(50) doet op 9 april mee aan 
een sponsorloop in Wou-
denberg voor en door men-
sen met de ziekte van Ly-
me. Zij gaat twee gezinnen 
sponsoren door te wandelen. 
,,Helaas weet ik uit ervaring 
wat een onbegrepen en du-
re ziekte dit is. Voor mij dus 
een goede reden om te gaan 
lopen. Ik heb twee gezin-
nen uitgekozen die ik finan-
cieel wil steunen met hulp 
van de lezers van deze krant. 
In het eerste gezin heeft de 
moeder en een zoontje van 
vijf jaar de ziekte van Lyme. 
Vanwege hun financiële toe-
stand wordt de moeder niet 
behandeld en gaat al het 
geld op aan de behandeling 
van het zoontje. Wes is al 2,5 
jaar ziek en gaat regelmatig 
met zijn ouders naar Maas-
tricht waar hij wordt behan-
deld. Zelf wonen ze in Dor-
drecht, dus dat betekent elke 
keer vier uur reizen met een 
ziek kindje. In het tweede ge-
zin hebben beide ouders en 
hun drie kinderen de ziekte 
van Lyme. Dit gezin woont in 
Utrecht en rijdt ook regelma-
tig naar Maastricht voor be-
handeling.”
De ziekte van Lyme wordt 
voornamelijk overgebracht 
door besmette teken. El-
lis: ,,Mijn eigen verhaal be-
gon in juli 2014, ik kreeg rare 
klachten. Er volgde een pe-
riode met ontstekingsrem-
mers en pijnstillers, bloedon-
derzoek, reumatoloog en drie 
keer een negatieve Borrelia-
test. Al snel ben ik door mijn 
schoonzus positief getest op 
Lyme met electro accupunc-
tuur. Zij heeft mij heel goed 
op weg geholpen en ben 
haar nog steeds dankbaar 
voor haar snelle actie.”
Vervolgens werd Ellis in Arn-
hem behandeld en sinds vo-
rig jaar januari volgt zij een 
biofotonen therapie in Hei-
loo.  Eerst wekelijks en daar-
na afbouwend naar een keer 
per maand. ,,Dit in combi-
natie met kruidentincturen, 
voedingssupplementen, fy-
siotherapie en accupunctuur. 

Ik kan nu zeggen dat het re-
delijk goed gaat en het gaat 
steeds beter. De bacterie 
Borrelia kan meer dan drie-
honderd ziektebeelden na-
bootsen. Bij mij waren dit 
reumatische klachten, fybro-
myalgie, verkleving van pe-
zen en de ziekte van Dupuy-
tren.
Een jaar geleden kon ik, door 
de vele gifstoffen die tijdens 
de behandeling vrijkomen 
mijn armen niet meer optil-
len. De Borrelia geeft name-
lijk continu gifstoffen af om 
het immuunsysteem te on-
dermijnen. Door de behan-
deling worden de bacteri-
en gedood en komen er nog 
veel meer gifstoffen vrij die 
het lichaam niet direct kan 
afvoeren. Door accupunc-
tuur en fysiotherapie werd de 
bloedsomloop gestimuleerd 
om zodoende de gifstoffen te 
kunnen afvoeren. Het heeft 
vele maanden geduurd voor 
het herstel begon.”
Maar bij veel mensen met de 
ziekte van Lyme gaat het her-
stel minder snel. ,,Velen lopen 
al jaren met klachten vanwe-
ge de onbetrouwbare Neder-
landse Lymetesten. Zij wor-
den al jaren van het kast-
je naar de muur gestuurd en 
ondertussen kan de bacterie 
zijn vernietigende werk doen. 
Helaas houdt de Nederland-
se reguliere wetenschap vast 
aan de CBO richtlijn en kijken 
de meeste artsen niet verder 
dan hun neus lang is. De tes-

ten en behandelingen zijn in 
Duitsland  vele malen beter 
en betrouwbaarder, zij wer-
ken volgens de ILADS-richt-
lijn, maar deze worden niet 
vergoed. Dat betekent dat 
medicijnen, supplementen en 
behandelingen in Duitsland 
allemaal uit eigen zak be-
taald moeten worden. In Ne-
derland zijn er maar een paar 
artsen die net zoals in Duits-
land werken, maar ook dan 
moeten de meeste kosten uit 
eigen zak betaald worden.”
Kijk voor meer informatie 
over de gezinnen die Ellis 
wil steunen op www.lopen-
voorlyme.nl team little stek-
kie en team lyme-kids. Ellis 
is blij met kleine en grote be-
dragen waarmee zij de gezin-
nen kan helpen. Een bijdra-
ge is welkom op ABN/AM-
RO: NL15ABNA0451143701 
t.n.v. E. Toepoel, o.v.v. lopen-
voorlyme.

Vragen rond Westerhogedijk
Akersloot - In november 
2015 is de gemeente Castri-
cum begonnen met het reno-
veren van de Westerhogedijk 
in Akersloot. Dit tot grote ver-
rassing van aanwonenden en 
gebruikers van deze histori-
sche wandeldijk. 
Met grof materieel werd de 
dijk afgegraven en voorzien 
van een flinke laag puin. Na 
klachten van aanwonenden 
zijn de werkzaamheden di-
rect stopgezet. Naar aanlei-
ding van deze gebeurtenis-
sen heeft Dorien Veldt na-
mens het CDA schriftelijke 

vragen gesteld aan het col-
lege van de gemeente Cas-
tricum.
Dorien: ,,Want is er overleg 
geweest met de aanwonen-
den, gebruikers en andere 
geïnteresseerden zoals stich-
ting oud Akersloot?
En wat zijn de voorwaar-
den zijn om een historische 
dijk te renoveren? Wordt de 
dijk weer in oude staat her-
steld en op welke manier? Er 
is grote onrust en onbegrip 
over de gang van zaken ont-
staan bij veel inwoners van 
Akersloot.”

Belangrijke vragen die 
nog niet zijn gesteld

Castricum - GroenLinks 
heeft dinsdag schriftelijke 
vragen gesteld aan het col-
lege over de financiële over-
schrijdingen van het colle-
ge waarmee de raad eind 
december werd geconfron-
teerd. Fractievoorzitter Han-
nie Lutke Schipholt: ,,Wij 
hebben de eerder ingedien-
de vragen van de Vrije Lijst 
en die van CKenG nauwkeu-
rig gelezen en merkten dat er 
nog te veel belangrijke vra-
gen niet zijn gesteld. Som-
mige feiten waar we nu naar 
vragen zijn al bij de raads-
leden bekend, maar kunnen 
formeel gezien nog niet als 
feit naar buiten worden ge-
bracht. Door nu deze vragen 
te stellen wil GroenLinks dat 
de feiten met het publiek ge-

deeld kunnen worden. Het 
spreekt voor zich dat de be-
antwoording ook gevolgen 
heeft voor de vervolgstap-
pen die we gaan nemen. Op 
dit moment zijn we nog niet 
van plan een motie van wan-
trouwen in te dienen.² Groen-
Links wil onder meer weten 
waarom het college niet eer-
der naar de raad gekomen is 
met de bevinding dat de een 
miljoen die voor het inhuren 
van externen als maximum 
is vastgelegd, niet voldoen-
de was. Verder wil de partij 
weten hoe de hoge onkos-
ten precies tot stand zijn ge-
komen. Ook het hoge ziek-
teverzuim onder het perso-
neel komt aan de orde en de 
slechtwerkende ICT op het 
gemeentehuis.

Castricum - Op donderdag 
28 januari organiseren de ge-
zamenlijke ouderenbonden 
een themabijeenkomst met 
als onderwerp ‘onze onlogi-
sche taal’. Maria Sabel van 
Bibliotheek Kennemerwaard 
vertelt hoe leuk en hoe mooi 
de Nederlandse taal is, maar 

Onlogische 
taal

dat deze soms ook heel las-
tig kan zijn. 
Door middel van taalspelle-
tjes gaat Maria in op het ge-
bruik van taal in combinatie 
met de computer en mobie-
le telefoon. 

De themamiddag is voor jong 
én oud gratis toegankelijk. 
De lezing begint om 14.00 
uur in Dorpshuis de Kern, 
Overtoom 15.

Flamenco in Cultuurkoepel 
Heiloo - Op zaterdag 23 ja-
nuari treedt flamencogita-
rist Edsart Udo de Haes op 
in Cultuurkoepel met zan-
geres en gitarist Maria Ma-
rin, slagwerker Jamie Peet en 
de Spaanse flamenco-danse-
res  Irene Alvarez. Reserveren 
via riet@cultuurkoepelheiloo.
nl of 06 38149037. Aanvang 
20.00 uur.
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Ophaaldata gft-afval
In week 4 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 25 januari. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 27 januari.
De Koog: donderdag 28 januari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 29 januari.

Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer 
Schiphol vastgesteld
Met het vaststellen van de Bestuurlijke Agenda Schiphol, verlengen 
de gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, 
Heiloo, Uitgeest en Velsen de samenwerking om de hinder van vlieg-
verkeer en de daaraan gekoppelde milieugevolgen in de regio te ver-
minderen. 
De komende jaren zal Schiphol blijven groeien. Enerzijds belangrijk, 
want Schiphol is voor de regio van economisch belang, maar ander-
zijds ook een aandachtspunt, omdat onze regio in het verlengde van 
de Polderbaan ligt als start- en landingsbaan; overdag en ’s nachts. 
Daarbij komt ook de grens van 500.000 vluchten, zoals die in het 
Alders-akkoord van 2008 is overeengekomen, snel in zicht. Door sa-
men te werken en de invloed te bundelen willen deze acht gemeen-
ten nadrukkelijker meepraten over hoe de groei van Schiphol in goe-
de banen kan worden geleid. Via de Bestuurlijke Agenda zetten de 
bestuurders in op het zo veel mogelijk beperken van de hinder van 
het vliegverkeer en de daaraan gekoppelde milieugevolgen.

Leefbaarheid Uitgeest
Voor het college van Uitgeest speelt daarbij nog een grote rol dat het 
terugdringing van de overlast van Schiphol als een wezenlijke bij-
drage ziet aan de leefbaarheid in de gemeente. Die staat volgens het 
Uitgeester college toch al onder toenemende druk door verkeers- en 
andere factoren.
De Bestuurlijke Agenda is de opvolger van de Strategische nota 
Schiphol 2013. Met deze Agenda leggen bestuurders uit de regio 
IJmond-Alkmaar vast op welke wijze zij zullen inzetten op hinder-
beperking. In de Agenda wordt naast geluidhinder ook aandacht ge-
geven aan veiligheid, luchtverontreiniging, wonen en vliegen en de 
communicatie met bewoners. Het gaat hier niet om eigen vastge-
steld beleid van de acht gemeenten, maar om de inzet in het be-
stuurlijke circuit in de Omgevingsraad Schiphol. Daarnaast richt de 
Bestuurlijke Agenda Schiphol zich vooral op punten die niet expliciet 
in het Alders-akkoord staan vermeld. 

De belangrijkste punten:
• Nader onderzoeken van de economische betekenis van de nacht-

vluchten voor de mainportfunctie. 
• Verder inperken van de hinder van nachtvluchten; vaste aan- en 

uitvliegroutes in de nacht voor alle start- en landingsbanen. 
• Hoger aanvliegen, zeker als de nabijgelegen Zwanenburgbaan niet 

in gebruik is of als er sprake is van nauw omschreven vaste nade-
ringsroutes waardoor twee landingsbanen vaker dan nu open ge-
steld kunnen worden. 

• Geen hinderverplaatsing naar de regio IJmond-Alkmaar door de 
bouw van 100.000 woningen in de Metropool Amsterdam.

• IJmondgemeenten met grondgebied binnen de beperkingencon-
tour voor geluidgevoelige bestemmingen, zullen in die gebieden 
zelf heel terughoudend zijn met bouwplannen.

Burgemeester Wendy Verkleij overhandigt de sleutel van de werkruim-
te van de wijkagenten in het gemeentehuis van Uitgeest aan wijkagent 
Frans Pals. Ook diens collega Adrie Schaap is er zichtbaar blij mee (fo-
to: gemeente Uitgeest).

Aanhangwagen fout op Stationsplein
In de berm naast het Stationsplein in Uitgeest staat al geruime tijd een 
aanhangwagen geparkeerd. De aanhangwagen is kennelijk niet in ge-
bruik en heeft geen kenteken. Het is voor de gemeente niet mogelijk 
om de eigenaar te achterhalen.
Het parkeren van de aanhangwagen is in strijd met artikel 9 sub a van 
de Parkeerexcessenverordening. De eigenaar wordt verzocht om de 
aanhangwagen uiterlijk 26 januari 2016 weg te halen. Als dit niet ge-
beurt past de gemeente bestuursdwang toe en laat de aanhanger af-
voeren en op termijn vernietigen. 

Politiesteunpunt Uitgeest 
officieel in gebruik
Maandag 11 januari 2016 is het politiesteunpunt in het gemeente-
huis van Uitgeest aan de Middelweg met de symbolische overhandi-
ging van een sleutel officieel in gebruik genomen. Inwoners van Uit-
geest kunnen via 0900-8844 telefonisch een afspraak maken met 
hun wijkagent. Inwoners van Uitgeest hebben daarnaast de beschik-
king over een 3D-aangifteloket, waar op afspraak via 0900-8844 ze-
ven dagen in de week van 9.00 uur tot 22.00 uur aangifte gedaan 
kan worden. Het 3D-aangifteloket bevindt zich aan de achterzijde 
van het gemeentehuis aan de Dr. Brugmanstraat.
De wijkagenten blijven fysiek aanwezig in de wijk en zijn het aan-
spreekpunt voor de inwoners. Voor vragen, tips of een afspraak is 
de politie telefonisch bereikbaar via 0900-8844. Bel in dringende ge-
vallen altijd 112. 

Restafval en gft wisselen 
in 2016 van week
In 2016 wordt het restafval opgehaald in de oneven weken en het 
gft-afval in de even weken. Precies andersom dan in 2015 het ge-
val was. Deze aanpassing was nodig omdat het vorige jaar 53 week-
nummers telde.
De vaste ophaaldagen blijven in 2016 voor elke wijk gewoon het-
zelfde: maandag voor Oude Dorp en Bedrijventerrein; woensdag 
voor De Kleis en Waldijk; donderdag voor De Koog en vrijdag voor 
Buitengebied en Uitgeesterweg.
Het plastic wordt ook in het nieuwe jaar opgehaald op de vierde vrij-
dag van de maand.
Voor afwijkende data in verband met feestdagen: zie de nieuwe afv-
alkalenders voor 2016 op de website van de gemeente Uitgeest, via 
de homepage, onder ‘Huisvuil en afval’. De nieuwe kalenders (vier, 
voor elk ophaalgebied één) zijn ook in geprinte vorm mee te nemen 
van de balie in het gemeentehuis.

Brandveilig leven? Doe de check
Brandweer Kennemerland wil samen met u ervoor zorgen om de ei-
gen woon- en leefomgeving brandveiliger te maken. Iedereen kan zich 
aanmelden voor een gratis woningcheck op de website van brand-
weer Kennemerland: www.brandweer.nl/kennemerland/brandveilig-
leven/aanmeldingsformulier
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