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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Het was veel te kort, 
maar leuk!!!

Uitgeest - Even mocht de 
Uitgeester jeugd vorige week 
genieten van het schaatsen 
op de ijsbaan, die er waar-
schijnlijk binnenkort niet 
meer is. Dus maakte Moniek 
Neele-Gauw nog maar snel 
gebruik van de gelegenheid 
om haar kleindochters Lynn 
en Robyn te vereeuwigen op 

deze historische plek.

Helaas hield de vorstperiode 
geen stand en is de ijsbaan 
nu weer veranderd in een 
modderbad.

Modelspoordag druk bezocht
Uitgeest - Zondag hield de 
Fabo modelspoorclub 1313 
Uitgeest een open dag. In het 
Zienhouse was van alles te 
zien op het gebied van mo-
delspoortreinen. Een com-
plete treinbaan was er ge-
bouwd met daarbij tot in de-
tail uitgevoerde gebouwen 
waaronder het gemeentehuis 
van Uitgeest van vroeger en 
het oude station van Uitgeest 
met de zo ‘gehate’ oversteek. 
Ervaren modelbouwers doen 
altijd hun best om alles zo re-
alistisch mogelijk op schaal 
na te bouwen en dat was 
heel goed gelukt. Jong en 
oud genoot van het evene-
ment! De belangstelling was 
boven verwachting, er waren 
meer dan 500 bezoekers de-
ze dag.(Ger Bus)

Opbouwploeg in De 
Zwaan zoekt versterking
Uitgeest - De Zwaan Cul-
tureel is op zoek naar enke-
le sterke vrijwilligers om de 
op en afbouwploeg te ver-
sterken. 
Voor de meeste voorstellin-
gen bouwt men de tribu-
ne op, en als ze zonder tri-
bune werken zetten ze stoe-

len (en eventueel tafels) neer 
en moet er soms een podium 
worden opgebouwd. De op-
bouwploeg kan daarbij nog 
wel een paar sterke handen 
gebruiken. 
Meer informatie of aanmel-
den via dezwaancultureel@
gmail.com.

CAKE VAN DE WEEK

BROWNIE

IN MAAR LIEFST 10 SMAKEN

FEBRUARI 
CAKE MAAND!!
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 
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COLOFON

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@uitgeestercourant.nl
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

Nieuw raadslid voor 
Uitgeest Lokaal
Uitgeest - Serena Doeve 
heeft afgelopen donderdag 
tijdens de raadsvergadering 
afscheid genomen als frac-
tielid van Uitgeest Lokaal. Zij 
heeft door haar drukke baan 
bij Bose te weinig tijd om de 
raadsfunctie te bekleden.
Haar opvolger is de 31-jari-
ga Olivier Peek. Hij is gebo-
ren en opgegroeid in Limmen 
en verhuisde toen hij 23 was 
naar Uitgeest. Hij deed de 
hbo-studie ‘personeel en ar-
beid’ en is nu adviseur in ‘hu-
man resource’. (bron: face-
book)

Uitgeest - Een noodkreet 
van het bestuur van Stichting 
Hertenkamp Uitgeest op fa-
cebook vorige week heeft ge-
hoor gevonden. De stichting, 
die uitsluitend met vrijwilli-
gers werkt, had dringend een 
kruiwagen nodig. De Omroep 
Stichting Uitgeest kwam in 
actie en een van haar spon-
soren besloot deze nieuwe 
kruiwagen voor het herten-
kamp aan te schaffen.
De twee vrijwilligsters Hen-
nie en Lenneke namen de 
kruiwagen heel dankbaar 
in ontvangst uit handen van 
de OSU voorzitter Richard 

Schmitt en penningmeester 
Ed Hoekmeijer. 
De Stichting Hertenkamp 
Uitgeest is geheel afhanke-
lijk van donaties en giften. 
Dit jaar bestaat de stichting 
55 jaar.
Naast de herten zijn er ook 
vele andere dieren aanwe-
zig: ezels, geiten, schapen, 
eenden, ganzen, kalkoenen, 
varkens, konijnen, kippen en 
dergelijke. Tijdens de win-
terperiode zijn er vele gei-
ten te gast van een camping 
uit Castricum en deze gas-
ten gaan in maart weer terug 
naar de camping. (Ger Bus)

Concert Muziekschool 
in De Zwaan
Uitgeest - Zondag 5 februa-
ri gaan de leerlingen van De 
Nieuwe Muziekschool Uit-
geest optreden in Dorpshuis 
de Zwaan. De leerlingen zul-
len laten horen hoe mooi zij 
kunnen spelen op dwars-
fluit, cello, piano, slagwerk, 
gitaar, viool, keyboard, zang 
en harp. Ook gaan de leer-
lingen Algemene Muzika-
le Vorming en de zanggroep 
Out Loud optreden. De eer-
ste voorstelling is van 14.30 

uur tot 15.30 uur. De tweede 
voorstelling is van 16.15 uur 
tot 17.15 uur. Adres: Middel-
weg 5, Uitgeest. Kaarten kunt 
u bestellen bij: jessicahar-
mens@ziggo.nl. De kaarten 
zijn gratis. Een (kleine) vrij-
willige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Kijk voor meer infor-
matie over De Nieuwe Mu-
ziekschool Uitgeest op www.
muziekschooluitgeest.nl, mail 
naar muziekuitgeest@gmail.
com of bel 06-19911026.

Spaanse flamenco-
klanken in De Zwaan 

Uitgeest - Begin jaren tach-
tig kwam een Hollandse jon-
gen in het diepste Zuiden 
van Spanje aan. In het ver-
blindende licht van Andalu-
sië vond hij langs gortdroge 
paden zijn weg. De stegen en 
cafe’s van Sevilla werden zijn 
thuis, de flamenco zijn taal. 
Eenmaal terug zag hij de 
pracht van de bevroren riet-
kragen aan de Hollandse ho-
rizon en wist: ‘ik ben een wa-
terdrager. Ik zal de kurkeiken 
op de Andalusische vlak-
te met mijn gitaarmuziek be-
sprenkelen, de jasmijnbomen 
laten bloeien en de Spaan-
se warmte mee terug nemen 
naar mijn land onder de zee. 
Van Noord naar Zuid zal ik 
water dragen, van de zompi-
ge klei naar het hete zand, en 
weer terug’. 
In De Waterdrager vertelt Eric 
Vaarzon Morel verhalen over 
zijn twee thuislanden. In zijn 

muziek worden deze ver-
halen meesterlijk verklankt. 
Hij speelt op warmbloedige 
Spaanse wijze ook werken 
van liedmeesters van de lage 
landen. Zo herleven Het Land 
van Maas en Waal (Boude-
wijn de Groot),  Amsterdam 
(Jacques Brel) en natuurlijk 
Waterdrager (Lennart Nijgh) 
in onnavolgbare flamenco-
versies. Eric speelt ook zijn 
ode aan de grote maestro Pa-
co de Lucía.

Eric Vaarzon Morel treedt op 
zaterdag 11 februari op in De 
Zwaan, aanvang 20.15 uur.
Toegangsprijs: 17,50, Vrien-
den van de Zwaan Cultureel 
krijgen 2,50 korting. Kaart-
verkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal ( mits 
nog beschikbaar) of via de 
online kaartverkoop (www.
dezwaancultureel.nl). (foto: 
Merlijn Doomernik)
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Uitgeest - Uitgeester Bert 
Albrink  geeft op donderdag 
9 februari voor de Stichting 
Uitgeester Senioren een le-
zing over de zeiltocht die hij 
vorig jaar maakte met de Riy-
al of Hamble in de Schotse 
wateren.
De Riyal of Hamble vertrok in 
juni vorig jaar vanuit de thuis-

haven ARZV te Akersloot 
richting de Hebriden, een uit-
gestrekte eilandengroep voor 
de westkust van Schotland. 
Aan boord Bert Albrink, Peter 
Sanders, Ton van den Brink 
en Willem Burgerink. Aanlei-
ding van deze reis was een 
tv-uitzending van ‘Floortje 
naar het einde van de wereld’ 

waarin Floortje Dessing een 
bezoek brengt aan het klei-
ne Hebriden eiland Canna. 
Afgelegen met slechts 19 in-
woners en geen haven maar 
wel een mooie ankerbaai 
werd dit het doel van de reis. 
Waarom met een zeilboot via 
zee zo’n reis willen onderne-
men? Wat is nou eigenlijk de 
aantrekkingskracht van die 
soms zo vijandige zee? Tij-
dens deze lezing zal Bert Al-
brink trachten hierop een 
antwoord te vinden en vertelt 
hij, aan de hand van foto’s, 
over de ervaringen tijdens de 
twee maanden durende tocht 
in de Schotse wateren.

Donderdag 9 februari van 
09.30 tot 11.00 uur in De 
Zwaan. Kosten 2 euro inclu-
sief koffie/thee in de pauze. 
U kunt vooraf of aan de zaal 
(indien voorradig) een kaart-
je kopen. Meer informatie: 
0251-31900.

Lees Lokaal viert in 
maart eerste verjaardag
Uitgeest - Het is alweer bij-
na een jaar geleden dat Lees 
Lokaal werd geopend aan de 
Dr. Brugmanstraat 11. Hon-
derden Uitgeesters hebben 
de weg naar Lees Lokaal al 
gevonden. Men hoopt nog 
voor de viering van de eerste 
verjaardag op 19 maart de 
500ste Vriend van Lees Lo-
kaal te mogen verwelkomen. 
Lees Lokaal biedt de Uitgees-
ters inmiddels een onuitput-
telijke bron van boeken. Bij 
Lees Lokaal geen dure en 
ingewikkelde abonnemen-

ten maar gewoon ‘een boek 
voor een boek’. Het boek dat 
u voor de zomervakantie had 
gekocht, of het boek dat je 
voor je verjaardag had gekre-
gen, of wellicht zelfs dat boek 
van Sinterklaas is uit en ligt 
nu misschien gewoon ergens 
in huis te verstoffen. Als dit 
bekend klinkt kom dan in ac-
tie. In Lees Lokaal kun je het 
gewoon ruilen voor een van 
de duizenden boeken die in-
middels zijn verzameld. Heb 
je het uitgelezen dan kun je 
het gewoon weer komen rui-

len. Met het geld dat de or-
ganisatie ontvangt van de 
Vrienden van Lees Lokaal 
vullen zij de collectie aan met 
de actuele top 10 voor zowel 
jeugd als volwassenen. Sa-
men met de boeken die da-
gelijks geruild of gedoneerd 
worden ontstaat hierdoor de 
grootste ruilcollectie van Uit-
geest.
Net als Stichting Zwembad 
de Zien en de Nieuwe Mu-
ziekschool Uitgeest is Lees 
Lokaal een fantastisch (bur-
ger)initiatief van en voor alle 
inwoners van Uitgeest. 

Voor openingstijden en meer 
informatie zie www.leeslo-
kaal-uitgeest.nl.

In De Bonte Vivant
Blues en bluesrock van 

Build for Comfort 
Uitgeest - Zaterdag 4 fe-
bruari speelt de Uitgeester 
blues- en bluesrockformatie 
Built for Comfort in het wel-
bekende Uitgeester café De 
Bonte Vivant. Na op de Uit-
geester kermis gespeeld te 
hebben was het weer eens 
tijd om gewoon in een gezel-
lige bruine kroeg te spelen, 
waar de blues en bluesrock 
van deze band thuishoort. 
Build for Comfort is begin 
2014 tot stand gekomen toen 
drummer Paul Molenaar en 
zanger Albert van Braam aan 
de praat raakten over mu-
ziek. Er bleken de nodige ver-
schillen, maar ook de nodige 
raakvlakken. Paul heeft meer 
voorkeur voor het stevige-
re werk en Albert meer voor 
de klassieke Chicago blues 
en jaren 60/70-rockmuziek. 
Maar er bleken ook de nodi-

ge raakvlakken te zijn en de 
twee besloten bassist Onno 
Becker en gitarist Paul Ver-
steeg eens te polsen of zij zin 
hadden om een band te be-
ginnen. Na een paar sessies 
bleek er een duidelijke muzi-
kale klik en Build for Comfort 
was geboren: een blues- en 
bluesrockband met een ste-
vige inslag.
Het repertoire bestaat uit 
nummers van onder meer 
Stevie Ray Vaughan, The 
Cream, Jimi Hendrix, Muddy 
Waters, Howlin’ Wolf, Elmore 
James, Bo Didley, John May-
all en ZZ Top. Ook  werk van 
Cuby+Blizzards ontbreekt 
niet.

Rond 21:00 uur gaan de he-
ren van start. De toegang is 
gratis, maar de ruimte is be-
perkt, dus wees op tijd!

Opening donderdag 16 februari
Ook Uitgeest krijgt een Repair Café
Uitgeest - De gouden for-
mule van het Repair Café is 
inmiddels al op zo’n duizend 
locaties in het land geïntro-
duceerd. Duurzaamheid, re-
pareren als alternatief voor 
weggooien en sociale inter-
actie zijn de speerpunten van 
het Repair Café.
De Stichting Uitgeester Se-
nioren (S.U.S.) gaat ook van 
start met het Repair Café. 
Wethouder Antoine Tromp 
heeft toegezegd bij de ope-

ning op donderdag 16 febru-
ari aanwezig te zullen zijn. 
Uitgeesters kunnen hier hun 
kapotte spullen ter plaatse, 
samen met vrijwillige repara-
teurs, weer in orde te maken. 
Er zijn vrijwilligers aanwezig 
die u gaan helpen met re-
paratie aan: kleding/textiel, 
elektrische apparaten, fiet-
sen, meubels/houten voor-
werpen computers, kleine 
huishoudelijke apparaten. 
Reparaties zijn kosteloos, 

maar u dient zelf zorg te dra-
gen voor materialen die no-
dig zijn om een reparatie te 
verrichten. Ter gelegenheid 
van de opening ontvangt el-
ke bezoeker met een repara-
tie verzoek een leuke verras-
sing. Komt u ook? Tot ziens in 
het Repair Café!
Donderdag 16 februari van 
09.30 tot 11.30 uur. Gratis 
toegang. Vooraf aanmelden 
is niet nodig, Dorpshuis de 
Zwaan, Middelweg 5.

Middelweg 180  Uitgeest  cafedebontevivant
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Workshop Beelden
bij Perspectief

Castricum –  Tijdens de in-
teressante workshop Op-
bouwen en construeren 
van beelden van zes weken, 
start op zaterdagmorgen 4 
maart, leer je hoe een beeld 
te construeren van verschil-
lende materialen. Onder lei-
ding van kunstenaar Inge-
rid Opstelten maak je eerst 
met hout, kippengaas en/of 
andere materialen een drie-
dimensionale constructie. 
Over deze constructie ga je 
naar eigen idee een ‘huid’ 
aanbrengen van bijvoor-
beeld gips, stro met cement, 
papier-maché of lappen 
stof. Tot slot wordt het beeld 
beschilderd waardoor het 
meer een eenheid wordt. De 
keuze van het ontwerp is vrij 
en kan zowel fi guratief als 
abstract zijn. 
Ingerid is naast kunstena-
res ook begeleidster van de 
beeldhouwgroep van Per-

spectief. Ze volgde haar 
opleiding aan Hogeschool 
Holland en studeerde af in 
ruimtelijke en tweedimensi-
onale vormgeving.
Informatie en aanmelden 
via de website: www.per-
spectiefcastricum.nl of bij 
Joanne Vetter, joanne_vet-
ter@hotmail.com  of 0251-
655183.

Castricum - Vrijdag 3 februa-
ri treedt cabaretier Ernest Beu-
ving met zijn band op in Castri-
cum in het pas geopende Nieuw 
Geesterhage in samenwerking 
met het Castricumse gemengd 
zangkoor Vocal Tour. “De Bende 
van Beuving” is een cabaretes-
ke muziektheatervoorstelling en 
biedt veel humor en prachtige 
liedjes waarvan de teksten door  
Beuving zelf geschreven zijn. De 
arrangementen ontstonden in 
de samenwerking met zijn band.
Beuving komt uit het Oosten van 
het land en treedt op door het 
hele land. Hij werkt hierbij  altijd 
samen met een plaatselijk zang-
koor. Dit keer is dat Zangkoor 
Vocal Tour met dirigent Paul 
Hanrath. Paul zag de voorstel-
ling van De Bende van Beuving 
in Uitgeest en was  zo enthousi-
ast dat hij dolgraag samen met 
zijn koor aan deze show in Cas-
tricum wilde meewerken. Vo-
cal Tour had in oktober 2016 
nog een succesvol optreden in 
de Maranathakerk in Castricum. 
Ernest Beuving heeft voordat 

hij defi nitief  in de theaterwe-
reld stapte onder andere in de 
psychiatrie gewerkt. Hij noemt 
deze periode ‘zijn dramaoplei-
ding’. Het werken met mensen 
met een psychiatrische stoornis 
heeft zijn kijk beïnvloed op wat 
‘normaal’ is en heeft een voe-
dingsbodem opgeleverd voor 
een aantal mooie dolkomische 
en ontroerende teksten. Het lied 
De Passant is hier een voorbeeld 
van. De titel van de voorstelling 
‘Klap van de korenmolen’ is dan 
ook veelzeggend. 

Naast mooie liedjes biedt het 
programma ook hilarische acts. 
Beuving geeft prachtige imita-
ties van onder meer Toon Her-
mans, een klagende Prins Ber-
nard en Mick Jagger met 
ADHD. Kortom, de voorstelling 
is een combinatie van cabaret 
met veel humor en zelfi nzicht, 
mooie fi jngevoelige liedjes en 
goed getroffen persifl ages. Het 
optreden begint om 20.00 uur. 
Kaarten kosten 15 euro en zijn 
verkrijgbaar via www.geester-
hage.nl. (Foto: Erik Schaddelee).

Komische thriller
bij Willibrordus

Akersloot - Toneelvereni-
ging Willibrordus brengt 
vrijdag 10 en zaterdag 11 
februari om 20.00 uur de 
voorstelling Belgische Rou-
lette. Kaarten zijn verkrijg-
baar bij de kassa van de 
Lelie aan Rembrandtsingel 
1 in Akersloot en bij fami-
lie Melker, Julianaweg 85. 
Kaarten kosten 8 euro. 
Op haar landgoed viert tan-
te Hillegonda haar 80ste 
verjaardag met familie en 
personeel. Er wordt ano-
niem een doos Belgische 
bonbons bezorgd. Net op 
tijd komt tante erachter dat 
één van de bonbons giftig 
is. Wie wil haar vermoor-
den? Wie zit achter haar er-

fenis aan?
Waarom wil de dorpsdokter, 
die in vijf jaar vier echtge-
notes heeft versleten, met 
haar trouwen?
Al deze vragen worden uit-
eindelijk beantwoord in 
de nieuwe komische thril-
ler  ‘Belgische Roulet-
te’ gespeeld door toneel-
vereniging Willlibrordus uit 
Akersloot. Het stuk is ge-
schreven door Mary Bak-
ker die ook regisseert. Ma-
ry is onder meer bekend 
van haar romans. Onder de 
naam Mary Schoon heeft ze 
er de laatste jaren vijf ge-
schreven. Haar laatst ver-
schenen boek  is ‘Belofte 
aan een moeder’. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur
Ladies Night: Fifty Shades Darker

zondag 16.00 uur
Il Trovatore - Royal Opera

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

woensdag 20.15 uur
Demain tout Commence

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur
Lion

vrijdag 21.15 uur  zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur  maandag 20.00 uur

La La Land
zaterdag 16.00 uur

Allied
vrijdag 15.30 uur

zaterdag 21.15 uur  dinsdag 14.00 uur
Brimstone

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur

Down to Earth
vrijdag 18.45 uur  dinsdag 14.00 uur

Soof 2
woensdag 15.00 uur 

De Lego Batman Film (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur

Storm
zaterdag 13.30 uur

zondag 11.00 uur  woensdag 15.00 uur 
Masha en de Beer

zondag 13.30 uur
Sing (NL) 2D

Programma 2 feb t/m 8 feb 2017

Opera Il Trovatero
Giuseppe Verdi’s klassie-
ke opera Il Trovatero is van-
af 5 februari te zien in uw ei-
gen Corso bioscoop. Vanuit 
The Royal Opera House en 
met internationale superster-
ren Dmitri Hvorostovsky, Ani-
ta Rachvelishvilli, Lianna Ha-
routounian en Gregory Kun-
de als solisten.
Verdi’s opera behandelt een 

liefdesthema ten tijde van 
een burgeroorlog in Span-
je. Manrico (Gregory Kun-
de) vecht aan de ene kant 
en graaf van Luna (Dmitri 
Hvorostovsky) aan de ande-
re kant. Tussen hen in staat 
niet alleen een bloedige oor-
log maar ook gravin Leono-
ra (Haroutounian), die lijkt te 
kiezen voor Manrico.

Jamie Dornan en Dako-
ta Johnson zijn terug als de 
broeierige Christian Grey en 
de niet meer zo onschuldi-
ge Anastasia Steele in het 
tweede deel  van de succes-
volle serie boeken en fi lms 
Fifty Shades. Speciaal voor 
de dames organiseert bi-

Ladies Night oscoop Corso een premiè-
re op woensdag 8 februari 
met veel extra’s. De fi lm be-
gint om 20.00 uur maar van-
af 19.15 uur is men welkom 
voor de koffi e en thee met 
wat lekkers. Na de belevenis-
sen van Christian en Anasta-
sia is men welkom bij Club 
Mariz Lounge voor een heer-
lijk wijntje en een hapje.
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Castricum - Op zondag 5 fe-
bruari wordt een wandeltocht 
georganiseerd voor ieder die 
graag in de natuur van Cas-
tricum wil bewegen en dit sa-
men met anderen wil doen. De 
wandeltochten worden elke 
eerste zondag van de maand 
gehouden. Het vertrekpunt 
voor de wandeltochten is om 
10.00 uur bij Bezoekerscen-
trum De Hoep aan de Zeeweg. 
De tochten worden begeleid 
en hebben een lengte van cir-
ca 10 kilometer. Onderweg 
wordt koffi e gedronken. Er zijn 
geen kosten aan de activiteit 
verbonden en men kan zon-
der opgave deelnemen. Con-
sumpties zijn voor eigen reke-
ning. Een duinkaart is nodig.

Wandelen 
op zondag

Castricum - Op woens-
dag 8 februari komt Mar-
leen Tjon A Joe naar de bi-
bliotheek in Castricum tij-
dens de BiebStart ochtend. 
Het thema van de ochtend 
is babymassage. Babymas-
sage helpt je kindje en jezelf 
ontspannen. Probeer het uit 
en geniet samen van ‘kwali-
teit-tijd’. De ochtend start om 
10.00 uur en toegang is gra-
tis. Iedere woensdagochtend 
van de maand is dé ochtend 
voor jonge kinderen tot vier 
jaar en hun (groot)ouders in 
de bibliotheek in Castricum 
(Geesterduinweg 1). Tijdens 
de woensdagochtenden is er 
volop gelegenheid om ande-
re jonge ouders te ontmoe-
ten. Er wordt voorgelezen 
en soms nodigen ze ook een 
gastspreker uit of behande-
len ze een thema. Kijk eens 
op onze Facebookpagina: ht-
tps://www.faceboek.com/
BiebStart.

Babymassage

Castricum - In het prachtige 
buitengebied van Castricum 
is veel moois te zien. Hierbij 
een foto van een ijsvogel die 
is gespot in de Oosterbuurt, 
op het fi etsbruggetje aan de 
Heemstederweg, bij een van 
de weinige open wakken. 
(foto: Wim Revers)

IJsvogel 
bij het ijs

Meepraten over wonen?
Castricum - De komen-
de tien jaar zullen in de ge-
meente Castricum ruim dui-
zend woningen bijgebouwd 
worden, maar voor wie gaat 
de gemeente die woningen 
bouwen? Daar wordt over 
gepraat op woensdag 8 fe-
bruari vanaf 20.00 uur tij-
dens een openbare discus-
sieavond over wonen, geor-
ganiseerd door D66.
Om de discussie te voeden 
zullen tijdens deze avond 
vier sprekers hun visie ge-
ven over wonen vanuit hun 
verschillende achtergronden. 
Marcel Steeman (D66), wet-
houder Castricum met wo-

nen in zijn portefeuille, geeft 
een toelichting over het be-
leid van de gemeente Castri-
cum. Marjo Husslage, fractie-
voorzitter SP, belicht het on-
derwerp wonen vanuit de vi-
sie van de SP. 
Dik Tromp, directeur Kenne-
mer Wonen geeft uitleg over 
de visie, wensen en moge-
lijkheden met betrekking tot 
projecten voor de sociale 
woningbouw. Amélie Strens 
(D66), statenlid van de pro-
vincie Noord Holland, zet 
uiteen wat de plannen van 
de provincie zijn. De avond 
wordt gehouden in Fase Fier 
in Bakkum.

Nieuw wedstrijd-
secretariaat voor Vitesse
Castricum – Onder belang-
stelling van velen die heb-
ben meegewerkt aan het tot 
stand komen van het nieu-
we wedstrijdsecretariaat is 
zondag 29 januari rond de 
klok van half twaalf het wed-
strijdsecretariaat offi cieel ge-
opend door de voorzitter van 
de Gebouwen & Terreinen-
commissie Kees de Groot.
Alvorens Kees de opening 
verrichtte door van het aan-
snijden van een taart (hoofd-
sponsor De Roset), nam Vi-
tesse-voorzitter Hans Kaan-

dorp het woord. Hij vergeleek 
het bouwteam met een voet-
balelftal. Want zo zei hij: ,,Ook 
daarin heb je slopers, wer-
kers, opbouwers en afma-
kers”. Hij bedankte hierna ie-
dereen voor het vele werk dat 
verzet is de afgelopen maan-
den. 
Ook is hij er trots op dat er 
bij  Vitesse zovelen zijn die 
zich (vaak belangeloos) in-
zetten om hun club te maken 
tot wat het is. Na de opening 
werd gezellig nagepraat met 
een kopje koffi e en stuk taart.

Castricum krijgt vrije school
Castricum – Het aanbod 
van basisonderwijs in de ge-
meente Castricum wordt 
per augustus 2017 uitge-
breid met een vrijeschool. 
Op maandagavond 6 februa-
ri vindt hierover van 20.00 tot 
22.00 uur (inloop vanaf 19.30 
uur) een startbijeenkomst 
plaats in ‘De Oude Keuken’ te 
Castricum. Belangstellenden 
zijn van harte welkom om 
zich hier verder te laten in-
formeren over het onderwijs, 
de locatie en het bestuur van 
de school. Het onderwijs, dat 
zijn grondslag vindt in de an-
troposofi e, heeft de afgelo-

pen jaren een enorme ont-
wikkeling doorgemaakt en is 
tegenwoordig erg populair. 
Het motto van de vrijeschool 
is ‘Leren met hoofd, hart en 
handen’. Concreet betekent 
dit dat niet alleen het cog-
nitieve leren (hoofd) wordt 
aangesproken, maar dat er 
ook door middel van bewe-
ging (handen) en enthousi-
asme (hart) geleerd wordt.
De school zal naar verwach-
ting starten met twee kleu-
terklassen en een eerste klas. 
Hogere klassen kunnen bij 
voldoende belangstelling ook 
gevormd worden. 

PSIO anti-stressbril 
nu bij Family Matter

Castricum - Op 5 februa-
ri wordt voor geïnteresseer-
den de revolutionaire PSIO 
bril gelanceerd door Family 
Matter in Castricum. PSIO is 
een lichtstimulatie-bril uitge-
rust met een MP3 ‘licht spe-
ler’. Het combineert lichtsti-
mulatie met een relaxatie-
stem en gekleurde, muzika-
le lichteffecten voor tal van 
doeleinden. Niet alleen om 
stress te verminderen, maar 
ook om de volgende klachten 
te verbeteren: zowel slaap- 
als waakproblemen, intel-
lectuele vermoeidheid,  sei-
zoensgebonden depressies, 
burn-out, fi bromyalgie en ve-
le andere problemen. Er zijn 
verschillende programma’s te 
downloaden voor verschillen-
de doeleinden.
De PSIO bril werd jaren ge-
leden ontwikkeld door een 
team van Belgische experts 
en artsen in samenwerking 
met onder andere de Univer-
siteit van Luik. De bril wordt 
al 20 jaar gebruikt in zieken-
huizen maar is nu ook ver-

krijgbaar voor particulieren.
De bril wordt bijvoorbeeld 
gebruikt door de minister van 
Buitenlandse zaken om zijn 
jetlag te regelen. NASA heeft 
de  PSIO aangekocht om het 
tijdsverschil met het space-
centrum en  stress te rege-
len en grote bedrijven zo-
als Facebook en IBM stellen 
de PSIO ter beschikking aan 
hun personeel in Silicon Val-
ley om de stress te beheer-
sen en hun concentratie te 
verhogen. 
Family Matter is altijd op zoek 
naar manieren om het leven 
van hun cliënten zo aange-
naam mogelijk te maken bin-
nen de bestaande kaders. 
Daarom zoeken zij juist bui-
ten de geëffende paden naar 
werkende oplossingen.
De PSIO bril wordt zondag 
5 februari gedemonstreerd 
tussen 14.00 en 16.00 uur in 
Huize Koningsbosch, Hee-
reweg 84 in Bakkum Noord. 
Een plaats reserveren kan via 
www.familymatter.nl/psio of 
06-51347008.

Castricum – Afgelopen 
week zijn er twee hanen il-
legaal naar binnen gegooid 
bij het Dierenduintje. 
Vanaf vorig jaar december 
zijn de deuren gesloten voor 
publiek vanwege de door 
de overheid vastgestel-
de maatregelen om de ver-
spreiding van de vogelgriep, 
type H5N8, tegen gaan. Dit 
betekent dat bezoek niet op 
de dierenweides mag lopen. 
Er is voor kinderboerderijen 
nog steeds een ophok- en 
afschermplicht.  
Het is dan ook zeer verve-
lend dat er op deze ma-
nier hanen over het hek 
gegooid worden, waarvan 
men niet weet of ze in con-
tact zijn geweest met be-
smette watervogels. Daar-
naast heeft ‘t Dierenduin-
tje zelf al een overschot aan 
hanen en wordt het onge-
vraagd op kosten gejaagd 
om huisvesting en voer aan 
te bieden. De witte haan is 
waarschijnlijk, tijdens de 

gooi over het hek, gewond 
geraakt aan zijn poot. Hij is 
door de veearts behandeld, 
omdat hij niet op zijn pootje 
kan staan. Wie meer weet 
over de herkomst van de-
ze hanen kan contact opne-
men met de beheerder Fred 
Bakker op 06-20745693.
Wilt u de kinderboerderij fi -
nancieel steunen, graag. ‘t 
Dierenduintje draait geheel 
op giften van donateurs en 
met de hulp van vrijwilligers. 
U kunt uw donatie storten 
op NL10 INGB 0009353259 
ten name van stichting Die-
renduintje in Castricum on-
der vermelding van ‘donatie 
2017’.
Dierenduintje is nog op 
zoek naar een serieuze 
mannelijke vrijwilliger voor 
het verzorgen van dieren en 
het groen, die op een vas-
te doordeweekse dag kan 
komen helpen. Voor meer 
informatie; ga eens langs 
op zaterdag of bel met 06-
20745693.
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Verkiezing IJmonder van het Jaar
Twee Uitgeesters in finale
Uitgeest - Op 6 februari 
wordt in het Kennemer Thea-
ter in Beverwijk de IJmonder 
van 2016 gekozen. De door 
Noordhollands Dagblad uit-
geschreven verkiezing heeft 
eerst een publieksronde ge-
had, die onlangs werd afge-
sloten en leidde tot 6 finalis-
ten. Op 6 februari maakt een 
jury bekend wie van de zes 
de titel krijgt.
Bij de zes finalisten zitten 
twee mensen uit Uitgeest: 
Hiske Brouwer en Henk 
Kempers (foto). In de laat-
ste stemmingsweek kreeg 
Henk er nog even 1000 stem-
men bij en op de vraag hoe 
dat nou kan zegt hij beschei-
den: “Ach er is via de ver-
eniging gestemd, ook ken ik 
veel scheidsrechters via het 
ICGT toernooi en dat is een 
grote groep.” 
Het feit dat hij genomineerd 
is vindt Henk zeer eervol voor 
iets wat hem zoveel plezier 
verschaft. Vanaf 1989 tot nu 
zet hij zich in voor onder meer 
het Internationale Cor Groe-
newegen Toernooi. Henk: “Ik 
had dit niet bedacht, het ge-
beurt je en ik vroeg mij wel 
even af of ik zo nodig in de 
krant moest maar het is ook 
vervelend als je er niet aan 
mee doet. Toch dacht ik, ik 
kom nooit bij die laatste zes.” 
Wat Henk betreft is er geen 

man over boord als hij het 
niet wordt en hij kan zich 
goed voorstellen dat anderen 
meer gekwalificeerd zijn voor 
deze titel. Henk: “Mensen die 
iets voor de maatschappij be-
tekenen. Dit is maar voetbal 
he?”
Hiske Brouwer, inwoonster 
van Uitgeest en educatief be-
leidsmedewerker bij het Pie-
ter Vermeulen museum in 
Driehuis is genomineerd om-
dat zij en haar team natuur-
educatie op de kaart willen 
zetten. Dat doet zij met haar 
team door op kinderen ge-
richte tentoonstellingen te 
brengen waarbij verwonde-
ring en beleving belangrijk 
zijn. 

De andere vier finalisten zijn 
Jacky de Vries uit Beverwijk, 
Lia Heydenreich uit Wijk aan 
Zee, Peter van den Bos uit 
Beverwijk en ADO’20-man 
Piet van Zijl.

Uitgeest - In een woning op 
de Waterdief is in de nacht 
van donderdag op vrijdag 
ingebroken. De daders ver-
schaften zich de toegang 
door een raam op de eer-
ste etage te forceren. Vervol-
gens werd de gehele woning 
doorzocht. Er werd een geld-
bedrag weggenomen.

Woninginbraak

Uitgeest - In oktober hield 
ds. Theo Hop een boeiende 
lezing over liturgische mu-
ziek uit de Oosters– Ortho-
doxe kerk, waarbij veel van 
deze prachtige ‘muziek uit 
de hemel’ te beluisteren viel. 
De Protestantse Gemeente 
Uitgeest-Akersloot heeft ds. 
Hop uitgenodigd een kerk-
dienst te houden, waarin hij 
deze kerkmuziek verwerkt. 
Deze bijzondere muzikale 
dienst vindt plaats op zon-
dag 5 februari om 10 uur in 
de Dorpskerk aan de Castri-
cummerweg in Uitgeest. Ie-
der die dit graag wil meema-
ken is van harte welkom.

Muziek 
uit de hemel

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen de komende dagen 
gepland:
Woensdag 1 februari: 19.00 
uur H. Eucharistieviering in 
de kapel.
Vrijdag 3 februari: 19.00 uur 
H. Eucharistievering in Gees-
terheem. Na de viering is er 
gelegenheid om de Blasius-
zegen te krijgen.
Zaterdag 4 februari: 19.00 

Vieringen in Onze 
Lieve Vrouwe Geboorte

uur H. Eucharistieviering 
m.m.v. het dameskoor Viridi-
canta onder leiding van diri-
gente Ineke Mulder en na de 
viering zal  er gelegenheid 
zijn om de Blasiuszegen te 
krijgen.
Zondag 5 februari: 09.00 uur 
H. Eucharistieviering m.m.v. 
Laus Deo en kinderkerk. Na 
de viering zal er gelegenheid 
zijn om de Blasiuszegen te 
krijgen. Er is koffiedrinken in 
de Klop.

Uitgeest - Op de Prinses 
Beatrixlaan kwam een jonge-
dame in de nacht van vorige 
week maandag op dinsdag 
rond half twee door onbe-
kende oorzaak met haar fiets 
ten val. Zij liep een hoofd-
wond op en is voor nader on-
derzoek per ambulance over-
gebracht naar het ziekenhuis.

Val met fiets

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 3 
april plaats in de kerk op 
de Castricummerweg in Uit-
geest, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is ds. Th. Hop.

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Heemskerk - Heeft de poli-
tie ruim drie maanden gele-
den een liquidatie in de ge-
meente voorkomen? Het 
heeft er alle schijn van. In 
de nabijheid van voetbalver-
eniging Odin ‘59 werden be-
gin oktober twee gewapende 
mannen aangehouden. On-
duidelijk is wat ze precies van 
plan waren, al zegt het Open-
baar Ministerie dat er inmid-
dels wel een mogelijk slacht-
offer in beeld is. Meer infor-
matie wordt daarover echter 
niet vrijgegeven.

De twee aangehouden man-
nen zouden behoren tot een 
groep uit Amsterdam-Zuid-
oost die betrokken waren bij 
de voormalige bende Green 
Gang. Leden van deze ben-
de zijn in het verleden al va-
ker beschuldigd van moord 
of poging daartoe. Het drei-
gende onheil in Heemskerk 
kwam aan het licht nadat 
justitie een gesprek had af-

geluisterd dat door één van 
de twee aangehouden man-
nen zou zijn gevoerd met een 
inmiddels op verdenking van 
wapenhandel gearresteer-
de man. Ook vond de politie 
in de omgeving van de voet-
balvereniging een gestolen 
BMW met daarin drie fles-
sen met brandstof. In het be-
toog van justitie wordt deze 
BMW als mogelijke vlucht-
auto gezien, de brandstof zou 
zijn bedoeld om het voertuig 
na gebruik in brand te kun-
nen steken. Dat vermoeden 
wordt versterkt door het feit 
dat de van wapenhandel ver-
dachte man is aangehouden 
in een auto waarin zich ook 
een sleutel van de BMW be-
vond. Omdat het in Heems-
kerk aangehouden tweetal 
beschikte over een vuurwa-
pen met zware munitie, blij-
ven de mannen voorlopig 
vast zitten. Medio april wordt 
een vervolg op het proces 
verwacht.

IJmond - IJmond Werkt! en 
Haprotech zijn sinds maan-
dag een unieke samenwer-
king gestart. Werkzoeken-
den vanuit een bijstandssi-
tuatie en statushouders met 
een vluchtelingenachter-
grond krijgen de kans om 
opgeleid te worden tot lasser. 
Het traject bestaat uit drie 
fases; de lasopleiding, een 
proefplaatsing van maximaal 
twee maanden (dit alles nog 
met behoud van uitkering) en 
aansluitend een contract bij 
HTU, het uitzendbureau van 
Haprotech. 
Het betreft een pilot waar-
door 3 x 5 personen deze op-

leiding de komende tijd kun-
nen volgen. De eerste vijf 
kandidaten staan al te trap-
pelen om aan de slag te 
gaan. Een eerdere proef van 
deze opzet met een groep 
Syrische vluchtelingen bleek 
een groot succes waardoor is 
besloten om dit concept aan 
meer mensen aan te bieden.
Maandag 16 januari jl. teken-
den Joost van Loon, interim-
directeur van IJmond Werkt! 
en Raymond Brand, Mana-
ger Opleidingen en Consul-
tancy bij Haprotech Lasop-
leidingen, de overeenkomst 
die de samenwerking offici-
eel maakt. 

Unieke kans werkzoekenden
Samenwerking IJmond 
Werkt! en Haprotech 
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Weer eerste plaats 
Annemarie den Boer

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Uitgeest - Zondag 
werd in de SportExpe-
rience sporthal in Am-
sterdam de tweede 
voorwedstrijd gehou-
den voor de derde di-
visie.
Helaas was Adaja 
Plinck te ziek om deel 
te nemen aan de wed-
strijd, maar zewas wel 
aanwezig om zich te 

presenteren voor door-
stroming naar de vol-
gende wedstrijden. 
Evelien Schouten heeft 
een klein foutje ge-
maakt wat betekent 
dat je net niet door-
stroomt naar de Lande-
lijke wedstrijden. Eve-
lien en Adaja hebben 
zich wel geplaatst voor 
de Districtwedstrijd op 

15 maart. In de laatste 
ronde mochten Anne-
marie den Boer en Kim 
Schelvis aan hun wed-
strijd beginnen. An-
nemarie heeft op al-
le toestellen weer sta-
biele oefeningen la-
ten zien. Helaas was 
ze haar vrije oefening 
een beetje kwijt en dat 
kostte haar toch een 
halve punt. Nu won ze 
op 0.10 punt. Annema-
rie mag weer deelne-
men aan de Landelijke 
en District wedstrijden. 

Kim heeft ook een goe-
de wedstrijd geturnd, 
maar heeft, net als Eve-
lien, 1 foutje gemaakt 
en heeft zich wel ge-
plaatst voor de Dis-
trict wedstrijden. Kim is 
dit jaar gepromoveerd 
naar de 3e divisie en 
het is een hele presta-
tie om in dit niveau te 
mogen uit komen. 

Op de foto links An-
nemarie den Boer en 
rechts Kim Schelvis.

Bloedafname?

Stichting Artsenlaboratorium
en Trombosedienst
www.salt.nl   |   tel. 088 - 9 100 100

SALT staat voor zinnige, zuinige zorg, dichtbij huis.
Wij zien u dan ook graag bij één van onze ruim 60 bloedafname poli’s,
waaronder bij u in Uitgeest:  

locatie: Medisch Centrum Molenstraat, Molenstraat 1a, Uitgeest
Openingstijden bloedafname: 
Maandag tot en met Vrijdag: 08.15 – 11.00 uur

locatie: Huisartsenpraktijk de Kleis, Graskamplaan 11, Uitgeest
Openingstijden bloedafname: 
Woensdag & Vrijdag: 08.30 – 09.45 uur  

Tijdens feestdagen en vakanties kunnen enkele poli’s op bepaalde dagen gesloten zijn. 
Kijk op www.salt.nl voor de meest actuele openingstijden.

Op de koffi e bij Dick Kok
Nog maar 23 jaar oud en in het laat-
ste jaar van school, zat Dick Kok, 
toen hij een bestaande slagerij aan 
Middelweg 8 overnam. In juli is dit 
25 jaar geleden en als Dick hier aan 
terugdenkt zegt hij lachend: “Ik 
kom uit Heiloo dus de dorpelingen 
hadden zo hun bedenkingen. Zo’n 
jong broekie en geen Uitgeester. 
Later dachten ze schijnbaar hij zit er 
nu een paar jaar, misschien is ie wel 
goed, laten we er maar ‘ns heen-
gaan.”
Medewerkster Sandra, die overi-
gens nog steeds in de winkel werkt, 
koppelde haar baas tijdens een 
avondje stappen aan haar vrien-
din Mascha Overeem. Dat dit een 
goeie zet was, blijkt uit het feit dat
Dick en Mascha binnenkort 20 jaar
getrouwd zijn. Van origine is Mascha
schoonheidspecialiste, ze had zelfs 
haar eigen salon maar werkt al weer 
vele jaren in de zaak. Twee zoons 
kregen zij en op zaterdag helpt Jari 
(19 jaar en ICT student) inmiddels 
mee in de winkel. Mika (14) zit nog 
op de middelbare school. Ze gaan 
niet vaak uit eten toch kunnen ze, 
áls ze gaan, enorm genieten van 
een goede carpaccio van ossen-
haas, een tournedos of Sushi.

Mascha: “Maar gezellig met de 
kinderen thuis een spelletje doen, 
een drankje en bijvoorbeeld een 
fi lmmarathon met lekkere hapjes 
verzorgen, dat vind ik ook leuk. Ver-
der is er helaas te weinig tijd voor 
hobby’s.” Dick maakt nog altijd de 
worst zelf en verzorgt de inkoop. 
Voor de toekomst verwacht hij iets 
minder in de winkel te zijn omdat 
de administratie ook veel aandacht 
vraagt. Dick heeft een nieuwtje en 
vertelt: “Wij krijgen binnenkort een 
nieuwe slager bij ons in de zaak. 
Een jonge vent die vol ideeën zit 
wat betreft mooie producten. Hij 
is gek van koken dus dat belooft 
wat! Verder hebben wij nog leuke 
plannen die toonbankgericht zijn, 
zoals gevuld stokbrood en tortilla’s. 
En voor de zomer zullen wij straks 
weer rauwkostsalades gaan verko-
pen.”
De afgelopen feestdagen leek het 
drukker dan vorige jaren. Dick: 
“Misschien wel omdat de economie 
weer aantrekt. Klanten lijken ver-
antwoorder en bewuster hun vlees 
te willen kopen. Met het Livarvlees 
spelen wij daar graag op in, we 
willen altijd verbeteren en vooruit 
denken. 

Momenteel is het weer de tijd voor 
stamppot met rookworst. Vorige 
week ging er 100 kilo rookworst 
doorheen en nu met de kou is het 
bijvoorbeeld geen uitzondering als 
er in één week 100 liter snert ver-
kocht wordt.”
Dit bewijst onomstotelijk dat de 
dorpelingen al lang geen bedenkin-
gen meer hebben. Keurslager Dick 
Kok is in Uitgeest en omstreken een 
begrip!

Op jonge leeftijd stond Dick 
Kok al in zijn eigen slagerij. Zijn 
vrouw Mascha die aanvankelijk 
een ander beroep uitoefende, 
draait nu volledig mee in de 
zaak. Altijd op zoek naar 
nieuwe ideeën en recepten en 
inspelend op de behoefte van 
de klant, zo weet Dick zijn klan-
ten steeds weer te verrassen.

Door: Monique Teeling

  Op de
koffi e bij . . .

Mogen wij ook bij u op de koffi e? Voor meer informatie: 0255 - 533900
verkoop@uitgeester.nl

Keurslager Dick Kok



1 februari 201710

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De winter wordt meestal gezien en ervaren als koud en veel sneeuw. Deze winter 
zal denk ik in de boeken komen te staan als prachtig zonnig en lichte vorst in de nacht wat 
betreft Uitgeest, wat natuurlijk prachtige plaatjes kan opleveren. Deze foto is gemaakt op het 
recreatieterrein Groot Dorregeest. Foto en tekst: Ger Bus

De column van Monique.....

Er zijn mensen die voor de hele week tegelijk boodschappen halen. Zijn ze er lekker vanaf 
en hoeven ze niet na het werk de gang naar de krappe schappen te maken.
Dat snap ik helemaal maar zelf vind ik het prettig dat ik spontaan kan halen waar ik zin in 
heb en dat heeft vaak met een aantal omstandigheden te maken. Warme dagen schreeu-
wen om salades en eventueel wat barbecuevlees, druilerige dagen vul ik graag op met In-
donesische gerechten. Ik heb een haat-liefdeverhouding met aardappelen, vind ze eigen-
lijk niet te hachelen maar op de Italiaanse wijze uit de oven met roosmarijn en knoflook 
zijn ze weer heerlijk. Voor de krant werk ik altijd dichtbij dus dan bedenk ik per dag waar-
mee ik mijn huisgenoten die avond zal voeden. Ik heb nog een tweede baan waardoor ik 
verder weg moet en in dat geval zorg ik dat  alles in huis is zodat ik een snelle hap op ta-
fel kan toveren. Maar vandaag werk ik thuis en kan ik het benodigde op mijn gemak halen. 
Het wordt een groentestootje, heb ik bedacht, want de kinderen zijn door studie en ande-
re verplichtingen een aantal dagen uithuizig geweest. Ik zie het, ondanks hun volwassen-
heid, als mijn moederlijke plicht hen vol te plempen met vitaminerijke etenswaar. Volgens 
mijn echtgenoot gaan wij allen bijna licht geven van de hoeveelheid vitamines die ik da-
gelijks presenteer. Ik ga vandaag voor doodgewone sperziebonen met een gehaktbal. In 
zijn eenvoud, doch opgeleukt met appelcompote, best te doen. Voor mij bij de kassa staat 
een vrouw die voor hutspot heeft gekozen. Had ik ook kunnen doen ware het niet dat men 
mij thuis altijd glazig aankijkt als ik dit op tafel zet. De bijgaande worst maakt het enigs-
zins goed maar vrolijk worden ze er niet van. De vrouw rekent af en terwijl ze het wissel-
geld in haar portemonnee stopt, scant de caissière vlot mijn bonen die de hutspot van mijn 
voorganger aanraken. “Even opletten dat ik er niet met de hutspot vandoor ga” zeg ik te-
gen de caissière die verlekkerd naar de zak met gesneden wortel en ui lonkt. “Hier zou ik 
ook wel zin in hebben” zegt ze en vervolgt resoluut “Maar ja dat gaat niet als ik moet wer-
ken”. Ik vul automatisch in dat ze het allemaal zelf moet snijden en misschien teveel ge-
doe vindt maar dat blijkt niet de reden. “Nee, de lucht he? Je gaat er zo van ruiken en als 
ik dan achter de kassa zit met zo’n hutspothoofd…” Ze is een mooie verschijning maar bij 
iedere volgende ontmoeting zal ‘hutspothoofd’ nu mijn gedachten beheersen. “Schrijf daar 
maar eens een stukje over” roept ze lachend. 

Monique Teeling

Caissière

Stormvogels weet weer 
wat winnen is

Uitgeest - Zondag trad 
Stormvogels aan tegen 
de Heemskerk Beverwijk 
Combinatie(HBC). Voor de 
Uitgeesters waren de belan-
gen groot; na twee nederla-
gen op rij moest er gewon-
nen worden om nog aan-
sluiting te kunnen houden 
in de bovenste regionen van 
de poule. HBC daarentegen 
had niets te verliezen, en ver-
keert in de onderste regio-
nen.  Trainer/coach Ton van 
Duijn was voorafgaand aan 
de partij optimistisch – de 
negative spiraal zou doorbro-
ken worden

Het was HBC dat na drie mi-
nuten de score wist te openen 
en Stormvogels had, evenals 
de voorgaande weken, moei-
te om tot scoren te komen.  
Eveline Nootebos wist haar 
ploeg in de 10e minuut pas 
op gelijke hoogte te brengen, 
waarna de wedstrijd echt op 
gang kwam. Beide ploegen 
deden niet veel voor elkaar 
onder met als gevolg dat de 
stand redelijk in evenwicht 
bleef. Stormvogels bleef ech-
ter steeds aan de goede kant 
van de score, mede door een 
zeer sterk spelende Lisa Ha-
ije.  Zij en Nootebos wa-
ren samen verantwoorde-

lijk voor 7 van de 11 treffers 
die de Uitgeesters geduren-
de de eerste helft lieten no-
teren. Stormvogels leidde bij 
rust dan ook met 11-8
Haije gaf nog meer blijk aan 
haar scorend vermogen door 
direct bij aanvang van de 
tweede helft een vrije bal te 
benutten. Een voorsprong 
van vier punten zou de ploeg 
van Van Duijn normaliter wel 
vast kunnen houden, maar 
de laatste weken blinkt zijn 
team uit in grilligheid. “Ik kan 
mijn vinger er niet op leggen, 
maar het loopt allemaal niet 
meer zo soepeltjes”, aldus de 
Uitgeester coach. Zijn ploeg 
liep weliswaar verder uit naar 
een stand van 18-13, maar 
zag HBC in de slotfase toch 
weer dichterbij kruipen.  On-
ze dorpsgenoten waren de 
bovenliggende partij, maar 
faalden verder te scoren. De 
opponent rook een kans en 
kwam terug to 18-16, waarna 
de speeltijd was verstreken.
In conclusie : geen overtui-
gende overwinning, maar wel 
twee punten.

Scores: Lisa Haije(6), Dan-
ny Haije(3), Eveline Noote-
bos(3), Gerard Valkering(3), 
Jord Betjes(1), Jose Heijne(1) 
en Jeroen Kuijk(1).

     Korfbalflits
       Stormvogels

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

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

Dé

Dé

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

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

Dé

De uitblinkende Lisa Haije zoekt de aanval (foto: Jelmer van 
Dam)





De gezelligste 
restaurants in 

jouw omgeving! B    N APPETIT
Brasserie In ’t Groen 

een plek om van te houden

Tijdens de kennismaking met 
Chefkok Huub Tervoort en zijn 
vrouw  Sanna wordt duidelijk dat 
de beleving van de gast voor al-
les gaat. Samen met Hans Kok, die 
gastheerschap en administratie 
op zich neemt, hebben zij het res-
taurant op de culinaire kaart ge-
zet. Toen Huub 25 jaar was, werd 
hij ook al gevraagd het restaurant 
te runnen. Lachend: “Je denkt dat 
je heel wat weet maar ik was te 
jong.” Inmiddels is hij 37 jaar en 
heeft hij bewezen genoeg experti-
se in huis te hebben om de Bras-
serie te doen slagen samen met 
zijn team. Huub: “Wij werken in 
de keuken met Anne Meeusen en 
Hilco Tol, twee goede koks.” San-
na vult aan: “Maar ook de bedie-
ning door Naomi, Carola en Mike 
loopt prima. Zij zijn op de hoogte 
van het menu en geven net die ex-
tra aandacht die de gast verdient. 
Een jas aanpakken, de stoel aan-
schuiven en oplettendheid, kort-
om de kleine dingen die het ge-
heel completeren.” 
Brasserie In ’t Groen onderscheidt 
zich in de kwaliteit van producten. 
Huub: “Wij bakken zelf het brood, 
roken de zalm en werken met sei-
zoensgebonden streekproduc-
ten. Door de open keuken horen 

wij vaak enthousiaste reacties van 
gasten en daar doen wij het voor.”  
In februari bestaat Brasserie In ’t 
Groen zeven jaar en dat wordt ge-
vierd. Van 6 tot en met 12 februari 
zijn er interessante aanbiedingen 
waarin een 7 is verwerkt met knip-
oog naar het jubileumjaar. Fantas-
tisch eten en genieten van het uit-
zicht achter een glazen scherm 
geven het ultieme uit eten gevoel. 
Voor informatie www.brasserie-
intgroen.nl. telefoonnummer: 072- 
5051423 (Monique Teeling)

Je moet het even weten maar eenmaal gevonden zul je de 
landelijk gelegen Brasserie In ’t Groen bij Golf & Coun-
tryclub Heiloo onthouden en dat komt niet alleen door de 
adembenemend mooie ligging aan de Lagelaan 8. De gezel-
lige en frisse uitstraling van het interieur is slechts een eer-
ste indruk. 

Clusius talenten presenteren 
zich op open dagen
Het Clusius College Castricum heeft af-
gelopen weekeinde haar open dagen 
gehouden. Alle vakgroepen presenteer-
den zich. Elk jaar is het een ware hap-
pening want op een school met zoveel 
leuke (groene) vakken is er altijd veel te 
zien en te doen. 
Maar naast de nadruk op de schoolvak-
ken, het leren, werd er dit jaar ook aan-
dacht besteed aan de Talenten van het 
Clusius College Castricum.
Leerlingen hebben vaak meer in zich 
en kunnen veel meer dan je van el-
kaar weet. Veel leerlingen hebben hob-
by’s, liefhebberijen en gebruiken talen-
ten waar je op school soms geen weet 
van hebt. Zonde om ze onopgemerkt te 

laten, Daarom heeft het Clusius College 
Castricum een werkgroep Talenten ge-
formeerd waarin een aantal docenten 
onder leiding van docent - en tekenta-
lent- Michel van Noort leerlingen opspo-
ren en hun - vaak verborgen - talenten 
onder de aandacht brengen.
De Open Dagen lieten dus ook zien dat 
het Clusius oog heeft voor de leerlingen 
als het om andere zaken dan leren gaat 
en dat de school daar trots op is. Tijdens 
de open dagen waren te zien pianist 
Bjorn Pinxter, metaalkunstenaar Quinten 
Lotze, presentator Maurits Hazeleger, te-
kenaar paarden met pen Lana Schuur-
man, tekenaar potlood Laura Seegers en 
goochelaar Raymen Steenkamp (foto).

Castricum - Tijdens de eerstvolgende 
open dag van de Werkgroep Oud-Castri-
cum op zondag 5 februari is een nieuwe 
fototentoonstelling te bezichtigen met als 
onderwerp ‘Oud over Nieuw’. 
Voor deze tentoonstelling heeft werk-
groeplid Peter Levi de historie in het he-
den geplaatst. Omdat het niet altijd dui-
delijk is waar bijvoorbeeld gesloopte 
panden op oude foto’s precies stonden, 
zijn de oude afbeeldingen op nieuwe fo-
to’s gemonteerd. Dit geeft een heel bij-
zonder effect.

Het is de bedoeling dat bezoekers eerst 
raden waar de foto’s betrekking op heb-
ben. Aan het eind van de tentoonstelling 
volgen de antwoorden en een beschrij-
ving van de oude foto’s. Iedereen is van 
harte welkom in De Duynkant aan Ge-
versweg 1b op zondag 5 februari van 
12.00 tot 17.00 uur. De toegang voor do-
nateurs is gratis en overige bezoekers 
betalen 1 euro entree. 

Meer informatie over de werkgroep is te 
vinden op www.oudcastricum.com.
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Na uiterst spannende wedstrijd
FC Uitgeest JO10-2 kampioen
Uitgeest - Het is vroeg zater-
dagochtend en de spanning 
is al te voelen. Om tien voor 
acht vertrekt het team FC Uit-
geest JO10-2 naar Schoorl. 
Vandaag staat de beslissen-
de wedstrijd om het kampi-
oenschap tegen Duinrand 
S op het programma. Bei-
de teams hebben tot nu toe 
al hun wedstrijden gewon-

nen. De winnaar van van-
daag is dus ook meteen kam-
pioen. Al is voor Uitgeest ook 
een gelijkspel genoeg om op 
doelsaldo te winnen.
Om negen uur is  de aftrap. 
De teams zijn aan elkaar ge-
waagd en de kansen gaan op 
en neer. Duinrand opent de 
score na een mooie aanval, 
1-0. FC Uitgeest laat dit niet 

op zich zitten en snel wordt 
de gelijkmaker ingetikt, 1-1. 
Dit is ook de ruststand.
Duinrand is scherp bij de 
start van de tweede helft en 
brengt de score al snel op 
2-1. FC Uitgeest is nog wat 
beduusd na de rust en komt 
niet goed aan opbouwen toe. 
Duinrand profiteert hiervan 
en scoort de 3-1. FC Uitgeest 
begint te beseffen dat het 
kampioenschap nu wel ver 
weg is. Ze laten het hier niet 
bij zitten en gaan op zoek 
naar de aansluitende tref-
fer. Die wordt gevonden met 
wat hulp van de keeper van 
Duinrand, 3-2. Het is span-
nend, beide ploegen krijgen 
kansen, maar de bal wil er 
niet in. Aan het geluid van de 
supporters te horen stijgt de 
spanning steeds verder als 
het eind van de wedstrijd na-
dert. Met nog twee minuten 
te spelen weet Uitgeest met 
een prachtige aanval de ge-
lijkmaker te scoren, 3-3. De 
spelers en supporters gaan 
uit hun dak. En dan valt ook 
nog 3-4 in de allerlaatste mi-
nuut. Het kampioenschap is 
binnen! Vreugde bij FC Uit-
geest, tranen bij Duinrand. 
Beide teams mogen trots zijn 
op hun prestaties.

Kampioen! Op de voorgraond Dax en Thies, middenste rij Figo, Stan, Dexter, Matthew, Mees en 
Adham en staand Chris

Zaterdag 4 februari
Jongens:
FC Uitgeest JO17:2 HSV JO17-2  11:30
Limmen JO17-3 FC Uitgeest JO17:3  14:45
Vitesse 22 JO17-3 FC Uitgeest JO17:4  14:30
FC Uitgeest JO16-2 FC Uitgeest JO16:1  14:30
FC Uitgeest JO16:2 FC Uitgeest JO16-1  14:30
FC Uitgeest JO15:1 Limmen JO15-1  11:00
FC Uitgeest JO15:2 Foresters de JO15-2  14:45
BOL JO15-2 FC Uitgeest JO15:3  11:45
KGB JO15-2 FC Uitgeest JO15:4  14:45
FC Uitgeest JO14:1 Hollandia JO14-2  13:15
Fortuna W’veer JO14-2 FC Uitgeest JO14:2  10:15
Foresters de JO13-3 FC Uitgeest JO13:2  11:30
FC Uitgeest JO13:4 Alkm. Boys JO13-1  11:45
FC Uitgeest JO13:5 AFC 34 JO13-4  10:00
FC Uitgeest JO12:1 Jong Holland JO12-1  09:00
IVV JO12-2 FC Uitgeest JO12:2  09:00
Reiger Boys JO11-3 FC Uitgeest JO11:3  10:00
Limmen JO11-4 FC Uitgeest JO11:4  11:00
FC Uitgeest JO11:7 WMC JO11-1G  11:15
Vitesse 22 JO9-1 FC Uitgeest JO9:1  09:45
Kolping Boys JO9-3 FC Uitgeest JO9:2  11:30
FC Uitgeest JO9:3 AFC 34 JO9-3  10:15
FC Uitgeest JO9:4 Vitesse 22 JO9-6  09:00
Egmondia JO9-2 FC Uitgeest JO9:5  09:30
FC Uitgeest JO9:6 Koedijk JO9-4  10:15
FC Uitgeest JO8:1 Kon. HFC JO8-1  09:00
Limmen JO8-1 FC Uitgeest JO8:2  09:00
FC Uitgeest JO8:3 KSV JO8-4  09:00
HSV JO8-2 FC Uitgeest JO8:4  09:00
SVA JO8-3 FC Uitgeest JO8:5  09:30
FC Uitgeest JO7:1 08:45

FC Uitgeest KB109:00

Meisjes:
FC Uitgeest MO19:1 DSS MO19-1  14:30
FC Uitgeest MO17:2 Adelbert St MO17-1  11:30
FC Uitgeest MO15:1 HCSC MO15-1  12:45
Castricum MO15-2 FC Uitgeest MO15:2  12:30
FC Uitgeest MO13:2 Limmen MO13-2  09:00
LSVV MO11-1 FC Uitgeest MO11:1  08:45
FC Uitgeest MO11:2 BOL MO11-1  09:00
G-team:
FC Uitgeest G1 HBC G1  11:15

Zondag 5 februari
Senioren:
LSVV 1 FC Uitgeest 1  14:00
Hoogland 2 FC Uitgeest 2  10:30
FC Uitgeest 4 SVA 2  10:30
Vitesse 22 7 FC Uitgeest 5  11:00
Egmondia 3 FC Uitgeest 6  10:30
Wherevogels De 3 FC Uitgeest 7  14:00
FC Uitgeest 9 WBSV 2  12:45
Limmen 6 FC Uitgeest 10  14:00
Kennemers 6 FC Uitgeest 11  13:30
FC Uitgeest 12 Alcmaria Victrix 5  10:30
FC Uitgeest 13 SDOB 4  13:00

Dames:
Assendelft VR1 FC Uitgeest VR1  11:00

Junioren:
Kon. HFC JO19-4 FC Uitgeest JO19:4  12:45
JVC JO19-1 FC Uitgeest JO19:1  11:00

Uitgeest - Op vrijdag 3 fe-
bruari organiseert suppor-
tersvereniging Geel/Groen 
weer een klaverjasavond in 
het clubhuis van FC Uitgeest. 
Begonnen wordt om 20.00 
uur, de deuren van het club-
huis gaan een half uur eerder 
open. Er zijn weer mooie prij-
zen te winnen. Neem gerust 
uw buren mee om een gezel-
lige kaartavond te hebben.

Klaverjassen 
bij FC Uitgeest

Ook ADO Den Haag 
meldt zich voor ICGT

Uitgeest - Na FC Uitgeest en 
AZ Alkmaar komt er nóg een 
prachtige club van eigen bo-
dem met Pinksteren naar Uit-
geest. Ook ADO Den Haag 
doet namelijk dit jaar mee 
aan het ICGT. Een prachtige 
deelnemer!
Want ADO staat voor talent, 
beleving, vechtlust en een 
ongelooflijke dosis doorzet-
tingsvermogen. Echte kracht-
patsers, dus. Twee jaar gele-
den was de ploeg uit de Hof-
stad nog een van dé smaak-
makers van het toernooi.
Toen won ADO Den Haag 
namelijk alle groepswedstrij-
den. Allereerst zetten ze Pa-
nathinaikos met 3-0 aan de 
kant en vervolgens FC Uit-
geest met 5-0. Daarna sloten 
de Hagenezen de dag perfect 
af door Genoa ook nog eens 
met 3-0 te verslaan. Elf doel-
punten voor, nul tegen. On-
der andere Dennis van der 
Heijden, die tijdens zijn de-

buut in het eerste van ADO 
direct scoorde, speelde in 
2015 mee.
Helaas voor Den Haag verlo-
ren ze in de halve finale na 
strafschoppen van Torino. 
De strijd om de derde plaats 
ging verloren met 1-0. Pana-
thinaikos, die eerder nog met 
3-0 werd verslagen, was nu 
met 1-0 te sterk.
ADO Den Haag heeft in Uit-
geest dus iets recht te zet-
ten, verwacht ook voorzit-
ter van de ICGT-organisatie 
Gerrit Idema. “We verwach-
ten dat ADO Den Haag met 
veel vechtlust zal aantreden 
op het ICGT 2017”, vertelt hij. 
“De ploeg was twee jaar ge-
leden een van de smaakma-
kers, maar viel toen ongeluk-
kig buiten de prijzen. Wij zijn 
erg blij dat ze dit jaar weer 
van de partij zijn en hopen 
voor ADO dat ze nu niet nét 
naast het podium komen te 
staan.”

Henk Spoelstra weer de 
TTVU Clubkampioen

Uitgeest - Onlangs werden 
de clubkampioenschappen 
van de Tafeltennisvereniging 
Uitgeest gehouden. Het werd 
weer een groots spektakel 
ook al was de opkomst iets 
kleiner dan verwacht. Helaas 
konden door ziekte en an-
dere verplichtingen niet alle 
spelers aanwezig zijn.
De kampioenschappen von-
den plaats in de gymzaal van 
basisschool De Wissel. Al-
le spelers droegen het fraaie 
nieuwe clubtenue. 
Nico Baltus wist voor het 
eerst de hoogste trede in 
de B-poule te behalen, wat 
een prestatie! Peter Middel 
is een nieuwe aanwinst voor 
de club en was goed voor de 
tweede plek. Michel Switser 
is ook nieuw bij de club en 
wist de derde beker van de 

B-poule te winnen.
In de A-poule stuitte Henk 
Spoelstra (foto onder) dit jaar 
op iets minder weerstand dan 
vorig jaar, hij wist weer een 
beker aan zijn grote collec-
tie toe te voegen. Voorzitter 
Patrick Schuddeboom werd 
tweede en Patrick Rasch is 
de afgelopen tijd sterk ge-
groeid en heeft verdiend de 
derde plek veroverd. 

     Tafeltennisnieuws
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Uitgeest - Onderstaand 
de activiteitenkalender 
van februari van de Stich-
ting Uitgeester Senioren.
Alle activiteiten vinden 
plaats in dorpshuis de 
Zwaan, tenzij anders ver-
meld. Soosactiviteiten, da-
gelijks van maandagmid-
dag tot en met vrijdag-
middag. Voor inlichtingen 
m.b.t. Soos, kunt u bellen: 
312127 
 

Activiteitenkalender 
februari

Maandag  6, 13, 20, 27:
09.00-10.00 uur:  Pilatus, 
tevens van 10.15-11.15 uur 
10.00-13.15 uur: Koffie-
Plus. 
10.00-12.00 uur: Biljartles 
dames
13.30-16.45 uur: Biljarten  
14.30-16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten 
Rode Kruis, ook verkoop, 
inl: 312712
13.30-16.45 uur: Bridgen
Maandag 13, 27 :
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: Computercursus
Maandag 20:
10.00-12.00 uur:  Schrij-
verskring

Dinsdag  7, 14, 21, 28:
09.15-10.15 uur: Yoga
10.45-11.45 uur: Tai Chi
13.30-16.45 uur:  Bridgen, 
klaverjassen (competitie)
13.30-16.45 uur:  Biljarten
Dinsdag 14, 21, 28:
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: Computercursus
Dinsdag 14, 28:
13.30-15.00 en 15.00-
16.30: Computercursus
09.30-12.00: Fotocursus

Woensdag 1, 8, 15, 22:
09.30-10.15 uur en 10.45-
11.30 uur: Bewegen 60+ 
in de Klop, inl.: 310370
10.00-12.00 uur:  Koersbal
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: Computercursus
13.30-16.45 uur:  Biljarten
13.30-16.45 uur:  Klaver-
jassen
19.45-21.30 uur:  “Die 
Geestersangers” in Gees-
terheem, inl.: 313401
15.00-16.30 uur:  Compu-
tercursus
Woensdag 1, 15:
09.30-11.30: Handwerken
10.00-12.00: Biljartles da-
mes
13.30-15.30: Kaarten ma-
ken
14.00-16.30 uur: Tekenen/
schilderen
Woensdag 8: 
14.00-16.30 uur: Bingo

Woensdag 8, 22:
10.00-12.00 uur: Muziek 
maken
14.00-15.30 uur: Engelse 
conversatie
Woensdag 22:
14.00-16.00 uur: Filmmid-
dag (grootouders/klein-
kinderen)

Donderdag 2, 9, 16, 23:
Wandelen (1 of 2 uur): 
vertrek 9.30 uur vanaf het 
dorpshuis 
09.30-12.00 uur:  Biljarten 
heren (beginners)
09.30-11.30 uur:  Beeld-
houwen/boetseren
13.30-16.45 uur:  Biljarten 
14.00-16.00 uur:  Rummi-
cub, scrabble en schaken
Donderdag 2, 9, 23:
13.30-15.00 uur:  Fifty-fit 
Donderdag 9, 23:
09.30-11.30 uur:  Quilten
Donderdag 2, 16:
09.30-11.30 uur: Vertel-
kring Uitgeest
10.00-11.30 uur:  Engelse 
conversatie
09.30-11.30 uur:  3-di-
mensionaal (kaarten)
Donderdag 2:
09.30-11.00 uur: Lezing: 
gezonde voeding
Donderdag 9:
09.30-11.00: Lezing: Riy-
al of Hamble in Schotland
09.30-11.30 uur:  Theezak-
jes vouwen
Donderdag 16:
09.30-11.30 uur: Repair-
café Uitgeest
15.30-18.00 uur: Nasi- en 
bamiparty
Donderdag 23:
10.00-11.30 uur: Oudhol-
landse spelletjes (groot-
ouders/kleinkinderen)

Vrijdag  3, 10, 17, 24:
13.30-16.45 uur:  Biljarten
09.15-10.15 uur en 10.15-
11.15 uur: Yoga 
13.30-15.30 uur:  De Zin-
gende Zwanen 
Vrijdag 3:
13.30-16.30 uur: Bridgeles 

De S.U.S. is bereikbaar 
op maandag tot en met 
woensdag van 9.00 tot 
12.00 uur en van 13.30 tot 
16.00 uur en op donder-
dag en vrijdag van 9.00 tot 
12.00 uur in Dorpshuis de 
Zwaan 
Voor informatie betref-
fende activiteiten van de 
Stichting Uitgeester Seni-
oren: mevrouw C. van Me-
gen en mevrouw M. Korte-
kaas, tel.: 0251-319020, e-
mail: s.u.s@inter.nl.net of 
kijk op de website: www.
uitgeestersenioren.nl. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Sloop op de Langebuurt
Uitgeest - Na ongeveer 167 
jaar is er op 25 januari 2017 
een einde gekomen aan het 
bestaan van de bijgebou-
wen, lees boerderij, van ca-
fé de Landbouw, in de volks-
mond Café Thijs. Elke ras-

Uitgeester weet nog wel dat 
de familie Vreeburg woon-
de in het gebouw, de Land-
bouw. Omstreeks 1850 werd 
het woonhuis met boerderij 
gebouwd aan de Langebuurt. 
Rond de eeuwwisseling, in 

het jaar 1900, met als bewo-
ner Thijs Vreeburg werd het 
woonhuisgedeelte uitgebreid 
met een aanbouw, gebouwd 
haaks op het woonhuis rich-
ting Langebuurt en kreeg 
het de “beroemde” Uitgees-
ter naam de Landbouw en al 
gauw de bijnamen Vlamme-
tje en café Thijs. 
Boerderij Vreeburg heeft ver-
schillende bewoners gehad, 
zoals de familie Heyne van 
1940 tot 1946, zij boden tij-
dens deze periode ook on-
derdak aan mensen, en ver-
huisden in 1946 naar het 
Meerpad. Diverse bewoners 
zijn hierna nog gepasseerd.
Later werd het een onderko-
men voor paarden, koeien en 
kippen en opslag voor zoon 
Jur Vreeburg, toen eigenaar 
van café Thijs. Ook was er tij-
delijk een bottelarij in geves-
tigd en dat ging om de distri-
butie van vat naar fles.
Anno 2017 is de boerderij 
in zeer slechte staat terecht 
gekomen en is deze dagen 
ontmanteld, de houten bal-
ken waren al behoorlijk ver-
molmd.
Ook het aangebouwde deel 
direct achter het Café Thijs 
gaat gesloopt worden. Het 
woongedeelte bij het café en 
het café zelf blijven behou-
den en worden gerenoveerd, 
de voorgevel aan de Lange-
buurt blijft behouden en dus 
het aangezicht vanaf de Lan-
gebuurt. 
Wat met de vrij gekomen 
ruimte gaat gebeuren is nog 
niet bekend. (Ger Bus)

Uitgeest - Bridge (en dan 
bedoel ik wedstrijdbridge 
waarbij de scores van kop-
pels op dezelfde spellen in 
een lijn worden vergeleken) 
kan een ontregelend spel-
letje voor de gemoedstoe-
stand zijn. Na de eerste ta-
fel, wij spelen er zes, sta je 
op met een onbestemd ge-
voel: ‘hmm, ging dat allemaal 
wel goed?’ Bij de tweede ta-
fel verschaft de computer al 
wat meer inzicht: 0% op spel 
13, en 25% op spel 15. ‘Hmm, 
dat gaat niet helemaal goed!’ 
De derde tafel wenst Henk 
Graafsma ons voor het eerste 
spel al sterkte, en verdraaid, 
na een biedmisverstand be-
ginnen we met weer een nul. 
‘Hmm, dat gaat helemaal niet 
goed!’ Op de vierde tafel nog 
een biedmisverstand en weer 
een lage score, 16%. ‘Hmm, 
de poes is goed ziek!’. De vijf-
de tafel gaat dan wel aar-
dig, en de zesde en laatste 
tafel zegt Ineke Los: ‘Bij ons 
kun je het ophalen. We sco-
ren de hele avond al niks!’ En 

warempel, biedmisverstand 
nummer vijf maakt dat wij in 
3Ruiten blijven steken waar 
de hele wereld in 6Klaveren 
zit. Nul dus. En daarna bie-
den zij uitstekend een com-
petetief bod waarin ze één 
down gaan, maar 83% sco-
ren. ‘Hmm, k van de b, dus.’ 
En dan blijkt na afloop bij het 
voorlezen van de uitslag dat 
de andere koppels met die 
zelfde spellen óók grote, ster-
ker, nóg meer moeite heb-
ben gehad. Wij overwegen 
een voetreis naar Delphi, al-
waar op de bovendorpel van 
de tempel van Apollo stond: 
‘Gnothi Seauton’, om ons te 
laven met zelfkennis zodat 
het gemoed de volgende ke-
ren niet op hol hoeft te slaan. 
Andere koppels hebben weer 
andere problemen. Haal je de 
hoogste score van de avond, 
Tiny ten Hoeve-Aad Wijte in 
de B-lijn, dan zorgt dat met-
een voor promotie naar de A-
lijn, en dat was eigenlijk niet 
de bedoeling, want in de B-
lijn doen ze niet aan die ge-

Bridgenieuws
moedstoestanden. 
Hieronder ziet u de beste drie 
van iedere lijn.

A-lijn: 1 Hans Wijte-Paul Wij-
te 56,25%, 2 Ria Vessies-Aad 
Visbeen 53,82% 3 Carien Wil-
lemse-Jaap Willemse 53,47%, 
3 Henk Groen-Herman van 
Sambeek 53,47%;
B-lijn: 1 Tiny ten Hoeve-
Aad Wijte 63,85%, 2 Evelien 
Huising-Ria Weel 56,25%, 3 
Marry Zwaan-Gerda Geukes 
53,65%;
C-lijn: 1 Auke Hulshof-Gon-
ny Hulshof 58,85%, 2 Ans An-
dringa-Ria de Wildt, 57,81% 
3 Toos Schalk-Jaap Schalk 
56,77%;
D-lijn: 1 Riet Balster-Evert 
Rozemeijer 58,33%, 2 Jaap 
Molenaar-Karin Tushui-
zen 56,77%, 2 Marianne de 
Groot-Hans Kollerie 56,77%;
E-lijn: 1 Elly Stuijt-Aad Stuijt 
58,85%, 2 Jan van den Boo-
ren-Eddy Jansen 57,81%, 3 
Agnes van der Hoorn-Wim 
Koning 56,46%.
(Paul Wijte)
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Ophaaldata gft-afval
In week 6 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 6 februari 
De Kleis en Waldijk: woensdag 8 februari 
De Koog: donderdag 9 februari 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 10 februari

BURGERLIJKE STAND
GEBOREN 
Jesse Pieter van der Eng, zoon 
van F. van der Eng en A.M.M. 
Verduin-van der Eng 
Jerom Ranzijn, zoon van H.W. 
Ranzijn en A. Nan
OVERLEDEN 
mw. M. Heijne-Oudhuis, 87 jaar  
mw. H. Liefting-Rem, 90 jaar
GETROUWD 
R. Lewis en S.E. Weisz

NATURALISATIE
Sinds 26 januari 2017 is de 
heer Anthony Lambie Coombes 
officieel Nederlander. Na onder-
tekening van de Verklaring van 
Verbondenheid verraste burge-

meester Wendy Verkleij de oor-
spronkelijk Britse staatsburger 
met een boeket bloemen (foto: 
gemeente Uitgeest).

Gemeenteraad stelt tarieven onroeren-
dezaakbelasting naar beneden bij
De gemeenteraad van Uitgeest heeft donderdagavond 26 januari 2017 
de tarieven voor de onroerendezaakbelasting (ozb) voor woningen naar 
beneden bijgesteld. Die gaan van 0,1379% naar 0,1340% van de WOZ-
waarde. Die waarde is tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 in Uit-
geest met gemiddeld 2,9% gestegen. Door het besluit van de raad 
wordt de waardestijging gecompenseerd en zullen de aanslagen voor 
de ozb voor woningeigenaren vrijwel gelijk blijven aan die van vorig 
jaar.

De raad besloot tegelijkertijd om het tarief voor de niet-woningen on-
gemoeid te laten. De WOZ-waarde voor deze categorie onroerend goed 
is in de loop van 2015 licht gedaald (met 0,9%). Om tot dezelfde be-
lastingopbrengst te komen was een lichte verhoging van het ozb-tarief 
nodig geweest. Eigenaren van woningen en niet-woningen in Uitgeest 
kunnen de ozb-aanslagen begin maart tegemoetzien. 
Het formele besluit om de opbrengst van de ozb niet te vergroten nam 
de raad in feite al in november 2016 bij het vaststellen van de begro-
ting. De aanpassing van de tarieven is noodzakelijk als uitwerking van 
het eerder genomen besluit.

Vragen stellen over ontwerpen 
verbinding A8-A9 
De ontwerpen van de drie mogelijke oplossingen om de route tus-
sen de A8 en de A9 te verbeteren zijn in januari bekendgemaakt. 
Op de website www.verbindingA8-A9.nl zijn die te bekijken. Vragen 
over de ontwerpen kunt u op 7 februari stellen aan het projectteam 
van de Verbinding A8-A9. Van 19.00 tot 21.00 uur zijn zij aanwezig 
in het gemeentehuis van Heemskerk, Maerten van Heemkerkplein 
1 te Heemskerk..  

De voorkeursontwerpen zijn opgebouwd uit alle suggesties die in septem-
ber en oktober 2016 zijn ingediend bij het tijdelijke projectbureau in Assen-
delft stond. Per alternatief is een zogenaamd ontwerpboek opgesteld, waar-
in ook de ideeën staan die niet zijn verwerkt in de ontwerpen. De ontwerp-
boeken zijn te downloaden op de website www.verbindingA8-A9.nl.
Op basis van de ontwerpen worden een milieueffectrapportage en een maat-
schappelijke kosten-batenanalyse gemaakt. Als die zijn afgerond zijn de al-
ternatieven goed met elkaar vergelijkbaar en kunnen bestuurders een voor-
lopig voorkeursalternatief bepalen. Dit zal naar verwachting voor de komen-
de zomer gebeuren. Het voorkeursalternatief wordt ter inzage gelegd, zodat 
betrokkenen een reactie kunnen indienen.
Wie verhinderd is op 7 februari kan terecht op de inloopavond in Assendelft 
op 9 februari. Van 19.00 tot 21.00 uur beantwoordt het projectteam van de 
Verbinding A8-A9 vragen in Partycentrum De Admiraal, Dorpsstraat 1056 
te Assendelft.

De drie mogelijke verbindingen tussen de A8 en A9.  Naar het nul-plusalterna-
tief (paars), het Heemskerkalternatief (blauw) en het Golfbaanalternatief (oran-
je) wordt nader onderzoek gedaan. De andere alternatieven (grijs) worden niet 
verder onderzocht. Werkzaamheden Smallekamplaan

Ter voorbereiding op de bouwactiviteiten op een perceel aan de Smalle-
kamplaan is de firma Scholtens  BV begonnen met het verwijderen van 
bosschages en bomen. Daarnaast is de firma Gebr. Beentjes deze week ge-
start met het afvoeren van het gronddepot dat de gemeente Uitgeest op 
die plek had. 

Kennisgeving Anterieure overeenkomst:
‘Ontwikkeling Smallekamplaan te Uitgeest’
Burgemeester en wethouders van Uitgeest delen mee dat zij op 22 de-
cember 2016 een overeenkomst ex. Artikel 6.24 lid 1 Wro hebben geslo-
ten met Scholtens Projecten B.V. betrekking hebbend op de ontwikkeling 
van een perceel grond gelegen aan de Smallekamplaan te Uitgeest. 
Een zakelijke omschrijving van de overeenkomst ligt vanaf morgen voor 
de duur van zes weken voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis 
aan van de gemeente Uitgeest aan de Middelweg 28 te Uitgeest gedu-
rende openingstijden. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact 
opnemen mevrouw J. Franke. Zij is bereikbaar op e-mailadres joycefranc-
ke@debuch.nl

Commissievergaderingen
De Commissies Grondgebiedzaken en Algemene Zaken en Financiën hou-
den een gecombineerde openbare vergadering op dinsdag 7 februari 2017 
in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur 
en de agenda is in te zien in het Raadsinformatiesysteem, via de homepa-
ge van de gemeentelijke website www.uitgeest.nl.
De vergaderingen van de Commissie Samenlevingszaken op maandag 6 fe-
bruari en Algemene Zaken en Financiën op donderdag 9 februari gaan niet 
door.
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