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Uitgeest - Het nieuwe jaar is voor menigeen fl itsend begonnen. Boven ons dorp werd de lucht even na middernacht verlicht met prachtig vuurwerk en na 
een kort nachtje slapen togen diverse sportieve plaatsgenoten richting Zwaansmeer om een fl itsende duik te nemen. Elders in deze editie meer foto’s van 
de nieuwjaarsduik. (foto’s: Ger Bus)
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Tons of Blues 
in De Bonte Vivant

Uitgeest - Op zaterdag 6 ja-
nuari trapt De Bonte Vivant 
het nieuwe live-muziekjaar 
af met Tons of Blues. Tons of 
Blues neemt je mee naar de 
bakermat van de bluesmu-
ziek, de Mississippi delta, de 
kroegen van New Orleans. 
Een avond lang laat de band 
je horen hoe veelzijdig en 
doorleefd de blues kan zijn. 
Alle uithoeken van de blues 
komen voorbij in bekende en 
minder bekende covers; van 
de halfakoestische sound 
van Taj Mahal tot de jazzy 
blues van The Nightcats en 
Dr. John. 
Ook de traditionele blues van 
giganten als Muddy Waters 
en Jr. Wells staat op het re-

pertoire. En echt feest wordt 
het met de funkblues van Al-
bert King en Popa Chubby.
De bezetting van Tons of 
Blues is: zang (Fons), gitaar/
dobro/mandoline (Michael), 
drums (Roon), bas (Gerard), 
bluesharp (Rene), piano/
hammond (Chretien).
Zie voor meer informatie over 
Tons of Blues www.tonsof-
blues.nl.
Het optreden begint om 
21:30 en de toegang is zoals 
altijd gratis.

De Bonte Vivant vind je aan 
de Middelweg 180 in Uit-
geest en op Facebook ht-
tps://www.facebook.com/ca-
fedebontevivant/.

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

Jack Zwarthoed voert 
kandidatenlijst CDA aan
Uitgeest - Tijdens de leden-
vergadering van het CDA Uit-
geest is Jack Zwarthoed ge-
kozen als lijsttrekker bij de 
komende Gemeenteraads-
verkiezingen.
In 2013 is Jack Zwarthoed lid 
geworden van het CDA en 
na de verkiezingen als frac-
tievoorzitter in de raad geko-
men. Sinds november 2015 
is hij lid van het college van 
Burgemeester en Wethou-
ders, als wethouder fi nanci-
en, facilitaire zaken en ICT. 
Daarnaast is hij projectwet-
houder van de ontwikkeling 
van de Smallekamplaan en 
de uitbreiding van de Jumbo.
“Vrijwilligers zijn de basis 
van onze samenleving. Al 
meer dan 20 jaar ben ik ac-
tief als vrijwilliger bij FC Uit-
geest, de KNVB, de zwem-
bond  en de zwemvereniging 
van mijn dochter. Uitgeest 
staat voor grote uitdagin-
gen, welke grote invloed zul-
len hebben op de leefomge-
ving van onze inwoners. Ik zal 
mij er voor inzetten de over-
last van vliegtuigen, treinen 
en autoverkeer niet verder te 
laten toenemen en waar het 
kan zelfs te verminderen. Ook 
staat de veiligheid van onze 
inwoners hoog in het vaan-
del. Kortom, er staat in Uit-
geest de komende jaren veel 
te gebeuren, het CDA wil hier 
samen met de inwoners een 
rol in spelen en actief mee-
doen, want we willen wèl 
vooruit!”
Op nummer twee staat An-
nemiek van de Vliet:  “al meer 
dan 33 jaar ben ik met veel 
plezier werkzaam in het ba-
sisonderwijs, de laatste jaren 
als schooldirecteur in Hei-
loo. Sinds 1987 ben ik ac-
tief in het CDA, in het CD-
JA, als Provinciaal Staten-
lid en sinds 2012 als raadslid 
in Uitgeest. Voor het CDA zit 
ik in de commissie Samen-

leving, daarnaast ben ik na-
mens Uitgeest lid van diver-
se werkgroepen binnen de 
BUCH. Ik sta voor een mo-
dern, vernieuwend Uitgeest. 
Een mooi dorp, volop in be-
weging, waar onze kinderen 
ruimte hebben om te spelen, 
goede scholen zijn en waar 
we omzien naar elkaar.”
Nummer drie op de lijst is 
Wim Rodenburg: “ik ben 43 
jaar werkzaam geweest in 
een bouwbedrijf, waarvan 
de laatste 12 jaar als direc-
teur. Na de terugtreding uit 
mijn bedrijf in 2013, ben ik 
mij actief gaan bezig houden 
met de Uitgeester politiek. De 
ruimtelijke ordening en met 
name de invulling en ver-
nieuwing van het centrum-
gebied hebben mijn specia-
le interesse. Naast mijn func-
tie als raadslid heb ik daar-
om ook zitting in de commis-
sie Grond en Gebied Zaken. 
In tegenstelling tot de snel-
heid in het nemen van beslis-
singen binnen mijn bouwbe-
drijf, draaien de politieke mo-
lens in Uitgeest traag. Mijn 
doelstelling als raadslid CDA, 
is dan ook om in Uitgeest 
voortvaardig maar zorgvuldig 
besluiten te nemen t.a.v. de 
centrum-plannen zodat we 
ook daadwerkelijk van start 
kunnen gaan. Een Nieuw 
Geesterheem op een nieu-
we locatie en modern onder-
wijs in een nieuw te bouwen 
Integraal Kind Centrum, cen-
traal in ons dorp. Vooruitgang 
door vernieuwing dus”.

In totaal telt de kandidaten-
lijst maar liefst twintig per-
sonen waaronder een aantal 
nieuwe leden.
Het CDA verkiezingspro-
gramma,  “Vooruitgang door 
Vernieuwing”  en de volledi-
ge kandidatenlijst zijn van af 
medio januari te vinden op de 
vernieuwde website.
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Uitgeest - Op vrijdag 5 ja-
nuari 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 buurman/buurvrouw mee 
om een gezellige kaartavond 
te hebben.

Klaverjassen 
bij FC Uitgeest

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen de komende dagen 
gepland:
Woensdag 3 januari 19.00 
uur H. Eucharistieviering in 
de kapel.
Vrijdag 5 januari: 19.00 uur H. 
Eucharistieviering in Gees-
terheem.
Zondag 7 januari: 09.00 uur 
H. Eucharstieviering m.m.v. 
Laus Deo.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 7 ja-
nuari plaats in de kerk op het 
dielofslaantje in Akersloot, 
aanvang 10.00 uur. Voorgan-
ger is ds. E. Plaisier. 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Regio - Het Rode Kruis Zie-
kenhuis heeft deze week een 
nieuwe prikpost geopend 
in Gezondheidscentrum 
Heemskerk aan de Simon 
van Haerlemstraat 50. Men 
kan daar terecht op woens-
dag en vrijdag van 08.00 tot 
09.30 uur. De twee prikpos-
ten in Uitgeest blijven ge-
handhaafd: op donderdag 
van 08.00 tot 09.00 uur bij De 
Kleis huisartsen op de Gras-
kamplaan en op dinsdag van 
08.00 tot 10.00 in Zorgcen-
trum Geesterheem aan de 
Dokter Brugmanstraat 15.

Nieuwe 
prikpost RKZ

Winderige Nieuwjaarsduik
Uitgeest - Maandagmiddag om twee uur werd het startschot gegeven aan 17 deelnemers voor de nieuwsjaarsduik. Het eve-
nement begon met een warming-up, een paar minuten later gingen de echte helden het water in voor een frisse start van 
2018. Na afloop snel aankleden om je met een warm drankje en soep op te warmen. Deelname was gratis en de organisatie 
was in het handen van zwembad De Zien. (Ger Bus)
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Afvallen met YourWeight
Bakkum - Op Landgoed 
Duin & Bosch is de praktijk, 
YourWeight van Silvia Heij-
mans gevestigd. Zij vertelt: 
,,Ik begeleid mensen naar 
een gezond gewicht en be-
antwoord voedingsvraag-
stukken. Een goed advies  
is een persoonlijk advies. Ik 
werk met een uitgebreide 
analyse van de gezondheid, 
het gedrag en eetgewoontes.  
De nadruk ligt op slim om-
gaan en aanpassen van eten, 
voldoende beweging en coa-
ching richting gewenst eet-
gedrag.”
Silvia is gewichtsconsulent en 
aangesloten bij de Beroeps-
vereniging Gewichtsconsu-
lenten Nederland. BGN-er-
kende gewichtsconsulenten 
werken niet met afslankmid-
delen of maaltijdvervangers. 
,,Je moet het ook niet van die 
producten hebben. Die lei-
den tot gewichtsverlies, maar 
zorgen ook voor het jojo-ef-
fect als je stopt of weer nor-
maal gaan eten. Stapsgewijs 
de leefstijl aanpassen, daar 

heb je het meeste baat bij”, 
aldus de gewichtsconsulent. 
Door deze werkwijze vergoe-
den veel zorgverzekeraars 
(delen van) de kosten van de 
consulten. 

Op 11 januari om 19.30 uur 
organiseert YourWeight  een 
gratis workshop ‘Overwin 
emotie-eten’. Aanmelden of 
vragen? Kijk op www.your-
weight.nl of bel 0251-700259. 

‘Stop stress, train jezelf 
in mindfulness’

Castricum - Het gaat goed 
in Nederland stelt het SCP 
en toch hebben mensen het 
persoonlijk niet altijd even 
gemakkelijk. Iedereen móet 

veel en dat blijkt eenvoudig 
niet vol te houden. Een op de 
acht werknemers zit opge-
brand thuis. Hoe kan dat? 

Wie het druk heeft, werkt 
steeds harder. Mindfulness-
trainer Annelies Blom: ,,Zon-
der dat we het in de ga-
ten hebben, zijn we dag en 
nacht actief. Berichten blij-
ven binnenkomen via onze 
telefoon en het denken over 
werk stopt niet meer. Al zitten 
we stil op de bank, ons brein 
maakt overuren met pieke-
ren, slecht slapen en onvol-
doende nachtrust tot gevolg. 
Er ontstaan allerlei licha-
melijke klachten en de ver-
moeidheid neemt toe.” 
Wie overbelasting bij zich-

Gratis proefles dansen 
op rock-’n-roll

Akersloot - Kenmerkend 
voor de rock-’n-roll-dansstijl 
is de jaren ’50 uitstraling en 
natuurlijk wordt er gedanst 
op echte rock-’n-roll muziek. 
Dans en muziek werden in 
de jaren ’40 door Amerikaan-
se soldaten in Europa geïn-
troduceerd en is verwant aan 
boogiewoogie, Lindy Hop en 
acrobatische rock-’n-roll. Al-
tijd al willen weten hoe die 
pasjes nou eigenlijk moeten? 
Doe dan mee met de gratis 
proefles dansen op rock-‘n-
roll van dansschool Fabulous 
Fifties. Op donderdag 18 ja-
nuari van 19.30 tot 20.30 uur 
wordt de gratis proefles ge-
geven in Sporthal De Lelie op 
de Rembrandtsingel 3. Jong 
en oud kan meedoen en er 
is geen basiskennis vereist. 

Aanmelden kan met en zon-
der partner. Voor aanmelding 
of informatie, bel Elma op tel.: 
06 20239119, mail naar info-
fab50s@gmail.com of kijk op 
www.dansschoolfabulousfif-
ties.nl voor meer informatie.

zelf wil voorkomen kan een 
mindfulnesstraining volgen 
en de werkgever vragen dit 
te vergoeden. ,,In een trai-
ning mindfulness leer je ge-
durende acht weken stress 
te verminderen en opnieuw 
je veerkracht en mentale 
weerbaarheid te vergroten. 
Niet zweverig maar met bei-
de benen stevig op de grond. 
Je wordt weer bewust van je 
persoonlijke grenzen en kunt 
deze beter bewaken.”
Op maandag 29 januari en 
donderdag 1 februari starten 
nieuwe trainingen in Cas-
tricum en Uitgeest. Anne-
lies Blom is mindfulnesstrai-
ner, gecertificeerd categorie 
1 en aangesloten bij de be-
roepsvereniging VMBN. Voor 
werkgevers is dat relevant 
voor het vergoeden van de 
training. Ga voor informatie 
en aanmelden naar de web-
site Blomcoaching.nl of bel 
naar 06-24447688.

Castricum - Op woensdag 
10 januari start de cursus 
Eerste Hulp aan Kinderen. De 

cursus bestaat uit vier lessen 
van ieder drie uur die worden 
gegeven in het Nieuw Gees-

EHBO aan kinderen terhage van 19.00 tot 22.00 
uur. Aanmelden kan via tel.: 
0251-651060 tussen 19.30 
uur en 21.00 uur of per e-
mail naar secretaris@ehbo-
castricum.nl.

Inzameling kerstbomen
Castricum – Wie af wil van 
de kerstboom kan terecht op 
het afvalbrengdepot aan het 
Schulpstet. Ook is het moge-
lijk de boom klein te knippen 
om in de groene bak te doen. 
De kerstboom inleveren kan 
op donderdag 4 januari tus-
sen 13.30 uur en 16.00 uur. 
In Limmen bij het groenon-
derkomen/brandweer aan 
de Rijksweg 51, in Akersloot 
bij het groenonderkomen/

brandweer aan de Buurt-
weg 51, in Castricum, bij het 
groenonderkomen aan de 
Mr. Gilles van de Bempden-
straat 5, de Van Haerlemlaan 
(ingang sportvelden Wouter-
land) of bij het groenonder-
komen aan de Bloemen. Op 
deze dag is iedere ingelever-
de kerstboom vijftig eurocent 
waard met uitzondering van 
bomen die bij het afvalbreng-
depot ingeleverd worden.

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

The Greatest Showman
zaterdag 18.45 uur  dinsdag 14.00 uur

Breathe
zondag 16.00 uur

Star Wars - The last Jedi - 3D
donderdag 16.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
Star Wars - The last Jedi - 2D

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Huisvrouwen Bestaan Niet
vrijdag 18.45 uur  dinsdag 14.00 uur

Dr. Knock
zondag 16.00 uur

Murder on the Orient  Express
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 15.00 uur
Ferdinand (NL) 2D

donderdag & vrijdag 16.00 uur 
Ferdinand (NL) 3D

donderdag & vrijdag 11.00 uur 
zaterdag 13.30 uur  zondag 11.00 uur

K3 - Love Cruise
donderdag 11.00 uur

vrijdag 11.00 & 16.00 uur 
zaterdag 16.00 uur

zondag 11.00 uur  woensdag 15.00 uur
Paddington 2 

donderdag & vrijdag 13.30 uur
zaterdag 16.00 uur  zondag 13.30 uur

Coco  

Programma 04 januari t/m 10 januari

Ferdinand in 2 en 3D
Ferdinand speelt zich af in 
Spanje en vertelt het verhaal 
van een grote stier met een 
klein hartje. 
Als hij ten onrechte aange-
zien wordt voor een gevaar-
lijk beest wordt hij gevangen 
genomen en weggevoerd. 

Vastberaden om terug te ke-
ren naar zijn familie, verza-
melt hij een bont gezelschap 
om zich heen voor een fan-
tastisch avontuur. Ferdinand 
bewijst dat je, je stierlijk kunt 
vergissen als je enkel op ie-
mands uiterlijk afgaat.

The Greatest Showmanis een 
muzikaal spektakel over het 
ontstaan van de showbusi-
ness en het gevoel van ver-
wondering dat ontstaat als 
dromen werkelijkheid wor-

The Greatest 
Showman

den. De film is geïnspireerd 
door de ambitie en fantasie 
van P.T. Barnum. 

Barnum was een visionair die 
zich van niets wist te ontwik-
kelen tot het brein achter een 
betoverend spektakel dat 
wereldwijd publiek aansprak 
en in vervoering bracht.
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Lachen bij oudejaars-
conference Bakkerij

Castricum - In een uitver-
kochte zaal vond op 30 de-
cember de allereerste oude-
jaarsconference plaats in De 
Bakkerij. Met ‘Dan maar kof-
fi e’ liet de 24-jarige Castri-
cummer Maarten Mantel zijn 
talent zien en horen. Maarten 
is tweedejaars student aan 
de Paul van Vliet Academie 
in Den Haag. Onder toeziend 
oog van RTV Noord-Holland, 
nam Maarten het publiek 
mee in zijn kijk op het afge-
lopen jaar.
Via slapeloosheid, vakantie in 

Noorwegen en de verlokkin-
gen van een lichtje, ging hij 
over op de politiek. Grappen 
op het scherpst van de sne-
de, liedjes met diepgang en 
met de nodige zelfspot wist 
hij het publiek te boeien. Dat 
hij op een moment zijn tekst 
even kwijt was, ving hij prima 
op door de interactie met het 
publiek. 
Een kleinkunsttalent in de 
dop waar Nederland in de 
nabije toekomst nog veel van 
zal horen. Tekst en foto: Mi-
chaëla Wierdsma.

Nieuwe ophefkalender 
van Marcel Steeman

Castricum - Op 5 janua-
ri: ‘Collega zoent alsnog drie 
keer bij binnenkomst’ en een 
dag later: ‘Driekoningen? Ik 
vind één al teveel’; de nieu-
we nationale ophefkalender 
van Marcel Steeman werd 
op 31 december gelanceerd. 
De eerder uitgebrachte twee 
ophefkalenders kregen rui-
me aandacht in de nationa-
le pers. In deze editie voor-
spelt Steeman, wethouder in 
de gemeente Castricum, el-
ke dag van het jaar waar de 
ophef volgens hem over gaat. 
De afgelopen twee jaar bleek 
hij er soms verrassend dicht-
bij te zitten, al sloeg hij de 

plank ook vaak mis. Dat laat 
hij Nederland weten via zijn 
populaire Twitter-account en 
hij moet er dan zelf om la-
chen. Het is natuurlijk alle-
maal ook bedoeld als grap. 
‘Met een zak chips op de 
bank huilen om de niet-ge-
haalde goede voornemens’, 
staat genoteerd op 9 januari 
en dat zou zomaar voor veel 
mensen kunnen gelden. De 
start van een nieuwe pieten-
discussie? Die begint volgens 
Marcel op 1 februari alweer. 
En de oudste man van de we-
reld, die gaat in 2018 dood, 
net zoals de oudste vrouw 
van Nederland.

Grootschalige zoektocht 
vermiste vrouw

Castricum - Ondanks de 
inzet van een groot aan-
tal hulpverleners is het 
zaterdagavond niet ge-
lukt een vermiste vrouw in 
het bos in Bakkum te vin-
den. Naast een politieheli-
kopter werden brandweer, 
boswachters en leden van 
de reddingsbrigade inge-
zet. 

Er werd met voertuigen en 
in linie gezocht. De 43-jarige 
Fiona Meiland  wordt sinds 
19 december vermist en za-
terdag zouden signalen van 
haar telefoon getraceerd zijn 
vanuit het bos.
Fiona, die in een beschermd 
wonen complex in Emmen 
woont, kwam op maandag 18 
december aan bij een kloos-
ter in Heiloo voor een retrai-
te. De volgende morgen voor 
7.00 uur is zij weer verdwe-
nen. Zij zou op 29 decem-

ber weer thuis zijn, maar is 
daar niet gearriveerd. Om-
dat zij door de ziekte melor-
heostosis slecht ter been is, 
en gebruik maakt van een 
stok, wordt vermoed dat Fio-
na per bus naar Castricum is 
gereisd. Haar moeder denkt 
dat zij daar mogelijk het bos 
is in gegaan en maakt zich 
ernstig zorgen over het wel-
zijn van haar dochter. Fiona is 
1.55 m en tenger van postuur, 
zij heeft donkerbruin, kort en 
krullend haar, blauwe ogen 
en zij heeft een moedervlek-
je op haar wang. Vermoed 
wordt dat zij gekleed is in een 
blauw/witte rok, blauwe trui, 
witte jas en witte gympen.
Informatie over deze vermis-
sing? Neem dan contact op 
met de politie via 0900-8844. 
Tips kunnen worden door-
geven via http://zoekjemee.
nl/tipformulier of tel.: 085-
0606225. Bron: zoekjemee.nl.

Inloopavond rond nieuw 
zwembad Noord-End

Castricum - Op woensdag 
10 januari van 19.30 tot 
21.00 uur is er een inloop-
avond in het gemeentehuis 
over een nieuwe zwem-
voorziening in het gebied 
Noord-End in Castricum. 
Als locatie wordt gedacht 
aan sporthal De Bloemen 
of een van twee velden bij 
voetbalvereniging FC Cas-
tricum.

Op 9 november heeft de ge-
meenteraad van Castricum 
een besluit genomen om drie 
varianten en drie locaties in 
het gebied Noord-End verder 
in een verdiepingsslag nader 
door het college te laten uit-
werken. Deze verdiepings-
slag resulteert in een raads-
voorstel waarin de gemeen-
teraad wordt gevraagd een 

keuze te maken voor een va-
riant en locatie, met inbegrip 
van een voorstel voor dekking 
waarin staat hoe de gemeen-
te de nieuwbouw kan beta-
len.

Mening gevraagd
De gemeente wil graag de 
eerste tussenresultaten van 
de ruimtelijke uitwerkingen 
met omwonenden en overi-
ge belangstellenden delen, 
en horen wat zij daarvan vin-
den. Vertegenwoordigers van 
de gemeente en het onder-
zoeksbureau zullen bij af-
beeldingen staan van de eer-
ste tussenresultaten van de 
ruimtelijke uitwerkingen. Zij 
lichten deze toe en kunnen 
vragen beantwoorden.

De informatie die omwo-

nenden en belangstellenden 
meegeven tijdens de inloop-
avond wordt, indien inpas-
baar en realistisch, meegeno-
men in de verdere uitwerkin-
gen van de verdiepingsslag. 
De resultaten hiervan wor-
den in een rapportage aan 
het college en de gemeente-
raad ter besluitvorming voor-
gelegd. Het college verwacht 
in januari en februari aan de 
raad te kunnen rapporteren. 
Op 25 januari wordt hiervoor 
een raadsinformatieavond 
gehouden. 

Besluit in maart
Bespreking van de rapporta-
ge volgt dan in de raadscar-
rousel in februari, waarna de 
raad naar verwachting uiter-
lijk 8 maart een besluit neemt 
over het voorstel.

Ierse muziek 
in Vredeburg
Limmen - Vrijdag 12 ja-
nuari om 20:00 uur heeft 
Limmen Cultuur de band 
Dockside uitgenodigd om 
het nieuwe jaar sfeervol te 
beginnen. Dockside geeft 
een winterconcert vol 
weemoed en verlangen, 
passie en levenslust. 

Aan de basis daarvan ligt Ier-
se muziek die bruist als een 
goed glas Guinness, maar 
er zijn ook de invloeden van 
Schotse, Franse, Nederland-
se en Jiddische muziek hoor-
baar. 

Met contrabas, gitaren, ac-
cordeon, viool en meerstem-
mige vocalen trekt Dockside 
al vele jaren de aandacht. 
Dockside bestaat al sinds 
1994 en wordt gevormd door 
Jos Molenaar, Marc van der 
Meij, Marleen Plooij en An-
dré Uitgeest. De band speelt 
in Cultureel Centrum Vrede-
burg. Meer informatie: www.
limmencultuur.nl of bel 072-
5053274.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Ook op een regenachtige ochtend is het Reghthuysplein een plaatje. Foto en 
tekst: Ger Bus

De column van Monique.....

IIk wil iedereen een mooi 2018 toewensen en het is natuurlijk al 100 keer tegen u geroepen 
maar ik hoop dat het ook een gezond nieuw jaar voor u wordt. Want je kunt jezelf een mil-
joentje of wat toewensen van de Staatstloterij maar daar heb je vrij weinig aan als je lijf het 
af laat weten. Dus om die gezondheid te bereiken zouden wij met z’n allen in ieder geval 
ons best kunnen doen healthy te gaan leven. Dit lukt mij  gedurende het hele jaar door best 
goed, alleen december vormt wel eens een probleempje in verband met stol, tulband en olie-
bol die ik allemaal stuk voor stuk graag naar binnen werk. Wij vierden Oud en Nieuw weder-
om met de vriendenclub met als thema Schlager/après-ski. Dirndl, Lederhose en skipakken 
uit de kast und los ging’s! Van te voren toepasselijke liederen uitgezocht zodat die avond Pe-
ter Maffay met Du, Cindy und Bert met Immer wieder Sonntags en Schatzi schenk mir ein 
Foto van een onbekende Duitse DJ uit de speakers galmden. Bier, wijn, Zwitserse kaas, zelf-
gemaakte apfelstrudel, oliebollen en heel veel hapjes circuleerden tijdens het feest. Dan kun 
je en wil je absoluut niet denken aan bierbuik en vetrollen op onfortuinlijke plekken. Dat zie je 
na 1 januari wel weer. Kranten, bladen en internet wisten natuurlijk allang dat het gehele Ne-
derlandse volk 1 januari op de bank ligt na te hijgen van al dat feestvoer en dat je niet mee-
telt als je geen goede voornemens hebt. Dus bestoken ze ons met diëten en tips. We worden 
flink om de oren geslagen met smerig uitziende groene drankjes of het verbod op zo’n beetje 
alles wat eetbaar is. Ik weet nu al dat ik daar ab-so-luut niet aan mee ga doen. Bij gezond le-
ven hoort ook stoppen met roken. Ik heb nooit gerookt dus daar hoef ik niet mee te stoppen. 
Ik vind het heel rot voor de verslaafden onder ons en spreek daarom hier meteen de wens 
uit dat het u dit jaar lukt om van die rommel af te blijven. Goedbeschouwd heb ik eigenlijk 
nooit goede voornemens maar als ik dan toch iets moet bedenken dan is het dat ik tijdens 
de lunch na mijn derde broodje even pauzeer en niet als een bezetene dooreet omdat ik zo’n 
trek heb. Echt dat helpt, heb ik geleerd van mijn vriendin die dietiste is en dus kennis van za-
ken heeft. Ook moet ik stoppen met mijzelf op te werpen als vuilnisbak. Alles wat overblijft 
aan eten, vind ik al snel de moeite waard om op te maken en voor je het weet zit je met je 
dikke trommel misselijk te wezen en te balen dat je er niet van af bent gebleven. Ik ben nota 
bene in het bezit van een vriezer dus hoe moeilijk kan het zijn? Prima die goede voornemens. 
Nu eerst even die laatste oliebollen wegwerken.

Monique Teeling

Stoppen

Bij De Zwaan Cultureel:
Het Dubbelleven van 
Gerard Alderliefste 
Uitgeest - ‘Jij leidt twee le-
vens’, zei zijn vader ooit. Hij 
hééft twee levens: in het ene 
is hij verslavingsarts, in het 
andere is hij muzikant. Al 
meer dan twintig jaar leeft hij 
met twee gezichten. Kan hij 
dan niet kiezen? Niet zo goed 
nee…
In zijn soloprogramma, dat op 
vrijdag 12 januari te zien is in 
De Zwaan, laat Gerard bei-
de werelden samen komen. 
Want is de passie van de mu-
zikant niet bijna dezelfde als 
de zucht van een verslaafde?
Hij zingt en vertelt, houdt een 
theatercollege over party-
drugs en verslaving: wat doet 
het met je en waarom je het 
zou moeten laten. 
Gerard Alderliefste trad acht 
jaar lang op met zijn band Al-
derliefste. Nu staat hij er al-
leen voor en  schrijft zijn pu-
bliek deze medicijnen voor: 
een gitaar, een piano en een 
stem. En met maar één mot-
to: Leef! Dubbel! 
Gerard Alderliefste speelt 
op vrijdag 12 januari, aan-

vang 20.15 uur. De toegangs-
prijs is 13,50, vrienden van 
de Zwaan Cultureel krijgen 
2,50 korting. Kaartverkoop 
via boekhandel Schuyt of aan 
de zaal (mits nog beschik-
baar), of via de online kaart-
verkoop. Voor meer informa-
tie en andere voorstellingen 
zie de website van De Zwaan 
Cultureel (www.dezwaancul-
tureel.nl).

Men dient het nieuwe 
jaar goed te beginnen

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

Nog even over Tabijn met het grote overschot op de begro-
ting. De stichting met het vele geld, óver op de begroting in 
2016 was zestien miljoen. Hoeveel in 2017, in 2018?
En tóch maar één school willen bouwen voor Uitgeest, met 
grote verkeersoverlast voor de mensen, afschuiven op de 
gemeente. Wie zal dat betalen? De inwoners. Wel klagen 
dat een dak ernstig lekte na jaren geen onderhoud te ple-
gen en het eigen personeel oproepen tot staken! Dit omdat 
het rijk geen salaris wil verhogen.
En zo Uitgeest opzadelen met een parkeerprobleem door 
maar één school te willen bouwen en daar tevens huurbaas 
in willen spelen voor peuteropvang, muzikanten, sporters 
en bieblezers. Nóg meer auto’s naar diezelfde plek in Uit-
geest. Schoenmaker hou je bij je leest, suggereerde zelfs 
een minister.
Niet het ministerie, maar dus de Tabijn stichting, had zo 
verschrikkelijk veel geld over. Opgepot, géén onderhoud!

A. Smulders,
Uitgeest



3 januari 201810

Roos Tabak wint landelijke 
marathonwedstrijd

Castricum - Op woensdag-
avond 20 december stond de 
landelijke marathonwedstrijd 
op het programma van de re-
giotopwedstrijd op Flevonice. 
Roos Tabak, lid van de Ver-
eniging Kennemer IJsbaan 
(VKIJ) en trainend bij de Ma-
rathonselectie van Alkmaar, 
stond in Biddinghuizen aan 
de start van deze wedstrijd. 
Daarnaast kwam Roos uit 
voor een damesmarathon-
ploeg. Zij won verrassend de 
wedstrijd over 25 kilometer 
op de langste kunstijsbaan 
ter wereld, rondjes van elk 
drie kilometer.

Al snel zat Roos met enke-
le andere schaatssters mee 
in een kopgroep voor het pe-
loton. Met nog een ronde te 
gaan kregen ze te horen dat 
ze met elkaar vijftig seconden 
voorsprong hadden op het 
peloton en dit bleek genoeg. 
Twee dames sprongen weg 
uit de kopgroep. Roos ging in 
de achtervolging waarbij ze 
richting de finishstreep in de 
sprint deze twee dames voor-
bijschaatste en won. Met de-
ze overwinning haalde zij ook 
een ticket binnen voor de 
wedstrijden op de Weissen-
see in Oostenrijk in januari.

Limmen - Op zaterdag 23 
december organiseerde tafel-
tennisvereniging het senioren 
clubkampioenschap 2017. Dit 
jaar deden er veel talentvolle 
jongeren mee die in de over-
gang zitten van jeugd naar 
senioren en dat was voor de 
oudere leden niet altijd even 
makkelijk.
De jongere hebben veel meer 
techniek en zijn erg aanval-
lend  terwijl de ouderen het 
vaak moeten hebben van hun 
vastheid in het spel.
Het is dan ook niet verbazing-
wekkend dat op het podium 

voor de Top 3 van het club-
kampioenschap, twee jong-
volwassenen prijkten.
Mathijs de Kremer (17) ein-
digde als derde en jeugd-
trainer/coach Arjan Barend-
se moest in zijn leerling San-
ne Briefjes (16) zijn meerde-
re erkennen. Jeugd Sport-
talent 2015 Castricum San-
ne Briefjes is uitgegroeid tot 
een volwaardige speelster die 
haar clubkampioenschapsti-
tel in 2017 prolongeerde. Haar 
werd de ‘Cor Schaap Wissel-
trofee’ overhandigd door toer-
nooiorganisator Stefan Schut.

Strand- en duinloop
Castricum - Zondag 7 ja-
nuari houdt Atletiek Vereni-
ging Castricum  de derde van 
de vier Strand- en duinlopen 
van dit seizoen. Iedereen kan 
meedoen. Beginnende lopers 
kunnen meedoen aan de 
loop over 4 kilometer. De ge-
vorderde lopers kunnen kie-
zen voor 10,5 km of 15 km. 
De jeugd van  5 tot en met 
12 jaar kan meedoen aan de 
speciale jeugdloop over 2,3 

km. Ouders kunnen met de 
kinderen meelopen. Jeugd 
vanaf 12 jaar kan kiezen tus-
sen de  4 km of de langere 
afstanden. Inschrijven kan 
tot en met vrijdagavond  5 ja-
nuari via www.avcastricum.
nl. Alle routes starten vanaf 
de atletiekbaan aan de Zee-
weg in Castricum. De korte 
afstanden (2,3 km en 4 km) 
starten om 10.15 uur. De lan-
gere afstanden om 10.45 uur.

Akersloot – Van vrijdag 12 
tot en met zondag 14 januari 
wordt het boardingtoernooi 
weer gespeeld in Sporthal 
de Lelie. Het deelnemersveld 
bestaat uit een aantal zeer 
bekende profploegen: Ajax, 
AZ, Volendam en FC Utrecht. 
AZ doet dit jaar zelfs mee in 
twee categorieën. 

Zij spelen dit jaar op zater-
dag en zondag, terwijl de an-
dere profploegen op zondag 
strijden om de prijzen. An-
dere  deelnemers zijn Meer-
vogels, Reigerboys, SVW ’27, 
V.V. Limmen, AFC ’34, HSV 
Heiloo, FC Uitgeest, ADO 
’20, de Foresters, FC Castri-
cum, Vitesse ’22 en Kolping 
Boys. Het aantal wedstrijden 
overstijgt ook dit jaar weer 
de honderd. Daarnaast krij-
gen de deelnemende spelers 
eenvoetbalquiz en is er de fi-
nale-opkomst die niet onder-
doet voor de opkomst van de 
Champions League-finale. 
Vrijdagavond om 18.00 uur 
wordt het toernooi afgetrapt 
met een kwalificatietoernooi 
voor de JO13-teams uit de 

regio. Haalt het team de fina-
le, dan zijn zij geplaatst voor 
de zondagseditie van het 
toernooi en mogen zij hun 
opwachting maken tegen de 
eerder genoemde profploe-
gen. 
Zaterdag begint het spek-
takel om 9.00 uur voor de 
JO9-teams uit de regio. In de 
middag wordt door JO10/11-
teams uit de eerste en twee-
de klasse gestreden en za-
terdagavond de JO11-teams 
uit de hoofdklasse. Vooraf-
gaand aan de finalewedstrijd 
van de JO11 hoofdklasse-
poule spelen de jongste ta-
lenten van Meervogels een 
demonstratiewedstrijd. 
Zondag staat in het teken 
van de JO12/13-poule. Voor-
dat het toernooi wordt afge-
sloten, spelen twee G-teams 
uit de regio nog een  demon-
stratiewedstrijd. Daaropvol-
gend wordt de finale ge-
speeld om de bokaal. Tussen 
de wedstrijden door hoeven 
de teams zich niet te verve-
len en wordt er op zaterdag 
en zondag een sportquiz ge-
houden.

Castricum - In zwembad De 
Witte Brug hebben 42 kandi-
daten hun diploma behaald 
in december. Het C-diplo-
ma is behaald door Reem Al-
moustafa, Jay Antoni Tineo 
Castillo, Michelle Douma, Fe-
line van Graas, Emil Hespe, 
Maël Jagersma, Zoë van 
Kessel, Leonore Kloos, Juliët-
te van Maris, Esmee Mulder, 
Melissa Mulder, Marente Tet-
terode Ravenstein en Qimo 
van der Zwan. Na het beha-
len van het Zwem ABC kun-
nen kinderen zichzelf ver-
der bekwamen door te oe-
fenen voor de Zwemvaardig-
heidsdiploma’s op drie ver-
schillende niveaus. Het di-
ploma Zwemvaardigheid 1 
ging naar Djaleesh Anwar-
Ali, Lars Hoogerwerf, Jenni-
fer Paap en Noud van Saase. 
Het A-diploma werd gehaald 
door Julie-Anne van Barne-
veld, Sebastiaan Daan, Eli-
ze Eijgenberger, Krisztián Fa-
rago, Laura Herijgers, Luuk 
Hoek, Sarah Hoekstra, Djem 
Holkamp, Midas Hop, Julian 
Jurrjens, Finn Lammes, Nora 
Langeveld, Jesse Out, Storm 
de Pauw Gerlings, Miina 
Plasmeijer, Valentijn van der 
Poll, Mart Pronk, Willem van 
der Schaaf, Louise Thijs, Ivan 
van der Toorn, Lisa-Jane Va-
siliadis, Jamie van der Velden, 
Jet Zentveld, Tomas Zoet en 
Dex Zonneveld.

Afzwemmers

Castricum - In december 
is bij biljartclub BVO op de 
Stetweg voor de achtste keer 
het open bandstoottoernooi 
gehouden met deelname van 
48 spelers uit de gehele re-
gio. De finale vond plaats op 
22 december, waarbij de bes-
te zestien deelnemers het te-
gen elkaar opnamen. Uitein-
delijk schreef Jaap Spek, als 
outsider, het toernooi op zijn 
naam. Hij bleef Rob Schram 
nipt voor. Cor Kramer legde 
beslag op de derde plaats.

Geslaagd 
toernooi BVO
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4 JANUARI

Johan Derksen met Keeps 
The Blues Alive in Kennemer-
theater Beverwijk om 20.15 
uur. Derksen duikt in de ge-
schiedenis van de Amerikaan-
se blues. Try out. Foto: Kenne-
mertheater.

Kerstbomenversnippering 
in Uitgeest tussen 13.30 en 
16.00 uur bij Deen in de Kleis, 
bij de Siro in het oude dorp, 
bij de Jumbo in de Koog of 
bij het Afvalbrengdepot op de 
Molenwerf. Kinderen ontvan-
gen 50 eurocent per boom. 

Kerstbomenversnippering 
in Castricum tussen 13.30 
uur en 16.00 uur in Limmen: 
Rijksweg 51, Akersloot: Buurt-
weg 51, Castricum, Mr. Gilles 
van de Bempdenstraat 5, Van 
Haerlemlaan ingang Wouter-
land, groenonderkomen aan 
de Bloemen. Kinderen ont-
vangen 50 eurocent per boom.

5 JANUARI

Esther Groenenberg met Ca-
role King, A Natural Woman. 
Esther Groenenberg brengt 
een eerbetoon aan haar gro-
te idool Carole King. Om 20.30 
uur in het Kennemertheater in 
Beverwijk. Foto: Kennemer-
theater.

Scandinavië op z’n wildst. 
Avonturier Jolanda Linschoo-
ten uit Akersloot maakte tradi-
tionele houten ski’s, sneeuw-
schoenen en een kano om er 
wekenlang mee door de rui-
ge Scandinavische natuur te 
trekken. Aanvang 20.00 uur in 
De Vest Alkmaar. Foto: Jolan-
da Linschoten.

Film Fences wordt gedraaid 
in Filhuis De Zwaan in Uit-
geest, 20.15 uur.

ArcheoHotspot in Huis van 
Hilde in Castricum, 13.00-
16.00 uur. Ga als archeoloog 
aan de slag met echte vonds-
ten uit Egmond. Knutsel je ei-
gen vikingboot van 13.30-
16.30 uur.

6 JANUARI

Jan Keizer en Annie Schilder, 
bekend van BZN, komen naar 
de Burgerij in Limmen. Ook 
de bekende band The Frogs 
treedt op. Vanaf 17.00 uur. Tij-
dens deze avond wordt de 
nieuwe naam van De Burge-
rij onthuld.

I Want To Break Free, the-
atershow over leven en werk 
van Freddie Mercury en 
Queen om 20.15 uur in het 
Kennemertheater Beverwijk. 
Foto: Kennemertheater.

Archeologisch Museum Ba-
duhenna in Heiloo is open op 
het terrein van GGZ, 14.00-
16.00 uur.

Vita voor kinderen en vol-
wassenen van tien jaar en ou-
der. In een ingenieus kante-
lend, strak vormgegeven de-
cor tarten drie acrobaten de 
zwaartekracht. Om 19.30 uur 
in De Vest Alkmaar. Foto: Kas-
per Koster Klein.

Nieuwjaarsconcert in Witte 
Kerk Heiloo om 20.00 uur met 
Johannette Zomer en Tulipa 
Consort, muziek van Vivaldi.

Cabaretvoorstelling Kame-
leon van Leon van der Zanden 
om 20.30 uur in Kennemer-
theater Beverwijk. Foto: Ken-
nemertheater. 

Bluesband Tons of Blues in 
De Bonte Vivant, Middelweg 
110 in Uitgeest, 21.30 
uur.

Live-muziek van Delega-
de bij ClubMariz in Castricum 
vanaf 20.30 uur, gratis 
entree.

7 JANUARI

Drs. Down! – Een Ivo Niehe 
productie. Om 14.30 uur in De 
Vest Alkmaar. Kan Lucas met 
het syndroom van Down met 
succes een universitaire stu-
die volgen? En helpt zijn aca-
demische titel om het meisje 
van zijn dromen voor zich te 
winnen? Foto: Roy Beusker.

Brechtje Kat met komische 
theatervoorstelling Vaarland 
in Vredeskerkje Bergen aan 
Zee om 15.00 uur.

Film Victoria and Abdul in 
De Beun Heiloo om 20.15 uur, 
ook op dinsdag en woensdag.

▲

Natuurwandeling in de 
Wimmenummerduinen bege-
leid door een IVN natuurgids 
om 11.00 uur op het parkeer-
terrein aan het Nachtegalen-
pad, aan de noordkant van 
Egmond aan den Hoef. Opge-
ven vooraf is niet nodig. Een 
donatie wordt op prijs gesteld.

Brugtheaterfestival, een 
theatermiddag in Alkmaar bij 
de horeca rond de Platte Ste-
nenbrug vanaf 13.00 uur.

Strand- en duinwandeling 
vanaf de sporthal Heliomare 
in Wijk aan Zee. De lengte van 
de parkoersen zijn van 5 tot en 
met 25 km. Voor de lange af-
stand kan gestart worden tot 
11.00 uur, de andere afstan-
den tot 13.00 uur. Meer in-
formatie op www.wsvdezwer-
vers.

8 JANUARI

Dansen voor en door seni-
oren. Om 10.00 uur start de 
cursus dansexpressie voor se-
nioren, gegeven door Henk 
Smits in Artiance in Alkmaar. 
Ook op donderdag 11 janua-
ri gaat om 10.00 uur een cur-
sus van start.

Nieuwjaarsreceptie van het 
gemeentebestuur van Castri-
cum voor alle bewoners van-
af 19.30 uur in het gemeente-
huis van Castricum.

Nieuwjaarsreceptie ge-
meente Uitgeest in de hal van 
het gemeentehuis, van 
19.00 tot 21.00 uur. 

9 JANUARI

Literaire Ontmoetingen in 
het Kennemer Theater in Be-
verwijk is het om 20.00 uur de 
beurt aan duizendpoot Au-
ke Hulst. Hij is naast auteur li-
teratuurcriticus, reisjournalist 
en essayist voor onder meer 
NRC Handelsblad, De Groe-
ne Amsterdammer, De Stan-
daard en Columbus Magazi-
ne. Daarnaast is hij muzikant. 
Foto: Lenny Oosterwijk.

10 JANUARI

Lezing. Vogelwerkgroep Mid-
den-Kennemerland verzorgt 
een lezing over zeevogels op 
de Noordzee om 20.00 uur in 
Bezoekerscentrum De Hoep 
in Castricum. Foto: Steef Geel-
hoed.

5 november 20170

Castricum - Vrijdagmiddag 5 
januari organiseert Wonder-
wijs een filmmiddag voor kin-
deren uit groep 4 tot en met 
8. In gezellige bioscoopsfeer 
zal de educatieve en grap-
pige animatiefilm Binnen-
stebuiten getoond worden. 
In deze animatiefilm worden 
kinderen meegenomen in het 
brein van een kind en maken 
zij kennis met vijf emoties. De 
film geeft een mooie weer-
gave hoe het er in het brein 
aan toe gaat en geeft inzicht 
in de werking van emoties. 
Aansluitend is er een creatie-
ve verwerking van het thema 
om de educatieve factor van 
deze film persoonlijk vorm te 
geven. De filmmiddag wordt 
gehouden in het Oude Ad-
ministratiegebouw op Land-
goed Duin en Bosch in Cas-
tricum en duurt van 14.00 uur 
tot 16.30 uur. Aanmelden is 
noodzakelijk, dit kan via de 
button op de website: www.
wonderwijs-coaching.nl.

Educatieve film 
voor kinderen

Een verhaal en 
knutselen

Castricum - Vrijdag 5 janu-
ari is er een open inloopoch-
tend bij speelvereniging de 
Springplank. Er wordt een 
ouderwets diaverhaal ver-
toond. Het verhaal is ge-
schikt voor kinderen tot en 
met de onderbouwleeftijd. 
Na afloop kunnen de kinde-
ren een vogelvoerketting ma-
ken of een kabouter kleuren 
en uitprikken. Dat deze dia-
verhalen nog steeds aantrek-
kelijk worden gevonden door 
de kinderen bleek toen de-
ze eerder door Mirko Carton 
werden vertoond op de Klim-
op in het kader van project 
1967. Aanvang 9.30 uur op de 
Dorpstraat 109.
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Wethouder zet Uitgeester 
topsporters in het zonnetje

rati s winkelen dank ij 
prij enfesti val VU

41 dappere Uitgeesters 
nemen duik in het meer

A ht vrijwilligers in het 
gemeentehuis onderscheiden

Wethouder Judie Kloosterman heeft tijdens de Nieuwjaarsrecep-
tie in het gemeentehuis negen individuele sporters en twee sport-
teams uit Uitgeest in het zonnetje gezet vanwege hun prestaties 
in 2016 en/of hun bijzondere talent. De sporters werden voorge-
dragen door Uitgeesters na een oproep in de media. De volgen-
de sporters werden verrast met een herdenkingsplaquette: Zoë 
Guit, turnster; Wessel Nijman, darter;  Stephan Bakker, tennis-
ser; Wesley Hollenberg, schaatser; Rianna Galiart, polsstokhoog-
springster; Menno Schouten, hardloper middellange afstand; Ferdy 
Druyf, voetballer; Lester Half, voetballer; Anneke Jelsma-de Jong, 
tennisster; FC Uitgeest Vrouwen 1: Beste damessportteam 2016 
(trainers Frits Walsmit en Douwe Kaandorp); FC Uitgeest Heren 1: 
Beste herensportteam 2016 (trainer Florian Wolf). (foto: Ger Bus)

p woensdag  januari om zeven uur ‘s avonds werden bij de 
Jumbo in Uitgeest met het nodige spektakel de drie keer twee mi-
nuten gratis winkelen verzilverd! Dit naar aanleiding van het grandi-
oze Sint- en Kerst prijzenfestival 2016 georganiseerd door de On-
dernemers Vereniging Uitgeest.
Jumbo Uitgeest had in het totale prijzenpakket deze drie keer twee 
minuten winkelen beschikbaar gesteld.
De gelukkige prijswinnaars van links naar rechts op de foto:
Mevrouw G. Groenland winkelde in die twee minuten een bedrag 
van 166,77 euro bij elkaar.
Mevrouw A. Jonker behaalde een bedrag van 286,35 euro met 
haar run langs de schappen.
Mevrouw K. Schoenmaker scoorde een bedrag van 221,80 euro 
aan boodschappen.

41 moedige nieuwjaarsduikers verzamelden zich op de eer-
ste dag van het nieuwe jaar bij het Zwaansmeer. De organisatie 
van deze  nieuwjaarsduik lag bij zwembad De Zien en de war-
ming-up was in handen van Liefting Fit. Er stond een zuidwes-
ten wind kracht 5 wat het hele spektakel niet bijzonder aanlok-
kelijk maakte. Terwijl de toeschouwers nog even verder weg-
kropen in hun warme met sjaals omwikkelde jassen, trokken de 
duikers moedig de kleding uit om na de warming-up met een 
ferme gil het ijskoude water in te rennen. Twee vriendinnen met 
opvallende hoedjes zagen er eigenlijk tegenop maar hadden 
vorig jaar nou eenmaal afgesproken dat ze in 2017 mee zouden 
doen. En zo had ieder een eigen reden om schoon en fris het 
nieuwe jaar te begroeten. (Monique Teeling, foto: Ger Bus)

Donderdagmiddag 19 januari vulde de raadzaal in het gemeen-
tehuis zich met Uitgeesters waarvan een aantal een groot vraag-
teken op hun voorhoofd droegen. Wethouder Judie Kloosterman 
bracht uitkomst en vertelde dat er naast de nationale vrijwilligers-
dag ook op lokaal niveau aandacht besteed mocht worden aan 
Uitgeesters die in dienst van de samenleving staan. Acht vrijwil-
ligers waren door diverse instanties voorgedragen: Wies de Wit 
van stichting Lees Lokaal; Alie en Peter de Reus van woonpro-
ject De Brug; Tineke Liphuizen vanwege haar 30-jarige inzet op 
de Binnenmeerschool; Ryan Buijs van het eetproject voor al-
leengaanden in De Klop. Nel Groen als vrijwilligster van zwem-
bad De Zien; Yvonne Hoogland van Meet & Eat en René Ver-
meer voor zijn inzet voor het Internationaal Groenewegen Toer-
nooi. (Monique Teeling)JA
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Herdenking bij 
oorlogsmonument

Verklede springwedstrijden

Anneke Jelsma-de Jong wéér 
Nederlands Kampioen

Oude spelletjes nog o zo leuk!

Vrijdag 10 februari vond een herdenking plaats van het neerstor-
ten van een Amerikaanse B17 in een weiland in Uitgeest, dichtbij 
de grens met Heemskerk. De bommenwerper verongelukte na in 
de lucht te zijn bestookt door Duitse jachtvliegtuigen. De herden-
king werd gehouden op initiatief van de gemeente Uitgeest, waar-
bij de organisatie ter hand werd genomen door het Uitgeester Co-
mité 4 mei in samenwerking met de Aircraft Recovery Group ’40-
’45 (ARG). De Boeing B17-G die door zijn bemanning ‘Hells Belles’ 
was gedoopt, nam deel aan een missie met meer dan 1000 toestel-
len. Opgestegen vanuit Norfolk zette de bommenwerper koers naar 
Braunschweig om industriële doelen te bombarderen. De ‘Hells 
Belles’ werd op de terugweg door Duitse jagers onder vuur geno-
men, de rechtervleugel brak af en verschillende bemanningsleden 
werden uit het toestel geslingerd. Vier van hen vonden de dood; de 
zes overlevenden werden afgevoerd naar Fort Veldhuis. (foto: Ger Bus)

In Sporthal de Meet werden de springwedstrijden voor de vrijdag-
middag groepen van turnvereniging Unitas gehouden. Omdat het 
een week voor carnaval was had de leiding gevraagd of iedereen 
verkleed naar de springwedstrijd kwam. Alle turnsters konden aan 
ouders, opa’s, oma’s en andere familie en vrienden (de tribune zat 
helemaal vol) laten zien waar ze de afgelopen tijd zo hard voor ge-
traind hebben. Iedereen ging naar huis met een medaille.
De nummers 1, 2 en 3 waren: Recreatiegroep vrijdagmiddag 15.15 
uur: Groep 1: 1. Fien van de Vlugt, 2. Maaike Rol, 3. Emma van 
Geenen; Groep 2: 1. Jonna Wagenaar, 2. Anouk Valkering, 3. 
Meike van Zutphen. Jong Talent groep vrijdagmiddag 16.15 uur: 
Groep 1: 1. Eef Reulen, 2. Felicia Afriyieh, 3. Pip Loose; Groep 2: 
. sanne ooijmans,  . Tess zabo, . ieke van ’t eer. ecre-

atiegroep vrijdagmiddag .  uur: roep : . Isabel arvalheira, 
2. Liv Beentjes, 3. Lois Oudejans; Groep 2: 1. Isa Groen, 2. Roos 
Frantsen, 3. Fe Beentjes.  

an zaterdag  tot en met zondag  februari vonden de Nati-
onale Overdekte Veteranen Kampioenschappen Tennis 2017 
plaats. p de banen (trage hardcourt) van het Tulip Tenniscen-
ter in Hilversum deden  tennissers een gooi naar de natio-
nale titel in het enkel-, dubbel- en gemengddubbelspel.
De itgeestse nneke elsma-de ong (op de foto tweede van 
links) prolongeerde haar titel in de categorie Dames Enkel 70+.
Met haar partner in de mi  dubbel Nico ongsma werd de it-
geestse ook Nederlands kampioen in de leeftijdscategorie .

nneke elsma-de ong staat in de N T  Dames nkel e-
teranenranglijst  op de tweede plek. In januari stond ze ook 
al op de foto in dit jaaroverzicht omdat ze toen op het gemeen-
tehuis werd gehuldigd voor haar prestaties, samen met andere 
topsporters uit Uitgeest.

Op de donderdag in de voorjaarsvakantie konden grootouders 
met hun kleinkinderen in De Zwaan samen Oud Hollandse spel-
len spelen, zoals vlotbruggen, sjoelen, metalen ringen gooi-
en, knikker schieten en pingpongen en kegelen met hindernis-
sen. De reacties waren enthousiast en de ochtend werd druk be-
zocht. De dag ervoor, op woensdag  februari, was er een spe-
ciale fi lmmiddag ook voor grootouders met kleinkinderen. ok 
deze keer zat de zaal weer vol en vonden zowel opa’s en oma’s 
als kleinkinderen de fi lm erg leuk en spannend.
Deze activiteiten werden georganiseerd door de tichting it-
geester Senioren in Dorpshuis de Zwaan. De S.U.S. organiseert 
vele activiteiten voor senioren, in de vakanties ook regelmatig 
voor de grootouders met kleinkinderen. Meer informatie en foto’s 
zijn te bekijken op www.uitgeestersenioren.nl. JA
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Duizenden vogels gespot 
op Vogelkijkdag bij fort

Stormvogels kampioen!

De weilanden rondom het Fort bij Krommeniedijk zijn weer ge-
inundeerd (onder water gezet) en dit trok honderden vogels die 
op 11 maart door tientallen vogelkijkers geobserveerd werden. 
Denk aan de kuifeend, grutto, slechtvalk, wintertaling, zilverrei-
ger,  slobeend, kemphaan, roodborst of wulp. 
Het was een gezellige dag met een  ets zonnetje en veel be-
zoekers. Op het moment van naar huis gaan waren 50 soorten 
vogels geteld.
Ook liet men zich graag informeren over de voortgang van de 
restauratie van het fort. Projectleider Paul Morel gaf de aan-
dachtige toehoorder uitgebreide informatie. Vererop in dit jaar-
overzicht de opening van het gerestaureerde fort. (Ger Bus)

Grote blijdschap zondag 12 maart na de wedstrijd van het vlag-
geteam van Korfbalvereniging Stormvogels in sporthal De Zien. 
Dat de korfballers uit Uitgeest de wedstrijd tegen hekkenslui-
ter WWSV zouden winnen lag in de lijn der verwachting maar 
het team van trainer Ton van Duijn moest het natuurlijk nog wel 
even doen! 
De zenuwen de baas blijven in de hal met bomvolle tribunes, 
dat was de grootste strijd in het eerste kwartier. Maar in de rust 
was het toch al 11-3 en die voorsprong werd na rust uitgebouwd 
tot een degelijke 18-8 einduitslag. 
Vooral Sebastiaan van den Bosch was trefzeker met 6 doelpun-
ten!
De kampioenstitel was binnen en het feest kon beginnen!

Zwembad De Zien krijgt hoog 
be oek ti jdens  Doet
Het was een mooie editie van NL Doet dit jaar in zwembad De 
Zien. Het zwembad wordt volledig gerund door vrijwilligers en ook 
deze zaterdag staken ze de armen weer uit de mouwen. Er werd 
heel veel werk verricht om het zwembad eer ‘zomerklaar’ te ma-
ken. Naast het bezoek van burgemeester Verkleij en wethouder 
Tromp werden de vrijwilligers verrast door het bezoek van Willem 
Alexander en Maxima die in vol ornaat mee geholpen hebben om 
de nieuwe heg te planten. 
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn weer in volle 
gang, op 27 april gaan de deuren weer open en kan iedereen ge-
nieten van het water in het zwembad.

Uitgeester Zoet en Assumer Peer 
geplant op Boomplantdag
De 60ste editie van Boomplantdag was in Uitgeest woensdag 22 
maart een extra bijzondere. Leerlingen van groep 7 van basis-
school Kornak viel de eer ten deel Uitgeest te verrijken met de fruit-
bomen Uitgeester Zoet en de Assumer Peer. 
Een jaar geleden besloot Uitgeester Nico Brantjes deze van oor-
sprong Uitgeestse rassen nieuw leven in te blazen door ze te laten 
‘op-enten’. De daardoor ontstane twee hoogstamboompjes werden 
door de leerlingen samen met wethouder de Vink Hartog geplant 
dichtbij de plek waar ze  jaar geleden zijn ‘geboren’ dankzij een 
teler van Assum.
De plantplek was gesitueerd ter hoogte van de Darse/Kruiskam-
plaan in het park. Op één terp is de Assumer Peer geplant en op 
de andere het Uitgeester Zoet. Na 5 jaar krijgen de twee hoog-
stambomen vrucht. (Ger Bus)
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Zonnebloemen uit de Oekraïne

Winterjassen aan op Koningsdag

Lintje voor Cor Duinmaijer

ornak deba  eert 
met veel plezier

Om de ramp met de MH17 niet te vergeten, maar ook als symbool 
voor de strijd tegen het onrecht verspreiden Huub Huneker, Jan 
Schrama en Nico Brantjes zonnebloempitten. Deze zaden komen 
oorspronkelijk uit het veld in de Oekraïne waarop de resten van het 
vliegtuig en passagiers op 17 juli 2014 neerkwamen.
Exact een jaar na de ramp plantten de drie initiatiefnemers een zil-
verlindeboom in park Assumburg Oud-Haerlem in Heemskerk. De-
ze mooie boom bloeit namelijk rond half juli. Afgelopen jaar werden 
zonnebloemen onder andere rond die boom geplant. Ook op ande-
re plaatsen werd gezaaid en geplant. Dat heeft geresulteerd in een 
oogst die nu in kleine plastic zakjes zijn gestopt met tekst ‘ aadjes 
herdenkingszonnebloemen afkomstig van de onheilsplek MH17 in 

ekraine - - ’ en die gratis te verkrijgen zijn. Het is de be-
doeling dat de zonnebloempitten thuis worden gezaaid en uitge-
plant. o kan eenieder het onrecht wat is aangedaan thuis herden-
ken. 

Winterjas aan, oorwarmers op en gewoon vrolijk meedoen. Dat luk-
te iedereen heel best op Koningsdag. Om 10.00 uur stond het ge-
meentehuisplein vol met mensen die samen met de burgemees-
ter, de Harmonie en een surrogaat koningspaar het Wilhelmus aan-
hieven. Daarna samen met de versierde fi etsjes in optocht naar het 
Florijnplein waar de Scouting voor wat warmte zorgde, de draaimo-
len, het treintje en het podium voor aanvullende gezelligheid. 
Aan de Middelweg werd druk gehandeld op de vrijmarkt en ook 
zwembad De ien had weer een prima programma. ij eester-
heem heeft toneelvereniging Vondel 2 éénakters gepeeld voor 
de ouderen. Dit is zeer goed ontvangen en zal zeker volgend jaar 
weer op de agenda staan. Voor degenen die willen dat het feest ie-
der jaar zo wordt gevierd: wordt ‘een vriendje voor een tientje’ per 
jaar. ie hiervoor de facebookpagina van ranje tichting itgeest. 
(Monique Teeling, foto: er us)

Onder luid applaus nam Cor Duinmaijer vorige week woens-
dag plaats in de feestelijk aangeklede zaal van gemeentehuis 

itgeest, waar hij een vermoeden moet hebben gekregen, en 
luisterde vervolgens naar de speech van burgemeester Wen-
d  erkleij. ij begon deze, zonder directe onthulling over wie 
het ging, met het overbrengen van haar welgemeende compli-
menten aan de partner van de decorandus. Want een vrijwillig 
in de weer zijnde echtgenoot heeft vaak een stille kracht naast 
zich die ruimte biedt datgene te doen waarvoor men uiteindelijk 
het lintje krijgt. Aldus werd Cor Duinmaijer benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn werk voor onder an-
dere de Harmonie itgeest, de Nieuwe Muziekschool, olle -
balvereniging oluit itgeest, D  afdeling itgeest en inzame-
ling oud papier. En dat is nog maar een bescheiden greep uit 
de vele bezigheden van Cor. Op de foto Cor Duinmaijer met zijn 
vrouw en de burgemeester, temidden van fractie en leden van 
het D  itgeest. (Monique Teeling)

Begin april togen twee teams van in totaal twaalf leerlingen (in-
clusief jur leden) met juf arbro van groep  richting het lande-
lijke Madurodam Basisschool Debattoernooi. Dit toernooi wordt 
sinds 2007 georganiseerd door het Nederlands Debat Insti-
tuut en kan inmiddels op grote belangstelling rekenen. es we-
ken van te voren kregen scholen de stellingen te horen en be-
reidden zich voor. Want de een heeft voor debatteren een talent 
maar als dit talent in mindere mate aanwezig is dan kun je het 
best leren. Samen met juf Barbro werd uitgediept en besproken 
hoe zo’n debat nou precies werkt. r werden voor- en tegen-
argumenten bedacht en er werden speeches geschreven door 
de kinderen zelf. Na drie spannende debatrondes bleek dat het 

ornak de e (team ) en e (team ) plek hadden behaald. 
(Monique Teeling)JA
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Kampioenen gehuldigd

Su esvol s hoolkor  altoernooi

Feest in het clubhuis van FC Uitgeest. Het seizoen 2016-2017 
heeft FC Uitgeest het kampioenschap en de promotie naar de 
eerste klasse gebracht. Een prachtaanleiding voor een echte 
kampioensreceptie.
De avond werd geopend door ceremoniemeester Louis Reuze-
naar, secretaris van FC Uitgeest. Louis bedankte ook de sup-
porters en sponsors. Andere sprekers waren voorzitter Frans 
van Zijl, aanvoerder Stan Vrouwe, hoofdsponsor Peter de 
Groot, de Afvallende bal, de man die iedere week zorgt voor 
het weekjournaal op schrift en burgemeester Wendy Verkley. Er 
werd ook afscheid genomen van mensen en deze werden be-
dankt voor hun inzet en beloond met een bloemetje. De spe-
lers/begeleiders en vrijwilligers kregen het jaarboek, nu tevens 
kampioenschapsboek overhandigd. En voor iedere speler was 
er een prachtige bal. an het eind van het offi ci le gedeelte kon 
men heerlijk nagenieten/praten over het mooie jaar voor FC Uit-
geest onder het genot van een hapje en drankje. (Ger Bus)

In mei verzorgden diverse vrijwilligers van KV Stormvogels een 
aantal gymlessen bij de basisscholen die met veel enthousias-
me werden ontvangen. Naar aanleiding hiervan hadden zich 
twaalf teams ingeschreven vanuit de groepen 4, 5 en 6  voor 
het traditionele scholenkorfbaltoernooi. De Binnenmeer, de Kor-
nak, de Molenhoek en de Wissel werden goed vertegenwoor-
digd.
Op een stralende zaterdag werd begonnen met een spellenoch-
tend voor de allerkleinsten.  In de middag barstte de strijd los 
wat betreft de titel scholenkampioen van Uitgeest.  In de cate-
gorie groep 4 was de Molenhoek de sterkste, bij de categorie 
groep 5 was het de Wissel die won en categorie groep 6 werd 
ook overtuigend gewonnen door de Wissel. Toch was het uitein-
delijk de Binnenmeer die er met de beker vandoor ging.

Geslaagde braderie
De Oranje Stichting organiseerde een braderie op een parkeerter-
rein aan de Middelweg. Door de extreme warmte liepen de klanten 
al vroeg  op de braderie. Mede door de warmte werd het niet zo 
druk als gehoopt, maar de reacties van de standhouders waren al-
le zeer positief. ,,Wij kunnen met trots melden dat alle kramen ver-
schillend waren’’, aldus uliette de , eigenaar van izeup  
en een van de organisatoren. ,,De standhouder die heerlijke droge 
worst verkocht, complimenteerde ons daarmee, omdat veel brade-
rie n en markten allemaal dezelfde artikelen verkopen. ok kregen 
wij nog een cadeautje van een plaatselijke winkel als dank voor de 
leuke braderie. Hoe leuk is dat !’’
Het was dus een zeer geslaagde dag, mede door de medewerking 
van de speeltuin en de standhouders. De braderie is zeker voor 
herhaling vatbaar en de Oranje Stichting gaat hier over in beraad.

Uitgeest adopteert namen 
drie joodse inwoners
De gemeente Uitgeest draagt bij aan de totstandkoming van het 
Holocaust Namen Monument Nederland door het fi nancieel adop-
teren van de namen van de drie Uitgeester slachtoffers van de Ho-
locaust. Het Holocaust Namen Monument Nederland wordt vol-
gend jaar in Amsterdam opgericht en zal de namen dragen van de 
ruim .  Nederlandse slachtoffers van de Holocaust. De fi nan-
ciering berust op het (fi nancieel) adopteren van de namen. Door 
de namen van de drie joodse mensen te adopteren die in Uitgeest 
woonden op het moment dat ze werden gedeporteerd doet Uit-
geest recht aan hun nagedachtenis en wordt bijgedragen aan het 
educatieve doel van het namenmonument. De drie namen behoren 
bij de 25 Uitgeester oorlogsslachtoffers (1940-1945) die vermeld 
staan op de bronzen plaquette in de hal van het gemeentehuis. Ze 
zullen op het nieuwe monument worden voorzien van hun geboor-
tedatum en leeftijd bij overlijden: achel Nol-Dupont, - -  
( )  bram Nol, - -  ( )  Henn  Nol, - -  ( ). (fo-
to: gemeente Uitgeest)
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ICGT steeds mooier

De meest tennisgekke familie 
van Nederland woont in Uitgeest

Gezellige drukte op boerderij

Veteranen genieten

Over de vraag waar Uitgeest goed in is, hoeft niet lang nagedacht 
te worden. Uitgeest kan organiseren, wat weer eens is gebleken 
bij het Internationaal Cor Groenewegen toernooi dat jaarlijks met 
Pinksteren plaatsvindt op het sportcomplex van FC Uitgeest. Het 
goed beveiligde terrein was vier dagen lang een aaneenschake-
ling van feestelijkheden. Voetballiefhebbers kwamen aan hun trek-
ken met een keur aan binnen- en buitenlandse teams. Behalve 
spanning was er een ook genoeg entertainment. Spelers van Ajax 
Capetown gaven kleurrijk blijk van hun aanwezigheid door na het 
spel al zingend en klappend richting kleedkamer te dansen. Voor 
degenen die niet zo voetbalminded waren, was er een randgebeu-
ren om nog lang over na te praten. In de feesttent verschillende op-
tredens van artiesten en D ’s. p zaterdagavond was met name 
de foute part  een daverend succes. inalisten waren enfi ca en 
Vitesse. De laatste won met 1-0. (Monique Teeling)

Dat Uitgeester Ronald Vlieland gek is van tennissen zal geen 
plaatsgenoot zijn ontgaan. Hij is tennisleraar bij de Dog en is al 
anderhalf jaar bezig met de voorbereidingen van een aanval op 
het wereldduurrecord dubbeltennissen, dat volgende maand gaat 
plaatsvinden. Hij wil daarvoor 62 uur de baan op gaan.
Tja, en dan schrijft de Bovag opeens een vraagprijs uit op face-
book. Men is op zoek naar de meest tennisgekke familie van Ne-
derland. Met als prijs een nacht kamperen praktisch op het center-
court van osmalen en een bezoek aan de fi nales van de icoh 
Open 2017. Janet Vlieland, de vrouw van Ronald, vond dat haar 
gezin deze prijs wel verdiende en dat vond Bovag ook, dus van za-
terdag 17 op zondag 18 juni werd overnacht in een superdeluxe 
caravan naast het centercourt.

De familie van Burgsteden deed Tweede Pinksterdag voor de 
vijfde keer mee aan de Campina Open Boerderijdagen. Harrie 
en Annie hebben vier kinderen: Irene, Sonja, Anja en William. 
Ook twee schoonzoons en kleinkinderen zijn vaak op de boerde-
rij te vinden. Op het bedrijf verzorgt Harry samen met Annie en 
William 120 melkkoeien, 100 stuks jongvee, 100 schapen, 250 
kippen en pon ’s. Het meeste landwerk wordt in eigen beheer 
gedaan met behulp van een  ink aantal trekkers en machines. 
Kortom: een gevarieerd bedrijf waar veel te zien en te beleven 
valt! Op deze dag kon iedereen een kijkje nemen op de boerde-
rij, de dieren aaien, machines bekijken of op het weiland tussen 
de koeien picknicken. De kinderen konden aan vele activiteiten 
deelnemen zoals op de boerenstormbaan, ritje op de rodeostier, 
een koemelkdiploma halen, touw vlechten, op het springkussen 
springen, melkbus heffen, je laten schminken of een rondje po-
nyrijden. Het aantal bezoekers kwam uit op iets meer dan 4600. 

o’n  vrijwilligers hielpen mee aan dit succes. ( er us)

In navolging op de jaarlijkse Nederlandse Veteranen dag orga-
niseren steeds meer gemeenten een lokale variant van de vete-
ranendag. In Castricum en Uitgeest vond die op 17 juni plaats.
De stoet begon vanaf de parkeerplaats van de A9-studio in Uit-
geest en arriveerde om circa 09.00 uur met een kleine twin-
tig (historische) militaire voertuigen, sommige bewapend, op 
het plein bij het gemeentehuis van Uitgeest aan de Middelweg. 
Wethouder de Vink-Hartog gaf het startsein. De leden van de 
Harmonie Uitgeest namen plaats in een speciale half open au-
to. Al musicerend reden zij stapvoets vanaf de Middelweg via 
de Dokter Brugmanstraat-Hogeweg-Prinses Beatrixlaan de Mid-
delweg weer op (tegen de rijrichting in) naar café De Bonte Vi-
vant. Vanaf daar ging de colonne over de N203 naar Castri-
cum ging waar het vervolg van het programma van de regionale 
Veteranen dag Uitgeest - Castricum op het programma stond. 
(Ger Bus)JA
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Ouderen vieren 
hun eigen ‘kermis’

Recordpoging tennissers 
De Dog geslaagd!

Ook voor de mensen die na hun werkzame leven van een wel-
verdiende rust genieten was er begin juli ‘kermis’. Op een dins-
dagmiddag vierden de ouderen van de Slimp-1 en Slimp-2 de 
kermismiddag in het Atrium, het was de eerste maal dat dit 
werd georganiseerd. Er waren 65 bewoners op het feest afge-
komen. De start werd gegeven door de voorzitster van het co-
mité Bep Dekker. Er was muziek, er was een grabbelton en er 
werd getrakteerd op heerlijke poff ertjes, gebakken door dorps-
genoot Jaap de Boer.
Tijdens dit gezellig samenzijn konden de aanwezigen ook nog 
genieten van een drankje, een hapje en een overheerlijk ijsje 
van de Florijn, een lekkernij die gretig aftrek vond. 
De oudste aanwezige was mevrouw A. de Boer-Kuiper met de 
respectabele leeftijd van 98 jaar. Al met al zeer geslaagd en 
voor herhaling vatbaar. (Ger Bus)

De recordpoging van Ronald Vlieland, Dennis Bakker, Kees 
Beentjes en  Rob Klaver is geslaagd. In het derde weekend van 
juli stonden ze 62 uur lang op de tennisbaan om met hun dub-
belspel tennis het wereldrecord te verbreken en vermeld te wor-
den in het Guinness Book of Records. Dat lukte, maar veel be-
langrijker is nog dat de heren erin slaagden om bijna 40.000 eu-
ro sponsorgeld bijeen te brengen voor de Stichting Terre. De-
ze stichting zamelt geld in voor onderzoek naar het syndroom 
van Rett, een aangeboren afwijking die vrijwel alleen bij meisjes 
voorkomt en leidt tot ernstige geestelijke en lichamelijke invali-
diteit. In augustus wordt overigens bekend dat het bedrag uit-
eindelijk nog ruim 10.000 euro meer blijkt te zijn!
In totaal werden 73 wedstrijden voltooid bestaande uit 288 sets 
en 1233 games. (Bos Media Service, foto: Ger Bus)

De waan viert ti enjarig bestaan
Belangstellenden konden zaterdag 8 juli tijdens een open middag 
kennismaken met Stichting Dorpshuis De Zwaan, naar aanleiding 
van het 10-jarig bestaan. Het mooie weer was helaas een beet-
je spelbreker want er kwamen niet heel veel bezoekers. En dat is 
jammer want De Zwaan is er voor iedereen in Uitgeest. Voorzitter 
Gerard Hoekstra is erg trots op de Zwaan en verheugt zich op de 
toekomstige ontwikkelingen want stilstand is wat hem betreft ach-
teruitgang. Gerard: “Het bestuur heeft vele plannen voor de toe-
komst. Wij willen het Dorpshuis toegankelijk maken voor iedereen 
van jong tot oud, van 4 jaar tot 80 jaar. We willen af van het imago 
dat De Zwaan alleen voor oude mensen is. Wij denken in oplossin-
gen en willen mogelijkheden creëren  Ooit hadden wij hier een bal-
letgroep met jonge kinderen. Dit soort groepen zijn van harte wel-
kom. Er zijn vernieuwende plannen voor de toekomst en daar zul-
len wij zeker bekendheid aan geven.’’ (Monique Teeling  foto: er 
Bus)

Gezellige rommelmarkt 
voor Prijedor in osni
Begin juli was er een gezellige en goed bezochte snuffelmarkt voor 
Prijedor in Bosnië. Er waren veel spulletjes in de aanbieding zo-
als speelgoed, boeken, dvd’s, lampen, schilderijen en kleine heb-
bedingetjes. Ook was er een heuse “slangenbezweerder”. Het 
weer werkte ook mee. De organisatie vertelde: ,,In Prijedor zijn 
veel mensen die geen geld hebben voor bijvoorbeeld brandstof, 
je moet bij deze dan denken aan houtblokken voor warmte. Er zijn 
hier mensen die vragen om het zelf te mogen brengen. Dit raden 
we in principe af, omdat de Bosnische grens erg kritisch is. Wan-
neer hulpgoederen gecoördineerd worden gebracht vanuit de paro-
chie in Uitgeest is dit een betere manier. Met de opbrengst van de-
ze markt kunnen we weer heel wat goeds betekenen voor de arme 
bevolking daar.’’ ( er us)
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Uitreiking Bavo-penningen

eerlijke afsluiti ng vakanti e 
met u  enweek

Jeugdspelers MHCU escorteren 
Oranje op EK Hockey

‘Uitgeest kan niet zonder de S.U.S.’

Na de eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwe parochie op 
zondag 6 augustus sprak de vice-voorzitter van het locatiebestuur, 
Teun Jonker, twee afgetreden leden van de PCI (Parochiele Ca-
ritas Instelling) toe. Ben Verheijde, voorzitter en Piet Vessies, se-
cretaris, hebben gedurende respectievelijk zestien en achttien jaar 
hun kennis en krachten gegeven aan het bestuurswerk van dit on-
derdeel van de parochie. Teun Jonker had veel waardering voor 
hun werk. ‘Dank zij hen is het vermogen van de I in stand geble-
ven en zijn jaarlijks de fi nanci le opbrengsten doelmatig besteed 
aan groepen en particulieren uit de itgeester samenleving die vol-
deden aan de charitatieve criteria.’ In zijn woorden betrok onker 
ook de heer iem lous, die niet aanwezig was, maar die zelfs  
jaar als penningmeester het team meebestuurde. Na zijn toespraak 
overhandigde pastoor aleab de door bisschop unt verleende 
Bavopenningen aan de heren.

De Huttenweek vormde voor veel basisscholieren weer een perfec-
te afsluiting van de zomervakantie. oor de leerlingen van groep  
van basisschool de Molenhoek was deze week extra speciaal. Na 
een geweldig gezellige week timmeren en zagen werd de hut van 
deze vrienden, die dit jaar voor het eerst mee mochten doen, uit-
geroepen tot de mooiste hut van itgeest! De jongens en meiden 
konden hun oren niet geloven toen burgemeester erkleij bekend-
maakte dat hut  als winnaar van de  hutten uit de bus was ge-
komen. ij barstten daarna ook los met een luid hihaa gejuich, als 
echte cowbo s.  ven, e , am, inn, Mila, uliette, lles, olet, 

hahed, lin en Marit kijken nu al uit naar de huttenweek van vol-
gend jaar!

ind augustus kwam voor veertien jeugdspelers van MH  een 
hocke droom uit  ze mochten samen met de dames van het Ne-
derlands team het veld oplopen bij de -wedstrijd tegen Tsje-
chi  in een bomvol Wagener tadion in msterdam. De avond 
werd sowieso onvergetelijk toen ranje ook nog met maar liefst  

-  won. MH  won een eigen tribune voor tweehonderd per-
sonen tijdens het  Hocke  met de actie ‘Win jouw clubtribune’ 
van de abobank. Deze prijs was voor slechts tien Nederland-
se hocke clubs weggelegd. Tevens mochten veertien jeugdspe-
lers aangedragen worden als pla er escort. De gelukkigen wa-
ren: D lan tarreveld, M rthe oo mans, Michel van ijtveld, a-
ra Nordemann, r an ermaas, Danique pdam, ennifer on-
neveld, Nienke de Man, obbie aber, Mirte van oelen, Ma ime 
Dupon, Ma im de ongh, leur rkesteijn en Maikel Dekker.

De schrik is groot onder de senioren in itgeest. Het voortbe-
staan van de Stichting Uitgeester Senioren, de populaire orga-
nisatie die talloze activiteiten voor ouderen organiseert, is in het 
geding. De gemeente wil stoppen met de professionele onder-
steuning van de organisatie.

ind augustus hield de . . . op een woensdag open huis en 
verzocht de bezoekers hun stem te laten horen en een petitie te 
ondertekenen. Dat leverde ruim  handtekeningen op!
Ook vertegenwoordigers van diverse politieke partijen bezoch-
ten de open dag. 
De bezoekers konden zich bovendien inschrijven voor de vele 
activiteiten van de S.U.S. en daar werd volop gebruik van ge-
maakt. ( er us)JA
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Plannen IKC op ijsbaanterrein 
van de baan

Feestelijke startbijeenkomst 
eugdspor  onds en - ultuurfonds

Er komt geen bebouwing op het ijsbaanterrein. Dat is de con-
clusie aan het eind van een heftige politieke week in Uitgeest. 
De oppositie (Progressief Uitgeest, PvdA en UVP) was tegen 
het plan om een Integraal Kind Centrum te bouwen op dat ter-
rein, een wens van de coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en Uit-
geest Lokaal. Maar de coalitie heeft acht stemmen in de ge-
meenteraad en de oppositie zeven, dus zou het plan wel wor-
den aangenomen in de gemeenteraadsvergadering van sep-
tember. Maar daar stak Natasja Voordewind (foto), fractielid van 
D66, een stokje voor. Zij besloot om per 26 september 2017 uit 
de fractie van D66 te stappen, haar raadszetel te behouden en 
zich aan te sluiten bij Progressief Uitgeest (PU). In plaats van 8 
stemmen voor en 7 tegen werd het daardoor 7 stemmen voor 
en 8 tegen, dus moet gezocht worden naar andere mogelijkhe-
den om een IKC te realiseren in Uitgeest. De verontwaardiging 
leidde tot tientallen ingezonden brieven in deze krant.

In de zomer hebben de colleges van Bergen, Uitgeest, Castri-
cum en Heiloo besloten om in het kader van armoedebestrijding 
onder kinderen overeenkomsten te sluiten met het Jeugdsport-
fonds en het Jeugdcultuurfonds voor de periode 2017-2020.  
Op 15 september gaf wethouder Antoine Tromp in de Nieuwe 
Muziekschool in itgeest de offi ci le aftrap voor de gemeente 
Uitgeest. Naast de ondertekening van de overeenkomsten door 
de wethouder en mevrouw Roos van het Jeugdsportfonds en 
het Jeugdcultuurfonds, overhandigde de heer Van der Schaaf, 
directeur Bedrijven van Rabobank IJmond, namens de Rabo-
bank Foundation een cheque aan wethouder Tromp en me-
vrouw oos. De wethouder denkt dat de aanvraag voor een fi -
nanci le bijdrage uiteindelijk tussen de  en  kinderen zal 
liggen. (foto: Ger Bus)

Uitgeester e htparen 
met een gouden glans
Zevenentwintig echtparen, goed voor dertienhonderdvijftig jaar hu-
welijk, gaven gehoor aan een uitnodiging van burgemeester Wendy 
Verkleij. Zij verzamelden zich in een feestzaal in Akersloot voor een 
‘high tea’ voor de itgeesters die dit jaar vijftig jaar getrouwd zijn. 
De sfeer was bijzonder feestelijk en nadat de burgemeester een te-
rugblik had gegeven op het ‘gouden’ trouwjaar  ging zij zoveel 
mogelijk tafels af om persoonlijk kennis te maken. 
Het idee om alle gouden echtparen tegelijk in het zonnetje te zet-
ten in plaats van ze allemaal afzonderlijk op hun trouwdag te be-
zoeken is afkomstig van de burgemeester. De eerste bijeenkomst 
vorig jaar was zo geslaagd dat werd besloten tot een nieuwe editie 
in 2017 voor de volgende jaargang.
Uitgeesters die zestig, vijfenzestig of zeventig jaar getrouwd zijn 
kunnen – als zij daar prijs op stellen – overigens gewoon blijven re-
kenen op een ‘huisbezoek’ van de burgemeester. (foto: er us)

Gezamenlijk kunstgrasveld voor 
ho key en kor  al geopend
Begin september is het gezamenlijke kunstgrasveld van Mixed 
Hockey Club Uitgeest (MHCU) en Korfbalverenging Stormvogels 
feestelijk geopend. 
Wethouder Judie Kloosterman opende het nieuwe veld symbolisch 
door het scoren van een hockeygoal en het succesvol werpen van 
de bal in de korfbalmand.

an de realisatie van het veld is jarenlang praten, discussi ren en 
voorstellen indienen en bespreken vooraf gegaan. De uitbreiding 
was voor de hockeyclub echt een must, met 350 leden, waarvan 
bijna  300 jeugdleden op één kunstgrasveld spelen was ondoen-
lijk. De vereniging had echt een tweede veld nodig om gezond te 
blijven. MH  heeft zelf ook een ton beschikbaar gesteld om de fi -
nanciering (7 ton totaal) te realiseren.
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Pauselijke onderscheiding 
voor Cees Rozemeijer

Campagne ‘Hou ‘t Schoon’ 
van start in Uitgeest

illeke van Ammelrooy gee   
workshop aan Time Square

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven 
opent gerestaureerd fort

Zondag 1 oktober werd tijdens de mis in de onze Lieve Vrouwe Ge-
boorte de ro cclesia et ontifi ce ofwel auselijke onderscheiding 
uitgereikt aan de bijna drie ntachtigjarige ees ozemeijer. Het is 
de hoogste kerkelijke onderscheiding die men kan krijgen als men 
zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor kerk en samenleving. 
In  werd hij opgeleid tot misdienaar door Dolf van Tol, broer 
van zijn latere vrouw. Hij zingt al meer dan een halve eeuw bij 
aus Deo en was ook meer dan twintig jaar archivaris van het koor. 
chttien jaar lang was hij grafdelver en ook heeft hij jarenlang het 

gangbare kerkhofwerk verricht op de dinsdagochtend zoals schof-
felen, harken, wieden en ophogen. De druk bezochte mis op  ok-
tober was geheel gewijd aan de decorandus en na a  oop kreeg hij 
uit handen van astoor aleab en Deken assee de oorkonde en 
speld overhandigd. (foto: er us)

p de rijburgschool werd het startsein gegeven voor de campag-
ne ‘Hou ’t choon’ door wethouder nke de ink-Hartog. ilke van 

elzen, leerlinge van groep zeven acht, is degene die alles een 
beetje aan het ‘rollen’ gebracht heeft. Thuis doet zij, samen met het 
gezin, al veel aan afvalscheiding en ze mocht meedoen aan de tv-
spelshow ‘Hou ’t choon’. Wethouder nke de ink lijkt het zinvol 
om bijvoorbeeld voor de avondvierdaagse voorlichting te geven om 
geen afval in de natuur te gooien. Iets wat ilke ook een goed plan 
lijkt. p haar school wordt ook veel aan afvalscheiding en afvalin-
zameling gedaan. r staan in de klaslokalen bakken voor plastic en 
papier. oor de buurt is er een papierbak die iedere dag buiten op 
het schoolplein staat. ok plastic doppen en batterijen kunnen op 
school ingeleverd worden (foto: Ti  otografi e).

In aanloop naar musical De antjes die Time quare uit it-
geest in april in het ennemer Theater gaat spelen, was er wel 
een heel bijzondere gast tijdens de repetitie in De waan. en 
van de leden had geregeld dat Willeke van mmelroo , die zelf 
ooit in De antjes speelde, langs kwam om tips te geven. Door 
haar ongedwongen manier van vertellen, zorgde Willeke ervoor 
dat de zangers en zangeressen aan haar lippen hingen. e ver-
telde met ironie over het feit dat heel haar familie zong maar 
dat haar te verstaan werd gegeven dat ze beter haar mond kon 
houden. Met zichtbaar plezier beluisterde Willeke verschillende 
liedjes en gaf de koorleden mee dat het in hun lijf moest gaan 
zitten. lordig lopen, brutaal zijn en lekker msterdams praten. 
(Monique Teeling)

Hoog bezoek in aag-Holland: rofessor Mr. ieter van ollen-
hoven, ambassadeur van de telling van msterdam, open-
de  oktober het gerestaureerde en herbestemde ort ’I  bij 

rommeniedijk. Na zeven jaar voorbereiding en anderhalf jaar 
restauratie, begint het ort bij rommeniedijk een tweede le-
ven. ort ’I  bevat niet alleen een belevingscentrum, maar 
ook duurzame woon- en trainfaciliteiten voor autistische jong-
volwassenen. 
Het is het eerste fort in Nederland met een zorgfunctie. Dit fort 
is een uniek voorbeeld van een waardevolle herbestemming 
met een goede balans tussen recreatie, natuur en een gloed-
nieuwe zorgfunctie voor jong volwassenen.
Het belevingscentrum is te bezoeken op woensdag tot en met 
zondag van .  tot .  uur. (foto: er us)JA
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Vrijwilligers Informati e Punt 
feestelijk geopend

Sinterklaas weer veilig 
aangekomen in Uitgeest

Woensdag 1 november werd het Vrijwilligers Informatie Punt 
(VIP) in gemeentehuis Uitgeest geopend. De opening werd ver-
richt door wethouder Tromp. 
Na zijn toespraak kreeg Sigrid Wijsman, coördinator van de VIP 
een presentje overhandigd door de wethouder. 
In de hoek van de hal van het gemeentehuis is een ruimte in-
gericht en staat men op maandag- en woensdagochtend van 
09.30 tot 12.00 uur klaar om inwoners en organisaties van Uit-
geest te ontvangen. 
Inmiddels is er een logo, website (www.vrijwilligerswerkuitgeest.
nl) en een vacaturebank ontwikkeld en is de VIP ook te vinden 
op sociale media. In de Uitgeester Courant zullen regelmatig 
de vacatures geplaatst worden die bij het Vrijwilligers Informatie 
Punt zijn aangemeld. (Ger Bus)

Honderden kinderen, ouders en opa’s en oma’s hebben inter-
klaas en zijn Pieten zondag 19 november welkom geheten in 
Uitgeest. De goedheiligman en zijn Spaanse gevolg werden al 
door heel wat bootjes tegemoet gevaren voordat hij de Uitgees-
ter haven binnenvoer. De Sluisbuurt en Meldijk waren zoals al-
tijd het toneel van een van de leukste evenementen van het 
jaar. Iedereen zong uit volle borst de liedjes mee.
Op het Regthuysplein stond het ontvangstcomité klaar en was 
te merken dat Sinterklaas het heerlijk vond weer in Uitgeest te 
zijn. Ook de burgemeester was weer heel blij hem te zien, ge-
tuige het vrolijke onderonsje dat ze had met Sinterklaas.
(foto: Ger Bus)

125 fruitbomen afgehaald 
door ‘Fruitgeesters’
Op een zaterdag in november konden alle ”fruitgeesters”, die een 
appel- of perenboom hadden besteld, deze afhalen bij initiatiefne-
mer Nico Brantjes. In totaal 125 fruitbomen van het ras Uitgees-
ter Zoet en Assumer Peer gingen van de hand. Het zijn bomen die 
speciaal zijn gekweekt voor liefhebbers van dit bijzonder fruit. De 
historische fruitrassen die 140 jaar geleden hun oorsprong von-
den in het dorp zijn normaal niet meer te verkrijgen. De rassen zijn 
door Nico weer nieuw leven ingeblazen om ervoor te waken dat 
in de toekomst deze rassen verloren zouden gaan. Bewoners van 
Uitgeest die hadden ingeschreven konden hun boom uitzoeken en 
thuis op een goede plek met bijgeleverde instructie planten. Bij die 
gelegenheid kregen ze ook een uniek certifi caat van echtheid met 
daarop een ludiek en vruchtbaar gemeentewapen.

Toon Dekker Arena met Volley-
wall in gebruik bij FC Uitgeest

ij  itgeest vond de offi ci le opening plaats van de Toon Dek-
ker rena. Hiermee werd trainer Toon Dekker postuum ge erd. In 
aanwezigheid van zijn vrouw werden door René Vermeer herinne-
ringen aan deze bijzondere man opgehaald. In deze Toon Dekker 
Arena was tevens een tamelijk nieuw fenomeen geplaatst, de Vol-
leywall. Een voetbalmuur die zorgt dat de bal atlijd door de lucht 
in de richting van de speler terugkomt, een uitvinding van Den-
nis Ebert die ook in Uitgeest woont. Inmiddels heeft hij zes Volley-
walls verkocht waaronder aan ADO Den Haag. Voor de onthulling 
sprak Frits Walsmit over oud FC Uitgeestspeler Ferdy Druijf die in 
Uitgeest trainde onder leiding van Tom Smit. Voetbalkenners weten 
dat hij dit jaar debuteerde in het betaalde voetbal bij AZ. De ouders 
van Ferdy en zijn eveneens getalenteerde broer Jordy keken trots 
toe. De afbeelding van Ferdy op de muur zal vele jonge voetballer-
tjes stimuleren technieken uit te proberen. (Monique Teeling)
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IJsbaan ligt weer klaar...... 
Laat de vorst maar komen!

Mooie beeldenkerstgroep
in de parochiekerk

Juf Helma Lamers van de 
Binnenmeer wordt uitgezwaaid

Museum van kerststallen

Half december heeft IJsclub Uitgeest het landijsbaanterrein aan 
de Castricummerweg weer gereed gemaakt voor de komende win-
ter. Ondanks politiek gekrakeel over de invulling van dit mooie stuk 
groene ruimte in onze gemeente, want dat er plannen waren om op 
dit terrein een grote school te bouwen heeft heel wat tongen losge-
maakt 
Ook ondanks dat boze tongen beweren dat er zich een duister gat 
in het grasveld zou bevinden stond de baan binnen 48 uur weer 
onder water.
Dat de winter zich direct liet gelden was niet verwacht. Want Ne-
derland werd de zondag en de maandag die daarop volgden ge-
trakteerd op een enorm pak sneeuw. 
Mogelijk het eerste signaal voor een komende ijsperiode? De ijs-
club is er klaar voor! (Nico Brantjes)

De vrijwilligers van de Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest aan 
de Langebuurt 37 hebben de prachtige kerststal weer van de zold-
er gehaald. Zoals elk jaar worden dan de oude beelden door vaste 
vrijwilligers uitgestald. Dit jaar hebben zij gekozen om de stal 
achter in de kerk te plaatsen bij het doopvont.
Zondagmiddag 24 december was er in de parochiekerk aan de 
Langebuurt een speciale kinderkerstviering, eigenlijk een fami-
lie-kerstviering. Pastoor Kaleab ging voor in deze Heilige Mis. Het 
koor Sound of Life zong mooie kerstliedjes en Ryan Buys vertelde 
het kerstverhaal. Veel kinderen kwamen verkleed als Maria, Jozef, 
engel, os, ezel, herder, schaap, koning of helper om zo een mooie, 
levende kerstgroep te vormen op het priesterkoor.
Op de foto twee kindjes die de kerststal al in de week voor Kerst-
mis kwamen bekijken. (foto: Ger Bus)

Dinsdag 19 december was de laatste werkdag van Helma La-
mers op de Binnenmeer. Zij gaat genieten van haar welverdien-
de pensioen. ,,Wij gaan in Helma een ongelofelijk warme en be-
trokken collega missen en een superjuf’’, aldus directeur Hans 
Groot van de Binnenmeer. ,,De leerlingen die de afgelopen ja-
ren bij haar in de klas hebben gezeten, en dat zijn er heel wat 
in Uitgeest, weten wat voor een lieve juf zij was en dat het goed 
toeven was in haar klas!’’
Helma begon haar carriëre na de opleiding aan de Kleuterleid-
sters Opleiding School (KLOS) op de Engelbewaarder Kleuter-
school in Velsen-Noord. Daarna koos ze om thuis te blijven toen 
drie dochters werden geboren om in 1989 de draad weer op te 
pakken op De Molenhoek. Na een uitstapje naar een school in 
Heemskerk kwam Helma terecht op de Binnenmeer.

In menig huis zal momenteel naar goed katholiek gebruik een 
kerststal staan, dat is op zich niet bijzonder. Wel bijzonder is ‘t 
als er tientallen kerststallen in de woonkamer staan opgesteld. 
Bij mevrouw Wil Schavemaker-Matton kijk je je ogen uit want 
in de loop der jaren heeft zij samen met haar man Cor een wa-
re verzameling weten te vergaren. Het begon met een zelfge-
maakte antroposofi sche stal. Wil lachend: “Dat moest vrij so-
ber van de cursusleidster maar ik wilde wat glitters want die drie 
wijzen uit het oosten lieten hun rijkdom echt wel zien hoor. Het 
was dus niet de bedoeling maar ik bracht toch het nodige glit-
terwerk aan.” Daarna kwamen er steeds meer kersttaferelen bij 
via de kinderen en kleinkinderen, via de abdij of wereldwinkel. 
Met zichtbaar plezier vertelt zij over het indrukwekkend schouw-
spel in haar huiskamer en voegt toe:  “Het is alleen te zien voor 
familie en vrienden. ’t Is een soort museum.” Dan met een on-
deugend lachje: “Net als ik.” (Monique Teeling)JA
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Uitgeest - Onderstaand 
de activiteitenkalender 
van januari 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 
over de Soos, kunt u bel-
len: 312127.

Activiteitenkalender 
januari

Maandag 8, 15, 22, 29:
10.00 -13.15 uur: Koffie-
Plus. 
10.00 -12.00 uur: Biljartles 
dames
09.00-10.00 uur: Pilatus, 
ook van 10.15-11.15 uur
14.30-16.30 uur: Rode 
Kruis, sociale activiteiten 
Geesterheem
13.30-16.45 uur:  Biljarten 
en bridgen
Maandag 8, 22:
09.00-10.30 uur: Compu-
tercursus, ook van 10.30-
12.00 uur
Maandag 8:
10.00-12.00 uur: schrij-
verskring

Dinsdag 9, 16, 23, 30:
09.15-10.15 uur: Yoga
10.45-11.45 uur: Tai Chi
09.30-10.30 uur: Compu-
tercursus, ook van 10.30-
12.00 uur
13.30-16.45 uur: Biljarten 
en klaverjassen (competi-
tie)en bridgen
Dinsdag 9, 23:
13.30-15.00 uur: Compu-
tercursus, ook van 15.00-
16.30 uur
Dinsdag 16:
Historische stadswande-
ling Den Haag
Dinsdag  9, 30:
09.30-12.00 uur: Fotocur-
sus

Woensdag 10, 17, 24, 
31:
13.30-16.45 uur: Biljarten, 
klaverjassen
10.00-12.00 uur: Koersbal
09.00-10.15 uur: Bewegen 
60+ in de Klop, ook van 
10.45-11.30 uur
19.45-21.30 uur: Die Gees-
tersangers (Geesterheem)
Woensdag 10, 24: 
10.00-12.00 uur: Biljarten 
dames
09.30-11.30 uur: Hand-
werken
14.00-15.30 uur: Engelse 
conversatie

Woensdag 17, 31:
09.00-10.30 uur: Compu-
tercursus, ook van 10.30-
12.00 uur
13.30-15.30 uur: Kaarten 
maken (niet op 31)
14.00-16.30 uur: Tekenen 
en schilderen
10.00-12.00 uur: Muziek 
maken
Woensdag 17, 24, 31:
15.00-16.30 uur: compu-
tercursus
Woensdag 10:
14.00-16.30 uur: Bingo
woensdag 24:
14.00-16.00 uur: filmmid-
dag

Donderdag 11,18, 25:
Wandelen: Vertrek: 09.30 
uur 
09.30-11.30 uur:  Beeld-
houwen 
09.30-12.00 uur:  Biljarten 
heren (beginners)
13.30-16.45 uur:  Biljarten
13.30-15.00 uur:  Fifty-fit 
14.00-16.00 uur:  Scrabble, 
Rummicub en schaken
15.15-16.15 uur:  Dansen 
zonder partner 
Donderdag 11,25:
09.30-11.30 uur: quilten
Donderdag 11:
09.30-11.30 uur: theezak-
jes vouwen
Donderdag 18:
09.30-11.30 uur: 3-Dimen-
tionaal
09.30-11.30 uur: lezing 
politie
Donderdag 25:
09.30-11.30 uur: Lezing 
Nieuw Zeeland door Henk 
en Bank Beentjes
09.30-11.30 uur: Repair 
Café en computerspreek-
uur
14.00-16.00 uur: excursie 
Koepel in Haarlem

Vrijdag  12, 19, 26:
09.15-10.15 uur: Yoga, ook 
van 10.30-11.30 uur 
13.30-16.45 uur:  Biljarten
13.30-15.30 uur: De Zin-
gende Zwanen 
13.30-16.30 uur: Bridgeles

De S.U.S. is geopend 
voor publiek van maan-
dag  tot en met donder-
dag  van 9.00 tot 12.30 
uur (vrijdag gesloten) 
in Dorpshuis de Zwaan.  
Voor informatie betref-
fende activiteiten van 
de S.U.S.:  tel.: 31 90 
20, e-mail: s.u.s@inter.
nl.net of kijk op de web-
site: www.uitgeester-
senioren.nl. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

De film Fences te zien 
in Filmhuis De Zwaan
Uitgeest - De film Fences 
is vrijdag 5 januari te zien 
in Filmhuis De Zwaan. De-
ze derde film van regisseur 
Denzel Washington is een 
verfilming van het, eerder 
door hem vertolkte, toneel-
stuk Fences. Hiermee won-
nen hij en tegenspeelster 
Viola Davis beide een Tony 
Award.

Fences volgt het verhaal van 
Troy Maxson, het hoofd van 
een Afro-Amerikaans arbei-
dersgezin in de jaren 50. Troy 
is een vuilnisman in Pitts-
burgh. Hij had het graag ge-
maakt als honkballer maar 
kreeg nu eenmaal niet de 
kansen hiertoe vanwege zijn 
huidskleur. Dit maakt hem tot 
een verbitterde man, die er 

niet goed mee om kan gaan 
dat zijn zoon nu wél de kan-
sen krijgt. Zijn vrouw Rose 
wijst hem erop dat hij vaak 
onnodig hard is voor de men-
sen om hem heen in één van 
de vele schitterende dialo-
gen die de film rijk is. Niet 
onterecht sleept Viola Da-
vis hiermee een Oscar in de 
wacht. Het hek wat Troy ge-
durende de film bouwt heeft 
voor ieder gezinslid een an-
dere symbolische betekenis. 
Het buiten houden van het 
kwaad, het bij elkaar houden 
van het gezin en een emoti-
onele barrière die Troy heeft 
opgeworpen tussen zichzelf 
en zijn zoons.
De film is te zien op vrijdag 5 
januari. De zaal is open van-
af 19:45 en de film begint om 
20:15. Toegang 6 euro (vrien-
den van de Zwaan betalen 
5 euro) inclusief een kop-
je thee of koffie voorafgaand 
aan de film. Kaarten zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar 
bij Boekhandel Schuyt aan 
de Middelweg 139 in Uit-
geest, of aan de zaal, indien 
nog beschikbaar.  (foto: aan-
geleverd)

Yvonne Groen zoekt 
buurtcontactpersonen

Uitgeest - Een nieuwjaar 
begint met goede voorne-
mens. Wat wensen de in-
woners voor Uitgeest? Als 
gebiedsregisseur voor Uit-
geest is Yvonne Groen daar 
erg benieuwd naar. Zij hoort 
het dan ook graag tijdens 
mijn ‘buurtbakkies’ in janua-
ri 2018. Yvonne wacht op 16 
januari in basisschool Kornak 
in Waldijk met de koffie op 
geinteresseerde bewoners 
en op 18 januari in Dorps-
huis de Zwaan. Beide keren 
is men daar welkom tussen 
18.30 en 20.00 uur. Haar ei-
gen goede voornemen? Nog 
meer Uitgeesters betrekken 

bij de leefbaarheid in ons ei-
gen dorp.

Yvonne: ,,Het afgelopen jaar 
heb ik kennisgemaakt met 
Uitgeest en vooral met de 
inwoners en organisaties in 
Uitgeest. Ik heb mijn oor te 
luisteren gelegd om te ont-
dekken wat er leeft, heb in-
woners/organisaties met vra-
gen of ideeën in contact ge-
bracht met anderen in het 
dorp of met de juiste colle-
ga’s bij de gemeente, heb 
geholpen vorm te geven aan 
de stem van inwoners of hun 
vertegenwoordigers bij pro-
jecten zoals Beeldkwaliteits-

In Dorpshuis de Zwaan zit gebiedsregisseur Yvonne Groen op 
18 januari met de koffie klaar (foto: gemeente Uitgeest)

plan centrumgebied, ontwik-
keling Stationsvisie Uitgeest, 
en herinrichting Meldijk. Ik 
ben altijd bereid om met ie-
dereen in het dorp mee te 
denken. Kortom ik haal ‘bui-
ten naar binnen’ in het ge-
meentehuis en kom - alleen 
of met collega’s – weer naar 
buiten, naar de inwoners toe.’’

Buurtcontactpersonen
Zij vervolgt: ,,Belangrijk voor 
mij is ook het contact met de 
buurtcontactpersonen in Uit-
geest. Ik vind het fijn om in 
buurten mensen te kennen 
die voor mijn collega’s en 
mij, maar ook voor elkaar het 
aanspreekpunt in de buurt 
willen zijn. Want wie kent de 
eigen buurt beter dan zij die 
er wonen? Jammer genoeg 
zijn er nog een paar buur-
ten waar we geen contact-
persoon hebben. Daarom zijn 
we hard op zoek naar buurt-
contactpersonen voor:
- De Koog, tussen de Koog-
laan, Voorvenstraat en N203
- De Koog, tussen de Gees-
terweg, Kerverslaan, Koog-
laan en N203
- Het Oude Dorp, ten oos-
ten van de Middelweg (Lan-
gebuurt, Westergeest, Melk-
suiker etc.
- De Kleis
- Waldijk

Heeft u interesse en wilt u 
informatie, neem dan even 
contact met mij op: Yvon-
ne Groen, e-mail: yvonne-
groen@debuch.nl. U kunt mij 
ook vinden op Facebook en 
Twitter.
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Castricum - Op woens-
dag 10 januari om 20.00 
uur houdt de vogelwerk-
groep Midden-Kennemer-
land een lezing met beel-
den onder de titel: Zeevo-
gels op de Noordzee. De 
lezing wordt verzorgd door 
Steve Geelhoed en vindt 
plaats in het PWN Bezoe-
kerscentrum De Hoep. 

De lezing is gratis voor leden 
van de vogelwerkgroep, niet-
leden betalen drie euro. In 
zijn lezing schetst Steve Geel-
hoed een beeld van het voor-
komen en de ecologie van 
vogels op de Noordzee. Ste-

ve Geelhoed werkt bij ‘Wage-
ningen Marine Research’ aan 
zeevogels en zeezoogdieren. 
Sinds de jaren tachtig bestu-
deert hij al zeevogels. In eer-
ste instantie vanaf land door 
zeetrektellingen uit te voeren, 
maar in tweede instantie ook 
op zee vanaf schepen of een 
enkele keer vanuit een vlieg-
tuig. Fragmant foto: Steef 
Geelhoed.

JPTheaterklas neemt 
publiek mee op reis

Castricum - Op 5 en 6 fe-
bruari presenteert de thea-
terklas van het Jac. P. Thijs-
se College een gloednieuwe 
voorstelling: Bermuda Brui-
loft. 

Het verhaal volgt een groep 
genodigden die terechtko-
men op een eiland. Paniek, 
angst, vrede, hoop en liefde 
komen samen in dit stuk. De 
klas bestaat uit dertien leer-
lingen, waarvan elf uit 6 vwo 
en twee uit 5 havo. Zij zijn al 
sinds begin 2017 bezig met 
het maken van deze voorstel-
ling en hopen net als voor-
gaande klassen iets specta-

culairs op de planken te zet-
ten. Elke week werken zij aan 
spel, dans, zang, licht- en ge-
luidstechniek, decor, fi nanci-
en, planning en promotie. 

Ook het script is door de 
leerlingen  zelf geschreven 
en wordt elke week  aange-
scherpt. Alle winst van het 
stuk zal gedoneerd worden 
aan Stichting ‘Het vergeten 
kind’. 

Op de hoogte blijven van de 
reisplannen en meer infor-
matie over de kaartverkoop? 
Alles zal te vinden zijn op 
www.BermudaBruiloft.nl.

Castricum - Woensdag 
20 december om 7.35 is de 
brandweer uitgerukt voor een 
brandgerucht bij een boven-
woning aan de Poelven. De 
bewoonster rook een sterke 
brandlucht in haar woning en 
de stoppen sprongen. 

De stekker van de koelkast 
was aan het smeulen. De be-
woonster is het advies gege-
ven om een rookmelder aan 
te schaffen zodat ze op tijd 
gewekt word in haar slaap 
ingeval van brand. Donder-
dag om 18.40 uur ging het 
brandalarm af in de parkeer-
garage van het Bakkersplein-
tje. Waarschijnlijk was afge-
stoken vuurwerk de oorzaak.

Stekker smeultBasiscursus tekenen start
Castricum - Voor iedereen 
die op een leuke manier ken-
nis wil maken met de basis-
technieken van het tekenen, 
start Perspectief op donder-
dagavond 18 januari een ba-
siscursus tekenen. Tijdens 
deze zes lessen durende cur-
sus wordt op groot formaat 
papier voornamelijk met 
houtskool naar verschillende 
stillevens gewerkt. 
Tijdens de laatste lessen 
komt er meer kleur in de te-
keningen. Deze cursus staat 
onder leiding van de erva-

ren kunstenares en docente 
Fré Ham die haar opleiding 
aan de Wackers Academie 
in Amsterdam genoot.  Be-
handeld worden onderwer-
pen als perspectief, compo-
sitie, toonwaarde en kleur-
contrasten. Ook leert Fré de 
cursisten hoe er naar een on-
derwerp gekeken moet wor-
den om het daarna zelf op 
papier te krijgen. Informatie 
en inschrijven via de websi-
te: www.perspectiefcastri-
cum of bij Margriet Schadee, 
tel 0251-653894.

Castricum - Mieke Rozing 
geeft al jaren les als vak-
docent Beeldende Vor-
ming. Haar populaire in-
loopateliers bij Galerie 
Streetscape zijn zeer laag-
drempelig en bedoeld voor 
iedereen. 

Mieke heeft zich gespeciali-
seerd in de olieverftechniek 
maar de deelnemers kunnen 
ook aan de slag gaan met 
acrylverf en mixed media. El-
ke woensdagochtend vanaf 
10 januari en om de week op 
zaterdagochtend vanaf 13 ja-
nuari op de even weken van 
9.30 tot 12.00 uur kan ieder-
een meedoen. 

Alle materialen zijn aanwe-
zig. Meer informatie is te vin-
den op de site miekerozing.nl 
of bel naar 06-10566887. Op 
de foto een werk van Mieke.

Ook leren 
schilderen?

Castricum - Mieke Rozing 

Plek vier voor Haring is caring
Bakkum - De slogan van vis-
boer Vis en meer op camping 
Bakkum is niet in de prij-
zen gevallen bij de zoektocht 
naar de slechtste slogan van 
2017. 
Hun slogan ‘Haring is caring’ 
kreeg 1456 stemmen en wel 
even genoemd in de tv-uit-
zending De Avond van Taal 

waarin de uitslag bekend 
werd gemaakt.

Winnaar werd de slogan ‘Van 
kop tot kont, worst in de 
mond’ gevolgd door ‘Voor ie-
dere gleuf een doos’ en ‘Al-
les om uw poes mee te ver-
wennen. Ook als u een kater 
heeft’.

Vlag in raadszaal
Castricum - Fractie Cas-
tricum en het CDA willen 
graag de nationale vlag la-
ten ophangen in de raads-
zaal, net zoals onlangs in 
de Tweede Kamer is ge-
beurd. Volgens de partijen 
heeft de vlag een mooie en 
duidelijke functie als sym-
bool van de natie. 

Ron de Haan van De VrijeLijst 
vindt het een goed idee om 
er dan een plateau bij te han-
gen met daarop de tekst van 
de artikel 1 van de grondwet: 
‘Allen die zich in Nederland 
bevinden, worden in gelij-
ke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens gods-
dienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, ge-
slacht of op welke grond dan 
ook, is niet toegestaan.’ 

De Haan is van mening dat 
de duiding nationale vlag 
vraagtekens oproept. ,,Maar 
op zichzelf is de gedachte 
om de beoogde eenheid van 
volksvertegenwoordiging en 
samenleving in de raadszaal 

op symbolische wijze vorm te 
geven goed voor te stellen.” 
Hij stelt voor om als de vlag in 
de raadszaal wordt opgehan-
gen betekenis te geven door 
in de nabijheid hiervan een 
plaquette te plaatsen met 
hierop zichtbaar Artikel 1.

In het preadvies laat het col-
lege weten dat de Gemeen-
tewet hele precieze voor-
schriften over de gang van 
zaken tijdens raads- en com-
missievergaderingen bevat, 
maar een artikel over de aan-
kleding en inrichting van de 
raadszaal is niet aanwezig. 

Voor de aanwezigheid van 
een staatsieportret van het 
staatshoofd in de gemeente-
lijke raadszaal is bijvoorbeeld 
geen wettelijke verplichting. 
Er bestaat enkel een aanbe-
veling die door de Rijksvoor-
lichtingsdienst onder de ge-
meenten wordt verspreid on-
der de noemer van een goed 
gebruik. Voor het plaatsen 
van de nationale vlag is dat 
niet het geval.
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BURGERLIJKE STAND 
GEBOREN 
Ilja Elias van Roest, zoon van D.J. 
van Roest en I.A. Beentjes 
Maud Mathilda de Boer, dochter van 
L.A. le Belle en R.P. Boer

OVERLEDEN 
G.A.M. Neele, 68 jaar 
J.P. de Wit, 76 jaar 
A. Planting, weduwe van A. van der 
Galiën, 85 jaar

De gemeenteraad van Uitgeest heeft voor 2018 een bedrag van 
€160.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van taken op het 
gebied van duurzaamheid en milieu. Daarvan is € 50.000 bestemd 
voor een speciaal ‘participatiebudget duurzaamheid’. Wethouder 
Antoine Tromp: ‘Daarmee kunnen duurzame initiatieven vanuit de 
inwoners worden ondersteund. Zo onderstrepen wij nog eens dat 
wij juist ook als lokale gemeenschap grote verantwoordelijkheid 
dragen voor het slagen van de nationale klimaatambities. Ik ver-
wacht veel van de participatie van de inwoners. Die kan duidelijk 
maken voor welke maatregelen veel draagvlak bestaat. Daar begin-
nen we dan wat mij betreft mee.’

Op nationaal niveau is bepaald dat in 2050 in Nederland een klimaatneu-
trale, klimaatadaptatieve en circulaire samenleving en leefomgeving moe-
ten zijn gerealiseerd. Die doelen worden nagestreefd met verschillende pro-
gramma’s en actieplannen. Deze vragen de samenwerking en medewerking 
van gemeenten, inwoners en bedrijfsleven.
Afgelopen jaar is een Programmanota duurzaamheid & milieu opgesteld. Die 
geeft als hoofddoelen voor Uitgeest: 
•	Een	veilig	milieu	in	een	duurzame	gemeente	waar	het	voor	inwoners	
   en bezoekers prettig wonen, werken en/of recreëren is 
•	Klimaatneutraal	(op	onderdelen)	in	2030 
•	Volledig	circulaire	economie	(blijvend	inzetten	van	grondstoffen)	
		in	2030	 
•	Openbare	ruimte	bestand	tegen	klimaatverandering 
•	Alle	inwoners	en	ondernemers	participeren	en	leveren	een	bijdrage

De middelen
Hoe de genoemde doelen bereikt kunnen worden is voor de gemeente een 
kwestie van voortdurend meebewegen met ontwikkelingen en initiatieven 
vanuit de markt en inwoners. Waar de gemeente concrete acties kan uit-
voeren worden die ook ingezet. Antoine Tromp: ‘Denk daarbij op het ge-
bied van klimaatneutraliteit bij voorbeeld aan de mogelijkheid om te bepa-
len dat nieuwbouw in Uitgeest alleen nog klimaatneutraal mag zijn. Niet al-
leen bij woningbouw, maar juist ook maatschappelijke  accommodaties zo-
als	het	nieuwe	 Integraal	Kind	Centrum,	en	het	nieuwe	Geesterheem.	Ook	
bij bestaande gebouwen zoals het dorpshuis, gemeentehuis, Zienhouse 
en de sportaccommodaties kan gestreefd worden naar klimaatneutraliteit.’  
 
Aan de ontwikkeling naar een circulaire economie kan Uitgeest een bijdra-
ge leveren door het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid circulair in te rich-

Uitgeest werkt aan ambities duurzaamheid

Als de feestdagen straks voorbij zijn kan het opruimen beginnen. Maar 
wat te doen met uw kerstboom? Hieronder leest u de verschillende moge-
lijkheden. 
•	U	 kunt	 uw	 kerstboom	 klein	 knippen	 en	 in	 de	 gft-bak	 doen 
•	U	kunt	op	donderdag	4	januari	2017	tussen	13.30	uur	en	16.00	uur	uw	
kerstboom ter versnippering inleveren op een van de volgende adressen: 
1.	De	Kleis,	nabij	de	Deen	supermarkt 
2. Oude Dorp, bij de Siro op de parkeerplaats 
3.	De	Koog,	Jumbo	supermarkt	op	de	parkeerplaats 
4.	Afvalbrengdepot,	Molenwerf	27	
Speciaal	voor	de	jeugd!	Op	donderdag	4	januari	is	iedere	ingeleverde	
kerstboom vijftig eurocent waard!

Inzameling kerstbomen 2018

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Burgemeester en wethouders van Uitgeest nodigen de inwo-
ners en relaties van de gemeente van harte uit voor de jaar-
lijkse Nieuwjaarsreceptie.
Die vindt plaats op maandagavond 8 januari 2018, van 
19.00 tot 21.00 uur in de hal van het gemeentehuis. Tijdens 
de receptie vindt ook de huldiging plaats van de Uitgeester 
sporters van het sportjaar 2017. 

Wij hopen dat u ook in het nieuwe jaar denkt om mensen die wat extra aan-
dacht kunnen gebruiken, omdat ze kwetsbaar zijn, beperkt, of een moeilij-
ke tijd achter de rug hebben. Maar ook om de mensen die juist voor ande-
ren de dag een beetje mooier maken. Dat kunnen uw buren zijn, familie of 
een	verre	vriend.	Vraag	ze	bijvoorbeeld	eens	op	de	koffie,	geef	ze	een	pre-
sentje, stuur een kaartje of bloemetje. Het gaat om een gebaar, niet om de 
hoeveelheid en zeker niet om geld.

Wist u dat?
Iedereen kan gratis bij het Sociaal Team terecht met vragen over gezond-
heid,	(mantel)zorg,	zelfstandig	blijven	wonen,	werk,	dagbesteding,	geld,	
opvoeden en gezinsrelaties. Het kan over uzelf gaan of over een buur, 
vriend of familielid. 
We zijn u het hele jaar door graag van dienst! 
Medewerkers Sociaal Team Uitgeest

Zo kunt u ons bereiken:
Middelweg	28,	Uitgeest	(gemeentehuis)
•	Inloop:	maandag	t/m	vrijdag	9.00-12.00	uur 
•	Telefoon:	(0251)	361	145 
•	E-mail:	sociaalteamuitgeest@debuch.nl

Ook de beste wensen 
namens ons Sociaal Team!  

ten.	Afgelopen	14	december	heeft	de	staatssecretaris	het	reeds	door	de	
gemeenten	Bergen,	Uitgeest,	Castricum	en	Heiloo	ondertekende	manifest	
Maatschappelijk	Verantwoord	Inkopen	bekrachtigd.	In	het	kader	daarvan	
wordt	een	actieplan	opgesteld	voor	2018.Verder	wordt	erop	ingezet	om	
samen met de inwoners het scheidingspercentage van afval te maximali-
seren en de hoeveelheid restafval te minimaliseren.
Een	 klimaatadaptieve	 gemeente	 is	 vooral	 een	 gemeente	 die	 ruimtelijk	
zo is ingericht dat deze bestand is tegen allerlei klimaatinvloeden. De 
gemeente	 Uitgeest	 heeft	 reeds	 de	 intentieverklaring	 ‘Klimaatadaptatie	
Noord-Kennemerland	Noord’	getekend.	Om	te	kunnen	bepalen	welke	in-
vesteringen moeten worden gedaan wordt een klimaatstresstest uitge-
voerd. In samenspraak met de buurten worden vervolgens keuzes ge-
maakt in noodzakelijke ruimtelijke ingrepen. Daarnaast worden inwoners 
en ondernemers ook gestimuleerd hun eigen perceel klimaatadaptief in te 
richten. Bij voorbeeld met ‘groene daken’ en door het verkleinen van het 
aandeel bestrating in tuinen.

Inwoners en ondernemers
Naast de gemeente is er een belangrijke rol voor inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. De gemeente brengt via platforms, corpo-
raties	en	Verenigingen	van	eigenaren	de	dialoog	op	gang	over	de	bijdra-
ge die ieder kan leveren en inventariseert waar de overheid ondersteu-
ning kan bieden of een aanjagende rol moet vervullen. Zo speelt de on-
dernemersgroep	GreenBiz	al	anderhalf	jaar	een	voortrekkersrol	bij	de	ver-
duurzaming	van	het	bedrijventerrein	en	werpt	het	nieuwe	initiatief	DUEC	
zich op als de eerste energiecoöperatie in Uitgeest. Die coöperatie gaat in 
2018	bijvoorbeeld	participaties	uitgeven	in	de	molen	de	Boekel.	Wethou-
der Tromp: ‘De Boekel is mede gefinancierd door Decra, waar de gemeen-
te Uitgeest aandeelhouder in is. Inwoners kunnen dan met die participa-
ties makkelijk meeprofiteren van investeringen in duurzaamheid.’

Realistische verwachtingen
Het lijkt realistisch om te verwachten dat veranderingen niet geleidelijk 
zullen	komen,	maar	met	horten	en	stoten.	Volgend	jaar	zal	vooral	in	het	
teken staan van het inventariseren van kansen en uitdagingen binnen de 
gemeente.	Voorbeelden	van	inventarisatie	zijn	de	klimaatstresstest	maar	
ook het warmteplan ‘Aardgasvrij in 2050’.  Antoine Tromp: ‘We denken 
ook aan een buurtscan voor verduurzaming van bestaande woningen. 
Verder	zijn	er	regionale	projecten	waar	Uitgeest	haar	ambities	mee	kan	
halen, zoals uitbreiding van het aantal e-laadpalen in samenwerking met 
de Metropool Regio Amsterdam.

Download de app of kijk op de website mijnafvalwijzer.nl voor de afvalka-
lender	2018.	Alle	informatie	over	afval	in	Uitgeest	nu	op	één	plek.	Heeft	u	
vragen of weet u niet hoe u de app moet downloaden of de kalender kunt 
raadplegen,	bel	met	het	Klantcontactcentrum	van	de	gemeente	Uitgeest:	
telefoon	14	0251.

Afvalkalender 2018 als app 
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