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Wendy Verkleij in nieuwjaarstoespraak:

‘Laten we gaan vóór ons dorp en niet tégen elkaar’
Uitgeest - Zoals tijdens ie-
dere nieuwjaarstoespraak liet 
burgemeester Wendy Verkle-
ij maandagavond het afge-
lopen jaar zowel in negatie-

ve als in positieve punten de 
revue passeren. Te begin-
nen met het negatieve: ,, Ik 
heb me wel eens afgevraagd 
wat Uitgeester emigranten 

die bijvoorbeeld in Cana-
da of Australië in 2017 onli-
ne de ontwikkelingen in ons 
dorp hebben gevolgd voor 
een beeld hebben gekregen. 
Stel dat je daar aan de ande-
re kant van de wereld alleen 
maar de ingezonden brieven 
als informatiebron gebruikt. 
Interessante gedachte, vind 
u niet? Krijg je dan heel erg 
veel zin om weer terug te ver-
huizen naar ons dorp aan de 
oever van het Uitgeestermeer 
of blijf je liever uitkijken over 
de Canadese wouden en de 
Australische wildernis?’’
Er werd volgens Verkleij in 
en buiten de media weleens 
te veel op de man of vrouw 
gespeeld. Maar er kwamen 
afgelopen jaar ook wel heel 
wat lopende ontwikkelin-
gen in een stroomversnelling. 
,,Het bepalen van een koers 
in al die lopende en nieuwe 
ontwikkelingen bracht haast 
vanzelfsprekend de nodige 
rimpelingen teweeg in onze 
gemeenschapsvijver’’, is haar 
conclusie.
Verkleij verheugt zich op de 
gemeenteraadsverkiezin-
gen van 21 maart aanstaan-
de. ,,Ik kijk uit naar een ver-
kiezingstijd waarin goede en 
waardevolle ideeën voor de 
toekomst van Uitgeest cen-

traal staan. Waarin politie-
ke opponenten elkaar in hun 
waarde laten. Waarin correc-
te omgangsvormen binnen 
en buiten de politieke arena 
vanzelfsprekend zijn. Waar-
in wij als inwoners alle kan-
didaten het respect betuigen 
dat ze verdienen. Want eer-
lijk is eerlijk, laten wij blij en 
dankbaar zijn dat we in Uit-
geest nog zoveel uiterst be-
trokken en enthousiaste 
mensen kunnen vinden die 
tegen een bijna symbolische 
vergoeding zoveel vrije tijd in 
ons algemeen belang willen 
investeren en zoveel verant-
woordelijkheid durven dra-
gen. Afgelopen oktober heb-
ben wij in ons gemeentehuis 
een cursus georganiseerd 
voor aspirant-raadsleden en 
ik kan u verzekeren dat zowel 
het grote aantal deelnemers 
als hun inzet mij aangenaam 
heeft getroffen. Daarom roep 
ik u nu vast op: maak  ge-
bruik van uw stemrecht! Dan 
weet ik ongeacht de uitslag 
van de verkiezingen nu al ze-
ker dat we er na 21 maart 
weer schouder aan schou-
der zullen staan om ons de 
komende raadsperiode geza-
menlijk in te zetten voor het 
belang van de Uitgeesters 
en ons aller Uitgeest. On-

ze gemeenteraad is en blijft 
de ruggengraat van onze ge-
meenschap.’’

Na haar toespraak riep de 
burgemeester een viertal Uit-
geesters naar voren die in 
2017 wel een heel bijzondere 
prestatie leverden en daarna 
werden de sporters van het 
jaar gehuldigd. Meer hier-
over elders in deze krant, (fo-
to’s: Ger Bus)
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Rebalancing voor 
herstel van het lichaam
Castricum - Monica de 
Vries geeft sinds kort reba-
lancingsessies in het Ou-
de Administratiegebouw 
van Duin en Bosch. Zij ver-
telt: ,,We leven in een stress-
volle en snelle wereld. Druk 
werk, social media, uitda-
gende hobby’s. Veel mensen  
krijgen een burn-out, worden 
depressief of raken overver-
moeid.  Het lijf gaat proteste-
ren. Om meer rust te vinden 
is het belangrijk het contact 
met je lichaam te herstellen.  
Wat voel je? Wat heb je no-
dig? Rebalancing helpt je 
dieper contact met je lichaam 
krijgen. De helpende handen 
van de rebalancer ondersteu-
nen je bij het ontdekken van 
de wijsheid van je lichaam.”

Verdere informatie is te vin-
den op www.rebalancingnu.
nl  of stuur een e-mail naar 
monicadevries@zonnet.nl

Twee cabaretiers uit Castricum als extra  
Oeloek met Droeftoeters in 

Theater Koningsduyn

Castricum - Theater Ko-
ningsduyn presenteert op 
vrijdag 19 januari de voor-
première van de hilarische 
voorstelling Droeftoeters, 
door theatergroep Oeloek. In 
het voorprogramma van de-
ze voorstelling treden tus-

sen 19.45 en 20.15 uur twee 
jonge Castricumse cabaret-
talenten op: Jeroen van Ar-
kel (16) en Maurits Hazele-
ger (17).
De Amsterdamse theater-
groep Oeloek bestaat uit Ke-
vin Jolly, David Meijer, Jantijn 

Prins en Carlijn van Rij. Zij 
leerden elkaar kennen op De 
Theaterkade in Amsterdam, 
een opleiding tot uitvoerend 
zelfstandig theatermaker en 
bleken hetzelfde gevoel voor 
theater en humor te hebben. 
Met hun afstudeervoorstel-
ling Psychose van de Lem-
ming, vielen ze meteen in de 
prijzen en wonnen de Nest-
valtournee.
In het voorprogramma geeft 
Maurits een voorproefje van 
de nieuwe voorstelling die hij 
aan het maken is met de titel 
‘Het kan altijd erger’. Jeroen 
staat al van jongs af aan op  
het podium, deed mee aan 
veel talentjachten.
Kaarten zijn online verkrijg-
baar via de website www.
geesterhage.nl/theater-ko-
ningsduyn. Het voorprogram-
ma start om 19.45 uur, de 
hoofdvoorstelling om 20.15 
uur. Foto: Scala Photography.

Muzikale veilingavond 
met The Cast en Emergo 
Castricum - Op 20 janua-
ri wordt de aula van het Clu-
sius College omgetoverd tot 
een theater annex veiling-
huis. Leden van The Cast 
hebben prachtige kavels in-
gebracht die geveild worden 
en er zijn optredens van The 

Cast en The Think BIG-Band 
van Emergo. De opbrengst is 
bestemd voor de volgende 
musicalproductie: Drie Mus-
ketiers!  
Kaarten bestellen via info@
thecast.nl of kopen aan de 
zaal. Aanvang 20.00 uur.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag 20.00 uur 

dinsdag  & woensdag 20.45 uur 
All the money in the world

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 19.30 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 18.45 uur

The Greatest Showman
zaterdag 16.00 uur

Breathe
vrijdag 15.30 uur  zondag 16.00 uur

Star Wars - The last Jedi - 3D
zaterdag 21.15 uur

Star Wars - The last Jedi - 2D
vrijdag 21.15 uur  zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur

Huisvrouwen Bestaan Niet
vrijdag 16.00 uur

Dr. Knock
vrijdag 18.45 uur

Murder on the Orient  Express
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 15.00 uur
Ferdinand (NL) 2D

zaterdag 13.30 uur
zondag 11.00 uur  woensdag 15.00 uur

Paddington 2 
zaterdag 16.00 uur  zondag 13.30 uur

 Coco  

Programma 11 januari t/m 17 januari

All the Money in the World
Oliemagnaat J.P. Getty is de 
rijkste man ter wereld. Wan-
neer in de zomer van 1973 
zijn kleinzoon in Rome wordt 
ontvoerd door de Italiaan-
se maffia, eist men zeventien 
miljoen dollar aan losgeld. 
De miljardair weigert echter 
ook maar één cent te beta-
len, waarna de familie het af-
gesneden oor van de jongen 
ontvangt. Wanhopig om haar 
zoon te redden alvorens hij 

verder in stukjes wordt ge-
sneden, besluit zijn moeder 
Gail om zelf te onderhande-
len met de ontvoerders. Zelfs 
met de hulp van een ex-
CIA-agent zal Gail vinding-
rijk moeten zijn om zonder 
geld haar zoon te bevrijden. 
Meester-cineast Ridley Scott 
tekent voor een episch kat-
en-muisspel tussen de Getty-
familie, de maffia en de sen-
satiebeluste paparazzi. 

In de komedie ‘Huisvrouwen 
Bestaan Niet’ worden twee 
zussen en hun moeder ge-
dwongen om hun verschillen 
aan de kant te schuiven en 
na te denken over het leven 
en huishouden dat ze voeren. 
Gijsje is een jonge, ambitieu-
ze controlfreak die niks liever 
wil dan zwanger worden én 

Huisvrouwen 
bestaan niet

carrière maken op het recla-
mebureau waar ze werkt. 

Haar oudere zus Marjolein is 
getrouwd, heeft drie kinde-
ren en is net haar baan als 
journalist kwijt. Haar nieuwe 
ambitie: schoolpleinmoeder 
worden. Hun bohémienne 
moeder Loes heeft zich met 
te veel hypotheken op het 
prachtige familiehuis waar 
ze woont enorm in de nesten 
gewerkt. 

Natuurlijke grip op 
hart- en vaatziekten

Heemskerk - Op zaterdag 
20 januari van 14.00 tot 16.00 
uur wordt bij BodySwitch 
Heemskerk een lezing gege-
ven over hart- en vaatziek-
ten. Hart- en vaatziekten zijn 
doodsoorzaak nummer één 
in Nederland. Het medicatie-
gebruik voor hart- en vaat-
ziekten blijft stijgen. Terwijl 
het aantal mensen met hart- 
en vaatziekten ook blijft stij-
gen. Hoe kan dat? 
Frank Jonkers, oprich-
ter van BodySwitch, praktij-
ken voor integrale genees-
kunde, kampte zelf ook ooit 
met hart- en vaatziekten. Hij 
vertelt over de oorzaken van 
hart- en vaatziekten en wat 
men zelf kunt doen om de si-
tuatie te verbeteren. ,,Voor-
komen blijft beter dan gene-
zen. Maar ook wie al klach-
ten heeft kan veel doen om 
het lichaam zo goed mogelijk 
te laten herstellen op een ge-
zonde en natuurlijke manier. 
Er is vaak meer mogelijk dan 
wellicht wordt verteld!”
Klachten zoals hoge bloed-

druk en verhoogd cholesterol 
zijn vaak de eerste meetbare 
kenmerken. ,,Atherosclero-
se oftewel aderverkalking en 
dichtgeslibde aderen, hart-
ritmestoornissen, hartinfarc-
ten en herseninfarcten zijn 
het gevolg van een verzwakt 
hart- en bloedvatensysteem. 
Vaak denken mensen dat de 
hoge bloeddruk of het cho-
lesterol het probleem is. Maar 
dit zijn slechts signalen van 
het lichaam dat er iets mis is. 
De oorzaak van deze signa-
len is een chronische ontste-
kingstoestand in het lichaam 
als gevolg van de westerse 
leefomstandigheden. Samen 
pakken we de oorzaak van 
de klachten aan, waardoor 
de slagingskans maximaal is. 
Een logisch gevolg is dat me-
dicatie veelal kan worden af-
gebouwd of gestopt.” De le-
zing is op Rijksstraatweg 55 
in Heemskerk. De toegang is 
gratis. Vanwege een beperkt 
aantal plaatsen aanmelden 
via heemskerk@bodyswitch.
nl of bel 0251-234000.
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Castricum - Veel andersta-
ligen willen graag beter Ne-
derlands leren spreken en 
verstaan. Dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Taalcur-
sussen zijn er genoeg, maar 
veel deelnemers kennen 
vaak te weinig Nederlanders 
waarmee ze de taal kunnen 
oefenen. Daarom biedt Sa-
menSpraak anderstaligen de 
mogelijkheid om op een in-
formele manier Nederlands 
spreken te oefenen. Gewoon 
thuis, tijdens een wandeling 
of een bezoekje aan de bieb. 
Mensen die één tot twee uur-
tjes in de week met een an-
derstalige willen praten over 
alledaagse onderwerpen, of 
hen willen helpen bij het be-
halen van het inburgerings-
examen,  zijn welkom. Een 
belangrijke meerwaarde van 

dit project is dat men elkaars 
cultuur beter leert kennen. 
Ook voorleesvrijwilligers 
kunnen zich melden. Zij  
gaan wekelijks langs bij een 
gezin met een kind dat moei-
te heeft met de Nederlandse 
taal. Door interactief voor te 
lezen wordt de taalontwikke-
ling geprikkeld en de woor-
denschat vergroot. 
Tijdstip, locatie en frequentie 
van de ondersteuning wor-
den door de vrijwilliger en de 
deelnemer onderling gere-
geld. Welzijn Castricum biedt 
deskundigheidsbevordering 
en begeleiding. Wie belang-
stelling heeft vrijwilliger te 
worden kan contact opne-
men met Welzijn Castricum, 
tel. 0251–656562 of mailen 
naar vcc@welzijncastricum.
nl. Foto: Nico Lute.

Weinig stormschade
Castricum – De brandweer 
werd woensdag om 12.15 
uur opgeroepen voor de eer-
ste stormschademelding en 
dat was aan de Plantenho-
ve waar een boom dreigde 
om te waaien tegen een wo-
ning aan (foto). Deze is met 
de kraan van de gemeente 
weggehaald, zodat het ge-
vaar geweken was. 
Daarna werd de brandweer 
ingezet voor stormscha-
de aan een dakkapel aan 
de Prins Hendrikstraat. Hier 
hebben de brandweerlieden 
een deel van het zink en lood 
verwijderd. Ook was er spra-
ke van stormschade aan een 

schoorsteen aan de Chopin-
straat. Door de storm was 
een heel deel van de schoor-
steen los komen te zitten en 
dreigde naar beneden te val-
len. Hierbij is de hoogwer-
ker van de gemeente inge-
zet om op een veilige manier 
een deel van de schoorsteen 
te verwijderen. De brand-
weer van Limmen werd om 
12.00 uur opgeroepen voor 
een melding van stormscha-
de aan de Westerweg in Hei-
loo. Op het Uitgeestermeer 
raakte een watersporter aan 
het einde van de middag in 
de problemen. Foto: Hans Pe-
ter Olivier.

Akersloot – Vorige week 
woensdag om 14.30 uur is 
de brandweer samen met 
meerdere andere hulpdien-
sten uitgerukt voor een au-
to te water langs de A9 ter 
hoogt van het AZ -stadion. 
Hierbij was een bestuurster 
onwel geworden en was met 
der auto op zijn kop in een 
sloot beland. De brandweer 
heeft haar uit de auto bevrijd 
en de bestuurster is meege-
nomen naar het ziekenhuis. 
Over haar toestand is verder 
niets bekend. Haar auto is uit 
het water getakeld en de po-
litie heeft nog verder onder-
zoek gedaan.

Ongeval

Lezing over het Holland 
van vóór de graven

Castricum - De Vroege Mid-
deleeuwen stonden vroeger 
bekend als een donkere tijd. 
Dankzij archeologisch on-
derzoek is nu bekend dat het 
Hollands duingebied druk 
bewoond werd. Bewoners 
van de Rijndelta dreven han-
del met alle delen van Noord-
west-Europa. De rijkdom-
men van het landschap wa-
ren aantrekkelijk voor de Vi-
kingen, die zich er tegen het 
eind van de Vroege Middel-
eeuwen vestigden. Henk van 
der Velde belicht in zijn lezing 
op 18 januari deze periode, 
die ook in de tentoonstelling 
‘Van Viking tot graaf van Hol-
land’ aan bod komt.
De lezing maakt deel uit van 
de serie ‘Hilde kan me nog 
meer vertellen’ van de Stich-
ting Oer-IJ en Huis van Hilde. 
Henk van der Velde is hoofd 
archeologie bij ADC Arche-

oProjecten. Hij promoveerde 
op de bewoningsgeschiede-
nis van Oost-Nederland en 
heeft bijzondere opgravingen 
uitgevoerd in het Nederlands 
kustgebied. Hij specialiseer-
de zich in de Romeinse tijd 
en de Vroege Middeleeuwen. 
Aanvang 20.00 uur. Inschrij-
ving: www.oerij.eu; meer in-
formatie: 023-5143247.

Castricum - De werkgroep 
Castricum-Ethiopië organi-
seert een klaverjas- en keez-
middag op zondag 21 januari 
in het Parochiecentrum naast 
de Pancratiuskerk. De start is 
om 14.00 uur. De opbrengst 
komt ten goede aan projec-
ten in Ethiopië. 

Opgave is noodzakelijk. Bij 
aanmelding vermelden om 
hoeveel personen het gaat en 
de keuze voor klaverjassen of 
keezen. Dit kan tot 17 janu-
ari via liahoogeland@zonnet.
nl of tel.: 0251-656100.

Spelletjes voor 
goede doel

Akersloot - In Café de 
Vriendschap is op zaterdag 
13 januari een klaverjasdrive 

Klaverjasdrive met prijzen en een verloting.
Aanvang 20.00 uur. 
Opgeven via tel.: 0251-
312866 of via mail: info@
vriendschapakersloot.nl.

Limmen- Alle vrouwen in de 
leeftijd van 50 tot en met 75 
jaar ontvangen eens per twee 
jaar een uitnodiging voor het 
bevolkingsonderzoek borst-
kanker. Vanaf 30 januari kun-
nen vrouwen uit Limmen 
weer meedoen. De gegevens 
van de vrouwen ontvangt Be-
volkingsonderzoek Midden-
West automatisch van de 
gemeente. Door het bevol-
kingsonderzoek overlijden er 
elk jaar ongeveer 850 vrou-
wen minder aan borstkanker.
Deelnemers ontvangen bin-
nen twee weken een uitslag-
brief. Het bevolkingsonder-
zoek is een momentopname 
en geeft geen volledige ze-
kerheid. Het is belangrijk om 
regelmatig deel te nemen, 
ook als bij het vorige onder-
zoek geen afwijkingen zijn 
gevonden. Deelname aan het 
onderzoek is vrijwillig en gra-
tis. Het onderzoekscentrum 
staat  op het parkeerterrein 
bij sporthal d`Enterij, Mid-
denweg 3b Limmen. 

Onderzoek 
borstkanker

Welzijn is op zoek 
naar taalcoaches en 

voorlezers

Cursus keramiek
Castricum - Wilma Bos-
land, docente keramiek bij 
Toonbeeld start een nieu-
we cursus. Vanaf 16 janua-
ri, op dinsdag van 19.30 tot 
22.00 uur komen in twaalf 
lessen alle basistechnieken 
kermaiek aan bod. Gevorder-
den hebben de mogelijkheid 

de techniek op de draaischijf 
te vervolmaken  of met hand-
vormen een eigen beeldtaal 
te ontwikkelen. Aanmelden 
kan via het inschrijfformulier 
op www.toonbeeld.tv. Voor 
meer informatie tel.: 0251-
659012 of mail naar info@
toonbeeld.tv.
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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 
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Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Voorjaarscursussen bij 
stichting De Nieuwe Kuil
Uitgeest - Bij Stichting De 
Nieuwe Kuil staan weer nieu-
we workshops en cursussen 
in de planning.

Cursussen

Bic–pen tekenen en mixed 
media
Zes lessen op woensdag-
avond van 20.00 uur tot 22.00 
uur (wekelijks), aanvang cur-
sus 10 januari. Aan de hand 
van alledaagse voorwerpen 
maakt men krachtige, een-
voudige tekeningen. Info/
aanmelding bij docente Ellen 
van Putten, tel. 06 40108861 
E-mail:ellenvanputten@kpn-
mail.nl. Website: www.ellen-
vanputten.com.

Tekenen en Schilderen
Alle aspecten van het tekenen 
en schilderen worden behan-
deld, ieder op zijn/haar eigen 
niveau. Zes lessen op woens-
dagmiddag van 13.30 uur tot 
16.00 uur (welke tweeweke-
lijks wordt gegeven) Aan-
vang cursus  17 januari. Info/
aanmelding bij docente Josi-
ne van Os, tel. 06 24773508 
E-mail:josinevanos@hotmail.
com. Zie ook: www.vanos-
kunst.com.

Workshops

Werken met klei
1 workshop op zaterdag 20 
januari van 10.00 uur tot 16.30 
uur. Met witte klei vormt men 
een beeld dat na twee weken 
drogen voor je wordt gebak-
ken. Het beeld kan thuis be-
schilderd worden en/of ge-
lakt voor evt. buiten opstel-
ling. Info/aanmelding bij do-
cente Josine van Os tel. 06 
24773508 E-mail: josineva-
nos@hotmail.com, www.van-
oskunst.com.

Workshop Beeld (brons-
kleurig) maken van een 
speciale kunststof

1 workshop op : zaterdag 27 
januari van 10.00 tot 15.00 
uur. Men gaat een beeld ma-
ken van 60 cm hoog. Waar je 
een eigen vorm aangeeft, het 
eindresultaat is een beeld die 
eruitziet als brons. Ook voor 
buiten. Info/aanmelding bij 
docente  Carolina de Graaf 
tel. 06 27434618, e-mail: 
c.graafde@hotmail.nl. Websi-
te: www.cartje-art.nl.

Tekenen en Aquarel schil-
deren
Basisprincipes m.b.t. het te-
kenen en materiaalgebruik 
bij het aquarelleren. U ver-
vaardigt, onder begeleiding, 
een aquarel. 1 workshop 
op zaterdag 17 februari van 
10.00 uur tot 16.00 uur. Info/
aanmelding bij docent  Joop 
de Beer, tel. 0251 311348. Zie 
ook: www.joopdebeer.exto.nl.

Workshop Mixed Media 
schilderij
Zaterdag 24 februari van 
10.00 uur tot 15.00 uur.
Dit schilderij kun je ge-
heel naar eigen stijl en kleu-
ren aanpassen, laat je fanta-
sie de vrije loop. Ook is het 
mogelijk zelf iets mee te ne-
men wat je erin wil verwer-
ken bijv. een foto, een sleutel 
of iets dergelijks. Info/aan-
melding bij docente Caroli-
na de Graaf, tel. 06 27434618, 
e-mail: c.graafde@hotmail.nl. 
Website: www.cartje-art.nl.

Alle cursussen/workshops 
worden gegeven in het Cul-
tureel Centrum aan de Hoge-
weg 8 in Uitgeest.

Voor nadere informatie zie 
de website www.denieuwe-
kuil.nl. Voor algemene vra-
gen kunt u terecht bij het se-
cretariaat van Stichting “de 
Nieuwe Kuil”,  Anneke Heijne, 
Meerpad 2 1911 AS Uitgeest, 
telefoon: 0251 311776, e-mail 
anhvrijn@casema.nl.

Bevolkingsonderzoek 
borstkanker van start

Uitgeest - Alle vrouwen in 
de leeftijd van 50 t/m 75 jaar 
ontvangen eens per 2 jaar 
een uitnodiging voor het be-
volkingsonderzoek borstkan-
ker. Vanaf 22 januari kunnen 
vrouwen uit Uitgeest weer 
meedoen. De gegevens van 
de vrouwen ontvangt Be-
volkingsonderzoek Midden-
West automatisch van de ge-
meente. Een goed georgani-
seerd onderzoek is een be-
langrijke manier om de sterf-
te aan borstkanker terug 
te dringen. Door het bevol-
kingsonderzoek overlijden er 
elk jaar ongeveer 850 vrou-
wen minder aan borstkanker.

Het onderzoek bestaat uit het 
maken van röntgenfoto’s van 
de borsten. De foto’s worden 
gemaakt door speciaal opge-
leide radiodiagnostisch labo-
ranten. Deelnemers ontvan-
gen binnen 2 weken een uit-
slagbrief. Het bevolkingson-
derzoek is een momentop-
name en geeft geen volledige 
zekerheid. Ook kunnen niet 
alle gevallen van borstkan-
ker vroegtijdig worden op-
gespoord. Bij klachten wordt 
geadviseerd direct contact 
op te nemen met de huisarts. 
Het is belangrijk om regelma-
tig deel te nemen, ook als bij 
het vorige onderzoek geen 

afwijkingen zijn gevonden. 
Deelname aan het onderzoek 
is vrijwillig en gratis.
Locatie onderzoekscentrum: 
Op het parkeerterrein bij 
sporthal de Meet, Castricum-
merweg, 1911 GA Uitgeest
Aantal uitgenodigde vrou-
wen: ongeveer 2200.

Borstkanker is een van de 
meest voorkomende vormen 
van kanker in Nederland. On-
geveer 1 op de 8 vrouwen in 
Nederland krijgt borstkan-
ker. Door de ziekte in een 
vroeg stadium op te sporen, 
wordt de kans op genezing 
aanzienlijk groter. Van elke 
1.000 onderzochte vrouwen 
is bij ongeveer 25 vrouwen 
aanvullend onderzoek nodig 
in het ziekenhuis om vast te 
stellen of werkelijk sprake is 
van borstkanker. Bij ongeveer 
7 op de 25 van de naar het 
ziekenhuis verwezen vrou-
wen wordt inderdaad borst-
kanker vastgesteld.

Meer informatie op www.be-
volkingsonderzoekmidden-
west.nl. Man kan ook bellen 
met de informatielijn van Be-
volkingsonderzoek Midden-
West op telefoonnummer 
088 266 90 00, op werkda-
gen bereikbaar van 9.00 tot 
17.00 uur.

Lezing wijkagente 
over de babbeltruc
Uitgeest - Adrie Schaap, 
wijkagente in Uitgeest, komt 
18 januari bij de Stichting 
Uitgeester Senioren een le-
zing geven over de babbel-
truc (oplichters/verkopers 
aan de deur), skimming (vei-
lig pinnen) en inbraakpre-
ventie. Een interessante le-
zing waarin er voldoende ge-
legenheid is tot het stellen 
van vragen. Foldermateriaal 
aanwezig.

Donderdag 18 januari, aan-

vang 09.30 uur in Dorpshuis 
De Zwaan. Kosten 2 euro in-
clusief koffie/thee in de pau-
ze. Duur ongeveer 2 uur. U 
kunt vooraf of aan de zaal 
(indien voorradig) een kaart-
je kopen op het kantoor van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren, op de eerste etage van 
Dorpshuis de Zwaan, Mid-
delweg 5, 1911 EA Uitgeest, 
telefonisch: 0251-31 90 20 of 
via e-mail: s.u.s@inter.nl.net. 
Zie ook de website: www.uit-
geestersenioren.nl.
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D66 praat over privacy 
en gevolgen ‘Sleepwet’

Castricum - Ook het komen-
de jaar staan privacy en vrij-
heid van communicatie on-
der druk. Met de ‘Sleepwet’ 
die voor de deur staat kan dit 
serieuze gevolgen hebben. 
Tijdens deze D66 Talk op 17 
januari bij Wier&Ga gaan Re-
jo Zenger (foto) namens Bits 
of Freedom en Ingrid Weerts 
namens de Jonge Democra-
ten uitleggen wat de moge-
lijke gevolgen zullen zijn van 

de invoering van deze wet. 
Inloop vanaf 19.30 uur.

SP presenteert drie 
kandidaten verkiezingen

Castricum - De SP heeft op 
de eerste drie plaatsen op de 
lijst kandidaten uit drie ker-
nen van de gemeente: Mar-
jo Husslage uit Castricum als 
lijsttrekker, Cees Mooij uit 
Limmen en Peter Heeremans 
uit Akersloot.
Onder de bezielende lei-
ding van Marjo Husslage is 
de fractie de afgelopen jaren 
enorm gegroeid in het raads-

werk. Met de inmiddels op-
gedane ervaring met en ken-
nis van besturen op lokaal 
niveau gaat de nieuwe frac-
tie zich inzetten voor beken-
de SP thema’s zoals de zorg, 
sociale woningbouw, vermin-
dering van de kloof tussen 
arm en rijk in onze gemeente. 

En natuurlijk ook voor een 
veilige omgeving, voor duur-
zaamheid, natuur en milieu 
en voor een goede opvang 
en begeleiding van status-
houders. Weten hoe de SP 
dit  wil gaan doen? Kijk ver-
der op www.castricum.sp.nl 
voor het verkiezingspro-
gramma en de overige kan-
didaten. Ook kan men door 
het invullen van het contact-
formulier op de website een 
papieren versie van het pro-
gramma aanvragen.

Steeman twijfelt aan 
cijfers van Schiphol

Castricum - Er wordt dit jaar 
een besluit genomen over 
de groeimogelijkheden van 
Schiphol. Zo’n acht gemeen-
ten rond Schiphol, waaron-
der Castricum, twijfelen aan 
de betrouwbaarheid van 
de milieueffectrapportage 
(MER). Dat is het onderzoek 
van Schiphol waarin de ruim-
te voor groei wordt berekend. 
Vorige jaar september werd 
aangegeven dat groei moge-
lijk is, maar aan de juistheid 
van die berekeningen wordt 
ernstig getwijfeld. En wordt 
nu een nieuwe rapportage 
opgesteld. 

Wethouder Marcel Steeman 
liet vorige week dinsdag op 
de tv en radio weten Schip-
hol nog kritischer te gaan 

volgen. Volgens hem wor-
den de gegevens van meet-
palen naar geluidhinder he-
lemaal niet gebruikt. ,,En de 
tijdelijke maatregel van enke-
le maanden om meer nacht-
vluchten boven Castricum 
te laten vliegen duurt nu al 
tweeënhalf jaar.” De VrijeLijst 
wil naar aanleiding van het 
optreden van Steeman in de 
media onder meer weten of 
het college de kritische uitla-
tingen en beweringen van de 
heer Steeman steunt. De par-
tij stelt  voor om over Schip-
hol een openbare gespreks-
tafel te beginnen, waar peri-
odiek ontwikkelingen en ac-
tualiteiten, politieke besluit-
vormingsprocessen ter spra-
ke kunnen komen. Foto: Pix-
abay.

‘Gemeente, kies voor een rotonde!’
Limmen - De gemeenteraad 
ontving vorige maand een 
petitie met bijna driehonderd 
handtekeningen voor een ro-
tonde. Op 11 januari worden 
de handtekeningen aan het 
college overhandigd. Onder-
tussen pleit wethouder Stee-
man voor stoplichten. Dat 
bracht omwonenden, oude-
renbonden en Fietsersbond 
bij elkaar voor een gezamen-
lijke reactie. Namens de Fiet-
sersbond Castricum vertelt 
Alex van der Leest: ,,In 2014 
verschenen verkeerslichten 
op kruispunt Maatlat,  ter 
hoogte van de kartbaan. De 
gemeente verzekerde toen 
dat die keuze geen impact 
had op de Viswegrotonde 
Wel dus. Juist die stoplich-
ten waren in 2015 reden om 
het oude besluit te herover-
wegen. Want rotonde Vis-
weg had een keerlus nodig 
bij Maatlat, dacht men. Ech-
ter, onderzoek van Goudap-
pel Coffeng liet daarna zien 
dat die lus onnodig is. Des-
ondanks werd besloten om 
de keuze voor een rotonde te 
wijzigen in verkeerslichten.”

Vooruitzicht voor traject La-

gelaan/Zeeweg is een ke-
ten van vijf stoplichten. Een 
groene golf instellen? Dubi-
eus, want Goudappel con-
cludeert dat de mogelijkhe-
den hiervoor zeer beperkt 
zijn.” :  Desondanks beweert 
de meente dat er een soepe-
le groene golf komt.“

,,De experts van Goudappel 
schrijven dat de verkeersvei-
ligheid bij een rotonde het 
gunstigst is. Ook wachttij-
den, doorstroming en restca-
paciteit vallen volgens Goud-
appel positief uit voor de ro-
tonde.  Ondanks alle bewijs 
noemt de gemeente stoplich-
ten verkeerstechnisch beter 
dan een rotonde. 
Anton Nieuwkoop namens 

de ouderenbonden: ,,Be-
jaarde voetgangers kunnen 
de drukke weg vlot en veilig 
oversteken via zebra’s bij de 
rotonde. Met stoplichten is 
dat anders: lang wachten en 
daarna haastig in een korte 
groenperiode oversteken. 
Op rotondes dienen fietsers 
bij oprijden alleen aan me-
defietsers voorrang te geven, 
waarna ze ongehinderd ver-
der kunnen, ook bij links af-
slaan. Bij stoplichten moe-
ten fietsers vaak stoppen en 
wachten, zeker bij links af-
slaan. En bedenk dat op- 
en afstappen bij stoplichten 
voor bejaarden de kans ver-
hoogt op valincidenten. Met 
voor ouderen gauw ernstige 
gevolgen.”

Leo van Schoonhoven 
lijsttrekker CKenG

Castricum - CKenG heeft 
haar lijst voor de gemeen-
teraadsverkiezingen in 2018 
deels bekendgemaakt. Voor-
malig wethouder Leo van 
Schoonhoven uit Limmen is 
benoemd tot lijsttrekker. De 
huidige fractievoorzitter Roel 
Beems uit Castricum staat 
om nummer twee. Verder 
staat Lenie Kelder uit Cas-
tricum in de top tien, Willem 
Veldt uit Akersloot, raadslid 
en voormalig wethouder, Rob 
Berkemeier uit Bakkum, Fre-
derike Linssen, Fred Weda, 
Cathelijn Groot, Vokko Koe-
man en Kim Meijer, allen af-
komstig uit Castricum. Ook 
op de rest van de lijst staat 
een aantal opvallende nieuw-
komers. Zoals Mariska Tau-
ber, eigenaresse van clubMa-

riz. Binnenkort maakt CKenG 
de totale lijst bekend. Lijst-
trekker Leo van Schoonho-
ven: ,,Naast ons verkiezings-
programma hebben we en-
kele specifieke programma’s 
opgesteld: een groen- en 
duurzaamheidsprogramma, 
een sport- en bewegingspro-
gramma en een inspraakpro-
gramma over hoe wij de in-
spraak van inwoners willen 
vormgeven. Samen met in-
woners, kandidaten, leden, 
organisaties en verenigingen 
hebben we ons programma 
gemaakt. Kortom, ik ben blij 
dat er een goed team staat 
van toegankelijke mensen 
met frisse ideeën, een posi-
tieve inzet en bij wie allemaal 
de liefde voor de gemeente 
op nummer één staat.”

Castricum – Vrouwennet-
werk Goed Contact begint 
het nieuwe jaar met de 
feestelijke aftrap van hun 
lustrumjaar. Het netwerk 
voor ondernemende vrou-
wen bestaat dit jaar tien 
jaar en dat wordt het hele 
jaar gevierd. 

De aftrap van het jubileum-
jaar vindt plaats tijdens de 
nieuwjaarsreceptie op vrij-
dagavond 19 januari in het 
protestantse kerkje in Lim-
men.
De nieuwjaarsreceptie is een 
mooie gelegenheid om on-
dernemende vrouwen uit de 
regio te ontmoeten en je net-
werk uit te breiden. Tijdens 
de avond zal er speciale aan-
dacht zijn voor het tienja-
rig bestaan. Voorzitter Cla-
rien Slot geeft een korte pre-
sentatie over de afgelopen 
tien jaar van het netwerk en 
over de ambities voor de toe-
komst. Ook zal zij meer ver-
tellen over de activiteiten in 
dit lustrumjaar.

De nieuwjaarsreceptie duurt 
van 19.00 tot 21.00 uur. Zo-
wel leden als niet-leden zijn 
welkom. Meer informatie is 
te vinden op www.goed-con-
tact.nl.

Lustrumjaar 
Goed Contact
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Open Podium De 
Zwaan ook in 2018
Uitgeest - Het maandelijkse 
Open Podium bij De Zwaan 
Cultureel is en blijft populair. 
Zowel bij de artiesten die hier 
graag optreden, als ook bij de 
bezoekers die onder het ge-
not van een drankje en een 
hapje een grote variatie aan 
optredens voorbij zien ko-
men.
Ook dit eerst Open Podi-
um van het jaar, op 20 janu-
ari, belooft weer een heerlijk 
avond te worden. Hierbij het 
programma, in willekeurige 
volgorde:
Nico Heijnis: zang en gitaar, 

covers van bekend popreper-
toire; Mark Minnema: zang 
en gitaar/mandoline?: Ame-
ricana; Stefan Lerz: zang en 
gitaar, fingerpicking blues; 
Nicolaas Fiddleson: virtuoos 
vioolspel in onmogelijke vi-
oolsolo’s; William Dashwood 
(foto): zang en gitaar uit En-
geland, zie zijn vermakelijke 
video op  Youtube ‘Mutilated 
Lady’; Rene de Vries: stevig 
eigen werk, zang en gitaar.
De toegang is natuurlijk ook 
dit jaar weer gratis! Meer in-
formatie www.dezwaancultu-
reel.nl. (foto: aangeleverd)

Film ‘Félicité’ draait 
in Filmhuis De Zwaan

Uitgeest - De Franse film Fé-
licité (2017) draait vrijdag 19 
januari in Filmhuis De Zwaan. 
Het verhaal van een vrijge-
vochten, trotse vrouw in een 
bruisende stad vol muziek en 
dromen. 
Félicité is zangeres in een 
bar in Kinshasa. Haar leven 
wordt volledig overhoop ge-
haald wanneer haar veertien-
jarige zoon het slachtoffer 
wordt van een motoronge-
val. Om hem te redden, gaat 
ze koortsachtig op zoek naar 
een oplossing. We volgen Fé-
licité op haar tocht door de 
zinderende straten van Kin-
shasa in de Democratische 
Republiek Congo. 
De film is winnaar van de 

Grote Juryprijs op het afge-
lopen filmfestival van Ber-
lijn. Félicité kan met gemak 
zo’n film zijn die je je hele le-
ven bijblijft als je de Congo-
lese zangeres en hoofdrol-
speelster Véro Tshanda Be-
ya Mputu eenmaal hebt ho-
ren zingen. 
De zaal is open vanaf 19:45 
en de film begint om 20:15 
uur. Toegang 6 euro (‘Vrien-
den van de Zwaan’ 
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 Uitgeest, 
of aan de zaal, indien nog be-
schikbaar. 

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Pro-
testantse gemeente Uit-
geest -Akersloot vindt zon-
dag 14 januari plaats in de 
kerk op de Dielofslaantje in 
Akersloot, aanvang 10.00 
uur. Voorganger is mw. G. 
Bijl. 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Klaverjassen bij 
Stormvogels

Uitgeest - Vrijdag 12 janu-
ari vindt er weer een klaver-
jasdrive plaats in de kanti-
ne van korfbalvereniging 
Stormvogels aan de Nies-
venstraat 14. De kaarten 
worden om acht uur ge-
schud. Er zijn weer leuke 
prijzen te winnen, ook met 
de loterij. Iedereen is wel-
kom.

Excursie S.U.S. naar 
Kasteel Marquette

Uitgeest/Heemskerk - De 
Stichting Uitgeester Senio-
ren organiseert op 13 febru-
ari een excursie naar kas-
teel Marquette in Heems-
kerk. Een kasteel met een rij-
ke geschiedenis, diverse ei-
genaren en verbouwingen. 
Tegenwoordig een congres-
centrum en trouwlocatie en 
alleen te bezoeken met een 
gids tijdens een groepsrond-
leiding. Een unieke kans. Na 
afloop wordt er koffie/thee 
gedronken. U kunt zich nu al-

vast opgeven op het kantoor 
van de Stichting Uitgeester 
Senioren, op de eerste eta-
ge van Dorpshuis de Zwaan, 
Middelweg 5, 1911 EA Uit-
geest, telefonisch: 0251 – 31 
90 20 of via e-mail: s.u.s@in-
ter.nl.net..

Dinsdag 13 februari, aanvang 
10.00 uur. Duur rondleiding 
1 uur. Deelname kost 5 euro 
inclusief entree, rondleiding 
met gids en een kop koffie/
thee.

Sportief ‘t nieuwe jaar in
Uitgeest - Heeft u goede 
voornemens en wilt u graag 
actief en sportief bezig zijn, 
dan kunt u bij de Stichting 
Uitgeester Senioren komen 
sporten. De lessen worden 
gegeven door gediplomeerde 
en ervaren docenten. U mag 
altijd vrijblijvend een gratis 
proefles meedoen. Er zijn nog 
vrije plaatsen bij:
Pilates op maandagmorgen 
van 09.00 tot 10.15 uur en 
van 10.15 tot 11.15 uur 

Stoelyoga op dinsdagmorgen 
van 09.15 tot 10.15 uur
Fifty fit (50+ gym) op don-
derdagmiddag van 13.30 tot 
15.00 uur
Dansen zonder partner op 
donderdagmiddag van 15.15 
tot 16.15 uur
Yoga op vrijdagmorgen van 
10.30 tot 11.30 uur.
Kosten 42 euro voor 15 les-
sen. Indien er meer lessen 
worden gegeven komt er 2,80 
per les bij.

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgen-
de vieringen de komende 
dagen gepland:
Woensdag 10 januari: 19.00 
uur H. Eucharistieviering in 
de kapel.
Vrijdag 12 januari: 19.00 uur 
Woord en Communieviering 
in Geesterheem.  
Zondag 13 januari (Tweede 
zondag door het jaar, jaar B) 
09.00 uur H. Eucharistievie-
ring m.m.v. de Cantorij.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte

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

Like en volg ons op FACEBOOK

VRIJDAG WEEKEND JANUARI TAS: 
2 BRODEN…….naar keuze,
1 Zak Kadetten, 1 Zak Krentenbollen,
1 Pak Roomboter Koeken…..naar keuze!

Samen € 10,00 euro!
 
Aanbieding TAS alleen geldig op de VRIJDAG!

 
Roomboter Amandelspijs Gevulde koek  € 1,60
 
Hazelnoot of Wiener Café Taart  € 9,95 
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Vijfde langebaanwedstrijd 
IJsclub Uitgeest

Uitgeest - Zondag 7 januari 
is de 5e langebaan clubwed-
strijd van IJsclub Uitgeest ge-
reden. Dit was de generale 
repetitie voor de op zaterdag 
27 januari te houden “Club-
kampioenschappen”. Door de 
winterse temperatuur rond 0 
graden was de ijsvloer in per-
fecte harde staat. Het straf-
fe ooster windje gaf als re-
sultaat dat de jongste pu-
pillen de beste vooruitgang 
boekten. Na het verrijden van 
de 100, 500 en 1000m werd 
er nog een 10km verreden. 
Hierbij kwamen trainer Kees 
Molenaar en pupil Thijs van 
Tol aan de start. Thijs, inmid-

dels Jun B, is ooit begonnen 
bij het “Jeugdschaatsen” en 
rijdt alle wedstrijden die maar 
voorhanden zijn. Nu dan te-
gen zijn trainer. Thijs begon 
voortvarend, maar Kees die 
iets rustiger op gang moest 
komen en als een diesel zijn 
ronden reed, kwam uiteinde-
lijk als eerste over de streep. 
Zie voor uitslagen van de an-
dere wedstrijden en nieuws 
de website www.ijsclubuit-
geest.nl. 

1. Uitslag 100 meter: 1 Ja-
ri Kuipers HN1 15.86 PR, 2 
Casper Schut HPC 17.03 PR, 
3 Chris Wokke HPB 17.48. 2. 

Trainer Kees Molenaar versus pupil Thijs van Tol geconcen-
treerd aan de start van de 10 kilometer

Uitslag 500 meter: 1 Willem 
Brantjes H60 47.05, 2 Thijs 
van Tol HB1 47.91, 3 Kees 
Molenaar H55 48.48, 4 San-
ne Veenboer DSA 48.51, 5 
Patrick Roelands HC2 48.78, 
6 Benno van Tol H50 49.29, 7 
Nancy Molenaar DSA 49.73, 
8 Mike Roelands HC2 50.13 
PR, 9 Luna den Elsen DB1 
50.33, 10 Roos de Boer DB1 
52.31, 11 Femke Jongenotter 
DA2 52.67, 12 Anne Schoon 
DN2 1:04.22 , 13 Stan de 
Ruijter HPD 1:08.60 , 14 Chris 
Wokke HPB 1:11.84 , 15 Jari 
Kuipers HN1 1:14.88 PR , 16 
Thijs Zonneveld HPC 1:21.04, 
17 Casper Schut HPC 1:23.43 
PR. 
3. Uitslag 1000 meter: 1 
Willem Brantjes H60 1:32.74 
HT, 2 Kees Molenaar H55 
1:40.58, 3 Patrick Roelands 
HC2 1:41.59 PR, 4 San-
ne Veenboer DSA 1:42.23, 5 
Mike Roelands HC2 1:44.72 
PR, 6 Nancy Molenaar DSA 
1:44.96 HT, 7 Luna den Elsen 
DB1 1:46.46, 8 Femke Jonge-
notter DA2 1:47.74, 9 Roos de 
Boer DB1 1:55.27, 10 Anne 
Schoon DN2 2:15.46, 11 Stan 
de Ruijter HPD 2:36.59 PR, 12 
Thijs Zonneveld HPC 3:01.31.
4. Uitslag 10000 me-
ter: 1Kees Molenaar H55 
18:12.72 PR, 2 Thijs van Tol 
HB1 18:40.21 PR. 
(Kees Molenaar)

Schoolkinderen 
weer op de schaats

Uitgeest - Zaterdag 30 december was het zo ver! De eer-
ste jeugdschaats les van IJsclub Uitgeest op ijsbaan De 
Meent. Ruim 60 fanatieke schoolkinderen stonden zater-
dag om 10 uur op het ijs om hun eerste les te volgen. Net 
zoals in andere jaren leren de kinderen de basis van het 
schaatsen. Zodat zij aan het eind van het seizoen hun 
vaardigheidsdiploma kunnen behalen en misschien wel 
een super tijd neer kunnen zetten op de klok tijdens de 
jeugdschaatswedstrijd? Ook waren er nog foto’s gemaakt 
van deze eerste les door Thijs van Tol.

Florian Wolf vertrekt
Uitgeest - Florian Wolf ver-
trekt na dit seizoen bij FC Uit-
geest
De ambitieuze trainer heeft 
aan het bestuur aangegeven 
een volgende stap in zijn car-
rière te willen maken. Zowel 
de club als de trainer kijken 
terug op een succesvolle pe-
riode. Vorig jaar werd FC Uit-
geest met goed voetbal af-
getekend kampioen in de 
2e klasse, dit jaar draait het 
1e team mee in de subtop 
van de 1e klasse. Bestuurs-
lid voetbal technische zaken 
Frits Walsmit: “Florian heeft 
met deze groep, mede door 
zijn uitstekende inhoudelijke 
kennis, op voetbaltechnisch 
gebied grote stappen ge-
maakt. Het zal voor ons een 
uitdaging worden om een 

trainer van dergelijk kaliber 
voor volgend jaar aan te trek-
ken.” (foto: Marianne Jonker)

De column van Monique.....

“Het ruikt zó zalig!” zegt mijn dochter verrukt en vervolgt haar verhaal over het nieuwe par-
fum wat zo langzamerhand een hype aan het worden is. “Heel gek mam want sommige 
mensen ruiken dit luchtje wel en sommige dus niet”. Dat lijkt mij inderdaad ook heel gek voor 
een fummetje dat 130 euro de 100 ml kost. Ik wil best geld voor een flesje neerleggen maar 
dan voor iets waar ik zelf lol aan beleef en dat lijkt mij geen gek vereiste. Ik gebruik al jaren 
dezelfde geur, gemaakt door een vriendelijk lachende Japanse modeontwerper uit een mooi 
gestileerde fles. Daar doe ik maanden mee en ben dus helemaal niet op zoek maar toch 
nieuwsgierig naar Escentric Molecules Molecule 01. Het luchtje wordt beschreven als een 
revolutie in de parfumindustrie omdat de geur bestaat uit één synthetische molecuul dat in 
1973 in een laboratorium is gemaakt. De stof Iso E Super is het enige basis-ingrediënt. Bij de 
omschrijving staat dat als je dit eerst opspuit en daarna een andere geur dat die laatste dan 
zeer goed tot z’n recht komt. Huh? Nu ben ik ‘m effe kwijt. We gaan dus eerst een extreem 
dure geur, die bijna niemand ruikt, opspuiten en vervolgens je lievelingsfles eroverheen laye-
ren zodat je ruikt wat je anders ook had geroken zonder die ‘hippe’ molecule? Wie heeft dit 
verzonnen en wie komt hier in vredesnaam mee weg? Daar moet een slimme marketinggoe-
roe achter zitten.Betreffende goeroe, genaamd Geza Schoen, komt uit Berlijn. Op de mees-
te internetfoto’s staat hij ruikend aan een fles of staafje afgebeeld en meldt in schaarse inter-
views dat hij Iso E Super altijd al lekker vond en niet begreep dat iemand anders dit niet eer-
der ontdekte. Van een vorige geur Renegades genaamd, zegt hij “Renegades is about play-
ing around, not taking ouselves too seriously’. Dus. Best knap dat Geza een luchtje zo goed 
in de markt zet dat iedereen het er over heeft. De berichten van klanten verschillen hier-
over nogal van aard. Waar de een superlatieven tekort komt, waarschuwt de ander met een: 
“NIET kopen, je wordt opgelicht! Met een geheimzinnige glimlach zet mijn dochter het fles-
je voor mijn neus. “Mag ik eens proberen?” vraag ik toch enigszins nieuwsgierig. Mijn anders 
gulle dochter: “Okay klein beetje dan want ieder spuitje doet pijn in mijn portemonnee.” Ter-
wijl het goedje zijn best doet geur af te geven, vertelt zij een verhaal over een man die door 
een voorbij fietsende Iso E Super geparfumeerde vrouw betoverd werd. Bedwelmd door de-
ze waanzinnig lekkere geur rende hij haar hijgerig achterna en eindigde uiteindelijk met haar 
voor het altaar. Zeer romantisch maar dat hoeft van mij nou ook weer niet want ik ben al ge-
lukkig getrouwd. Desalniettemin spuit mijn dochter een piets in mijn hals. Ik ruik voornamelijk 
oude kranten maar ben blijkbaar de enige. Als ik even later op de fiets stap richting super-
markt gebeurt er… niets!

Monique Teeling

Moleculen
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11 JANUARI

Paul Buitenhuis, rondleider 
van de abdij, geeft in de bi-
bliotheek in Castricum een le-
zing over de lange en rijke ge-
schiedenis van de Abdij van 
Egmond om 10.00 uur.

Rapalje met Folk ‘n Roll Jour-
ney: de Nederlandse fakkel-
drager van de Keltische mu-
ziek. Om 20.15 uur in het Ken-
nemertheater Beverwijk.

12 JANUARI

Ierse muziek van Dockside in 
Vredeburg Limmen om 20.00 
uur. Dockside heeft een repu-
tatie opgebouwd met het ver-
tolken van ontroerende bal-
lades uit de rijke Ierse histo-
rie, afgewisseld met drink- en 
strijdliederen. Meer informatie 
op www.limmencultuur.nl.

Podium Victorie in Alkmaar: 
drie bands van Nederlandse 
bodem: EUT, Tusky en Luwten 
vanaf 20.30 uur.

The Soul Of Tina, eerbe-
toon aan een van ‘s werelds 
grootste popiconen Tina Tur-
ner door Tess Smith om 20.15 
uur in Kennemertheater Be-
verwijk.

Komedie Mugmetdegou-
dentand over de Nederland-
se identiteit van Gidsland/
Nathan Vecht in De Vest Alk-
maar om 20.30 uur. Foto: San-
ne Peper.

Wereldmuziek: De bes-
te Americana van Skotwal 
om 20.30 uur in De Cirkel in 
Heemskerk. Countrysongs 
worden door Skotwal voorzien 
van teksten in het West-Fries.

Opening expositie om 17.00 
uur van de Kop van WaZ in 
het teken van fotografie en 
houtskool op de Voorstraat 12 
in Wijk aan Zee. Op de foto 
Knotwilgjes 2018 van Jan v.d. 
Horn.

Fuad Hassen met cabaret-
voorstelling Held in Kenne-
mertheater Beverwijk om 
20.30 uur. Met zijn typische 
laid-back comedystijl, sterke 
grappen en een goed onder-
bouwd verhaal neemt hij het 
publiek mee naar een wereld 
waarin bijzaken grote beteke-
nis krijgen en hoofdzaken er 
niet toe doen.

13 JANUARI

Strandrace Egmond-Pier-Eg-
mond. De start vindt plaats 
vanaf de Boulevard Noord in 
Egmond aan Zee om 9.00 uur.

Carly E, van klassiek cellist 
naar artiest met cello, in De 
Cultuurkoepel Heiloo. Aan-
vang 20.15 uur, gratis entree/

vrijwillige bijdrage.

Seks & Drugs & Rot & Roll 
van Jan Rot. Zichzelf begelei-
dend op gitaar, piano en key-
board brengt hij de grootste 
hits uit de jaren tachtig. Om 
20.00 uur in theater Konings-
duyn in Castricum.

Speksteenworkshop bij 
KunstKids in de Hobbyfarm 
voor kinderen vanaf zes jaar 
tegen kostprijs. Zes keer op 
zaterdag van 16.00 tot 17.30 
uur. Sluijsweijdt 9 Heiloo.

John the Revelator speelt 
in De Nozem en de Non in 
Heemskerk vanaf 22.00 uur.

Demonstratie sieraden gie-
ten in het rugschildje van de 
inktvis in het Strandvondsten-
museum in Castricum aan de 
Geversweg 2A, 14.00 uur.

De Fransse Eijkel; een ab-
surdistisch, muzikaal en dyna-
misch cabaretduo met caba-
retperformance in Kennemer-
theater Beverwijk om 20.30 
uur.

Het Dubbelleven van Gerard 
Alderliefste bij De Zwaan Cul-
tureel, 20.15 uur.

Candy Dulfer in Podium Vic-
torie in Alkmaar, 20.00 uur. In-
fo: www.podiumvictorie.nl.

Blind Date: Jens van Daele 
speelt NachtHexen I, een ode 
aan de kracht van de vrouw 
met dans, theater en livemu-
ziek tot een beklijvend geheel, 
gebracht door een uitgekiend 
louter vrouwelijke cast van in-
ternationale allure. Om 20.30 
uur in De Vest Alkmaar. Foto: 
Jasmine 

14 JANUARI

Egmond Halve Marathon. 
Om 12.16 uur starten de eer-

▲

ste vrouwen op de Boulevard 
Noord in Egmond aan Zee, om 
16.05 uur sluit de finish

Dark Rosie speelt akoesti-
sche muziek met accordeon, 
meerstemmige zang, mandoli-
ne, gitaar, lapsteel en contra-
bas vanaf 15.00 uur in het wit-
te kerkje De Terp. Het adres 
is Kerklaan 4 in Oudorp, Alk-
maar.

Wieb Zigtema doet samen 
met zijn band Shoot the Moon 
een greep uit zijn 40-jarig 
oeuvre in Podium Victorie in 
Alkmaar vanaf 16.00 uur.

Vive la Chanson! Van Ca-
madou. Het optreden vormt 
een combinatie van beken-
de chansons, eigen werk en 
instrumentale intermezzi. 
Om 11.30 uur in De Cirkel in 
Heemskerk.

VET kindercabaret voor 6+, 
Het vijfde couplet! De voor-
stelling is kanshebber van de 
Zapp Theaterprijs 2018. Te 
zien om 14.00 uur in het Ken-
nemertheater Beverwijk.

Bob en de Blue Band speelt 
in Hotel Zuiderduin in Egmond 
aan Zee vanaf 16.00 uur.

Tentoonstelling Cosmic Me-
thamorphosis wordt geopend 
om 16.00 uur bij Kunstuitleen 
Alkmaar. 

Lezing over Iconen door  Paul 
Brenninkmeijer in de kerk aan 
het Dielofslaantje in Akersloot.

IVN-wandeling in de Eg-
monderhout in Alkmaar start 
10.00 uur bij de ingang van 
het park aan het eind van het 
Honkpad in De Hoef.

Onder de Maan speelt in. De 
Oude Keuken in Bakkum Aan-
vang 15.00 uur.

Fluisterboottocht bij Drie-
huizen langs duizenden vo-
gels. van 11.00-13.00 uur. 
Foto Henk van Bruggen. 

Preek van de Leek met 
schrijver Guus Kuijer in de 
Witte Kerk in Heiloo over wel-
ke visie ten grondslag ligt aan 
zijn denken en handelen. De 
toegang is vrij. Oratoriumkoor 
uit Heiloo begeleidt de bijeen-
komst. Van 16.00 tot 17.30 uur.

Koffieconcert met Hen-
ry Neill (bariton), de Engelse 
koortraditie en het lied. Aan-
vang 12.00 uur in De Vest Alk-
maar. Foto: Justin Kim.

16 JANUARI

‘Opslaan als’, try out van Eva 
Crutzen in De Beun in Hei-
loo om 20.15 uur. Haar ta-
lent wordt in alle kranten ge-
roemd en bezoekers van haar 
voorstelling zijn regelmatig 
‘blown away’ door deze ca-
baretière, die met niemand te 
vergelijken is.

Debby Petter speelt thea-
termonoloog ‘In mijn hoofd’ 
over een vrouw die vertelt 
over haar man. Hij liegt. En 
dat doet hij niet zachtzinnig. 
Waarom gaat ze niet bij hem 
weg? Het antwoord op de-
ze vraag blijkt glashelder en 
onthutsend tegelijk. Aanvang 
14.00 uur in De Vest Alkmaar.

17 JANUARI

Achter het Huis, een voor-
stelling gebaseerd op de dag-
boeken van Anne Frank, ge-
schreven door Ilja Leonard 
Pfeijffer. Om 20.15 uur in De 
Vest Alkmaar. 

Joris Linssen & Caramba met 
Serenade in De Vest Alkmaar 
om 20.30 uur. Foto: Bas van 
Spankeren.

Het Zwanenmeer, ballet van 
de Staatsopera van Tatarstan. 
Aanvang 20.15 uur in het Ken-
nemertheater Beverwijk.

5 november 20170
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Natasja Voordewind legt overstap naar PU-fractie uit

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.

In onderstaand artikel geeft Natasja Voordewind een toelichting op haar over-
stap naar de fractie van Progressief Uitgeest in september van afgelopen jaar. 

“Na mijn overstap in september jl. naar de PU is er veel over mij gezegd en ge-
schreven. Ik mocht veel positieve reacties ontvangen, maar ook enkele vragen 
over het waarom van mijn overstap naar PU. De emoties liepen soms hoog op 
en hierbij zal ik éénmalig reageren op mijn overstap”.

Terugblik
Afgelopen september heb ik mijn raadszetel meegenomen en de overstap naar 
de PU gemaakt omdat ik mij niet kon vinden in het raadsvoorstel ‘Beeldkwa-
liteitsplan Centrumgebied’.  Druppel voor mij was de wijze waarop er met de 
communicatie en burgerparticipatie is omgegaan. 
Voor zulke ingrijpende beslissingen heb je immers een breed draagvlak onder 
je inwoners nodig en dat was er gewoonweg niet. 

Waarom de keuze voor PU? 
Een voor mij logische keuze omdat het de partij is die voor een groen Uitgeest 
is. Daarnaast is het een bevlogen club mensen die zich met ziel en zaligheid in-
zet voor ons dorp en geen dubbele agenda heeft. 

Wat vooraf ging
In juni 2016 werd het raadsvoorstel Omgevingsvisie Deel 1 vastgesteld. Hierin 
lag de focus op de veranderopgaven voor Uitgeest, tot stand gekomen vanuit 
het participatieproces. In de periode  november 2015 – februari 2016 waren er 
discussieavonden geweest waaraan veel bewoners deelnamen. De basis werd 
gelegd voor de te volgen koers tot 2030. Er werd dus gekozen om in samen-
spraak met de inwoners van Uitgeest de invulling van het centrumgebied, waar-
onder de openbare ruimte en bouwplannen tot stand te laten komen. 
Ondanks de goed bezochte discussieavonden en de voortvarende aanpak van 
de projectleider is, twee dagen voordat de concept-Omgevingsvisie in proce-
dure zou gaan, de projectleider naar huis gestuurd. Een nieuwe werd ingevlo-
gen en er werd met geen woord meer over gesproken.
April 2017. Een nieuwe start van de burgerparticipatie en we noemen het pro-
ject nu ‘Herinrichting Centrumgebied Uitgeest’.
Een handjevol inwoners mocht meepraten. Raadsleden waren niet welkom bij 
de sessies en werden weggestuurd. U heeft de verontwaardiging in de krant 
kunnen lezen. Et voilà, daar is de maquette van het nieuwe ‘Integrale Beeld-
kwaliteitsplan Centrumgebied’. Het hele centrumgebied staat volgebouwd.  De 
helft van het gemeentehuis wordt gesloopt voor een horecaplein! Je gaat toch 
geen gemeentehuis slopen voor een horecaplein? Kapitaalvernietiging. Nota 

bene een horecaplein direct achter de nieuwe woningen en zorgappartemen-
ten voor onze ouderen, die in de plaats zouden komen voor het Geesterheem.
Op de Meet stonden appartementen en het ijsbaanterrein was bijna volledig 
bebouwd met een IKC met sporthal, parkeerplekken en een slagboom. Zoveel 
beton in ons centrum. Uitgeest wordt het nieuwe Beverwijk flitste door m’n 
hoofd en dat allemaal zonder draagvlak en inspraak van de inwoners en direct 
omwonenden! 
U snapt dat ik er slapeloze nachten van heb gehad. Met name door het niet se-
rieus nemen van de inbreng van de burgers (het hele dorp was in rep en roer) 
kon ik mij niet langer vinden in de standpunten van de fractie waar ik deel van 
uitmaakte.

Omdat het anders kan
Ook voor een IKC op de Paltroklocatie is draagvlak onder de inwoners en om-
wonenden van essentieel belang. Als dat er niet is dan houdt het gewoon op. 
Dan moeten we kijken wat er wel mogelijk is. Daarnaast moeten we als raad 
samenwerken en niet zo verdeeld zijn. Als iedereen een beetje water bij de wijn 
doet dan gaat er heel wat moois gebeuren in Uitgeest. 
Afgelopen zomer had ik besloten om na deze raadsperiode het voor gezien te 
houden. Mijn lidmaatschap (landelijk) bij D66 had ik opgezegd. Het raadswerk 
vergt ook veel (vrije) tijd, zeker nu er steeds meer taken van de overheid naar 
de gemeente komen en we ook in diverse gemeenschappelijke regelingen zit-
ten (o.a. BUCH, regio Alkmaar). Aan de andere kant wilde ik mij toch inzetten 
voor ons mooie dorp Uitgeest.
Met mijn overstap naar de PU en de ontwikkelingen die er nu spelen, wil ik mij 
de komende periode opnieuw inzetten voor ons dorp. Er is werk aan de win-
kel. Een nieuwe school, starterswoningen, zorgappartementen en een nieuw 
Geesterheem! Wel burgerproof 
natuurlijk!
Vanaf de zijlijn roepen(en schrij-
ven) is altijd makkelijk. Daarom 
doe ik hierbij een oproep: meld u 
aan bij één van de 7 politieke par-
tijen en praat mee! U heeft nog 
enkele weken voordat de kieslijs-
ten ingeleverd moeten worden! 
Ik wens u veel wijsheid met de 
verkiezingen.

Natasja Voordewind

Lezing over Iconen
Uitgeest - Op zondag 14 ja-
nuari 2018 houdt Paul  Bren-
ninkmeijer een lezing over 
iconen in de kerk aan het 
Dielofslaantje in Akersloot. 
Aanvang 14.30 uur, toegang 
7,50. Reserveren mogelijk: 
tel. 0251-319171 of lezinga-
kersloot@kpnmail.nl.
Iconen zijn geschilderde af-
beeldingen van Christus, de 
Moeder Gods Maria, en an-
dere heiligen en van Bijbel-
se verhalen. Ze worden met 
een speciale techniek - door-
gaans op hout - volgens vas-
te voorschriften en regels ge-
schilderd. Het maakt daar-
bij niet uit door welke schil-
der en in welke tijd ze ge-
schilderd zijn (en nog steeds 
worden!). Iconen worden dan 
ook niet met de naam van 

de schilder gesigneerd. Een 
icoon is van alle tijden en 
blijft overal en altijd herken-
baar voor iedereen. 
Voor heel veel mensen heb-
ben iconen iets fascinerends.  
Tijdens deze lezing worden 
afbeeldingen geprojecteerd 
van beroemde oude iconen. 
Ook neemt de spreker een 
aantal zelf geschilderde ico-
nen mee.

Paul Brenninkmeijer is  
Rooms-Katholiek priester van 
het Aartsbisdom Utrecht. Hij 
volgde de filosofie- en theo-
logieopleiding van het semi-
narie in Dijnselburg en Rij-
senburg en werd in 1964 tot 
priester gewijd. Sinds 1 janu-
ari 2006 is hij met emeritaat.
Vanaf het jaar 2001 is hij, met 

toestemming van de congre-
gatie voor de Oosterse Ker-
ken te Rome, bevoegd om als 
celebrant voor te gaan in vie-
ringen van de Byzantijnse ri-
tus binnen de Rooms-Katho-
lieke Kerk. Vanaf 1990 schil-
dert hij iconen. 

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

Nieuwjaarsreceptie GroenLinks 
Uitgeest - Ook aan het be-
gin van dit nieuwe jaar orga-
niseert GroenLinks Heems-
kerk/Uitgeest weer de jaar-
lijkse Nieuwjaarsborrel. Dit 
jaar niet zo maar een bor-
rel, maar de Nieuwjaarsbor-

rel met daarbij het startschot 
voor de campagne. 
De nieuwjaarsborrel is op 
vrijdagavond 12 januari van 
19.30 tot 21.30 uur in De No-
zem & De Non, A. Verherent-
straat 1 in Heemskerk.

Hond bijt schaap dood
Uitgeest - Op zaterdag 6 ja-
nuari, rond 10.00 uur, zag 
een getuige een grote hond 
in het weiland aan de Wes-
terwerf lopen. Hij zag dat de 
hond schapen aanviel. Bij de 
komst van de politie was de 
eigenaar van de hond ook al 
aanwezig. Hij vond een dood-
gebeten schaap en nog een 
gewonde. Later meldde ook 

de eigenaar van de schapen 
zich ter plaatse. De schapen-
boer telde op het eerste ge-
zicht 11 schapen terwijl het 
er 19 zouden moeten zijn. Hij 
zou zijn schapen tellen en de 
schade regelen met de eige-
naar van de hond. De eige-
naar heeft de hond laten in-
slapen omdat het de tweede 
keer was dat hij gebeten had. 
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Smalle scheidslijn lokale 
politiek en journalist

In een drietal artikelen in Dagblad Kennmerland in een week, inzake 
de besluitvorming over het bouwen van meer sociale huurwoningen en 
daarmee de afwijking van het recent vastgestelde bestemmingsplan Dijk 
en Duin in Castricum, heeft het er op z’n minst de schijn van dat journa-
list Koen van Eijk bijdraagt aan politieke beïnvloeding van publieke opinie 
en raadsleden. Hiermee overschrijdt hij de scheidslijn naar mijn mening.
Na langdurig overleg tussen zorgaanbieder Parnassia en de gemeente 
Castricum, is zo’n vier jaar geleden een nieuw bestemmingsplan vastge-
steld voor het landgoed Dijk en Duin. In dat bestemmingsplan heeft de 
zorgaanbieder veel ruimte gekregen om woningbouw te realiseren op 
haar landgoed, met als doel de exploitatie van het landgoed te verbete-
ren. Over een beperkt aantal sociale huurwoningen, dat in het bestem-
mingsplan is vastgelegd, worden wel suggesties gedaan, maar steeds 
gaat de voorkeur van de zorgaanbieder, uit naar luxe koopwoningen. 
De gemeente Castricum laat dit lopen en daarmee wordt het realiseren 
van het beperkte contingent sociale huurwoningen op het landgoed een 
probleem. De  zorgaanbieder en projectontwikkelaar komen dan met 
een konijn uit de hoge hoed: verander het bestemmingsplan en verander 
de bestemming van een bouwvlak met maatschappelijke bestemming 
in woningbouw. De aandacht voor sociale woningbouw in de gemeente 
Castricum bij het vaststellen van bestemmingsplannen is de laatste 15 
jaar zeer beperkt geweest. De gemeenteraad moest dus kiezen tus-
sen een onbetrouwbare lokale overheid, die op korte termijn al een 
bestemmingsplan ingrijpend wijzigt op initiatief van de zorgaanbieder 
en projectontwikkelaar en wat meer sociale huurwoningen op het land-
goed bouwen, of een betrouwbare lokale overheid zijn en het bestem-
mingsplan handhaven. De wethouder (Marcel Steeman) gaat voor het 
wijzigen van het bestemmingsplan. Opeens is zijn partij D66 een warm 
pleitbezorger van sociale woningbouw. Dit terwijl deze partij bij meer-
dere bestemmingsplannen de ambitie voor het realiseren van sociale 
huurwoningen naar beneden heeft bijgesteld. Er lijkt echter geen meer-
derheid in de gemeenteraad te vinden. Dan komt het charmeoffensief 
van de wethouder, de zorgaanbieder en de bestuurder van de woning-
bouwcorporatie. Koen van Eijk biedt de belanghebbende voor bestem-
mingswijziging twee hele pagina’s om hun verhaal te vertellen, om via 
de media de raadsleden te beïnvloeden. Wat Steeman niet lukte, moet 
Van Eijk maar doen. Een zorgbestuurder, die zich profi leert als reddende 
engel van het landgoed, terwijl het landgoed voor 1 gulden door de pro-
vincie Noord Holland aan een (geprivatiseerde) zorginstelling is overge-
daan, en je vanuit de zorgmiddelen toch ook je huisvestingskosten moet 
kunnen voldoen, daar hoort toch op z’n minst een kritische noot vanuit 
de journalistiek bij. Een bestuurder van een woningbouwcorporatie, die 
stelt dat er te weinig grond is voor sociale woningbouw, maar zelf sociale 
huurwoningen in Castricum verkoopt, ja dan zou je toch op z’n minst 
een kritische kanttekening van de journalist verwachten. We privatiseren 
zorg en sociale woningbouw, gefi nancierd met publieke middelen, ze 
komen in hun bedrijfsvoering in de problemen en de (lokale) overheid 
moet het probleem maar oplossen. In het opiniestuk dat Koen van Eijk 
op 20 december schrijft staat het citaat van Jan Schaefer ‘in gelul kan je 
niet wonen’.  Misschien kan Van Eijk aan Steeman melden dat Schaefer 
zich niet liet ringeloren door projectontwikkelaars en bestuurders van 
woningbouwcorporaties en zelf als gemeente posities in nam, wat Stee-
man voor een gemeente onverantwoord vindt: ja besturen is ook durven 
en journalistiek hoort meer te zijn dan gelul. 
Jan Postma.

Reactie Steeman
De brief van de heer Postma gaat voornamelijk over de berichtgeving 
in het Noordhollands Dagblad waar ik, hoe graag ik misschien ook zou 
willen, geen invloed op heb. De inhoud en plaatsing van de artikelen in 
het Noordhollands Dagblad komen volledig voor rekening en verant-
woording van de redactie en de uitgever van die krant. Wel valt op dat 
de heer Postma een beeld schetst van het dossier ‘sociale woningen 
Duin en Bosch’ dat op zijn zachtst gezegd gekleurd is (een beeld waarin 
ik de gemeente Castricum en mezelf ook zeker niet herken) en feitelijk 
op sommige punten een onjuiste weergave van het dossier geeft. Ik voel 
verder geen behoefte om inhoudelijk op zijn brief in te gaan, voorna-
melijk omdat deze discussie de afgelopen tijd zeer uitgebreid en in alle 
openheid in en buiten de raad is gevoerd en uiteindelijk tot besluitvor-
ming is gekomen.
Journalist Koen van Eijk heeft geen behoefte om te reageren.

Verrommeling Zanderij Noord?
Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad een eerste discussie ge-
voerd over de notitie Kadernota Zanderij Noord. De notitie weerspiegelt 
de visie van B&W op een open karakter van de Zanderij en het initiatief 
tot natuurontwikkeling. Het lijkt een goede zaak dat er een duidelijke 
koers wordt aangegeven die ‘zal resulteren in een blijvend, goed be-
schermd en open landschap’. Het college wil verrommeling van het ge-
bied tegen gaan door ontwikkeling van natuur. Dat kost uiteraard geld, 
waarvoor naar middelen moet worden gezocht, waaronder subsidiering 
buiten de gemeentelijke begroting. In de notitie wordt de mogelijkheid 
open gehouden om, bij eventueel gebrek aan fi nanciering van buitenaf, 
(beperkte) woningbouw toe te staan als compensatie voor aankoop 
gronden; ‘woningbouw kan natuur mede fi nancieren’. 
Het Platform Behoud Zanderij vindt de escape vreemd om woningbouw 
toe te staan als mogelijk fi nanciering voor natuur. Ten eerste is woning-
bouw tegengesteld aan de strekking van de notitie. Ten tweede vinden 
we dat woningbouw op zichzelf een verrommeling geeft aan het mooie, 
open karakter van het gebied Zanderij Noord zoals het nu is namelijk: 
een laatste stuk open landschap tussen dorp en duingebied. Uiteraard is 
natuurontwikkeling, eventueel in combinatie met bollenteelt, een verbe-
tering van de beeldkwaliteit en draagt dat bij tot toekomstbestendigheid 
van het gebied. De gemeenteraad voert op 18 januari een vervolgdiscus-
sie over de notitie. De behandeling van de notitie in  december verleidde 
raadsleden tot discussie over het mogelijk woningbouwvolume ter fi -
nanciering van natuurontwikkeling. Dat terwijl die discussie, volgens de 
notitie zelf, pas in een veel later stadium gevoerd zou moeten worden. 
Eerst is het doel om volledig in te zetten op andere fi nancieringsvor-
men. Het baart daarom ook zorgen als de gemeenteraad in dit stadium 
niet duidelijk is over de wenselijkheid van woningbouw op de Zanderij 
als fi nanciering voor natuur. Het Platform Behoud Zanderij roept de po-
litieke partijen dan ook op om die duidelijkheid te verschaffen bij de 
behandeling van de notitie op 18 januari. In maart 2018 zijn er gemeen-
teraadsverkiezingen. Biedt de kiezer op dit onderdeel dan ook volledige 
helderheid. 
Het Platform Behoud Zanderij.

Castricum - Castricummer 
Wim de Goede exposeert 
in De Oude Keuken  op het 
terrein van Dijk en Duin. Hij 
schildert van jongs af aan en 
na werkzaam te zijn geweest 
in de automatisering werd hij 
in 2006 zelfstandig kunste-
naar. 

Samen met zijn partner Hetty 
Kienhuis richtte hij het kunst-
bedrijf ArtStuDioDeZon op 
waarmee hij kunst-/muziek-
projecten bij scholen, bedrij-
ven en instellingen doet. Hij 
toont landschappen in acryl 
en olieverf die doen den-
ken aan de Bergense School, 
maar dan met heldere, zon-
nige kleuren. Pentekeningen 
van landschappen en gebou-
wen in een losse stijl, Kleur-
rijke stillevens uit de serie 
,Fusion, met een hint naar de 
onderhuidse spanning in de 
maatschappij. Zijn liefde voor 
de muziek is duidelijk te her-
kennen in de schilderijen van 
musici. 
De expositie is te zien tot en 
met 5 maart.

Expositie van 
Wim de Goede 

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.

Waarom nog afval scheiden?
Afgelopen week kwam de vuilniswagen langs mijn huis. Toevallig keek ik 
naar buiten om te zien welke bak ik nu weer niet op tijd had neergezet. 
Groen dus. Wie schetst mijn verbazing... Aan de straat stond een kerst-
boom met een vuilniszak er omheen. Zonder blikken of blozen werd 
die door de ambtenaar in functie in de bak gegooid. Nou verbaas ik me 
wel vaker over de onnadenkendheid waarmee mensen allerlei rotzooi 
in hun groenbak deponeren, maar dat terzijde. Dat een werknemer van 
de gemeente er dezelfde opvatting op na houdt, geeft mij te denken. 
Blijkbaar wordt er geen moeite gedaan om groen en grijs gescheiden 
te houden en heeft men allang geaccepteerd dat het toch niets uit-
maakt. Mijn conclusie: afvalscheiding is zinloos. Voortaan gooi ik alles 
maar weer doorelkaar, want zo te zien gaat het toch op de grote hoop.
Naam en adres bekend bij de redactie.

Akersloot - De eerste helft 
van de competitie zit er op 
voor de handbaldames van 
Meervogels, waarbij zij met 
een zevende plek in de mid-
denmoot staan. Zaterdag-
avond 6 januari stond de uit-
wedstrijd tegen V.Z.V. op het 
programma. 
De thuiswedstrijd werd eer-
der met 25-18 gewonnen. 
Het openingsdoelpunt was 
voor Meervogels, de sco-
re ging daarna gelijk op. In 
de laatste minuut wist V.Z.V. 
nog te scoren, waardoor de 
eindstand 21-21 gelijk werd. 
Geen winst, maar Meervo-
gels namen verdiend een 
punt mee naar huis.

Geen winst 
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Mohammadi en Belandi winnaars
Bakkum - Zondag wa-
ren 427 lopers naar Castri-
cum gekomen voor de 3e 
Strand- en Duinloop van dit 
winterseizoen. Doordat het ´s 
nachts gevroren had, was de 
start op het gras naast de at-
letiekbaan, vanwege de glad-
de atletiekbaan. 81 deelne-
mers deden mee aan een 

korte afstand van 2,3 of 4 km. 
Deze vooral jonge lopers en 
loopsters liepen een mooie 
ronde in het bos. 346 lopers 
liepen de 10,5 of 15 km, de 
meeste lopers deden dit als 
een soort van generale re-
petitie voor de kwart of hal-
ve marathon van Egmond 
die volgend weekend plaats-

vindt. De lange routes gin-
gen vanaf de atletiekbaan 
naar het strand van Castri-
cum. Het strand was prima 
beloopbaar, het was eb, de 
lopers hadden wind in de rug 
en een zonnetje erbij. De 10,5 
km wedstrijdlopers gingen 
op het stille strand weer om-
hoog en via de duinen terug. 

Winnaar bij de mannen werd 
Rachid Mohammadi, bij de 
vrouwen was Erica Belandi 
de winnares. De 15 km werd 
gewonnen door Jurian Glas 
en Saskia Veerman. De laat-
ste Strand- en Duinloop van 
dit winterseizoen is op zon-
dag 4 februari. Foto: Bert Ou-
dendijk. 

Castricum - De Nieuwjaars-
race op Circuit Zandvoort en 
tweede race van het Win-
ter Endurance Kampioen-
schap 2017-2018 is gewon-
nen door Castricummer Pim 
van Riet en Dennis de Borst. 
Het tweetal met een Seat Le-
on TCR werd na vier uur ra-
cen als eerste afgevlagd. De 
kwalificatie, voorafgaand aan 
de Nieuwjaarsrace op vrij-
dagavond werden zij twee-
de, waarmee zij ook de snel-
ste tijd klokten in Divisie II. 
De volgende wedstrijd van 
het Winter Endurance Kam-
pioenschap wordt verreden 
op zaterdag 3 maart.

Pim van Riet 
wint race

Akersloot - Van vrijdag 12 
tot en met zondag 14 januari 
wordt in De Vriendschap het 
driebanden stad- en streek-
toernooi gehouden. Zeven 
teams bestaande uit vier spe-
lers uit de hele regio spelen 
mee. Winnaar van vorig jaar 
was het team Akersloot. Het 
gaat om een handicaptoer-
nooi; sommige spelers moe-
ten meer caramboles maken 
dan de tegenstanders. 
Drie spelers uit de extra klas-
se driebanden krijgen een 
zeer zware taak, zij moeten 
39 caramboles maken, terwijl 
hun tegenstanders met veel 
minder caramboles uit zijn. 
De wedstrijden beginnen vrij-
dag om 19.00 uur, zaterdag 
wordt er gestart om 11.00 uur 
en zondag is de aanvangstijd 
12.00 uur.

Stad- en 
streektoernooi   

Akersloot - Henk Jan Ver-
donk senior is er donderdag 
in geslaagd tijdens de KPB-
mountainbikecup de vol-
le winst te pakken. De storm 
noopte de renners een beet-
je gegroepeerd te koersen en 
niet direct een afscheiding te 
gaan forceren. Deze zware 
taak werd door Henk Louwe 
op zich genomen. 
Tegen het eind van de wed-
strijd plaatste Henk Jan Ver-
donk senior vol tegen de 
storm in een demarrage, 
waarop alleen Wout Bak-
ker een antwoord had. Henk 
Louwe had door zijn sociale 
gedrag zijn kruit verschoten, 
maar wist toch nog plek drie 
voor zich op te eisen.

Henk Louwe 
stormbreker

Thomas winnaar eerste 
FIFA18 E-toernooi 

Limmen - Om in de winter-
stop niet stil te blijven zit-
ten organiseerde de eve-
nementencommissie van 
voetbalvereniging Lim-
men naast het traditione-
le oliebollentoernooi op 
zaterdag 6 januari jl voor 
de eerste keer een E-toer-
nooi. 

Tachtig jeugdleden speel-
den uur in de voetbalkantine 
op tien PlayStations. Jong-
ste deelnemer was Twan van 
Duin met vijf jaar en de oud-
ste speler was zeventien jaar. 
Na de poules gingen de bes-
te zes poulewinnaars direct 
door naar de knock-out-fa-
se. Door de overige poule-
winnaars en de beste num-
mers twee werd een tussen-
ronde gespeeld, om in totaal 

tot zestien spelers te komen 
voor het eindtoernooi. 

In de tussentijd was ook de 
professionele E-player Aris-
tote gearriveerd, die AZ ver-
tegenwoordigd in de hoog-
ste landelijk E-competitie. Er 
werden veel foto’s met Aris-
tote genomen en in de tus-
sentijd konden spelers het 
tegen de eerste Nederland-
se E-KNVB-beker opnemen. 
Hoogtepunten van het toer-
nooi waren de halve fina-
les, waarbij Bram Tijsen in 
zijn halve finale Jesper Lu-
te wist te verslaan en Tho-
mas van der Wijk net te sterk 
was voor Jari van der Sande. 
Dit betekende een finale tus-
sen Bram en Thomas, waar-
bij Bram tekort kwam tegen 
Thomas. 

Juichzone op Camping Bakkum 
Egmond Halve Marathon
en Egmond-Pier-Egmond
Bakkum - Ook dit jaar wordt 
weer een feestje gevierd op 
het terrein van de camping 
Bakkum tjjdens de Egmond 
Halve marathon zondag 14 
januari. Met warme choco-
lademelk, glühwein, brood-
jes rookworst en muziek van 
dj Sweet le Freak. De eerste 
wedstrijdlopers worden tus-
sen 12.30 en 12.45 uur ver-
wacht.

Zondag 14 januari komen 
17.000 lopers naar de kust om 
21 km te zwoegen en te ploe-
gen over asfalt en duinen. 
.Door de jaren heen is de Eg-
mond Halve Marathon uitge-
groeid tot één van de popu-
lairste en meest massale lo-
pen van Nederland. De aan-
wezigheid van nationale en 
internationale toplopers heeft 
in belangrijke mate bijgedra-
gen aan de internationale be-

kendheid die deze jaarlijkse 
loop op de tweede zondag in 
januari verworven heeft. Alle 
starts vinden plaats vanaf de 
Boulevard Noord in Egmond 
aan Zee. Om 12.16 uur star-
ten de eerste vrouwen, om 
16.05 uur sluit de finish.

De grootste strandrace van 
Nederland, de Egmond-Pier- 
Egmond vindt zaterdag 13 ja-
nuari plaats. Naast de ruim 
4.000 recreatieve fietsers 
starten jaarlijks ook een aan-
tal wielerprofs. Het parcours 
gaat van Egmond aan Zee 
naar de Noorderpier en te-
rug en is in totaal 36 km. Bij 
Castricum wordt op de terug-
weg het strand verlaten waar 
de fietsvaardigheden op de 
proef worden gesteld. Aan-
vang 9.00 uur vanaf de Bou-
levard Noord in Egmond aan 
Zee.
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Uitgeest - Op donderdag 4 
januari, tussen 18.15 en 22.00 
uur, is er ingebroken in een 
woning aan de Kooglaan te 
Uitgeest. Het cilinderslot van 
de achterdeur  was verwij-
derd. De hele woning was 
doorzocht. De bewoners ver-
missen waarschijnlijk alleen 
sieraden.
Tussen 5 januari 17.00 uur en 
7 januari 16.30 uur is inge-
broken in een woning aan de 
Aan de Kromme Sloot. Ook 
bij deze woning was het ci-
linderslot afgebroken en ver-
wijderd en is de woning he-
lemaal doorzocht. Onbekend 
wat er is weggenomen.

Woninginbraken

Uitgeest - Nieuwjaarsoch-
tend, rond 06.00 uur, zag een 
getuige een busje slingerend 
rijden over de A9. De be-
stuurder nam de afslag Uit-
geest. In Uitgeest is de be-
stuurder gecontroleerd door 
de politie. Het bleek dat de 
bestuurder, een inwoner van 
Amsterdam, ruim 2 keer te-
veel op had en dat hij ook 
geen geldig rijbewijs had. De 
bestuurder heeft voor bei-
den een proces-verbaal ge-
kregen.

Slecht begin 
nieuwe jaar

Uitgeest - De S.U.S. orga-
niseert weer een stamppot 
party op donderdag 22 fe-
bruari. Gezellig met zijn al-
len eerst even een glaas-
je drinken, dan stokbrood 
met kruidenboter en natuur-
lijk de overheerlijke stamp-
pot. U kunt kiezen uit zuur-
kool of boerenkool met worst 
of hutspot met een gehakt-
bal. Een lekker toetje en een 
kopje koffie/thee met bon-
bons na. Trouwe deelnemers 
weten dat de stamppot par-
ty echt de moeite waard is. 
Neem uw vriend(in) of part-
ner mee!
Donderdag 22 februari van 
15.30 tot 18.15 uur.  Zaal 
open om 15.00 uur. 
Kosten 8 euro. 

Opgeven vanaf 23 januari 
op het kantoor van de Stich-
ting Uitgeester Senioren, op 
de eerste etage van Dorps-
huis de Zwaan, Middelweg 
5, 1911 EA Uitgeest, telefo-
nisch: 0251-31 90 20 of via e-
mail: s.u.s@inter.nl.net.

Stamppot Party 
op 22 februari

Tijdens Nieuwjaarsreceptie
Speciaal aandenken voor 
Wereldkwartet TV De Dog 
Uitgeest - Met het glas nog 
in de hand na het uitspreken 
van de nieuwjaarstoespraak 
vroeg burgemeester verkle-
ij vijf Uitgeesters naar voren 

om ze nog eens de waarde-
ring te geven voor hun we-
reldse prestatie afgelopen 
jaar. 
Ronald Vlieland, Dennis Bak-

kum, Kees Beentjes, Rob Kla-
ver en de onmisbare reserve 
Maarten Koelman van ten-
nisvereniging De Dog verbe-
terden het wereldduurrecord 
dubbeltennis en zamelden 
daarmee 50.000 euro in voor 
de stichting Rett. 
Verkleij: ,, Wij hebben dankzij 
jullie goede gevoel voor p.r. al 
vanaf het voorjaar van alles 
kunnen lezen en horen over 
jullie voorbereidingen op de 
poging het Wereldduurre-
cord dubbelspel tennis te 
verbeteren. Wij konden toen 
met zijn allen waarschijnlijk 
niet vermoeden tot wat een 
bijzonder evenement dat zou 
uitgroeien! Op elk van de drie 
dagen van jullie aanval op dat 
record ben ik bij TV De Dog 
gaan kijken om jullie een hart 
onder de riem te steken. Met 
de dag leek jullie enthousias-
me en dat van de toeschou-
wers wel toe te nemen. Ze-
ker ook dankzij de geweldi-
ge entourage van toernooien, 
sportclinics en live muziek. 

Met als ongelofelijke hoogte-
punt natuurlijk het volmaken 
van de 62 uur en het beha-
len van een vermelding in het 
Guinness Book of World Re-
cords. Met de aandacht van 
allerlei media, tot aan de lan-
delijke televisie toe, hebben 
jullie als wereldkwartet van 
TV De Dog ons dorp Uitgeest 
‘op de kaart gezet’. Dat is op 
zich al iets om trots op te zijn. 
Maar waar ik me het meest 
over verheug dat is de on-
voorwaardelijke inzet die de 
inwoners van Uitgeest voor 
elkaar weten op te brengen. 
Want nog mooier dan jul-
lie wereldduurrecord is het 
misschien toch wel dat jullie 
met je actie maar liefst ruim 
50.000 euro voor de stich-
ting Terre-Rett syndroom bij 
elkaar hebben getennist. En 
de saamhorigheid en ge-
meenschapszin die ik in die 
knotsgekke tennisdagen heb 
waargenomen was werkelijk 
onbetaalbaar. Wij zijn trots op 
jullie!’’ (foto: Ger Bus)

Sporters van het jaar 
gekozen en gehuldigd

Uitgeest - Wethouder Sport 
Anke De Vink-Hartog vindt 
het belangrijk dat iedere in-
woner van Uitgeest kan spor-
ten en bewegen op zijn of 
haar eigen niveau. Een keer 
per jaar worden de sporters 
(ongeacht de leeftijd of be-
perking) die een opmerkelij-
ke prestatie hebben geleverd 

gehuldigd. De huldiging vond 
maandagavond plaats tijdens 
de nieuwjaarsreceptie in het 
gemeentehuis van Uitgeest. 
De wethouder hoopt ook dit 
jaar weer op veel aanmeldin-
gen vanuit de inwoners en 
sportverenigingen en wil op 
deze manier de sporters in 
het zonnetje zetten. 

En er is flink gestemd op de 
favoriete Uitgeester Sporters 
van het jaar 2017. Ruim 1273 
stemmen kwamen er binnen 
via de website van de OSU. 
Deze stemmen zijn overge-
dragen aan de jury. Deze ju-
ry bestond uit wethouder An-
ke de Vink-Hartog, wethou-
der Judie Kloosterman, be-

leidsmedewerker Sebastiaan 
Huys en OSU-Sport presen-
tator Rob Offerhaus. De uit-
gebrachte stemmen tellen 
voor 50 procent mee in het 
totaal.

Het was een drukke gezellige 
bijeenkomst met een muzi-
kale omlijsting van The Swin-
ging Bronco Brothers.

De winnaars zijn:

Sportman van het jaar
Ron Ranzijn: Obstackle Run/
WK;
Sportvrouw van het jaar
Anneke Jelsma-de Jong: Ne-
derlandskampioen tennis da-
mes 70+ en op het WK 2de in 
de dubbel
Sporttalent van het jaar 
jongens
2 personen gelijk geëindigd
Wessel Nijman: kampi-
oen wereld jeugddarts en 
Gijs Winter: regiokampioen 
jeugdhonkbal 2de klasse;
Sporters van de buitenca-
tegorie
Tennisvereniging de Dog: 
werelduurrecord dubbel 62 
uur
Grenzeloos actieve sporter 
van het jaar
Frank Hooning: 2 maal eer-
ste op het EK rolstoelhandbal 
en Nederlands kampioen met 
CSV Rolstoelhandbal;
Sporttalent van het jaar 
Meisjes
Annemarie den Boer, turnster 
bij Unitas, finale 3de divisie 
en diverse medailles behaald;
Sportteam van het jaar
MHCV JD1: jeugdteam met 
zeer hoge prestaties en uit-
muntende samenwerking 
.(Ger Bus)



10 januari 2018 19

Nachtelijk vliegverkeer 
stoort veel Uitgeesters
Uitgeest - In totaal 22 pro-
cent van de inwoners uit 
Uitgeest ervaart hinder 
door nachtvluchten van en 
naar Schiphol. Bij 12 pro-
cent van de inwoners leidt 
de hinderbeleving tot ern-
stige  slaapverstoring. De 
cijfers komen voort uit de 
Gezondheidsmonitor die 
GGD Kennemerland on-
langs presenteerde. Ook in 
de overige drie IJmondge-
meenten wordt, in mindere 
mate, hinder ervaren van 
vliegverkeer in de nacht.
 
Gemiddeld in de regio kwam 
beleving van ernstige geluid-
hinder door vliegverkeer voor 
bij 8% van de volwassen be-
volking. Het landelijke ge-
middelde ligt op 3%. Ernstige 
slaapverstoring door vlieg-
verkeer werd in de regio ge-
middeld door 4% van de on-
dervraagden gemeld. De ho-
ge cijfers in Uitgeest vallen 
op. Niet alleen omdat Uit-
geest in het buitengebied 
van Schiphol ligt, maar ook 
omdat in de hele regio Ken-
nemerland alleen Haarlem-
merliede & Spaarnwoude ho-
ger scoorde met 27% ernsti-
ge geluidhinder en 15% ern-
stige slaapverstoring. “Dit 
bevestigt hoe belangrijk het 
is dat er aandacht komt voor 
nachtvluchten en de gevol-
gen ervan in onze regio”, al-
dus wethouder Kloosterman 
van de gemeente Uitgeest.
 
Beperking nachtvluchten
Acht gemeenten; Alkmaar, 
Bergen, Beverwijk, Castri-
cum, Heemskerk, Heiloo, Uit-
geest en Velsen, stellen dat 
het aantal nachtvluchten om-
laag moet. Onderzoeksgege-
vens uit onder meer deze Ge-
zondheidsmonitor onderbou-
wen dit. Belangrijk ook, want 
uit eerder onderzoek van de-
ze acht gemeenten bleek al 
dat het gemeten vliegtuigge-
luid in de nacht hoger is, dan 
op grond van de berekenin-
gen mag worden verwacht. 
Uit dat onderzoek bleek ook 
dat veel nachtvluchten va-
kantievluchten zijn. De re-
gio pleit voor het schrappen 
van deze niet main-portge-
bonden nachtvluchten. Die 
zijn immers van weinig meer-
waarde voor de regionale 
economie. De acht gemeen-
ten pleiten ook voor een 
breed opgezet kosten-baten-
onderzoek, om aan te geven 
tot hoever de nachtvluch-
ten kunnen worden terug-
gebracht. Op nationaal ni-
veau zijn er vooral baten van 
de nachtvluchten maar een 

gemeente als Uitgeest on-
dervindt de negatieve gevol-
gen met slaapverstoring. Die 
moeten nu goed tegen elkaar 
worden afgewogen.
 
Hinder blijft gelijk
Voor de vier IJmondgemeen-
ten is hinder door Schiphol 
geen nieuw gegeven. Cijfers 
uit eerdere onderzoeken van 
de GGD Kennemerland to-
nen aan dat zowel ernstige 
geluidhinder door vliegver-
keer, als ernstige slaapver-
storing de afgelopen jaren 
hetzelfde is gebleven.
 
Ervaren hinder en slaap-
verstoring bij inwoners
Doel van de Gezondheids-
monitor was inzichtelijk te 
krijgen hoeveel mensen rond 
Schiphol hinder ervaren van 
vliegerkeer, slaapversto-
ring hebben en bezorgd zijn 
over de gezondheid vanwe-
ge vliegverkeer. Het is voor 
het eerst in de regio Kenne-
merland dat een dergelijk on-
derzoek is uitgevoerd. Ruim 
40.000 volwassenen vanaf 19 
jaar werden uitgenodigd om 
mee te doen aan het onder-
zoek. Zo’n 15.600 mensen 
hebben de vragenlijst inge-
vuld.

Wethouder Judie Klooster-
man ziet in de resultaten van 
dit onderzoek een bevesti-
ging van het belang van meer 
aandacht voor nachtvluchten 
en de gevolgen ervan in de-
ze regio. (foto: Gemeente Uit-
geest)

Feestje voor opa’s en 
oma’s met kleinkinderen

Uitgeest - Donderdag 4 januari organiseerde de S.U.S. een sportieve middag voor opa’s 
en oma’s met hun kleinkinderen. Een kringspel, een soort van stormbaan en allerlei ma-
terialen en spellen kwamen aan bod. Na de pauze werd er een leuk verhaal voorgelezen. 
Woensdag 3 januari was er ook een activiteit voor de grootouders met hun kleinkinderen, 
een fi lmmiddag, die een volle zaal trok.
Dit was de eerste keer dat de S.U.S. activiteiten in de kerstvakantie organiseerde. Beiden 
activiteiten trokken veel belangstelling en dit is daarom voor herhaling vatbaar.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Het fi etspad naar Groot-Dorregeest, gezien vanaf noordelijke richting. Je gaat 
door een heel mooi stukje natuur van Uitgeest. Het wordt dan ook veel door wandelaars en 
natuurlijk fi etsers ‘gepasseerd’.  Foto en tekst: Ger Bus
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Als service aan de Uitgeester treinreizigers komt er op 21 maart een ex-
tra stembureau bij het NS-station voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 

BURGERLIJKE STAND 
GEBOREN 
Maud Mathilda Boer, dochter van 
L.A. le Belle en R.P. Boer 
Amber Hubers, dochter van L. Al-
ders en T. Hubers 
Laurens Jacobus Duijn, zoon van 
A.J.H. Duijn en I. Beentjes

OVERLEDEN 
J.P.J. van der Peet, 65 jaar 
A.M. Versluis, weduwe van W. Wen-
tink, 97 jaar 
A.H.L. van Noort, 56 jaar
GEHUWD 
D. Dolleman en B. van der Wekken 
J. Chmila en R. Hervas

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken op 
grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat een 
door de gemeenteraad vastgestelde ontwerp Verklaring van geen 
bedenkingen met ingang van maandag 8 januari 2018 gedurende 
zes weken voor eenieder ter inzage ligt. Deze ontwerpverklaring 
voorziet in het bouwen van een woning tussen Kleis 29 en Kleis 31 
te Uitgeest. 

Tegelijkertijd ligt, in samenhang met voornoemde verklaring, eveneens op 
grond van de Wabo en van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage de 
ontwerpomgevingsvergunning voor dit project.
De ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit liggen gedurende de hierbo-
ven genoemde termijn ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Uit-
geest, Middelweg 28 te Uitgeest. De stukken zijn ook in te zien op de web-
site van de gemeente Uitgeest onder ‘Gemeentehuis’ en ‘Terinzagelegging’. 
Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder 
zienswijzen over de ontwerpen indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen 
te worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uitgeest, Post-
bus 7, 1910 AA Uitgeest. Voor het naar voren brengen van een mondelin-
ge zienswijze dient tijdig een afspraak te worden gemaakt via telefoonnum-
mer 14 0251. 
Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemo-
tiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerpbe-
sluiten de zienswijze betrekking heeft.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure 
woning Kleis 29-31

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 wordt een tijde-
lijk stembureau ingericht bij het NS-station van Uitgeest. Dit stembureau 
komt naast de stationsingang aan de  dorpszijde (Stationsplein 1) en is 
bedoeld als extra service voor de forenzende Uitgeesters. Die kunnen hier 
al vanaf 06.00 uur (en tot 20.00 uur) hun stem uitbrengen. De mobiele 
stemlocatie is uiteraard ook toegankelijk voor andere Uitgeesters. 

Nieuwe service: stemmen bij NS-station

Een nieuwjaar begint met goede voornemens. Wat wenst u voor Uitgeest? 
Als gebiedsregisseur voor Uitgeest ben ik – Yvonne Groen – daar erg be-
nieuwd naar. Ik hoor het dan ook graag tijdens mijn ‘buurtbakkies’ in ja-
nuari 2018. Ik wacht op 16 januari in basisschool Kornak in Waldijk met 
de koffie op u en op 18 januari in Dorpshuis de Zwaan. Beide keren bent 
u daar welkom tussen 18.30 en 20.00 uur. Mijn eigen goede voornemen? 
Nog meer Uitgeesters betrekken bij de leefbaarheid in ons eigen dorp. 
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 ontdekken wat er leeft, heb inwoners /organisaties met vragen of 
ideeën in contact gebracht met anderen in het dorp of met de juiste col-
lega’s bij de gemeente, heb geholpen vorm te geven aan de stem van in-
woners of hun vertegenwoordigers bij projecten zoals Beeldkwaliteits-
plan centrumgebied, ontwikkeling Stationsvisie Uitgeest, en herinrichting 
Meldijk. Ik ben altijd bereid om met iedereen in het dorp mee te denken. 
Kortom ik haal ‘buiten naar binnen’ in het gemeentehuis en kom - alleen 
of met collega’s – weer naar buiten, naar u toe.

Buurtcontactpersonen 
Belangrijk voor mij is ook het contact met de buurtcontactpersonen in 
Uitgeest. 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 wil-
len zijn. Want wie kent de eigen buurt beter dan zij die er wonen? Jammer 
genoeg zijn er nog een paar buurten waar we geen contactpersoon heb-
ben. Daarom zijn we hard op zoek naar buurtcontactpersonen voor: 
- De Koog, tussen de Kooglaan, Voorvenstraat en N203 
- De Koog, tussen de Geesterweg, Kerverslaan, Kooglaan en N203 
- Het Oude Dorp, ten oosten van de Middelweg (Langebuurt, Westergeest, 
Melksuiker etc. 
- De Kleis 
- Waldijk
Hebt u interesse en wilt u informatie, neem dan even contact met mij op: 
Yvonne Groen, e-mail: yvonnegroen@debuch.nl. U kunt mij ook vinden op 
Facebook en Twitter. 

Yvonne Groen zoekt 
buurtconctactpersonen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest geven er 
op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van, 
dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Westergeest 61’ te Uitgeest met 
ingang van maandag 8 januari 2018 gedurende zes weken ter inza-
ge ligt. 

Ligging van het plangebied
Het plangebied is gelegen aan de oostzijde (achterzijde) van het perceel 
Westergeest 61 te Uitgeest. 

Inhoud van het plan
Het plan voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van drie extra wonin-
gen op het achtererf van het perceel Westergeest 61 te Uitgeest. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende verbeelding en bij-
lagen ligt met ingang van maandag 8 januari 2018 gedurende zes weken ter 
inzage in het gemeentehuis van de gemeente Uitgeest, Middelweg 28 te Uit-
geest. De stukken zijn in deze periode digitaal te raadplegen op www.ruim-
telijke-plannen.nl (vul bij plan-id in: NL.IMRO.0450.BpWestergeest61-ON01) 
en op de website van de gemeente Uitgeest, onder het kopje ‘Gemeentehuis’ 
en ‘Terinzagelegging’. 

Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling ziens-
wijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Wij maken u 
erop attent dat slechts beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan 
worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerp-
bestemmingsplan. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de raad van 
de gemeente Uitgeest, Postbus7, 1910 AA Uitgeest, onder vermelding van ‘ 
‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Westergeest 61’. Voor het mondeling 
indienen van uw zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via te-
lefoonnummer 14 0251. De afspraak dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een 
week voor het einde van de termijn van de terinzagelegging, te worden ge-
maakt.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Westergeest 61’

Download de app of kijk op de website mijnafvalwijzer.nl voor de afval-
kalender 2018. Alle informatie over afval in Uitgeest staat nu op één plek. 
Hebt u vragen of weet u niet hoe u de app moet downloaden of de ka-
lender kunt raadplegen? Bel dan met het Klantcontactcentrum van de ge-
meente Uitgeest: telefoon 14 0251. 
 
In enkele postcodegebieden is het nog niet mogelijk om de juiste infor-
matie op de nieuwe website te vinden. Aan het verhelpen van die storing 
wordt gewerkt. 

Afvalkalender 2018 
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