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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Uitgeest - Donderdagmid-
dag 19 januari vulde de raad-
zaal in het gemeentehuis zich 
met Uitgeesters waarvan een 
aantal een groot vraagteken 
op hun voorhoofd droegen.
Met een smoes waren som-
migen meegelokt, niet we-
tende waarom er in de hal 
ontvangst met koffie en ge-
bak geregeld was. Wethou-
der Judie Kloosterman bracht 
uitkomst en vertelde dat er 
naast de nationale vrijwilli-
gersdag ook op lokaal niveau 
aandacht besteed mocht 
worden aan Uitgeesters die 
in dienst van de samenleving 
staan. Acht vrijwilligers wa-
ren door diverse instanties 
voorgedragen vanwege hun 
bijzondere inspanningen in 
het afgelopen jaar 2016. Na-
mens het college zei Judie 
Kloosterman trots te zijn op 
al het werk dat deze vrijwilli-
gers hebben verzet. 
Als eerste werd Wies de 

Wit van stichting Lees Lo-
kaal voorgedragen. Wies be-
gon in 2013 uit verontwaardi-
ging een handtekeningenac-
tie omdat de bibliotheek zou 
sluiten. Zonder Wies was er 
nu geen vervanging geweest. 
Alie en Peter de Reus wer-
den onderscheiden vanwege 
de energie die zij in de ver-
wezenlijking van woonproject 
De Brug stopten. Hier wo-
nen negen jongeren met een 
sociale beperking die er de 
kans krijgen de regie in eigen 
hand te nemen onder profes-
sionele begeleiding. 
Tineke Liphuizen werd ge-
prezen om haar reeds 30-ja-
rige inzet op de Binnenmeer-
school. De directeur had een 
indrukwekkende lijst samen-
gesteld van haar bezigheden 
en noemde haar een echte 
regelnicht en duizendpoot. 
Ryan Buijs zet zich al 23 jaar 
vrijwillig in voor het  eetpro-
ject voor alleengaanden in 

De Klop. Er wordt door haar 
en een heel team voor 46 
personen gekookt. Haar vrij-
willigerswerk gaat nog veel 
verder en behelst een enor-
me waslijst.
Nel Groen (helaas afwezig) 
was bestuurslid van zwem-
bad De Zien, stuurde vrijwilli-
gers aan en organiseerde in-
structie-avonden. 
Yvonne Hoogland is reeds 
zes jaar actief bij het team 

van Meet & Eat en had af-
gelopen jaar als gouden idee 
om tijdens de week tegen de 
eenzaamheid met 22 mensen 
in de Zienhouse te gaan eten. 
René Vermeer zette zich met 
veel enthousiasme in voor 
het Internationaal Groenewe-
gen Toernooi en was voorzit-
ter van de commissie PR. Een 
mooie website en de gewilde 
huis-aan-huis-krant ontspro-
ten aan zijn brein. Getypeerd 

werd hij als bevlogen, en-
thousiast en geïnteresseerd. 
Alle voorgedragen vrijwilli-
gers kregen een aandenken 
en een prachtige bos bloe-
men. Wethouder Judie Kloos-
terman liet weten trots te zijn 
op Uitgeest als maatschap-
pelijk betrokken dorp en haar 
vrijwilligers die iets voor een 
ander willen doen vanuit vrij-
willige basis. (Monique Tee-
ling)
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TOMPOUCE VAN DE WEEK

HAZELNOOTSLAGROOM TOMPOUCE

IN MAAR LIEFST 8 SMAKEN

1,75
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TOMPOUCENMAAND

JANUARI
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CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

Deze week in De krant!
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Het HELE JAAR
in de aanbieding

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

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

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

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

 *  Alle combinaties mogelijk:  
• 2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten.  
• 3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten.
Geldig t/m 31 december 2016. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com 
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OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

IJsbaan open voor jeugd!
Uitgeest - De Uitgeester IJs-
baan is maandag 23 janu-
ari om 12.00 uur open ge-
gaan voor alleen de jeugd, 
de ijsdikte was 6,5 centime-
ter, maar niet overal, vandaar 
alleen de jeugd.

Als eerste betrad Ben van 3 
jaar met zijn moeder het ijs.
Of het ijs nog steeds sterk 
genoeg is op het moment dat 
u deze krant openslaat valt 
helaas te betwijfelen. (foto: 
Ger Bus)

Uitgeest - Zaterdag klon-
ken in Uitgeest de klokken 
van de oude dorpskerk. Het 
was de start van de landelij-
ke actie Kerkbalans. Net als 
in bijna 150 andere plaatsen 
in Nederland gebeurde dat 
door een toespraak van een 
bekende plaatsgenoot en het 
luiden van de klokken. In Uit-
geest hield de gedeputeer-
de van de Provinciale Staten 
van Noord Holland, Jack van 
der Hoek, een korte inleiding 
over het belang van de kerk 
in de samenleving.  Daarna 
luidde hij als eerste de klok 
. Het was een enthousiaste 
bijeenkomst en heel het dorp 
heeft de klokken horen lui-
den.

Dansen....... in de kerk
Regio - Zaterdag 4 februari 
bent u vanaf 13.15 uur wel-
kom in de Dorpskerk van Uit-
geest, Castricummerweg 6.
Op het programma staan Sa-
cred Dance en het zingen 
van meditatieve Taizé-liede-
ren.
In de vorige eeuw ontstond 
een meditatieve vorm van 
dansen, Sacred Dance, om-
dat deze dansvorm helend, 
heilzaam werkte. De grond-
legger was Bernard Wosien: 
theoloog, danser, choreo-
graaf.
In Castricum wordt al 20 jaar 
deze dansvorm beoefend on-
der de bezielende leiding 
van Jenny Appers. 4 februa-
ri zal zij een workshop Sacred 
Dance in Uitgeest verzorgen.
De dans bestaat uit voorge-
schreven, eenvoudige passen 
en patronen die vaak in een 
kring worden uitgevoerd. De 
muziek varieert van klassiek, 
religieus, folkloristisch tot he-

dendaags.
Het dansplezier en de be-
leving zijn belangrijk, werkt 
ontspannend en verbindend.

In het hedendaags klooster 
Taizé in Frankrijk worden me-
ditaties gehouden en een-
voudige liederen gezongen, 
bekend als Taizé-liederen. 
Onder leiding van Cora de 
Lange gaan de deelnemers  
na de theepauze een aantal 
liederen zingen.
Op verschillende Taizé-liede-
ren zijn dansen gemaakt, die 
ze met elkaar kunnen zingen 
en dansen.

U bent van harte welkom om 
mee te doen. Ervaring is niet 
nodig. 
Graag wel even van te voren 
opgeven en wel voor 2 febru-
ari bij Thealet Bos-Olthoff, 
0251-314661 of Corrie Lije-
sen-Terpstra, 0251-310899. 
Kosten: 4 euro.

Uitgeest - Het leek er even 
op dat Klaas de Groot-Peter 
Kossen wat minder scoorden, 
de afgelopen weken, maar 
de laatste twee sessies is 
het weer goed raak. Met ze-
venmijlslaarzen aan struinen 
zij door de ranglijst in de-
ze derde periode. En als dan 
de sterren goed staan en de 
‘mood’ is goed en de kaarten 
zitten lekker dan kan je het 
zomaar oplopen tegen die 
gasten. Mijn maat doet een 
volgbodje in harten, Noord 
doubleert, negatief is dat, 
Oost past, en Zuid wrijft zich 
eens over de bol en verzucht, 
grimlachend: ‘Ik moest ook 
maar eens passen!’, aldus een 
negatief doublet omzettend 
in een strafdoublet. Dat ein-
digde met drie onder de tram, 
kwetsbaar gedoubleerd. Nul! 
Dat zal ze leren, zullen ze ge-
dacht hebben, kwetsbaar 
volgen op H9xxx. Afijn, het 
volgende spel zit ik in 1SA, en 
als na de uitkomst de dummy 
op tafel wordt neergelegd, 
zie ik: ‘dat wordt lastig!’. En 
dat blijkt dertien slagen later: 
min 2. En: 8% (van de 100). 
Anderen scoren nog min 1, 
en twee zelfs 1SA contract, 
maar Klaas en Peter gaven 
ons daarvoor, en dat is toch 
wel hun kracht, geen enke-
le ruimte. We voelden ons 
Kleinduimpje. Gelukkig, voor 
u denkt dat ik ze een goden-
status ga toedichten, bak-
ten ze er niks van tegen een 
van de lagere koppels, en zo 
zie je maar. Met een variant 
op ‘wrong time, wrong pla-

ce’: we speelden de verkeer-
de spellen tegen ze. Hieron-
der ziet u de koppels die zelf 
sterk speelden, en daarnaast, 
op de juiste tijd en de juis-
te plaats, de kaarten kregen 
waarmee ze konden excelle-
ren. De hoogste score van de 
avond was, in de E-lijn, voor 
Jan vd Booren-Eddy Jansen, 
met ruim 62%. En in de C-lijn 
zagen wij zowaar weer eens 
een hoge score voor Jan 
Goeman-Henk Zwaan. Ga 
door zo, heren!

A-lijn: 1 Klaas de Groot-Pe-
ter Kossen 59,38%, 2 Fred 
van Andel-Ruud Berkhout 
57,99%, 3 Tineke Ligthart-Eric 
Molenaar 57,64%;

B-lijn: 1 Nellie Modder-
man-Ans Stephan 57,92%, 
2 Evelien Huising-Ria Weel 
56,67%, 3 Wim Hoogeboom-
Nico Molenaar 54,17%;

C-lijn: 1 Jan Goeman-Henk 
Zwaan 61,11%, 2 Jan Sine-
mus-Wim Weber 59,72%, 3 
Auke Hulshof-Gonny Hulshof 
56,25%;

D-lijn: 1 Tineke de Groot-
Constance Dirks 58,75%, 2 
Hans Eijking-Roland Kiès 
58,33%, 3 Jaap Molenaar-Ka-
rin Tushuizen 57,08%;

E-lijn: 1 Jan van den Boo-
ren-Eddy Jansen 62,50%, 2 
Elly Stuijt-Aad Stuijt 61,11%, 
3 Anneke Pel-Karel Romkes 
56,25.
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws
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Nieuwjaarsreceptie in Caribbean Bar

Veel activiteiten in 2017 
in watersportcentrum

Uitgeest - Zondagmid-
dag werd geklonken op het 
nieuwe jaar in de Caribbe-
an Bar op het terrein van Wa-
tersportcentrum Uitgeest. 
Het was een gezellige mid-
dag met een ongedwongen 
sfeer met een hapje en een 
drankje. Het was tevens de 
start van het jaar 2017 met 
zijn vele activiteiten. Hier-
bij denkende aan de zeil re-
gatta, een lezing over het on-
derhoud van een dieselmo-
tor, paaseieren zoeken en op 

23 april alweer voor de 33e 
keer de Open Watersportdag.
Daarbij behoort ook de in-
middels bekende Zeemans-
markt, met vorig jaar 110 
marktkramen met allerhan-
de zaken. 

Nu ook maar hopen op mooi 
weer rond die datum, want 
de vorige editie van de water-
sportdag was er een die met 
handschoenen aan en dikke 
shawls om betreden moest 
worden. (Ger Bus)

Open dag Fabo 
modelspoorclub 1313 

Uitgeest - Op zondag 29 ja-
nuari van 11.00 tot 16.00 uur 
houdt de Fabo modelspoor-
club 1313 Uitgeest een open 
dag. In het Zienhouse is die 
dag van alles te zien op het 
gebied van modelspoortrei-
nen. Een complete treinbaan 
is gebouwd met daarbij tot 
in detail uitgevoerde gebou-
wen, waaronder het oude 
raadhuis en het oude stati-
on van Uitgeest. Ervaren mo-
delbouwers doen hun best 
om alles zo realistisch moge-
lijk op schaal na te bouwen. 
Op de begane grond is een 
groep modelbouwers aan-
wezig die de bezoekers al-
les kunnen vertellen over de 
modelbouw en hen de fi jne 
kneepjes van het vak laten 
zien. Ook is daar een groep 
van Twenot aan het werk. 

Zij bouwen militaire voertui-
gen op verschillende scha-
len naar echtheid. Iedereen is 
van harte welkom om te ko-
men kijken of wat informa-
tie in te winnen voor wellicht 
een nieuwe hobby. Gratis en-
tree. Het Zienhouse is aan de  
Zienlaan 10 te Uitgeest.

Geef aan de collectant 
van de Hersenstichting

Uitgeest - Van 30 januari tot 
5 januari vraagt de Hersen-
stichting uw steun. Vele en-
thousiaste collectanten gaan 
op pad om geld in te zamelen 
voor al die mensen met een 
hersenaandoening. Vrijwel 
iedereen krijgt ooit te maken 
met een hersenaandoening. 
Hieronder vallen onder meer 
beroerte, dementie, autisme, 
hersentumor, de ziekte van 
Parkinson en ADHD. Er ko-
men per jaar 160.000 mensen 
met een hersenziekte bij. Bij-
na een half miljoen mensen 
kampen met blijvende ernsti-
ge gevolgen. 
De Hersenstichting zet alles 
op alles om hersenen gezond 

te houden en hersenaandoe-
ningen te genezen. Om dit te 
bereiken laten we onderzoek 
doen, geven we voorlich-
ting, voeren we vernieuwen-
de projecten uit en werken 
we aan goede patiëntenzorg. 
Voor dit werk is veel geld no-
dig. Geef daarom aan de col-
lectant.

Hartelijk dank voor uw steun. 
Meer informatie kunt u vin-
den op www.hersenstichting.
nl.
Hier kunt u zich ook aanmel-
den als collectant, u bent van 
harte uitgenodigd. Of bel re-
giovertegenwoordiger Annet 
van der Vaart, 06-13134409.

Uitgeest - Uit de enquête, 
gehouden tijdens de Snert-
party van de Stichting Uit-
geester Senioren, bleek dat 
er grote belangstelling was 
voor nieuwe gerechten. 
Daarom is er deze keer ge-
kozen voor bami en nasi met 
saté, een gebakken eitje en 
kroepoek op donderdag 16 
februari. Zoals gebruikelijk 
wordt er eerst met zijn allen 
een glaasje gedronken, dan 
stokbrood met kruidenboter 
en natuurlijk ook een lekker 
toetje en een kopje koffi e/
thee met bonbon na. Neem 
uw vriend(in) of partner mee!
Donderdag 16 februari van 
15.30 tot 18.30 uur.  Zaal 
open om 15.00 Kosten 8 eu-
ro. De kaartverkoop is inmid-
dels gestart.

Bami- en 
nasiparty

Uitgeest - De landelijke col-
lecteweek van Amnesty is 
van 5 tot en met 11 maart. 
Dit lijkt nog ver weg, maar de 
voorbereidingen zijn al in vol-
le gang. Voor de collecte in 
Uitgeest is men op zoek naar 
collectanten. Meer informatie 
bij Thea Kater, collectecoör-
dinator,  0251-310353.

Amnesty zoekt 
collectanten

COLLECTANTEN 
GEVRAAGD

5 t/m 11 maart 2017
www.amnesty.nl/collecte
of bel (020) 535 21 11

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

Like en volg ons op FACEBOOK

Mokka of 
Chipolata gebakstuk   € 8,95
2 Pakken Roomboterkoeken 

naar keuze   € 6,95
 Roomboter Uitgeester-

kruidcake   € 3,95
Elke dag vers brood en kadetten:
PIET’S POLDER, VIKORN, WALDKORN, GILDEKORN... enz.
Uw broodbestelling leggen wij graag voor u apart.
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De leukste babyspullen 
bij Sibble in Uitgeest

Uitgeest - Sinds 10 decem-
ber 2017 heeft Uitgeest een 
Sibble Store aan het  Gladio-
lenpad 3. Deze gezellige win-
kel en webshop wordt ge-
dreven door Floor en Anouk, 
twee ontwerpers en vriendin-
nen die van kleins af aan cre-
atief bezig zijn. Floor: ,,Tijdens  
Anouk haar zwangerschap 
ontstond het idee voor een 
Maxi Cosi kapje. Zo’n kapje 
is standaard zwart, dat kon 
best opgepimpt worden met 
een kleurrijke zonnekap. Als 
je eerste kindje een meisje 
is en je tweede een jongetje, 
of je hebt een tweedehands 
Maxi Cosi dan is een nieuwe 
bekledingset een uitkomst.”
Een universeel, los verkrijg-
baar kapje bleek nog niet te 
bestaan en Floor en Anouk 
vroegen patent aan op hun 
vinding. Ze startten een web-
shop om de zogenaamde Co-
lorCap in de markt te zetten.
Anouk lachend: ,,Dat was 
nog best lastig, want hoe zet 
je een nieuw product in de 
markt waar men het bestaan 
nog niet van weet, het werd 
immers nog niet gezocht op 
internet. We hebben inmid-
dels bekendheid gekregen 
door met onze producten al-
lerlei verkoopbeurzen in bin-
nen- en buitenland te bezoe-
ken. Op 22 februari staan we 
voor de zevende keer op de 
Negenmaandenbeurs.”
Inmiddels is hun idee door 
circa vijftien merken geko-
pieerd, ondanks het patent. 
Floor: ,,In het begin vonden 

we dat vervelend, maar we 
proberen het nu ook maar als 
compliment te zien.”
Sibble onderscheidt zich be-
slist in kwaliteit, keuze en 
service. Na de Maxi Cosi- en 
autostoelbekleding kwamen 
er al snel meer ideeën voor 
andere babyproducten van 
textiel en zo is er een mooi 
babymerk van zo’n twintig 
verschillende producten in 
allerlei kleuren en prints ont-
staan.
Anouk: ,,We blijven nieuwe 
dingen ontwikkelen die we 
via onze webshop en nu dus 
ook in onze winkel in Uitgeest 
verkopen. Men wil soms toch 
een product live zien en voe-
len, dan is een fysieke win-
kel echt een uitkomst.” Aan-
vankelijk werd er vanuit huis 
gewerkt, maar dit werd al 
snel te klein en precies op 
het juiste moment kwam het 
pand naast de IJssalon in Uit-
geest vrij. Men kan bij Sibble 
terecht voor grotere en ook 
kleinere cadeautjes, muts-
jes, bandana’s en speenkoor-
den. Maar ook voor cadeau-
bonnen en aparte kaarten 
en posters is men dankzij de 
grafi sche vormgeving achter-
grond aan het juiste adres. 
Intussen staat het creatieve 
brein van Floor en Anouk niet 
stil, want binnenkort komen 
er bijzondere voedingskus-
sens bij. Floor: ,,De uitstra-
ling mag chique zijn maar het 
moet wel betaalbaar blijven.” 
Kijk voor meer informatie op 
www.sibble.nl.

Henny Huisman kiest voor nieuwe 
Suzuki Ignis bij Klok & Thissen

Heemskerk - Henny Huis-
man is hier op de foto te zien 

met Jan Klok en Sef Thissen 
van automobielbedrijf Klok & 

Thissen, de Suzuki dealer aan 
de autoboulevard in Heems-
kerk. ,,Surprise, surprise Hen-
ny Huisman is gevallen voor 
het snuitje van de net nieuw 
geïntroduceerde Suzuki Ig-
nis en heeft hem afgelopen 
zaterdag opgehaald”, vertelt 
Jan Klok. 

Sef Thissen vervolgt: ,,Hen-
ny Huisman zag een test 
van de nieuwe Suzuki Ignis 
waarin deze auto hele ho-
ge ogen scoort. In de show-
room van Suzuki dealer Klok 
& Thissen werden de heren 
het snel eens en Henny Huis-
man is nu de nieuwe eige-
naar van een Suzuki Ignis 1.2 
Stijl Smart Hybrid Intro in het 
parelmoer wit.”

De nieuwe Suzuki is opval-
lend opgebouwd en afgelo-
pen zaterdag tot volle tevre-
denheid van Henny Huisman 
door Jan Klok en Sef Thissen 
afgeleverd.

Keez kampioenschap
Castricum - Op zondagmid-
dag 29 januari houdt mu-
ziekvereniging Emergo het 
Castricums Keez Kampioen-
schap. Het kampioenschap 
heeft tien succesvolle edi-
ties gekend onder regie van 
Stichting Sociaal Castricum. 
Door het stoppen van SSC 

zou het kampioenschap ech-
ter niet meer plaats kunnen 
vinden. Emergo heeft er, in 
overleg met SSC, voor geko-
zen om dit kampioenschap 
voort te zetten. Om 14.00 uur 
is de start. Inschrijven via in-
fo@emergo.org. Het vindt 
plaats in het Clusius College.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Demain tout Commence
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur
maandag 20.00 uur   dinsdag 14.00 uur

Lion
donderdag 20.00 uur

zaterdag 18.45 uur  zondag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur 

La La Land
vrijdag 16.00 uur

I Daniel Blake
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur
Allied

vrijdag 15.30 uur
zaterdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur

Brimstone
zondag 11.00 uur

Down to Earth
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 16.00 uur
Soof 2

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.00 uur 

Storm
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.00 uur 
Macha en de Beer

zondag 11.00 uur
Sing (NL) 2D

Programma 26 jan t/m 1 feb 2017

Demain Tout Commence
Samuel leidt een zorgeloos 
leven aan de zonnige zuid-
kust van Frankrijk met veel 
feest en weinig verantwoor-
delijkheden. Tot Kristin, een 
van zijn vroegere veroverin-
gen, langskomt en vertelt dat 
hij de vader is van haar paar 
maanden oude baby Glo-
ria. Tot Kristin, een van zijn 
vroegere veroveringen, komt 
langs en vertelt dat hij de va-
der is van haar paar maan-
den oude baby Gloria. Als 
Kristin ervandoor gaat en 

de baby bij Samuel achter-
laat vertrekt hij halsoverkop 
naar Londen om haar terug 
te brengen naar haar moe-
der, maar zonder succes. Va-
der en dochter vestigen zich 
in Londen waar Samuel als 
stuntman gaat werken en 
zich ontpopt tot een liefde-
volle, onconventionele vader. 
Acht jaar later zijn hij en Glo-
ria een onafscheidelijk duo. 
Maar dan duikt de moeder 
van Gloria opnieuw op en wil 
ze haar dochter terug.

Gebaseerd op het waarge-
beurde verhaal, vertelt Li-
on het verhaal van de India-
se jongen Saroo Brierley. Als 
5-jarig jongetje komt hij per 
ongeluk terecht op een trein 
die hem duizenden kilome-
ters door India voert; ver weg 

Lion van zijn thuis en familie. De 
kleine Saroo heeft geen idee 
waar hij is of waar hij van-
daan komt. Na wekenlang 
in zijn eentje te overleven in 
de ruige straten van Calcutta 
wordt de jongen opgenomen 
in een weeshuis en uitein-
delijk geadopteerd door een 
Australisch echtpaar. 
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Visolie in de aanbieding
Castricum - Deze week zijn 
bij ‘Reformmarkt’, de reform-
kraam op de markt, de vis-
oliecapsules in de aanbie-
ding. Maar waarom visolie? 
Eigenaar Jaco van Nieuw-
koop vertelt: ,,Nederlanders 
eten te weinig vis. Een voe-
dingssupplement met visolie 
neem je vanwege de ome-
ga-3 vetzuren die ze bevat-
ten. Omega-3 vetzuren spe-
len een unieke rol in het 
ondersteunen van hart en 
bloedvaten. De Nederlandse 
Gezondheidsraad adviseert 
450 mg visolievetzuren per 
dag. De richtlijn voor twee 
keer per week visconsumptie 
wordt door slechts veertien 
procent van de Nederlandse 
bevolking gehaald.” 

Omega-3 vetzuren EPA en 
DHA zijn gunstig voor hart 

en bloedvaten. Zo hebben 
ze beiden een gunstige wer-
king op de bloeddruk en hel-
pen bij de instandhouding 
van een normaal vetgehal-
te in het bloed. DHA is bo-
vendien van belang voor een 
goede werking van de herse-
nen. Ook helpt het voor een 
goed zichtvermogen. En DHA 
is belangrijk voor de ontwik-
keling van hersenen en net-
vlies van het ongeboren kind.

Waarom gebruikt Jacco zelf 
visolie? ,,Als ik visolie gebruik 
merk ik dat me beter kan 
concentreren en veel min-
der chaos heb in mijn hoofd.  
Vroeger geloofde ik dat alle-
maal niet zo, maar ik zou in-
middels wensen dat ik de 
werking van visolie eerder 
had ontdekt. Dat had me op 
school zeker geholpen.”  

PCC Oosterhout wint Noord-
Hollandse Onderwijsprijs

Regio - Het pomphuisjespro-
ject van Vakcollege Techniek 
op PCC Oosterhout heeft een 
aansprekende Noord-Hol-
landse onderwijsprijs gewon-
nen. Op 29 maart wordt be-
kendgemaakt of het project 
van de Alkmaarse school ook 
de Landelijke Onderwijsprijs 
krijgt toegekend.
Leerlingen uit de derde klas 
Bouw, Wonen en Interieur 
van Vakcollege Techniek op 
PCC Oosterhout in Alkmaar 
sluiten hun derde praktijkjaar 
af met een eindopdracht. Na 
een heel jaar aanleren van 
basiskennis en vaardigheden
over metselen, schilderen, 
fi jnhout, bouwstellen, tim-
meren en tekeningen lezen, 
moeten leerlingen in duo’s 
aan de slag. Ze krijgen de 
opdracht om zelf een pomp-
huisje te ontwerpen volgens 
vaste buitenmaten, maar de 
leerlingen mogen de vorm-
geving zelf bepalen.

Het pomphuisjesproject 
kreeg op woensdag 18 janu-
ari de Noord-Hollandse On-
derwijsprijs toegekend. Uit 
het juryrapport: ‘Het PCC 

heeft een techniekproject op-
gezet dat alles in zich heeft. 
Het is een meesterproef, zo-
als die in de tijd van de gil-
den werd toegepast. De leer-
lingen BWI en PIE tonen hun 
vakvaardigheden en die zijn 
niet gering. De opdracht die 
de deelnemers moeten uit-
voeren, is uitgebreid en met 
grote zorg samengesteld.
Er worden hoge eisen ge-
steld aan de bouwers. Twee 
leerlingen van elke afdeling 
werken samen bij het opbou-
wen van het huisje, vanaf de 
fundering tot de installatie 
van elektriciteit. En natuur-
lijk moet er een werkende 
pomp zijn die zorgt voor de 
afvoer van overtollig water, 
op landbouwgrond bijvoor-
beeld. Naast directe vakvaar-
digheden van BWI komt ook 
het goed communiceren, sa-
menwerken, probleem oplos-
sen, calculeren, plannen, be-
groten aan bod. Waarlijk een 
‘totaalproject’ waar alle fa-
cetten uit de latere beroeps-
praktijk aan de orde komen.’ 
Op de website van de school 
zijn foto’s van de pomphuis-
jes te vinden en een fi lmpje 

Koffi eochtend voor 
borstkankerpatiënten

Castricum - Op donder-
dag 2 februari van 10.00 tot 
12.00 uur is er een koffi eoch-
tend voor en met borstkan-
kerpatiënten in Frank’s Huis-
kamertheater, Dorpsstraat 23 
in Castricum. De bijeenkomst 
is bedoeld voor iedereen die 
borstkanker heeft (gehad) 
en er over wil napraten. Het 
is mogelijk in een laagdrem-
pelige omgeving te vertellen 
over ervaringen en tips de-
len. Omdat kanker behoorlijk 
confronterend is en de we-
reld op zijn kop kan zetten, 
kan het volgens de ornaisa-
tie van ‘t Praethuys goed zijn 
om met een neutraal persoon 
te praten. Deze koffi eoch-
tend is bedoeld voor lotge-
noten en daarnaast zijn ge-
trainde gastvrouwen aanwe-
zig. Informatie, aandacht en 
ervaringen delen staan de-
ze ochtend centraal. Er zijn 
geen kosten aan verbon-
den. Daarnaast kan men in ‘t 
Praethuys Castricum ook in-

formatie krijgen over de ac-
tiviteiten die plaatsvinden bij 
‘t Praethuys in Alkmaar zoals 
lotgenotengroepen, kinder-, 
tiener-, en jongvolwassenen-
groepen, massage en Reiki.
‘t Praethuys zet zich in voor 
het welzijn van iedereen die 
met kanker te maken heeft. 
Het biedt mensen aandacht, 
steun en informatie. Ook 
partners, kinderen, jongeren, 
nabestaanden en andere be-
trokkenen zijn welkom voor 
een gesprek, voorlichting, 
een activiteit, contact met 
lotgenoten of een moment 
van rust en bezinning. In ‘t 
Praethuys kunnen patiën-
ten en hun naasten inspiratie 
opdoen, zodat ze na verloop 
van tijd de draad van hun le-
ven weer op kunnen pakken.
Belangstellenden zijn el-
ke eerste donderdag van de 
maand welkom. Kijk voor 
meer informatie op www.
praethuys.nl of bel tel.: 072 
5113644.

dat een goed beeld geeft van 
het bouwproces. De landelij-
ke fi nale vindt plaats in Rot-
terdam op 29 maart.
Sfeerproeven op PCC Oos-
terhout is mogelijk, tijdens 
de Ouderinformatieavond 
van donderdag 26 januari 
om 19.30 uur. Leerlingen van 
groep 8 zijn samen met hun 
ouders welkom tijdens het 
open huis op donderdag 2 
februari van 19.00-21.00 uur.

Bakkum - Zondag 29 janu-
ari opent Fase Fier de deu-
ren rond de klok van 15.00 
uur  voor een optreden van-
af 16.00 uur van de Jan Mo-
lenaar Big Band. 
Jan Molenaar is inmiddels 
een begrip en een graag ge-
ziene gast bij Jazz in Bakkum. 
Organisator en pianist Jos 
van Beest is zelf later bij Jazz 
in Bakkum aanwezig omdat 

hij elders in Castricum mu-
zikale verplichtingen heeft te 
vervullen. 
Jan Molenaar is al 45 jaar 
muzikaal leider van zijn ge-
lijknamige bigband. Hij 
speelde onder andere met 
zeer veel succes op het North 
Sea Jazz Festival, maar ook in 
de Nederlandse theaters tij-
dens tournees met het be-
faamde Rosenberg Trio.

Castricum - Door de inzet 
van vrijwilligers tijdens de 
Creamarkt in De Boogaert, 
is er veel geld ingezameld; 
715,52 euro. 

Dit bedrag wordt ook nog 
eens verdubbeld door het 
Premieplan van het Nationaal 
Ouderenfonds. In totaal is het 
bedrag van 1.431,04 euro be-
schikbaar voor optredens en 
uitstapjes. 

De bewoners van woonzorg-
centrum De Boogaert van Vi-
Va! Zorggroep kunnen straks 
genieten van een muzikant of 
koor, of er aankomende zo-
mer gezellig op uitgaan naar 
het strand. Lekker uitwaaien, 
even een andere omgeving. 

Ouderen De 
Boogaert blij

Akersloot - Op vrijdag 20 
januari tussen 19.30 uur en 
21.30 uur is er in een voer-
tuig ingebroken bij motel 
Akersloot. De rechter voor-
ruit is ingeslagen en vervol-
gens werd het navigatiesy-
steem weggenomen.

Inbraak auto
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Starting2Home; nu al 
weten wie de buren zijn 
Akersloot - De Akerslo-
ter starters op de woning-
markt wijken steeds va-
ker uit naar andere plaat-
sen en steden. Er zijn sim-
pelweg al een tiental jaren 
nauwelijks nieuwbouw-
woningen gerealiseerd.
Maar nu is er het nieuw-
ste bouwproject Starting@
Home. 

Het afgelopen jaar is er wel 
een woningbouwtraject van 
Woningbouwvereniging Ken-
nemer Wonen gerealiseerd, 
maar deze voornamelijk soci-
ale huurwoningen zijn vooral 
toegewezen aan woningzoe-
kenden van elders. Momen-
teel worden er aan de Mo-
zartlaan gezinswoningen ge-
bouwd die ook al voor een 
groot deel aan anderen ver-
kocht zijn. 

Mede daardoor is de Ge-
meente Castricum blij met 
de realisatie van 23 wonin-
gen aan de Startingerweg. 
Blij ook omdat hier het eerder 
in Akersloot succesvol ge-
bleken Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) 
principe wordt toegepast. 
Dit betekent dat de woningen 
bewonersgericht worden uit-
gewerkt. Het door Maarten 
en Jetty Min gecreëerde  ba-

sisontwerp ligt vast waarbin-
nen de toekomstige bewo-
ners binnen de kaders van 
het geldende bestemmings-
plan en vergunningverlening 
keuzevrijheid hebben ten 
aanzien van de indeling van 
hun woning én de inrichting 
van de gezamenlijke woon-
omgeving. 
Daarnaast gaan deze samen-
werkende partijen de wonin-
gen niet ‘verkopen’ maar zoe-
ken zij, soms zelfs op indi-
vidueel niveau contact met 
mogelijke geïnteresseerden, 
om de eigen toekomstige wo-
ning en woonomgeving sa-
men te stellen. Een voor zo-
ver bekend nog niet eerder in 
Nederland toegepaste mar-
keting aanpak, waarbij toe-
komstige bewoners elkaar al 
ruim voor de eerste paal ont-
moeten, leren kennen, samen 
kiezen en zelfs samen inkoop 
voordeel kunnen realiseren.
Starting@Home is met haar 
relatief lage instapprijzen 
vanaf 225.000 euro v.o.n. be-
reikbaar voor de jeugd maar 
ook voor ouderen, die toe zijn 
aan een herstart.

Op zaterdag 28 januari staat 
tussen 11.00 en 14.00 uur de 
eerste ontmoeting@Starting 
gepland. Aanmelden kan via 
www.Starting-at-Home.nl. 

Akersloot - De handbalda-
mes van Meervogels heb-
ben afgelopen zondag een 
fantastische wedstrijd ge-
speeld tegen Hollandia T te 
Tuitjenhorn. Daarnaast liet 
de gedeelde koploper VVW 
diezelfde dag een punt lig-
gen, waardoor Meervogels 
de koppositie heeft kunnen 
bemachtigen. Het blijft weer 
spannend in de Eerste Klas-
se. 
De dames van Hollandia T 
leken overrompeld door de 
snelheid in het spel en keken 
dan ook meteen tegen een 
achterstand aan. De afstand 
tussen de twee ploegen werd 
steeds groter. Ruststand 
7-16. De wedstrijd werd af-
gesloten met een ruime over-
winning voor Meervogels. 
Eindstand 13-30. 

Volgende week zaterdag 28 
januari om 20.15 uur speelt 
Meervogels thuis in de Le-
lie tegen DSS, op dit moment 
de nummer drie in de com-
petitie.  

Fantastische 
wedstrijd

Veiligheid in en om school
Castricum - De scholen 
voor voortgezet onderwijs, 
waaronder het Clusius Colle-
ge Castricum, de gemeenten 
Beverwijk, Uitgeest, Heems-
kerk en Castricum en de po-
litie bevestigen hun samen-
werking met een nieuwe sa-
menwerkingsovereenkomst 
‘Vios’, Veiligheid in en om 
school. Een veilige school is 

een school waar men elkaar 
respecteert en waar leerlin-
gen zich optimaal kunnen 
ontplooien. Er zijn verschil-
lende speerpunten voor de 
komende tijd gekozen. Voor 
het Clusius College Castri-
cum zijn veilig gebruik van 
sociale media en aandacht 
voor de omgeving van school 
belangrijke punten. VIOS 

is opgericht in 2003. Het is 
een samenwerkingsverband 
tussen gemeentes (Castri-
cum, Beverwijk, Heemskerk 
en Uitgeest), scholen (Clusi-
us College Castricum, Bon-
hoeffercollege, Jac. P. Thijs-
se college, Kennemer col-
lege, en ROC NOVA college 
Beverwijk) en politie Noord-
Holland. 

Ruige rock in Bakkerij
Castricum - Vrijdagavond 
Dandy Devils Inc. en Breach 
in De Bakkerij. De eerste 
band met ruige rock-’n-roll. 
Breach is een nieuwe rock-
band bestaande uit Jelle Vel-
seboer, Pieter Schmidt en 
Kjeld Melchers en geïnspi-
reerd door bands als Interpol, 
Nirvana en Nothing But Thie-
ves. Zaal open 21.00 uur. En-
tree vier euro. 

Liefhebbers van scheuren-
de gitaarsolo’s, lekker riffs en 
goede meezingrefreinen zit-
ten zaterdag 28 januari goed 
in De Bakkerij. 
Scare The Bear, Thoughtless 
en Room For Elephants zullen 
de bezoekers trakteren op 
een ongecompliceerd avond-
je rocken.
Aanvang: 21.30 uur. Entree 
gratis.

Castricum - Dinsdagmid-
dag moest er een meting ver-
richt worden door de brand-
weer bij zwembad De Witte 
Brug omdat er een vreemde 
lucht hing. Maar de geur was 
afkomstig van een bedrijf uit 
het westelijk havengebied 
bij Amsterdam, veroorzaakt 
door stroomuitval die och-
tend in regio Amsterdam. 
Donderdag en vrijdag is de 
brandweer Limmen twee 
keer uitgerukt naar de Bur-
gemeester Nieuwenhuijsen-
straat vanwege een gaslucht. 
Het gasbedrijf is ingescha-

keld. Zondag is de brand-
weer uitgerukt voor een gas-
lucht in een woning aan de 
Dorpsstraat. De brandweer 
heeft geen gas kunnen me-
ten.

Maandag om 5.20 uur zijn de 
brandweerlieden uitgerukt 
voor een brandalarm bij de 
vervolgkliniek aan de Oude 
Parklaan. Er was een brand-
je geweest op de afdeling. De 
brandweer heeft de afdeling 
geventileerd omdat er sprake 
was van fl inke rookontwikke-
ling. 

Bijeenkomst Vrijeschool
Castricum - In augustus 
2017 gaat in Castricum een 
Vrijeschool van start. De 
school is in 2015 ontstaan 
vanuit een ouderinitiatief en 
heeft inmiddels bijna drie-
honderd potentiele leerlin-
gen in haar bestand staan in 
de leeftijd van nul tot en met 
twaalf jaar. 
Op maandag 6 februari orga-
niseert het ouderinitiatief een 
startbijeenkomst voor geïn-

teresseerden. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt informa-
tie verstrekt over het vrije-
schoolonderwijs en de speer-
punten. Het is ondertussen 
al bekend geworden dat de 
school zich voorlopig vestigt 
in de Augustinusschool in 
Castricum. 

De bijeenkomst is van 20.00 
tot 22.00 uur inj De Oude 
Keuken, gratis entree.

Akersloot - Zaterdag 28 janu-
ari wordt in café de Vriend-
schap een keezdrive gehou-
den. De inschrijving gaat via 
keezenakersloot@outlook.
com of tel.: 0251-312866. 
Aanvang 19.30 uur.

Keezdrive
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De eerste lammetjes zijn alweer geboren, nog niet in Uitgeest, maar komt tijd, 
komt raad. Deze foto is genomen op het wandeldijkje in de Dielofsmeer polder (Groot Dorre-
geest) in april afgelopen jaar. Foto en tekst: Ger Bus

Bruidsfoto & Film Award 2017
Kim de Vries Fotografi e genomineerd 
Uitgeest - Op 16 januari zijn 
de nominaties bekendge-
maakt van de prestigieuze 
verkiezing Bruidsfoto & Film 
Award 2017. Kim de Vries Fo-
tografi e uit Uitgeest is ge-
nomineerd in de categorie 
Bruidskinderen. Uit een aan-
tal van bijna 2.000 inzendin-
gen koos de internationa-
le jury 80 foto’s en 5 fi lms 
die meedingen naar een fel-
begeerde Bruidsfoto & Film 
Award 2017. De BFFA wordt 

dit jaar voor de 13e keer op 
rij georganiseerd. In de 8 fo-
tocategorieën zijn telkens 10 
foto’s genomineerd. In de 
fi lmcategorie zijn 5 fi lms ge-
nomineerd. Alle genomineer-
de bruidsfoto’s en -fi lms zijn 
te vinden op www.bffa.nl.

Met het bepalen van de ge-
nomineerden van de Bruids-
foto & Film Award 2017 is de 
race nu echt van start ge-
gaan. Tot 13 mei kunnen aan-

staande bruidsparen en col-
lega-beeldmakers hun stem 
uitbrengen op hun favorie-
te bruidsfoto’s en -fi lms via 
www.bffa.nl.

Op maandag 22 mei worden 
de winnaars van de publieks-
prijs en vakprijs bekendge-
maakt tijdens een feeste-
lijke uitreiking. De foto met 
de meeste publieksstemmen 
wint ook nog eens de titel 
Overall Winnaar 2017.

Bruidsfoto & Film Award 2017

Diaken Ton Hekkenberg 
bij Kerk in Beweging
Uitgeest - Zaterdag 28 ja-
nuari is Ton Hekkenberg te 
gast in Uitgeest. Hij gaat voor 
in een woord- en gebedvie-
ring met het thema ‘sporen 
van licht’. Hekkenberg ver-
telt de toehoorders over het 
wonderbaarlijke moment 
wanneer het licht dat in een 
prisma schijnt, uiteen valt in 
verschillende kleuren. Al die 
kleuren samen zijn het hel-
derwitte licht. Zo werkt het 

ook in het dagelijks leven. 
Ieder heeft z’n eigen kwali-
teit, geeft op een eigen ma-
nier kleur aan de wereld. In 
de viering van een uur is er 
ruimte voor lezingen, muziek, 
stilte en gebed. 

Het koor Sound of Life ver-
leent muzikale medewerking. 
De viering is in de RK-kerk 
aan de Langebuurt en begint 
om 19.00 uur.

Nog plaatsen vrij 
bij cursussen S.U.S.

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren heeft nog 
plaatsen vrij bij de volgende 
cursussen en activiteiten:

• Fotocursus ‘Met ande-
re ogen kijken’, eenmaal per 
maand op dinsdag van 09.30 
tot 12.00 uur, Kosten 12 euro 
voor 8 bijeenkomsten.
• Koersbal, wekelijks op 
woensdag van 10.00 tot 12.00 
uur, Kosten 10 euro per sei-
zoen.
• Tekenen en schilderen, eens 
per 2 weken op woensdag 
van 14.00 tot 16.30 uur. Kos-
ten 16 euro voor 16 lessen.
• Theezakjes vouwen, elke 
tweede donderdag van de 
maand van 09.30 tot 11.30 
uur, kosten 8 euro voor 8 les-
sen.
• Beeldhouwen en boetseren, 

wekelijks op donderdag van 
09.30 tot 11.30 uur, kosten 16 
euro voor 16 lessen. U heeft 
een keuze uit eenmaal per 2 
weken of wekelijkse lessen.
• Scrabble, wekelijks op don-
derdag van 14.00 tot 16.00 
uur, kosten 10 euro per sei-
zoen.
• Koor ‘de Zingende Zwa-
nen’, wekelijks op vrijdag van 
13.30 tot 15.30 uur, kosten 90 
euro  voor 41 bijeenkomsten.

Informatie en opgeven: op 
het kantoor van de Stichting 
Uitgeester Senioren, op de 
eerste etage van Dorpshuis 
de Zwaan, Middelweg 5, te-
lefonisch: 0251-319020 of via 
e-mail: s.u.s@inter.nl.net. 

Zie ook de website: www.uit-
geestersenioren.nl.

Lezing gezonde en 
verantwoorde voeding
Uitgeest - Gewichtsconsu-
lente Inge Verbaan uit Uit-
geest komt donderdag 2 fe-
bruari bij de Stichting Uit-
geester Senioren een inte-
ressante lezing geven over 
gezonde en verantwoor-
de voeding. Zij besteedt on-
der andere aandacht aan 
wat voedingsmiddelen kun-
nen doen bij klachten zoals 
moeizame stoelgang, hoge 
bloeddruk, gewrichtsproble-
matiek, hart- en vaatziekten, 
slapeloosheid, het verkrijgen 
of behouden van een gezond 
cholesterolgehalte en uiter-
aard overgewicht. Door in-
zicht te krijgen in wat juiste 
voeding kan doen, is het af-
vallen een logisch gevolg van 
het aanleren van een verant-
woord voedingspatroon. De 

juiste voedingsmiddelen zor-
gen voor behoud en verster-
king van gezondheid. Maar 
bovenal wordt daardoor meer 
energie, vitaliteit, behoud van 
soepele spieren en gewrich-
ten en een versterkt immuun-
systeem verkregen. Er is vol-
doende gelegenheid tot vra-
gen stellen. Ook is er fol-
dermateriaal aanwezig. In-
dien wenselijk kan er een af-
spraak gemaakt worden voor 
een persoonlijk advies.

Donderdag 2 februari van 
09.30 tot 11.00 uur in de 
Zwaan. Kosten 2 euro  inclu-
sief koffi e/thee in de pauze. 
U kunt vooraf of aan de zaal 
een kaartje kopen. 

Meer informatie: 0251-31900.
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Uitgeest - Onder koning Wil-
lem III werd middels de wet 
van 18 augustus 1860 beslo-
ten de Staatsspoorlijnen aan 
te leggen, waaronder Staats-
lijn K.  Deze moest de spoor-
wegverbinding worden tus-
sen het Nieuwe Diep (Den 
Helder) – Alkmaar - Uitgeest 
– Zaandam - Amsterdam.
Er werd vanaf Den Helder 
gebouwd. Op 20 december 
1865 werd het traject Den 
Helder – Alkmaar in gebruik 
genomen. Bijna 150 jaar ge-
leden kon op 1 mei 1867 de 
eerste trein offi cieel gaan rij-

den op de spoorlijnverbin-
ding Uitgeest – Haarlem 
(18.0 km). Uitgeest had  een 
verlaagd perron gekregen 
met daar achter een groot 
stationsgebouw op de loca-
tie waar nu het fi etspad ligt.
Det project werd niet aange-
legd en geëxploiteerd door 
de Staatsspoorwegen, maar 
het werd uitbesteed aan de  
Hollandsche IJzeren Spoor-
weg Maatschappij. Twee 
jaar later, in 1869  werd de 
lijn Uitgeest – Zaandam een 
feit, maar het duurde nog tot 
1878 voordat een ononder-

Vroeger.....
Maandelijks haaltt de vereniging Oud Uitgeest 

herinneringen op in deze rubriek

De voetgangersbrug werd in 1914 gebouwd.

Uitgeest had een verlaagd perron gekregen

broken lijn  Uitgeest – Am-
sterdam in gebruik kon wor-
den genomen. De voetgan-
gersluchtbrug werd in 1914 
gebouwd om het nieuw aan-
gelegde eilandperron te kun-
nen bereiken.

Tot 1927 reden op de lijn 
Haarlem – Velsen nog stoom-
treinen. Daarna werd het 
geëlektrifi ceerd en in 1931 
volgde  het traject Velsen – 
Uitgeest. 

Om dit te kunnen verwezen-
lijken werd in 1930 de lucht-
brug verhoogd voor de elek-
trische bovenleidingen. De-
ze brug werd later het ‘mon-
ster van Uitgeest’ genoemd 
en is in 1979 door burge-
meester De Nijs gesloten. Via 
een ABOP kon men het ei-
landperron bereiken. In 1990 
werden er nieuwe overkap-
pingen op de perrons ge-
plaatst en kwam er een voet-
gangerstunnel. De plannen 
voor een ondertunneling 
naar de nieuwe woonwijk de 
Kleis werden in 2005 gere-
aliseerd. En op 13 mei 2006 
werd het geheel vernieuwde 
station feestelijk geopend.
Het station is in de loop van 
de tijd veelal als onaange-
naam ervaren, maar de Uit-
geester bevolking  heeft toch 
al anderhalve eeuw gebruik 
kunnen maken van deze 
vorm van openbaar vervoer.  

Foto’s en advertenties uit de 
fotobeeldbank en adverten-

tiebank van Vereniging Oud 
Uitgeest. www.ouduitgeest.nl

Uitgeest - Zondag was al-
weer de vierde editie van Dis-
co Tennis in de A9 studio’s. In 
totaal 90 kinderen van de drie 
organiserende verenigingen 
(TC Uitgeest, de Dog en TV 
Akersloot) hadden weer de 
middag van hun leven. Onder 
heerlijke discomuziek van 
trainer David, namen ze al-

le tennisslagen door en gin-
gen de voetjes van de vloer! 
Ook de ouders genoten vol-
op, al moesten ze wel oppas-
sen dat er geen tennisbal in 
hun drinken vloog. Na afl oop 
kregen de kinderen nog een 
attentie mee, en ging ieder-
een met een lach op hun ge-
zicht naar huis.

Film ‘Eye in the sky’ in 
Filmhuis de Zwaan
Uitgeest - Vrijdag 3 februa-
ri is de fi lm ‘Eye in the sky’ te 
zien in Filmhuis de Zwaan. 
Zou je één onschuldig per-
soon vermoorden als je daar-
mee de waarschijnlijke dood 
van meerdere mensen zou 
kunnen voorkomen? Dit  di-
lemma staat centraal in Eye 
in the Sky. Kolonel Katheri-
ne Powell heeft vanuit Groot-
Brittannië de leiding over een 
zeer geheime drone-operatie 
waarmee terroristen in Ke-
nia worden opgespoord. Via 
informatie op afstand en ter 
plaatse, ontdekt Powell dat 
er een zelfmoordaanslag in 
voorbereiding is. Dit veran-
dert de missie van ‘opsporen’ 
in ‘uitschakelen’. De Ame-
rikaanse piloot Steve Watts 
staat op het punt in te grij-
pen, wanneer een onschul-
dig meisje zich bevindt op de 
plaats van de aanval. Dit leidt 
tot een internationale discus-
sie binnen de hoogste gele-
deren van de Britse en Ame-
rikaanse regering over de 
morele, politieke en persoon-
lijke consequenties van de 
moderne oorlogsvoering.

Deze oorlogsthriller met He-
len Mirren (bekend van The 
Queen) werd geregisseerd 
door Gavin Hood, die in 2005 
de Zuid-Afrikaanse Oscar-
winnaar Tsotsi maakte. Hij is 
ook bekend van X-Men-Ori-
gens en Wolverine. 
Kaarten zijn vooraf verkrijg-
baar bij boekhandel Schuyt. 
Middelweg 139. De zaal is 
open vanaf 19:45 en de fi lm 
begint om 20:15. Toegang 6 
euro (‘vrienden’ 5 euro).in-
clusiefeen kopje koffi e/thee 
voorafgaand aan de fi lm. 

Uitgeest - Afgelopen week 
werd aangifte gedaan van de 
diefstal van een tweetal fi et-
sen in de omgeving van het 
station. Een opoefi ets, merk 
Pointer, kleur zwart en een 
dames(sport)fi ets, merk Trek 
Allant, kleur wit.

Fietsendiefstal

Uitgeest - Vorige week dins-
dag werd bij de politie aan-
gifte gedaan van de diefstal 
van twee elektriciteitskabels, 
elk met een lengte van cir-
ca 50 meter, vanaf het terrein 
van de jachthaven Zwaan-
smeerpolder.

Diefstal kabels

Uitgeest - Op de bingomid-
dag van de S.U.S. op woens-
dag 8 februari in De Zwaan 
kunt u prachtige prijzen win-
nen.
Woensdag 8 februari. Zaal 
open om 13.30 uur, aanvang 
14.00 uur. Kosten 4,50 voor 
een bingokaart. Er worden 3 
ronden gespeeld. Vooraf op-
geven is niet nodig.

Bingo
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Tom van den Berg erelid 
golfclub De Bakker

Uitgeest - Vrijdag vond de 
nieuwjaarsbijeenkomst van 
de Uitgeester golfclub De 
Bakker plaats. Tijdens de bij-
eenkomst werd Tom van den 
Berg benoemd tot erelid van 
De Bakker. Voor Tom een ver-
rassing, maar hij heeft het 
verdiend.  
Tom was in 2003 één van de 
oprichters van De Bakker en 
heeft sindsdien 13 jaar in het 
bestuur gezeten waarvan 
de laatste drie als voorzit-
ter. Daarnaast houdt Tom de 
handicapregistratie van de 
leden bij. Kortom, iemand die 
zijn sporen ruimschoots heeft 

verdiend met het erelidmaat-
schap als blijk van waarde-
ring.
Tevens werden vrijdagavond 
nog twee leden in het zon-
netje gezet: Ellen Wansink 
bleek Golfster van het jaar te 
zijn geworden bij de dames. 
Dezelfde eer was weggelegd 
voor Martin van Velzen bij de 
heren, die ook de meeste bir-
dies van alle leden gemaakt 
bleek te hebben. 

Op de foto krijgt Tom (links) 
de speld behorend bij het 
erelidmaatschap uitgereikt 
van voorzitter Peter van Driel. 

Zaterdag 28 januari
Jongens:
FC Uitgeest JO17:1- Meervogels ‘31 JO17-1  11:00
Castricum JO17-2 -FC Uitgeest JO17:2  14:30
Koedijk JO17-3 -FC Uitgeest JO17:3  16:30
FC Uitgeest JO17:4 -SVW 27 JO17-4  12:45
WSV 30 JO16-2 -FC Uitgeest JO16:1  14:20
Blokkers De JO16-2 -FC Uitgeest JO16:2  15:00
FC Uitgeest JO15:1 -DEM JO15-1  11:00
Kolping Boys JO15-2 -FC Uitgeest JO15:2  11:30
LSVV JO15-2 FC -Uitgeest JO15:3  14:30
FC Uitgeest JO15:4 -Koedijk JO15-3  12:45
Blokkers De JO14-3 -FC Uitgeest JO14:1  11:30
FC Uitgeest JO14:2 -AFC 34 JO14-2  11:30
FC Uitgeest JO13:3 -SVW 27 JO13-2  09:00
Alcmaria Victrix JO13-4 -FC Uitgeest JO13:5  10:30
FC Uitgeest JO11:1 -Hillegom sv JO11-1  11:30
FC Uitgeest JO11:3 -Kolping Boys JO11-2  11:30
FC Uitgeest JO11:4 -Foresters de JO11-3  10:15
FC Uitgeest JO11:5 -Koedijk JO11-5  10:15
GSV JO11-1 -FC Uitgeest JO11:6  09:15
FC Uitgeest JO10:1 -Volendam (rkav) JO10-2  10:15
Duinrand S JO10-1 -FC Uitgeest JO10:2  09:00
Zaanlandia JO10-2 -FC Uitgeest JO10:3  08:45
SVW 27 JO10-3 -FC Uitgeest JO10:4  09:00
FC Uitgeest JO9:2 -Meervogels 31 JO9-1  09:00
Foresters de JO9-3 -FC Uitgeest JO9:3  08:45
Meervogels 31 JO9-2 -FC Uitgeest JO9:4  09:00
FC Uitgeest JO9:5 -Vitesse 22 JO9-4  09:00
V.V. Bergen JO9-5 -FC Uitgeest JO9:6  10:00
DIOS JO8-1 -FC Uitgeest JO8:1  09:30
IVV JO8-1 -FC Uitgeest JO8:2  09:00
Purmerland JO8-1 -FC Uitgeest JO8:3  09:00
FC Uitgeest JO8:4 -KSV JO8-3  09:00
FC Uitgeest JO8:5 -Dynamo JO8-1  09:00
FC Uitgeest JO7:1 08:45
FC Uitgeest KB1 09:00

Meisjes:
FC Uitgeest MO19:1 -Egmondia MO19-1  14:30
FC Uitgeest MO17:1 -Zeevogels MO17-1  14:30
Foresters de MO17-1 -FC Uitgeest MO17:2  13:15
FC Uitgeest MO15:1 -Medemblik MO15-1  11:30
Meervogels 31 MO15-1 -FC Uitgeest MO15:2  12:15
FC Uitgeest MO13:1 -HSV MO13-2  14:30
Egmondia MO13-1 -FC Uitgeest MO13:2  11:00
FC Uitgeest MO11:1 -Kolping Boys MO11-1  10:15
HSV MO11-1- FC Uitgeest MO11:2  09:00
G-team:
WSV 30 G1 -FC Uitgeest G1  12:45

Zondag 29 januari
Senioren:
AFC Uitgeest 1 -Kolping Boys 1  14:00
FC Uitgeest 2 -ADO ‘20 2  11:00
Adelbert St 3 -FC Uitgeest 5  11:30
FC Uitgeest 6 -Flamingo s 64 (de) 2  10:30
FC Uitgeest 8 -Wijk aan Zee 4  10:30
Koedijk 11 -FC Uitgeest 9  14:00
FC Uitgeest 10 -Koedijk 9  13:00
FC Uitgeest 11 -Zeevogels 3  10:30
Alkmaarsche Boys 5 -FC Uitgeest 12  12:00
Sporting Krommenie 3 -FC Uitgeest 13  12:00

Dames:
Saenden VR1 FC -Uitgeest VR1  12:00

Junioren:
FC Uitgeest JO19:2 -KSV JO19-2  13:00
FC Uitgeest JO19:3 -KSV JO19-1  13:00
FC Uitgeest JO19:4 -Vitesse 22 JO19-3  13:00
VV Zwanenburg JO19-1 -FC Uitgeest JO19:1  11:00

Uitgeest - In de ongekend 
spannende poule waarin 
Stormvogels uitkomt in de 
zaalcompetitie, liepen de Uit-
geesters afgelopen zondag 
onnodig tegen een neder-
laag aan. Duur puntenver-
lies, aangezien daarmee de 
koppositie op de ranglijst uit 
handen werd gegeven en de 
formatie van Ton van Duijn de 
titelrace nu niet meer in ei-
gen hand heeft.

Stormvogels trad aan tegen 
Vogel. De nummers een en 
twee van de ranglijst zouden 
er op papier een boeiend du-
el van moeten maken waar-
bij het collectief van de Uit-
geesters wel eens de door-
slag zou kunnen geven. Maar 
juist daar schortte het aan 
in deze wedstrijd. De ploeg 
van Van Duijn startte slap 
en keek gedurende de eer-
ste helft voortdurend tegen 
een achterstand aan. Vogel 

nam van begin af aan initi-
atief, waardoor de Uitgees-
ters zich al snel realizeerden 
dat dit wel eens een moei-
lijke pot zou kunnen wor-
den. De opponent wist ech-
ter geen grote afstand te ne-
men, waardoor Stormvogels 
nog enigszins kon aanklam-
pen.  Bij een stand van 6-9 in 
de 20e minuut herpakten on-
ze Vogels zich en door sco-
res van Jord Betjes, Danny 
Haije en Maartje Vermij was 
de stand op slag van rust in 
evenwicht. Vogel deelde ech-
ter een moreel tikje uit door 
kort voor het fluitsignaal nog 
een treffer te noteren.  

Van Duijn benadrukte tijdens 
de rust dat niet het indivi-
du maar het team van door-
slaggevend belang was. Toe-
gegeven, de ploeg wordt ge-
teisterd door een blessure-
golf en niet volledig fitte spe-
lers, maar er is voldoende 

     Korfbalflits
       Stormvogels

kwaliteit in de ploeg om dat 
te kunnen ondervangen. Het 
kwam er alleen  niet uit. Na 
rust verging het de Uitgees-
ters niet veel beter. Binnen 10 
minuten was de tegenstan-
der uitgelopen naar een com-
fortabele 10-15 voorsprong 
. Het lijkt wel alsof Stormvo-
gels een achterstand nodig 
heeft om te kunnen preste-
ren, want plotseling herleefde 
de ploeg en werd de inhaal-
race ingezet. Onze dorpsge-
noten domineerden, zoals zij 
dat kunnen,  maar faalden 
te vaak in de afronding. Ge-
forceerd werd gezocht naar 
een gelijkspel, maar de tijd 
verstreek te snel. Een teleur-
gestelde Van Duijn droop af 
met een 14-16 nederlaag en 
becommentarieerde dat hij 
geen kampioenswaardig op-
treden had gezien. Volgende 
week zondag de derby tegen 
HBC, aanvang 15.20 in sport-
hal de Zien.

Doelpunten:
Jord Betjes (3), Danny Ha-
ije (3), Sebastiaan van den 
Bosch (2), Lisa Haije (2), Je-
roen Kuijk (2) en Maartje 
Vermij (2)

Grenzenloze stad en 
metrodictatuur: een zegen?
Uitgeest - In de gemeenteraad van Uitgeest lijkt een kleine 
meerderheid  de oprukkende “grenzenloze stad” en de metro-
dictatuur die daarbij een rol speelt te omarmen. Grootschali-
ge projecten verdringen helaas de afspraken en besluiten om, 
in samenspraak met de burger, een bij ons dorp en BUCH re-
gio passende “Omgevingsvisie 2030” te realiseren. Van de in de 
fase 1 vastgelegde noodzaak voor een gezonde balans tussen 
infrastructuur, bebouwd gebied, groen en water komt zo wei-
nig terecht. Dat is jammer, want juist op deze manier valt een 
gezonde woon- en leefomgeving in de toekomst voldoende te 
garanderen.
Naast de te grootschalige projecten probeert het College van 
B&W deze maand ook nog groen licht te krijgen voor aan-
sluiting bij een MRA bestuursbureau voor Groot Amsterdam 
(MRA) op de Zuidas (zie: www.metropoolregioamsterdam.nl). 
Jaarlijkse bijdragen door 32 gemeenten zullen daar om te be-
ginnen zo’n 7,5 miljoen euro per jaar  in het laatje brengen. Wel 
wordt het een en ander beloofd en de slogan: “Elke metropool-
bewoner twee gezonde jaren extra!” moet een handje helpen. 
Maar wie bij het onderdeel “Economic board” verder leest ont-
dekt de gestelde voorwaarden: pas na 20 jaar braaf contribu-
tie betalen en het afstaan van alle medische gegevens t.b.v. een 
digitale avatar (!) zal van die extra gezonde jaren sprake zijn. 
Dan wordt het toch interessant voor welke gezondheid optie 
de raad zal kiezen.
Kortom, wie gezondheid hoog in het vaandel heeft staan en 
een bestuur op te grote afstand geen goed idee vindt, kan in 
de komende periode het beste nadenken over deze merkwaar-
dige ontwikkeling.  En eens met medeburgers overleggen of dit 
nu de weg is die lokaal en regionaal moet worden bewandeld?
J. de Jong, Uitgeest

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 
29 januari om 19.30 uur (!) 
plaats in de kerk in Akersloot.
Thema: Avonduur. 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Uitgeest - Donderdagavond 
rond zes uur reed een fiet-
ser aan de verkeerde kant-
van de rijbaan over de Cas-
tricummerweg. De bestuur-
ster van een personenau-
to, die over de Pr. Irenestraat 
reed en linksaf sloeg de Cas-
tricummerweg in, zag de fiet-
ser niet. Een aanrijding volg-
de. De fietser liep slechts 
zeer licht letsel op.

Fietser 
aangereden

Heemskerk - In cultu-
reel centrum De Janshee-
ren wordt vrijdag 27 januari 
de maandelijkse bijeenkomst 
van het Parkinson Café ge-
houden van 14.00 tot 16.00 
uur. De bijeenkomst is gratis, 
aanmelden is niet nodig. De 
bijeenkomst staat in het te-
ken van een feestelijke mu-
zikale start van 2017.

Parkinson Café
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Ophaaldata restafval
In week 5 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 30 januari
De Kleis en Waldijk: woensdag 1 februari
De Koog: donderdag 2 februari
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 3 februari
Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 
27 januari.

Vergadering gemeenteraad 26 januari
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op 
donderdagavond 26 januari in de raadzaal van het gemeentehuis. De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer 
de volgende onderwerpen:
-  Afscheid van raadslid Serena Doeve (Uitgeest Lokaal) en installatie 
 van raadslid Olivier Peek (Uitgeest Lokaal)
-  Voorbereidingskrediet Centrumgebied
-  Samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam

 Voor meer informatie: zie de complete agenda op het Raadsinforma-
tiesysteem, bereikbaar via de homepage van de gemeentelijke website 
www.uitgeest.nl

Herdenking neerstorten 
Amerikaanse B17 in Uitgeest
Op vrijdag 10 februari 2017 vindt een herdenking plaats van het 
neerstorten van een Amerikaanse B17 in een weiland in Uitgeest, 
dichtbij de grens met Heemskerk. De bommenwerper verongeluk-
te op 10 februari 1944, na in de lucht te zijn bestookt door Duitse 
jachtvliegtuigen. De herdenking wordt gehouden op initiatief van 
de gemeente Uitgeest, waarbij de organisatie ter hand wordt geno-
men door het Uitgeester Comité 4 mei en de gemeente Uitgeest, in 
samenwerking met de Aircraft Recovery Group ’40-’45 (ARG). Plaats 
van handeling is het gedenkteken dat zestien jaar geleden door de 
ARG is opgericht op 300 meter ten noorden van Fort Veldhuis.  

De openbare herdenking begint om 13.00 uur met een stille tocht vanaf Fort 
Veldhuis naar het monument aan de Communicatieweg. Op die plek worden 
de belangstellenden welkom geheten door het Comité 4 mei. De Aircraft Re-
covery Group zal de gebeurtenissen van 1944 toelichten. Na de Last Post 
wordt om 13.20 uur, het historische tijdstip van de vliegtuigcrash,  twee mi-
nuten stilte gehouden. Die worden gevolgd door het gezamenlijk zingen 
van het Wilhelmus en een korte toespraak door burgemeester Wendy Ver-
kleij. Met het leggen van kransen en bloemen en de voordracht van een ge-
dicht wordt de plechtigheid afgesloten. Na afl oop is er een ontvangst op 
Fort Veldhuis.

‘Hells Belles’
De Boeing B17-G die door zijn beman-
ning ‘Hells Belles’ was gedoopt, nam 
op 10 februari 1944 deel aan een mis-
sie met meer dan 1000 toestellen. Op-
gestegen vanuit Norfolk zette de bom-
menwerper koers naar Braunschweig 
om industriële doelen te bombarde-
ren. De ‘Hells Belles’ werd op de te-
rugweg boven Nederland door Duit-
se jagers ontdekt en verschillende ke-
ren onder vuur genomen. Als gevolg 
daarvan brak de rechtervleugel af en 
werden verschillende bemanningsle-
den uit het toestel geslingerd. De B17 
stortte neer in een weiland langs de 
Communicatieweg, aan de Uitgees-
ter kant van de gemeentegrens Uit-
geest-Heemskerk. Vier leden van de 
bemanning vonden de dood; de zes 
overlevenden werden afgevoerd naar 
Fort Veldhuis. Een van de overleven-
den, copiloot Samuel Gundy, bezocht 
op uitnodiging van de Aircraft Recove-
ry Group en de gemeente eind jaren 
tachtig de gemeente Uitgeest en de 
plaats van de crash.

Precies zestien jaar geleden werd het 
gedenkteken aan de Communicatie-
weg opgericht op initiatief van de Air-
craft Recovery Group ’40-’45, die in 
Fort Veldhuis een oorlogsmuseum be-
heert. Bij de onthulling waren familie-
leden van omgekomen bemanningsle-
den aanwezig. Het is dit jaar – 73 jaar 

na dato – voor het eerst dat op de dag en het tijdstip van de crash een her-
denking plaatsvindt van de tragische gebeurtenis op 10 februari 1944.

Het monument ter herinnering aan 
de vliegramp, langs de Communica-
tieweg.

Verkiezingen Tweede Kamer
Als inwoner van Uitgeest kunt u op woensdag 15 maart 2017 tussen 7.30 
en 21.00 uur bij ieder willekeurig stembureau in Uitgeest uw stem uitbren-
gen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Ook kunt u ie-
mand machtigen om voor u te stemmen of uw stem uitbrengen in een an-
dere gemeente. Meer informatie daarover vindt u op de gemeentelijke 
website uitgeest.nl onder het tabblad Producten en Diensten, trefwoord 
Verkiezingen. 
Uw stempas ontvangt u begin maart. Als u ten onrechte geen stem-
pas hebt ontvangen of uw stempas bent verloren kunt u een vervangen-
de stempas aanvragen bij de gemeente. Dit kunt u telefonisch doen van 
maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 
tot 12.00 uur. Wij sturen uw stempas dan naar u toe. Dit kan tot uiterlijk 
vrijdag 10 maart 2017.

U kunt natuurlijk ook langskomen in het gemeentehuis. U krijgt de ver-
vangende stempas dan direct mee. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 
2017, 12.00 uur.

Opknapbeurt groen Prinses Beatrixlaan
Aannemer Wijcker Groen begint maandag 30 januari 2017 in samenwer-
king met de gemeentelijke buitendienst met het opknappen van de groen-
perken van de Prinses Beatrixlaan en omgeving. Waar mogelijk komen er 
uitstapranden bij groenperken die langs parkeerplaatsen liggen.
De opknapbeurt is nodig omdat diverse groenperken versleten zijn. Er ko-
men nieuwe vaste planten, afgezoomd met rode beukenhagen langs de 
trottoirs. Dat gebeurt zowel aan de Koogzijde van de Prinses Beatrixlaan 
als aan de zijde van het Oude Dorp. 
Voor zes essen is kappen helaas noodzakelijk. De vele wortels maken het 
onmogelijk om het groenperk van verse goede grond te voorzien en nieu-
we beplanting aan te brengen. Deze bomen zijn in het verleden geplant 
zonder groeiplaatsverbetering. De wortels zijn op zoek gegaan naar voe-
ding en hebben het trottoir en de straatbanden opgedrukt. Ter vervanging 
van deze bomen komen er zes zuileiken. 

Trek je sportschoenen aan en kom zaterdag 28 
januari van 20:00-21.30 uur naar sporthal De Zien 
in Uitgeest. Daar kun je kennismaken met stoere 
sporten als kickboksen, hip-hop en bubblevoetbal. 
Leuk en leerzaam!  
    
Aanmelden kan via buurtsportcoach@uitgeest.
nl. Doe het snel, want vol=vol! Kosten: € 2 bij 
aanmelding en € 2,50 aan de deur. 
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