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Babe gered! Nieuwe 
donateurs blijven nodig

Uitgeest - Het zwarte hang-
buikvarken van Stichting 
Hertenpark Uitgeest heeft de 
gemoederen aardig bezig ge-
houden de afgelopen tijd. In 
december stond er een op-
roep op de Facebookpagi-
na over het beestje in kwes-
tie omdat de snel groeiende 
nagels een fl inke dierenarts-
rekening zouden opleveren. 
De vrijwilligers van het park 
moeten het zien te rooien 
van gulle giften maar meer-
dere malen kwam de bodem 
van de kas angstaanjagend 
in zicht. Thea Kater: “Zo’n in-
greep door een dierenarts 
kost twee keer per jaar 85 
euro en dat is voor ons onge-
lofelijk veel. Bedenk dat 170 
euro een hap uit je budget 
is. Wij wisten dat Babe dan 
niet kon blijven. Vandaar die 
noodkreet op Facebook.” Er 
kwamen reacties, héél veel 
reacties. Zowel van de media 
als van de Uitgeester bevol-
king en bedrijven. Thea: “Dit 
hadden wij niet verwacht. 
Het was werkelijk hartver-

warmend. Echt je hebt geen 
idee hoeveel mensen het var-
ken in de gaten hadden. Er 
kwamen giften en er meld-
den zich 16 donateurs, dat is 
prachtig en daar willen wij ie-
dereen heel hartelijk voor be-
danken. Toen ik inlogde op 
de bankrekening heb ik met 
grote ogen naar de binnen-
komende bedragen zitten 
kijken. ‘Voor Babe’ stond er 
vaak bijgeschreven. Ik heb 
een traantje weggepinkt van 

pure opluchting toen bleek 
dat wij 398 euro ontvangen 
hadden.” 
Een aantal mensen die dona-
teur wilden worden hebben 
echter niet hun adresgege-
vens achtergelaten wat voor 
de administratie wel nodig is. 
Thea: “Alle bedragen zijn wel-
kom maar wij hopen op een 
donateursbedrag van 10 eu-
ro per jaar. Dit kan op bank-
rekening Rabobank IBAN: 
NL12 RABO 0363 4019 97.” 
Er wordt hard gewerkt door 
de vrijwilligers om het Her-
tenpark netjes en schoon te 
houden en de dieren tevre-
den. Voor de donderdag zou 
een extra vrijwilliger zeer 
welkom zijn. Men kan zich 
aanmelden via hertenpark-
uitgeest@gmail.com.  Voor 
dit krantenartikel moet Babe 
nog even op de foto maar het 
varken heeft het behoorlijk 
druk met de vele fans aan het 
hek.  Uiteindelijk baggert Ba-
be voor een lekker hapje toch 
even richting camera. (Moni-
que Teeling)

Repair Café in De Zwaan
Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren (S.U.S.) or-
ganiseert maandelijks  het 
Repair Café. Uitgeesters kun-
nen hier hun kapotte spullen 
ter plaatse, samen met vrij-
willige reparateurs, weer in 
orde te maken. 
Er zijn vrijwilligers aanwezig 
die u gaan helpen met re-
paratie aan kleding/textiel, 
elektrische apparaten, fi et-
sen, rollators, kleine huishou-

delijke apparaten en compu-
ters. Reparaties zijn koste-
loos, maar u dient zelf zorg 
te dragen voor materialen die 
nodig zijn om een reparatie 
te verrichten. 

Donderdag 25 januari van 
09.30 tot 11.30 uur. Gratis 
toegang. Aanmelden is niet 
nodig. Koffi e/thee is tegen 
een geringe vergoeding te 
verkrijgen aan de bar.

Computerspreekuur
Uitgeest - Heeft u proble-
men met of vragen hebben 
over het gebruik van uw lap-
top, iPad of Tablet, dan kunt 
u op dit spreekuur dat de 
S.U.S. op donderdag 25 ja-
nuarie organiseert terecht. In 
De Zwaan is een deskundi-
ge vrijwilliger aanwezig die u 
hulp biedt. Dit is geen cursus 
of workshop en niet bedoeld 

voor reparaties. Het compu-
terspreekuur wordt gelijktij-
dig met het Repair Café ge-
houden.

Donderdag 25 januari van 
09.30 tot 11.30 uur. Gratis 
toegang. Aanmelden is niet 
nodig. Koffi e/thee is tegen 
een geringe vergoeding te 
verkrijgen aan de bar.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Vanaf maandag 22 januari in Gemeentehuis:

Expositie ‘Monumentaal Uitgeest’
Uitgeest - De Vereniging 
Oud Uitgeest heeft een 
nieuwe expositie ingericht 
in het Gemeentehuis: ‘Mo-
numentaal Uitgeest’. De 
expositie wordt maandag 
22 januari om 20.00 uur 
geopend door wethouder 
de Vink-Hartog.
Het beeld van het dorp Uit-
geest wordt voor een belang-
rijk deel bepaald door zijn ve-
le (ca. 85) monumenten. Voor 
de Vereniging Oud Uitgeest 
was er dan ook alle aanlei-
ding om aan de hand van te-
keningen, kaarten en foto’s 
een speciale tentoonstelling 
te wijden aan dit onderwerp: 
Monumentaal Uitgeest. Bo-
vendien sluit deze tentoon-
stelling goed aan bij de voor-
gaande exposities over boer-
derijen, de Middelweg, de 
Meldijk en de Uitgeester pol-
ders.

Op de tentoonstelling in het 
gemeentehuis hangt een 
overzichtskaart waarop de 
verspreiding van de mo-
numenten over het dorp is 
weergegeven. Samen met 
de gebouwde omgeving, de 
stratenstructuur en het land-
schap bepalen zij de identi-
teit van het dorp. De pane-
len van de tentoonstelling 
zijn gerangschikt naar diver-
se typen monumenten: Rijks-
monumenten (kerkgebou-
wen, molens, Kooghuis, Reg-
thuys), Provinciale monu-
menten (forten, beschermde 
landschapsdijken), ongeveer 
60 Gemeentelijke monumen-
ten (boerderijen, villa’s, he-
renhuizen, rentenierswonin-
gen), archeologische monu-

menten en een aardkundig 
monument.
Vanaf 1992 is in de gemeen-
te Uitgeest een monumen-
tenverordening van kracht, 
waarin de bescherming van 
monumenten in regels is 
vastgelegd. Bij deze verorde-
ning hoort een lijst van te be-
schermen objecten. Van elk 
monument is een beschrij-
ving gemaakt waarin de ge-
schiedenis, de bouwstijl en 
de ontwikkeling van een 
pand is gedocumenteerd. De 
beschrijvingen worden door 
de gemeente bewaard. De 
meeste foto’s van de exposi-

tie zijn in 1992 gemaakt. 

Tijdens de procedure voor 
het verkrijgen van een bouw-
vergunning voor een mo-
nument is de gemeentelijke 
monumentencommissie een 
van de instellingen die een 
bouwplan moet passeren. 
Al 25 jaar lang voert de ge-
meente Uitgeest een succes-
vol monumentenbeleid. In die 
periode is de bescherming 
van het bouwkundig erfgoed 
met zorg uitgevoerd. 

Bijzonder is het paneel met 
zes foto’s van panden die 

menten en een aardkundig tie zijn in 1992 gemaakt. 

herbouwde monumenten 
zijn. Ze werden van de monu-
mentenlijst afgevoerd, omdat 
het nieuwbouw betrof zon-
der oude en originele onder-
delen. Dankzij hun vroege-
re monumentenstatus bleef 
de oorspronkelijke uiterlijke 
vorm behouden. 

Een opvallend Rijksmonu-
ment is de oude kerk aan 
de Castricummerweg. De to-
ren is als monument eigen-
dom van de gemeente, ter-
wijl de kerk een apart monu-
ment is van de protestantse 
gemeenschap. Op een fraaie 
foto van 1915 ziet men de to-
ren die gerepareerd wordt 
en smid Peperkamp in een 
groepje mensen bij de Her-
vormde pastorie. Peperkamp 
was degene die het zware 
ijzeren kruis op de torenspits 
moest plaatsen. Vanaf die tijd 
was de term ‘zakke Peep’ in 
Uitgeest in gebruik als er iets 
opgehesen of getild moest 
worden, want deze kreet 
klonk voor het eerst toen Pe-
perkamp het zware kruis op 
de spits moest laten zakken. 

De Vereniging Oud Uitgeest 
is er weer in geslaagd een 
aantrekkelijke expositie sa-
men te stellen waarbij het 
materiaal op een speelse en 
boeiende manier wordt ge-
presenteerd. De tentoonstel-
ling is zowel voor het publiek 
als voor de gemeente van be-
lang omdat op een overzich-
telijke manier wordt getoond 
welke monumenten zich in 
Uitgeest bevinden en wat de 
aard van de objecten is. Le-
vende geschiedenis is het, 
gestold in baksteen, hout en 
glas.
De expositie is tijdens de 
openingstijden van het Ge-
meentehuis te bezichtigen 
tot 2 maart.

Klokken dorpskerk luiden actie Kerkbalans in
Uitgeest - Het begint al een 
traditie te worden. Ook dit 
jaar luidt de Protestantse ge-
meente Uitgeest-Akersloot 
de landelijke Kerkbalans-ac-
tie in door het luiden van de 

kerkklokken. 
Op zaterdag 20 januari start 
de actie en is er een korte 
bijeenkomst in de dorpskerk 
in Uitgeest.  Het begint om 
12.30 uur. Iedereen is daarbij 

van harte welkom. 
Cees Vroegop, één van de 
gemeenteleden houdt samen 
met zijn kleinzoon Bas van 
Vliet een korte inleiding over 
het belang van Kerkbalans 
en van het bestaan van ker-
ken en kerkgebouwen in on-
ze gemeenschappen. Daar-
na gaan de aanwezigen ge-
zamenlijk naar de kerktoren 
en luiden precies om 13 uur 
de kerkklokken. Dat is om de 
actie bekendheid te geven 
maar vooral ook om de vrij-
willigers die er  mee werken 
te bedanken voor hun inzet. 

Voor iedereen een mooie ge-
legenheid om Kerkbalans te 
steunen maar ook om eens te 
zien en te horen hoe de kerk-
klokken geluid worden.
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Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur  
Rigoletto - The Royal Opera

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 18.45 uur  zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  

The Leisure Seeker
vrijdag & zaterdag 16.00 uur 

zondag 11.00 uur  woensdag 15.00 uur 
Earth: Een onvergetelijke dag

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur 

All the money in the world
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 19.00 uur  dinsdag 14.00 uur
The Greatest Showman

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

zondag 13.15 uur
Star Wars - The last Jedi - 2D

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur  zondag 16.30 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Huisvrouwen Bestaan Niet

vrijdag 18.45 uur
Murder on the Orient  Express

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 15.00 uur

Ferdinand (NL) 2D
zondag 11.00 uur

Paddington 2 
zaterdag 13.30 uur

Coco  

Programma 18 januari t/m 24 januari
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Muziek en meer in 
Franks Huiskamertheater
Castricum – Op zondag  21 
januari is er een muzikale 
middag in Franks Huiska-
mertheater met zanger en 
gitarist Jeroen Marcelis. 

Daarvoor is het mogelijk deel 
te nemen aan een fi ets/wan-

deltocht door het bos. De 
tocht start om 13.00 uur. 
Vanaf 15.00 uur is er koffi e, 
thee, chocolademelk, appel-
taart en slagroom in het the-
ater. Dit all-in-uitje kost tien 
euro. Het adres is Dorps-
straat 23.

Castricum - Ga tijdens de 
Nationale Voorleesdagen naar 
de bibliotheek. Alles staat tij-
dens deze dagen in het teken 
van voorlezen en prentenboe-
ken voor peuters en kleuters. 
Er wordt gelezen uit het pren-
tenboek van het jaar Ssst! De 
tijger slaapt van Britta Tec-
kentrup. De toegang is gratis. 
Op woensdag 24 januari om 
10.00 uur wordt er voorgele-
zen in de bibliotheek in Cas-
tricum en op woensdag 31 ja-
nuari om 15.15 uur in de bibli-
otheek in Akersloot.
Christianne Osinga, do-
cent babygebaren, leest op  
woensdag 31 januari om 
10.00 uur voor uit Ssst! De tij-
ger slaapt, en ondersteunt 
dit met babygebaren. Voor-
af worden er eerst een aan-
tal dierengebaren voorge-
daan en na het voorlezen kan 
er nog samen spelenderwijs 
met babygebaren geoefend 
worden. De toegang is gra-

tis. Poppen komen letterlijk uit 
het boek Ssst! De tijger slaapt 
in een vrolijke voorstelling van 
poppentheater Belletje Sterk 
voor peuters en kleuters op 
zaterdag 3 februari in de bibli-
otheek in Castricum om 10.30 
uur. Samen met Clown Nie-
kie van de Clown en de Koffer 
wordt een feesthoed gemaakt 
van ballonnen. Na afl oop gaat 
elk kind met een mooie ballon 
feesthoed naar huis. Clown 
Niekie bezoekt de bibliotheek 
in Castricum op zaterdag 27 
januari om 10.30 uur.
Tijdens de Nationale Voor-
leesdagen kunnen kinde-
ren tussen de 0 en 6 jaar oud 
gratis lid worden van Biblio-
theek Kennemerwaard, zon-
der inschrijfkosten. Ook krijgt 
het kind het vingerpoppetje 
De tijger zolang de voorraad 
strekt. Reserveren kan via 
www.bibliotheekkennemer-
waard.nl of bij de klantenser-
vice in de bibliotheek.Uitgeest - Internationale fa-

brikant van compressoren 
Boge is sinds december ge-
vestigd op de Westerwerf 
24 in Uitgeest. Door de for-
se groei van de fi rma het af-
gelopen jaar werden de twee 
panden in Amersfoort en 
Zaandam te klein. Boge ope-
reert inmiddels vanuit Uit-
geest, een ideaal bereikba-
re locatie voor zowel leveran-
ciers als eindklanten.

Boge is fabrikant van de 
meest uiteenlopende pers-
luchtinstallaties. Of het nu 

gaat om schroefcompres-
soren, zuigercompressoren, 
scrollcompressoren, leiding-
systemen, complete installa-
ties of losse machines: Bo-
ge heeft altijd een oplossing. 
Het bedrijf heeft eigen vesti-
gingen in tachtig landen we-
reldwijd, met vertegenwoor-
digingen in nog eens twintig 
andere landen. 
Met acht lokale dealers in 
Nederland biedt Boge lande-
lijke dekking. In het klanten-
bestand staan multinationals 
als Daf, de centrale banket-
bakkerij van Hema in Alme-

Uitgeest - Internationale fa- gaat om schroefcompres-

Internationale persluchtfabrikant 
Boge Kompressoren 

vestigt zich in Uitgeest

re en vele klanten in de regio, 
waaronder GP Groot, Moens 
Mouldings Beverwijk en het 
Rode Kruis Ziekenhuis.

Country Manager van Boge 
Nederland Ronald Engberts, 
zelf geboren en opgegroeid 
in Heemskerk, is zeer con-
tent met de nieuwe locatie. 
,,Voor dit pand op de Wester-
werf was snel gekozen: het 
grootste deel van onze klan-
ten bevindt zich in deze regio 
dus op deze manier kunnen 
we klanten nog sneller van 
dienst zijn. Vanaf deze locatie 
hopen we de komende jaren 
fl ink door te groeien.’’

Meer informatie over de com-
pressoren en diensten van 
Boge? Bezoek dan de websi-
te www.boge.com of bel 0251 
-652434. (Foto: aangeleverd)

Voorronde Skills Talents
Castricum - Skills Talents zijn 
teamvakwedstrijden voor laat-
stejaars vmbo’ers. Tijdens een 
voorronde op de eigen school, 
het provinciaal kampioen-
schap en de nationale fi na-
le strijden de deelnemers in 
teams van drie leerlingen om 
in verschillende wedstrijdrich-
tingen de beste te worden van 
Nederland. Behalve vakkennis 
gaat het ook om vaardigheden 

als overleggen, samenwerken, 
plannen et cetra. Op 31 januari 
doet het Clusius College Cas-
tricum mee aan de voorronden 
van Skills Talents in de rich-
tingen Economie en Groen - 
Bloemwerk.
Aan de richting Economie 
doen zes scholen uit de pro-
vincie Noord-Holland mee. De 
voorronde wordt gehouden op 
het Clusius College Castricum.

Ssst! De tijger slaapt
Nationale Voorlees-

dagen in de bibliotheek

Rigoletto - Royal Opera House
Bedrogen onschuld, dat is 
waar het om draait in David 
McVicars enscenering van 
Verdi’s indringende tragedie 
voor The Royal Opera. Rigo-
letto, hofnar van de losbandi-
ge hertog van Mantua, wordt 
door de vader van een van de 
slachtoffers van zijn brood-

heer vervloekt om zijn on-
beschaamde geschater. Als 
de hertog Rigoletto’s doch-
ter Gilda verleidt, lijkt het of 
de vloek is uitgekomen. Da-
vid McVicar benadrukt in zijn 
productie de wreedheid die 
hoogtij viert aan het hof van 
Mantua.

Ella en John hebben samen 
een prachtig leven gehad. Nu 
ze beiden ernstig ziek zijn, 
verlangen ze naar een laat-
ste avontuur. Met hun oude 
camper, The Leisure Seeker, 
ontvluchten ze de benau-
wende bemoeienis van hun 

The Leisure 
Seeker

dokters en volwassen kin-
deren. Het wordt een reis vol 
verrassingen, tegenslagen 
en herinneringen, van Mas-
sachusetts naar Florida. On-
derweg vinden ze hun lief-
de voor het leven en voor el-
kaar terug. Oscarwinnares 
Helen Mirren en Golden Glo-
be-winnaar Donald Suther-
land schitteren in The Leisure 
Seeker, een romantische tra-
gikomedie.
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Expositie foto’s Karin Cijsouw

,,Voor alle foto’s geldt dat ze 
heel dicht bij mijzelf liggen”

Castricum - Haar foto¹s zijn 
soms vier keer in de week te 
zien bij het weerpraatje op 
de tv-zenders en zelf ver-
geet ze dan te kijken. Karin 
Cijsouw fotografeert sinds 
een jaar of drie en het resul-
taat is verbluffend. Daar blijft 
ze heel bescheiden onder: 
,,Ik schiet gewoon plaatjes 
en doe dat instinctief.” Mo-
menteel exposeert Karin Bij 
Wier&Ga en haar werk is nog 
tot half maart te zien. ,,Ik vind 
het zo leuk dat ik dit hier mag 
doen”, zegt ze met een brede 
glimlach.
De grote foto’s van de zon 
die door glas-in-loodramen 
schijnt in de kathedraal Sa-
grada Família in Barcelona 
nemen een ereplaats in. ,,Die 
zijn ‘s morgen vroeg geno-
men en ik had het geluk er te 
zijn toen de zon deze prach-
tige weerkaatsing teweeg 

Genomineerde sporters
Castricum - De afgelopen 
periode heeft iedereen zijn 
of haar favorieten kunnen 
voordragen voor de sportprij-
zen van de gemeente Cas-
tricum. Uit de vele inzendin-
gen is een definitieve selec-
tie gemaakt. De genomineer-
den voor dit jaar zijn: Sport-
man: Michel Butter, Ryan 
Clarke en Owen Westerhout 
(atletiek), Jaimie van Sikke-
lerus (motorsport). Sport-
vrouw: Sanne Wolters Verste-
gen, Lisanne de Witte en Mir-
jam van der Linden (allen at-
letiek). Sportteam: FC Castri-
cum senioren 1 (voetbal), Bil-
jartvereniging ‘t Stetje, Da-
mesteam Cas RC (rugby).
Sportteam Jeugd: FC Castri-
cum onder 8 (voetbal), Meer-
vogels onder 19-1 (voet-
bal) en Cas RC Colts (rugby). 

Sporttalent: Jouke Windig 
(trampoline), Yanne Dooren-
bos (wielrennen) en Lisan-
ne Schoonebeek (atletiek). 
De sportverenigingen heb-
ben ook weer kandidaten 
aangedragen, die zich ver-
dienstelijk hebben gemaakt 
voor de vereniging of voor de 
sport in het algemeen. Voor 
de publieksprijs kan iedereen 
stemmen die in de gemeen-
te Castricum woonachtig is. 
De genomineerden voor de 
Publieksprijs zijn Ton Lief-
ting (Cas RC rugby), Sandy 
Klaver (FC Castricum voet-
bal) en Ton Kramer (moun-
tainbike). Stemmen kan tot 
en met 2 februari. Onder de 
stemmers worden vijf prijzen 
verloot. Inzenden via sport-
verkiezingen@castricum105.
nl. Foto: Henk Hommes.

Jan Nielen (80) 
steekt graag de handen 

uit de mouwen
Castricum - Jan Nielen is tachtig jaar oud en nog 
steeds actief betrokken bij PWN als vrijwilliger. Dinsdag 
werd dat gevierd met een lunch bij de Patatoloog samen 
met zeven collega’s, die allemaal vrijwillig iedere dinsdag 
werkzaam zijn in het bos en duinen van PWN. Jan is een 
van de oudste vrijwilligers bij PWN.

Open les kinderatelier

Castricum - Kinderen tus-
sen de vijf en acht jaar oud 
zijn op bij Toonbeeld wel-
kom om al spelend te er-
varen hoe kunst tot stand 
komt. De eerste les is op 
vrijdag 19 januari tussen 
16.00 en 17.30 uur. Deze 

lessen zijn speelse en tac-
tiele kunstlessen vol span-
nende en uitdagende op-
drachten, waarbij spelen-
derwijs ontdekken en ple-
zier hebben belangrijk is. 
De docent biedt elke les een 
thema, materialen, creativi-

teit en structuur. De eerste 
les is tevens open les. Dat 
betekent gratis meedoen, 
maar na aanmelding geldt 
die als de eerste les. Aan-
melden kan via tel.: 0251-
659012 of mail naar info@
toonbeeld.tv.

bracht.” Hetzelfde wow-ef-
fect roept een foto op van 
de ondergaande zon die nog 
even losbarst boven een on-
weerslucht boven zee. ,,Voor 
alle foto¹s geldt dat ze heel 
dicht bij mijzelf liggen. Ik 
trek er graag op uit, het lief-
ste naar het strand en el-
ke keer zie ik wel iets dat de 
moeite waard is te fotografe-
ren. Het is misschien een be-
paalde manier van kijken, ik 
let op details. Een vriend van 
mij zegt dat ik intuïtief foto’s 
maak en kijk zoals een ca-
meraman filmt. Blijkbaar heb 
ik een soort eigen signatuur 
ontwikkeld.”
Karin pakte het fotograferen 
serieus op toen zij bemerk-
te dat mensen genoten van 
haar werk. ,,Ik had een foto 
gemaakt van een veertje op 
een geribbelde ondergrond 
op het strand en maak-

te er een gedichtje bij. Ka-
rin heeft een gedichtenbun-
del geschreven met gedicht-
jes over mensen met demen-
tie. De opbrengst gaat naar 
Stichting Alzheimer. ,,De op-
brengst gaat in het geheel 
naar de stichting voor on-
derzoek naar dementie. Na-
tuurlijk schrijf ik de gedich-
ten voor mijzelf, maar nu ik er 
een goed doel mee kan steu-
nen, heb ik er geen moei-
te mee die te delen met de 
wereld. De foto van het veer-
tje met gedicht is ontelbare 
keren gedeeld in social me-
dia en wordt gebruikt op se-
minars en lezingen over de-
mentie en alzheimer.” Een 
tweede bundel gedichten is 
onderweg.
Er zijn plannen om in de Gro-
te Kerk in Beverwijk foto¹s te 
exposeren. ,,En er komt een 
verjaardagskalender met fo-
to’s. Als voorbeeld van dicht-
bij zie ik mijn fotografie-
maatje Nico Lute uit Castri-
cum, maar ook Annie Lebow-
ski en Mary Ellen Mark uit de 
VS en Jimmy Nelson die hier 
in Castricum een buitenex-
positie heeft gehad. En Ed 
van de Elsken natuurlijk, zijn 
straatfotografie in zwart-wit. 
Zoals hij op een rauwe ma-
nier mensen heeft vastge-
legd, dat is iets wat ik ook, 
op mijn manier, graag doe. 
Iemand het vertrouwen ge-
ven dat ze op hun eigen ma-
nier mooi zijn en dat weerge-
ven.” Foto: Nico Lute.
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De column van Monique.....

Vorige week ging het over bijna niets anders, de uitzending van Rambam waarin beelden te 
zien waren over de ontgroeningspraktijken bij diverse universiteiten.
Daar waren wij al enigszins mee vertrouwd sinds de oudste studentenvereniging van Neder-
land Vindicat in opspraak kwam door verschillende incidenten. Zoals ziekenhuisopname door 
een slag op het heufd of bangalijstjes waarin vrouwelijke studenten (hertjes) werden be-
oordeeld op hun seksuele prestaties. Foto en telefoonnummer er nog even bij dus niet be-
paald een impulsieve daad. Daar werd toen schande van gesproken en rector Stijn Derksen 
wist niet in welke bocht hij zich het beste kon wringen om de schade te beperken want an-
ders ging de geldkraan dicht. Ja dan wil je wel boete doen. Dat het nog steeds niet best ge-
steld is met de veiligheid tijdens de ontgroening bleek uit het weggooien van astmamedica-
tie van een aspirant lid. Bij Jinek herriep zij stellig haar met candid camera opgenomen ver-
haal in bijzijn van twee doorgewinterde, zogenaamd geschrokken studentes. Ik had graag bij 
het gesprek gezeten van deze drie dames voorafgaande aan de uitzending. De astmatische 
studente kon het blijkbaar nog goed maken door publiekelijk te verklaren dat het allemaal 
heel anders was gegaan en dat hadden deze twee gedecideerde dames even goed aan haar 
verstand gepeuterd.  Waarom, zo vraag ik mij af, willen studenten zo verschrikkelijk graag bij 
een studentenvereniging? De meest gehoorde redenen zijn; mensen leren kennen, feestjes 
en netwerken. Nou prima. Maar waarom je daarvoor eerst uitgescholden, misselijk gevoerd 
en vernederd moet worden is mij volkomen onduidelijk. Verderop lees ik dat groepsvernede-
ring een band schept. Tja, ik ben niet van de groepen, ik wil nergens specifiek bijhoren dat zal 
het zijn. Blijf ik nog even zitten met de uitspraak van Sander Schimmelpenninck met ck. Deze 
Quote hoofdredacteur vindt dat het niveau bij het corps omlaag is gegaan, niet elitair genoeg 
meer en dat wat hem betreft hbo’ers niet meer worden toegelaten. Die zijn per ongeluk in de 
jaren zeventig ingestroomd omdat er even te weinig leden waren. “Het niveau is hard achter-
uit gegaan sinds al die autoschooljongens, Vesparijdende Schoeversmeisjes en andere Lu-
zacprutsers lid mogen worden.” Die Sander toch met zijn elitaire lok voor z’n oogjes. Hij voelt 
zich ver verheven boven alle hogeschoolstudenten.
Ik werk in het ziekenhuis en zie daar universitair geschoolde artsen met Hbo verpleegkundi-
gen samenwerken in zeer stressvolle situaties. Er is respect en  wederzijds vertrouwen. Nie-
mand voelt zich verheven boven wie dan ook. Geen tijd om daar überhaupt bij stil te staan. 
Er moeten wachtkamers leeggewerkt worden, en ook mensenlevens gered dus goede sa-
menwerking is het toverwoord. Sinds deze uitzending spookt er steeds een vraag door mijn 
hoofd. Als Sander ooit op een Spoedeisende Hulp terecht komt en hij moet acuut geholpen 
worden, wat gaat Sander dan doen? Zou hij zich dan nog steeds kwaad maken over het ni-
veau van de Hbo’er die aan zijn bed verschijnt of toch niet? 

Monique Teeling

HBO’ers

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Men spreekt wel eens over de eenzame fietser...... Op een vroege ochtend fietste 
ik richting Castricum vanuit Uitgeest en zag even buiten de bebouwde kom van Uitgeest….
de eenzame fiets.......... Foto en tekst: Ger Bus

Wisseling van de wacht 
bij Progressief Uitgeest
Uitgeest - Bij de aanstaan-
de verkiezingen zal bij Pro-
gressief Uitgeest Jan Dube-
laar geen lijsttrekker meer 
zijn. Jan is al lang actief in 
de gemeentepolitiek. Van na-
jaar 1995 – 1998 als raadslid, 
daarna 4 jaar niet en vervol-
gens vanaf 2006 tot op he-
den weer als raadslid, waar-
van de laatste 9 jaar tevens 
als fractievoorzitter van PU. In 
die periode heeft hij als par-
tijleider zich, in de raadszaal 
en daar buiten, ingezet voor 
het dorp. Hij heeft zich vooral 
hard gemaakt om het groe-
ne buitengebied van Uitgeest 
te beschermen. Zo kwam 
hij met PU in actie tegen de 
stort van slib in het Uitgees-
termeer, het volbouwen van 
de Castricummerpolder en 
de bouw van een bedrijven-
terrein vlak bij de Stelling van 
Amsterdam de zgn. Kager-
hoek.
Hij heeft besloten om een 
stap terug te doen, maar 
staat nog wel op een ver-
kiesbare plek op de kandi-
datenlijst van PU voor de ge-
meenteraadsverkiezingen 
van maart. Een actief baas-
je is hij. Naast het vele werk 
in de dorpspolitiek is hij na 
zijn pensionering betrokken 
bij de ouderenzorg, zet zich 
in voor  natuurbeheer rond 
Busch en Dam en is hij vrij-

williger bij zwembad de Zien. 
Daar is ook de nieuwe lijst-
trekker, Jan Schouten, ac-
tief. Ook hij draait inmiddels 
10 jaar mee in gemeentelij-
ke commissies en de raad 
van Uitgeest. Ervaring heeft 
hij ook als wethouder. In het 
vorige college nam hij zitting 
namens Progressief Uitgeest. 
Hij ging hard aan de slag om 
de achterstand in het we-
genonderhoud en tegelijker-
tijd het gemeentelijk groen 
aan te pakken. Al snel wer-
den de eerste projecten af-
gerond en binnen de financi-
ele kaders. Nadat het vorige 
college was gevallen zijn er 
weinig wegenprojecten meer 
uitgevoerd. Als wethouder 
heeft hij er aan bijgedragen 
dat de hockey- en de korf-
balvereniging niet naar de 
Tolweg moesten verhuizen, 
maar hun sport konden blij-
ven beoefenen aan de Nies-
venstraat. Ook was het de 
verdienste van Jan Schouten 
dat het opstelterrein niet ten 
westen van de Kleis is geko-
men. Dit zou voor de bewo-
ners van deze wijk veel over-
last hebben betekend.
Kortom, Progressief Uit-
geest verliest met Jan Dube-
laar een gedreven lijsttrekker, 
maar krijgt er met Jan Schou-
ten een niet minder ervaren 
partijleider voor terug.

Vrijwilligersvacatures
Uitgeest - Bij het Vrijwilli-
gerspunt Uitgeest zijn de vol-
gende vacatures binnen ge-
komen:
• Het bestuur van Dorpshuis 
de Zwaan is op zoek naar 
versterking voor de secreta-
riële werkzaamheden.
• Geesterheem zoekt een cre-
atieve vrijwilliger om 1 keer 
per maand op de woensdag-
ochtend de creatieve activi-
teiten te ondersteunen.

• Assistent lichttechniek ge-
zocht voor de professionele 
voorstellingen van de Zwaan 
Cultureel.
Kijk voor meer informatie en 
voor meer vrijwilligerswerk 
op www.vrijwilligerswerk-
uitgeest.nl of bezoek ons op 
maandag en woensdag van 
9.30-12.00 uur, Middelweg 
28 Uitgeest(hal gemeente-
huis), info@vipuitgeest.nl, 
0624178778.
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Er loopt een ezel door het dorp
Castricum - Het kan zo-
maar zo zijn dat er op woens-
dag een ezel met een groep 
kinderen erachteraan door 
de Dorpsstraat of de Burge-
meester Mooijstraat loopt. 
Dat is dan meester Kay van 
Vrijeschool Castricum met 
een van zijn ezels en de kin-
deren uit zijn klas. Sinds vo-

rige week woensdag zal re-
gelmatig een van de drie 
‘school’ezels mee gaan op de 
buitendag van de school.
De ezels zijn gewend om met 
kinderen te lopen aangezien 
ze, voordat ze naar Castricum 
kwamen, wandeltochten lie-
pen voor Stichting de Gro-
te Ezel in Olst. Ook in Cas-

tricum kunnen mensen nu 
gaan genieten van het wan-
delen met ezels, omdat zij 
hier hun werk voor de ezel-
stichting voort zullen zetten. 
Leuk om ook eens met een 
ezel te wandelen? Neem dan 
contact op met Kay Bezemer 
via k.bezemer@vrijeschool-
castricum.nl. 

Castricum - ‘Herstel van 
vertrouwen in overheid en 
politiek’; dat is het centra-
le thema dat De VrijeLijst 
laat terugkeren in het Ver-
kiezingsprogramma 2018-
2022 dat zondag is gepre-
senteerd. De lokale partij 
wil dat de nieuwe gemeen-
teraad onmiddellijk aan slag 
gaat met de Maatschappelij-
ke Agenda die tweehonderd 
inwoners van de verschillen-
de dorpskernen in 2017 tot 
stand hebben gebracht. De 
partij wil hiervoor de komen-
de vier jaar een Raadspro-
gramma inrichten.
Lijstaanvoerder Ron de Haan: 
,,De VrijeLijst omarmt de vier 
doelen die in deze agenda 
worden gesteld. Zorgen voor 
een actieve gevarieerde ge-
meente met goede voorzie-
ningen, balans tussen be-
bouwing en landschap, meer 
onderlinge verbondenheid en 
een gemeente waar samen-
leving en overheid samen op-

trekken.” Met de slogan ‘Lo-
kaal sterk’ hoopt De VrijeLijst 
de kiezers op 21 maart aan 
zich te binden. Bij de lokale 
partij hebben zich inwoners 
aangesloten die construc-
tief willen bijdragen aan een 
goede sfeer en werkafspra-
ken in de gemeenteraad. Ron 
de Haan, nu als enig raadslid 
actief voor De VrijeLijst. 
,,Het vertrouwen heeft door 
de bestuurscrisis in Castri-
cum een enorme knauw ge-
kregen. Het team dat we 
hebben samengesteld gaat 
voor nieuw elan zorgen en de 
gemeente positieve energie 
geven”.
Het Verkiezingsprogramma 
van De VrijeLijst is in gedruk-
te vorm op te vragen op het 
mailadres info@devrijelijst.
nl of onder tel.: 0628230380. 
Online publicatie op de web-
site www.devrijelijst.nl en de 
verkiezingsapp van de Ge-
meente Castricum volgen la-
ter deze maand

Verkiezingsprogramma De VrijeLijst

‘Herstel van vertrouwen’

Limmen - Op vrijdag 12 ja-
nuari speelden de schakers 
van Vredeburg ronde veer-
tien van de interne compe-
titie. Tars Wanders leek het 
onderspit te delven tegen de 
uitgekookte Robin Rommel, 
maar op wonderbaarlijke wij-
ze wist Wanders het eind-
spel met een pion minder 
toch in zijn voordeel te be-
slechten. Ook Jos Admiraal 
zorgde voor een bescheiden 
stunt. Met een zo getaxeerde 
‘geniale fout’ scoorde hij een 
halfje tegen koploper Bob 
Stolp. In het vroege midden-
spel speelde Admiraal een 
achterwaartse damezet die 
op het eerste gezicht foutief 
leek, maar die bij nader in-
zien verstrekkende compli-
caties veroorzaakte in de wit-
te stelling. Stolp koos eieren 
voor z’n geld en schikte zich 
in remise. Foto: Pixabay.

Geniale fout

Akersloot - In De Vriend-
schap vindt de keezdrive 
plaats op zaterdag 20 janu-
ari. Inschrijven kan via info@
vriendschapakersloot.nl of 
tel.: 06-19947333. De winnaar 
van het seizoen 2017/2018 
gaat automatisch door naar 
de NK fi nale in november in 
Akersloot gespeeld wordt.

Keezdrive

Studenten ontwerpen 
handige Vacu-More

Castricum - In het laatste 
jaar van hun studie Tech-
nische Bedrijfskunde kre-
gen ze de opdracht om een 
duurzaam product te beden-
ken. Het viertal Zoë Lascaris, 
Freddie van der Kuij, Remco 
Scholten en Stan Beltz, waar-
van de eerste uit Castricum, 
ging aan de slag en ze zijn 
trots op het eindresultaat: de 
Vacu-More.
Een vacuüm deksel waarmee 
voedsel wel tot vijf maal zo-
lang bewaard kan blijven. 
,,Het idee berust op het prin-
cipe van de vacuümkurk die 
we kennen van wijnfl essen. 
Zo’n dop gebruiken we er ook 
bij. Echter, deze wordt in het 
midden van onze eigen ont-
worpen siliconen deksel ge-
plaatst. Voedselveilige silico-
nen. De deksel past op bijna 

alle potten die te koop zijn in 
de supermarkt. Eenmaal ge-
plaatst, zuig je de zuurstof er-
uit en klaar. De pot kan in de 
koelkast.” De Vacu-More is 
speciaal ontworpen van ge-
recyclede materialen. Hier-
door sluit het perfect aan op 
de steeds belangrijker wor-
dende duurzame trend. Met 
dit verzonnen product probe-
ren de studenten hun eigen 
steentje bij te dragen aan een 
betere wereld.
Vrijdag 19 januari staat de 
groep op de markt in Castri-
cum om hun product te ver-
kopen. Liefhebbers kunnen 
alvast een kijkje nemen op 
de website: www.vacu-more.
nl. De groep houdt de ac-
tie ‘BTW: weg ermee!’ tot het 
einde van hun project, dat 
loopt tot 24 januari.

Miljoenen euro’s over de 
balk in Castricum?

Castricum gaat mogelijk binnenkort miljoenen euro’s uitgeven aan een 
scala aan maatregelen die de verkeersproblemen in het dorp niet gaan 
oplossen. Al tientallen jaren praat het bestuur over de knelpunten die 
zijn ontstaan omdat in het dorp al sinds de jaren 70 veel bijgebouwd is, 
zonder dat de bij dat bouwvolume behorende en toen geplande ontslui-
tingswegen zijn gerealiseerd. De lokale politici vonden daarvoor steeds 
ander bezwaren en hebben die knoop nooit door willen hakken. Maar er 
is ondertussen wél veel gebouwd, onder andere alle wijken ten oosten 
van de Dorpsstraat. Dat wringt nu. 
Zelfs nu in 2018 kiest de gemeente (als énige op de lijn Alkmaar- Am-
sterdam), om géén ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn aan te leg-
gen of te plannen. Daarmee zadelt zij het nageslacht op met een zeer 
grote (en een dan extreem dure) operatie om het dorp ook in de toe-
komst toegankelijk te houden. Het is een vorm van besturen dat zich 
kenmerkt als “na ons de zonvloed”. 
Als tegenprestatie, om het kennelijk wringende bestuurlijke geweten 
toch een beetje te sussen, worden er nu verkeersvoorstellen gedaan 
die wel miljoenen gaan kosten, maar die de bereikbaarheid van het dorp 
helemaal niet gaan verbeteren. Alleen maar om te kunnen zeggen: we 
hebben er toch wel wat aan gedaan. Maar elke stedenbouwkundige 
of verkeersdeskundige kan aangeven dat er fundamenteel meer moet 
gebeuren wil je de ontsluiting van het dorp voor de komende tientallen 
jaren veilig stellen. Flutmaatregelen, ook al kosten die al heel veel geld, 
lossen dat niet op. Slechts om politieke redenen wil men vooralsnog 
geen echte oplossing. 
Castricum staat dus niet voor niets landelijk bekend om haar slechte be-
stuursklimaat. Als je echt democratisch wilt besturen zou je een derge-
lijke grote en urgente beslissing voor drie maanden moeten uitstellen en 
het een belangrijk verkiezingsthema voor de komende raadsverkiezing 
moeten maken: Welke partij is vóór of tégen een ongelijkvloerse kruising 
met de spoorlijn?  Dan zouden de burgers nu door stemkeuze kunnen 
bepalen of zij nu miljoenen over de balk willen gooien en daarmee de 
toekomstige inwoners met de gevolgen daarvan gaan opzadelen òf dat 
ze die kennelijk beschikbare miljoenen willen besteden aan een onge-
lijkvloerse kruising met het spoor, wat wel echt zoden aan de dijk zet.
Hans van Balgooi.

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.
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Uitgeest - Zondag stond 
voor Stormvogels de wed-
strijd tegen  middenmoter 
OKV op het programma. De 
heenwedstrijd tegen de be-
zoekers uit Oostzaan lever-
de winst op voor de ploeg 
van Ton van Duijn en ook dit 
weekend wist zijn ploeg de 

punten overtuigend in Uit-
geest te houden.

Sebastiaan van den Bosch, 
die dit weekend zeer tref-
zeker was, opende de score 
voor de Uitgeesters in de 4e 
minuut. Beide ploegen waren 
elkaar enigszins aan het af-

     Korfbalflits
       Stormvogels

Lisa Haije komt tot scoren via een doorbraak (Foto: Jelmer van 
Dam)

tasten in het eerste kwartier 
waardoor de stand geduren-
de deze periode in evenwicht 
bleef (4-4) De Uitgeesters 
hadden wel het betere van 
het spel en gooiden vervol-
gens alle schroom van zich 
af. De ploeg liet uitstekende 
aanvallen zien, wist deze ook 
om te zetten in doelpunten 
en gaf OKV daarmee het na-
kijken.  Dit leidde tot een 11-
7 voorsprong bij rust.

Bij aanvang van de tweede 
helft bracht Lisa Haije haar 
ploeg in een zetel door twee 
maal op rij te scoren.  De Uit-
geesters lieten zich niet af-
bluffen door het fysieke spel 
van OKV en ook de vele wis-
sels die de bezoekers toepas-
ten hadden geen effect. Van 
Duijn zag zijn ploeg geen en-
kel moment in gevaar komen. 
Aanvallend is iedereen in 
staat om te scoren en daar-
naast kan er worden geleund 
op een betrouwbare, soli-
de verdediging. De wedstrijd 
eindigde in een dik verdien-
de 19-14 overwinning waar-
door Stormvogels momenteel 
de derde plek op de ranglijst 
bezet.

Doelpunten: Sebastiaan van 
den Bosch (6), Jord Bet-
jes (3), Lisa Haije (3), Je-
roen Kuijk (3), Eveline Noote-
bos (2), Demi Erkelens (1) en 
Sjoerd Noorda (1).

Leun niet achterover 
maar denk mee!

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

Uitgeest - Ik ben nog steeds heel boos! Op zaterdag 14-10-
2017 heb ik een interview gegeven, dit is in het Noord Hol-
langs Dagblad gepubliceerd. Ik heb daar zeer veel reacties 
op gekregen van ouderen, maar ook zeer veel jongeren. Men 
vond mijn standpunten heel positief en had veel bewonde-
ring voor mij. Wel werd ik gewaarschuwd dat men er toch niet 
naar zou luisteren, ze doen maar wat. Hier ben ik erg van ge-
schrokken. Inwoners van Uitgeest moeten eens wakker wor-
den, meedenken en in maart op een partij gaan stemmen die 
echt het beste voor heeft met ouderen en ons dorp.
In het voornoemde schrijven heb ik gezegd dat ik de raadsle-
den zou benaderen, dat was niet nodig want ik werd zelf be-
naderd. Ze hebben mij geprobeerd te beïnvloeden, maar daar 
ben ik niet op ingegaan en ik heb ervoor gekozen om weer 
een stuk te laten publiceren, zoals ik nu doe.

Wat gebeurt er? 
Men laat een zeer bekwaam college in zijn hemd staan, zeer 
bekwame mensen die open staan voor de burger, goed bena-
derbaar zijn en waar je altijd terecht kunt voor hulp. Dat is in 
het verleden heel anders geweest, geen jonge mensen, heel 
onbekwaam en er werd niet naar de burger geluisterd.
De oppositie houdt de vooruitgang van ons mooie dorp te-
gen op een hele nare manier. Dit is niet de wens van de bur-
ger en hier wordt de inwoner van Uitgeest ook niet beter van. 
Inwoners hebben op een partij gestemd en kijk wat er met de 
stemmen gebeurt, een raadslid loopt weg van haar verant-
woordelijkheid en blokkeert daarmee een mooi plan en houdt 
alle ontwikkelingen tegen.

Wat er nu gaat gebeuren?
Als u niet gaat stemmen of op de verkeerde stemt, dan ge-
beurt er niks of worden de meest vreselijke plannen uitge-
voerd.  Dan wordt de Paltrok bebouwd inclusief het mooie 
stuk groen daar achter . We wilden toch met zijn allen zui-
nig zijn op ons groen. Nou dit is een stuk groen dat gebruikt 
wordt als park, waar mensen dagelijks wandelen, de hond uit-
laten  en kinderen spelen. Gooien we dat zo maar weg? Ver-
der is er nu geen ruimte voor betaalbare nieuwbouw (luxe ap-
partementen aan de Waldijk 410.000 euro) . Waar moeten on-
ze jongeren heen? Het dorp uit? Waar blijven de senioren wo-
ningen, die komen er nu ook niet.
Dan de plannen van Geesterheem. Even leek het er op dat 
toch de goede kan op ging, maar alles werd weer geblok-
keerd door de oppositie. Ik en met mij vele oude en jonge 
mensen begrijpen het niet en zijn boos. Ik schaam me als ik 
mijn mooie dorp in kom en de verschrikkelijke puinhoop van 
in gestorte kassen zie, kom op Gemeenteraad steek je nek 
eens uit ,maar nee jullie stellen graag alles uit. Dus weer geen 
vooruitgang!
let op burgers van Uitgeest of je nu oud of jong bent kies in 
maart een goede partij, niet deze oppositie. Er blijven vol-
doende goede partijen over, u heeft echt wat te kiezen. Ga er 
niet vanuit dat het wel losloopt, want dan ontstaan er hier ook 
Amerikaanse praktijken en kan er een partij aan de macht ko-
men waarvan u straks zegt, ja maar dat had ik niet gewild!

Ton van den Ende

Oorverdovend stil rondom de omgevingsvisie Uitgeest
Uitgeest - Waar willen we woningen bouwen, wat willen we groen houden, hoe gaan we om 
met het milieu en de klimaatverandering? Dat zijn vragen waarover in de omgevingsvisie rich-
tinggevende uitspraken worden gedaan. 
 De concept omgevingsvisie 2015-2030 heeft tijdens de afgelopen zomerperiode ter inzage 
gelegen. Iedereen kon zijn of haar commentaar indienen bij het college en veel  inwoners en 
instanties hebben dat ook gedaan. Ook de raadsleden hebben in twee aparte bijeenkomsten in 
oktober hun zienswijzen naar voren gebracht. Vervolgens horen we niets meer. 
De afgelopen drie jaar is gewerkt aan een nieuwe ruimtelijke visie voor Uitgeest. De omge-
vingsvisie 2017-2030 is de opvolger van de structuurvisie 2010-2020. Een integrale visie, zo-
als vereist volgens de nieuwe omgevingswet, met een looptijd tot 2030 en doorkijk naar 2050. 
In de eerste fase in 2015 en 2016 zijn de inwoners heel actief betrokken bij het invullen van 
de visie. In workshops zijn door bewonersgroepen, ondernemers, instanties en belangengroe-
pen ideeën aangedragen. Na 1,5 jaar heeft het college de stekker eruit getrokken. Vervolgens 
was het maanden stil, waarna een nieuw bureau aan de slag ging met fase 2. Inwoners, bedrij-
ven en raadsleden zijn daar verder niet meer bij betrokken. Inmiddels is 150.000 euro uitgege-
ven en weten de betrokken inwoners en bedrijven nog steeds niet wat er met hun commen-
taar wordt gedaan.  
Er staan veel goede punten in de conceptvisie, maar ook punten die volgens de PvdA anders 
moeten. De PvdA heeft in oktober een aantal punten naar voren gebracht zoals:
•	De	overlast	door	Schiphol	is	niet	opgenomen.
•	De	bouwlocaties	voor	de	800	woningen	die	deze	coalitie	van	VVD,	CDA,	D66	en	Uitgeest	Lo-
kaal wil bouwen zijn niet aangegeven. 
•	Geef	duidelijk	aan	dat	er	niet	gebouwd	wordt	op	het	zwembadterrein	en	de	sportvelden.
•	Geen	grootschalige	detailhandel	op	het	bedrijventerrein,	die	de	toekomst	van	onze	winkels	in	
het centrum bedreigt.
Vragen en opmerkingen over bovenstaand bericht kunt u  mailen naar: pvda.uitgeest@gmail.
com.

Jelle Brouwer namens PvdA Uitgeest

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
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Voordracht bij Laan
Bulkcarriers en de 
kunst van zinken

Castricum - Op zondag 21 
januari vanaf 14.00 uur ver-
telt kapitein Jan ter Haar over 
zijn boek: ‘The money is good 
and the marriage is bad’ bij 
boekhandel Laan. 
Ter Haar: ,,Zeeslepen en ber-
gen werd als een feest be-
schouwd en je werd er nog 
voor betaald ook. Was het 
gevaarlijk? Alleen als je niet 
oplette, dus niet gevaarlijker 
dan andere zaken. Is varen 

op zee uitdagend? Voor va-
ren op zee moet je geschikt 
zijn en men moet de juiste 
partner kiezen. Klopt dat niet 
dan wordt het niets op zee.” 
De introductie
is van zijn schoondochter, 
Sylvia Tervoort, voor zover 
bekend de enige vrouwelijke 
bergingsinspecteur ter we-
reld. Gratis entree. De Boek-
proeverij is open voor koffie 
en meer.

Seminar cybercrime 
voor ondernemers

Castricum - Ondernemers 
die iets willen doen tegen 
cybercrime kunnen deelne-
men aan een seminar die 
wordt georganiseerd door 
de gemeenten Bergen, Uit-
geest, Castricum en Heiloo, 
politie Alkmaar en het Re-
gionaal Platform Crimina-
liteitsbeheersing NH. De-
ze vindt plaats op dinsdag 6 
februari vanaf 19.00 uur in 
het Dorpscentrum De Blin-
kerd in Schoorl. Deze semi-

nar staat in het teken van cy-
bercriminaliteit bij onderne-
mers. Denk daarbij aan op-
lichting via internet, phishing 
mail, identiteitsfraude en 
ransomware. De seminar is 
gratis. De opening wordt ver-
zorgd door Stephanie de We-
ijer, operationeel expert wijk 
van de politie Alkmaar en 
de gastspreker is Stan Hegt, 
ethisch hacker. Aanmelden 
kan via teamveiligheid@de-
buch.nl.

Bluesband Flat �re
bĳ M�za Luna

Castricum - Het nieuwe 
bluesjaar bij Grandcafé Mez-
za Luna wordt komende zon-
dag geopend door de blues-
band Flat Tire. Deze band 
heeft al eerder bij Mezza Luna 
opgetreden en vanwege het 
grote succes zijn ze dit keer 
weer uitgenodigd. Deze band 
is een viermansformatie en 
heeft zich laten beïnvloeden 
door swing- en jumpblues 
met een vleugje rhythm-’n-
blues.
Flat Tire speelt op vele podia 
in het land op diverse blues-
festivals en op klassieke blue-
slocaties. zoals De bandleden 

draaien al enige tijd mee in de 
muziekscène en laten dat op 
het podium ook horen en zien.
Bluesman in hart en nie-
ren, Marcel Schuurman, is 
de frontman op zang en (so-
lo) gitaar. Zijn muzikale spar-
ringpartner op het podium is 
Eric Lopez Cardozo op (so-
lo) gitaar. Beide solisten wor-
den ondersteund door de rit-
mesectie met Frans Gabler op 
bas en Wout van Breugel op 
drums.  Aanvang is 15.30 uur, 
toegang gratis en Mezza Lu-
na biedt weer een blues-kip-
sateetje aan voor een ‘blues-
prijsje’.

Castricum - Op vrijdag 19 
januari vanaf 20.00 uur ver-
zorgt Cees Tromp een lezing 
in de Maranathakerk over 
kunst op weg naar Santiago 
de Compostella. Fabeldie-
ren, menselijke figuren in 
tegennatuurlijke houdingen 
en fantasierijke monsters 
bevolken muren, zuilen en 
kapitelen van middeleeuw-
se abdijen, kerken en kloos-
terhoven onderweg naar 
Santiago. De pelgrimstocht 
voert langs hoogtepunten 
van Romaanse kunst.

Lezing door 
Cees Tromp

Castricum - Van 29 januari 
tot en met 3  februari vraagt 
de Hersenstichting om steun 
tijdens de collecte in Castri-
cum en Limmen. 

Collecte

Informatiebijeenkomst 
over Lourdesreizen

Regio - Er ook wel eens over 
gedacht om naar Lourdes te 
gaan? Lourdesgroep Bisdom 
Haarlem-Amsterdam bege-
leidt al jaren bedevaartrei-
zen naar Lourdes die aange-
boden worden door het Huis 
voor de Pelgrim. 

De informatiebijeenkomst 
vinden op zaterdag 20 janu-
ari op twee adressen plaats: 
in de Moeder van de Ver-
losserkerk aan de Prof. Eijk-
manlaan 48 in Haarlem en 
in de Diocesaan Heiligdom, 
Onze Lieve Vrouw ter Nood 
aan de Hoogeweg 65 in Hei-
loo. De bijeenkomsten begin-

nen allebei om 10.30 uur. Via 
een powerpointpresentatie 
wordt een beeld gegeven van 
de Lourdesreizen. Zo gaat er 
een busreis van 26 mei tot 3 
juni. Vertrek is vanuit Haar-
lem. Of kies voor de vliegreis 
van 28 mei tot 2 juni. Tevens 
is er van 11 tot 16 septem-
ber een vliegreis met Mgr. J. 
Hendriks, hulpbisschop Bis-
dom Haarlem-Amsterdam.
Meer weten? Bel met 06-
42347729 (Joke Hoekman), 
06-53887641 (Diaken Philip 
Weijers) of kijk op www.lour-
desgroepbisdomhaarlemam-
sterdam.nl. (Foto: aangele-
verd)

Bits of Freedom bij D66
Castricum -  Op woensdag 
17 januari begint om 20.00 
uur bij Wier&ga op het Bak-
kerspleintje een bijeenkomst 
van D66 over wel of niet pri-

vacy in dataverkeer en op in-
ternet. De discussie wordt 
gevoerd samen met Jonge 
Democraten en Bits of Free-
dom. 

Nieuwe cursus Oer-IJ gids
Regio - De belangstelling 
voor de ontstaans- en bewo-
ningsgeschiedenis in Kenne-
merland is zo groot dat op 
21 februari een tweede Ba-
siscursus Oer-IJ gids voor 
het IJmond-gebied van start 
gaat. De eerste editie, die 
inmiddels is afgerond, was 
overtekend. Deelnemers krij-
gen zeven avonden les op 
twee locaties; in Huis van 
Geschiedenis Midden Ken-
nemerland in Beverwijk en 
in het Pieter Vermeulenmu-
seum te Driehuis. Ook zijn er 
twee buitenexcursies op een 
zaterdag.

De cursus wordt georgani-
seerd door de Stichting Oer-
IJ, in samenwerking met 
Huis van Geschiedenis Mid-

den Kennemerland en het 
IVN. De Stichting Oer-IJ is 
een organisatie die aandacht 
vraagt voor de cultuurhisto-
rische waarde, de kwaliteit 
en de kwetsbaarheid van het 
landelijk gebied in de drie-
hoek Velsen, Alkmaar, Zaan-
stad. Hier stroomde tot aan 
het begin van de jaartelling 
het Oer-IJ, een noordelijke 
zijtak van de Rijn die bij Cas-
tricum in zee uitmondde. Van 
dat oorspronkelijke getijden-
landschap is -voor wie dat 
weet- nog veel terug te zien.

Wie de cursus volgt, krijgt 
toegang tot de digitale sylla-
bus met informatie over het 
gebied en ontvangt na afloop 
een certificaat. Met de opge-
dane kennis kunnen deelne-

mers, die dat willen, als gids 
worden ingezet voor rond-
leidingen. Daarom is er tij-
dens de cursus ook aan-
dacht voor kennisoverdracht 
en presentatie. Sociaal geo-
grafe Lia Vriend, oud conser-
vator/directeur van Museum 
Beeckestijn Joke van der Aar 
en oud stadsarcheoloog van 
Velsen Wim Bosman zijn de 
inhoudelijke docenten. Kees 
Helderman van het IVN gaat 
dieper in op de natuurwaar-
den van het gebied en het 
geven van excursies.
De kosten, data en inschrij-
vingsmogelijkheden voor de 
opleiding zijn te vinden op de 
website www.oerij.eu . Wie 
zich telefonisch wil opgeven 
of vragen heeft kan bellen 
met 06-1445 1564. 

Castricum - Op 25 janu-
ari organiseert KBO Cas-
tricum een themabijeen-
komst ‘Wijs met Medicij-
nen’. De bijeenkomst is be-
doeld voor senioren die 
verschillende medicijnen 
gebruiken en zelfstandig 
hun medicijnen beheren. 
Apotheker Susan Glaubitz 
gaat tijdens deze bijeen-
komst in op allerlei prakti-
sche zaken rondom het ge-
bruik van medicijnenl. Aan-
melden op info@kbocas-
tricum.nl of telefonisch 06-
22373937. In Dorpshuis De 
Kern om 19.00 uur.

‘Wijs met 
medicijnen’
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G-handbalteam zoekt leden
Heemskerk - G-handbal bij 
DSS is voor volwassenen en 
jongeren, vanaf 16 jaar, met 
een verstandelijke beper-
king. De teams zijn gemengd. 
Een G-handbalteam bestaat 
net als in het reguliere hand-
bal uit zes veldspelers en een 
keeper. Er wordt in toernooi-
vorm gespeeld en de wed-
strijden duren maximaal 20 
minuten. Er mag onbeperkt 
gewisseld worden, zodat alle 
spelers aan de wedstrijd kun-
nen meedoen.
Handbal is een continu aan-
val- en verdedigingsspel en 
levert daardoor een belang-

rijke bijdrage aan de verbe-
tering van conditie en moto-
rische vaardigheden. Bij G-
handbal staat het plezier en 
het enthousiasme voorop. Er 
wordt een keer per week bij 
DSS een G-handbaltraining 
aangeboden. Tot en met 26 
maart wordt binnen getraind 
in sporthal Waterwijk in Be-
verwijk, daarna zal buiten ge-
traind worden op sportcom-
plex Assumburg in Heems-
kerk.
Voor meer informatie: Jean-
nette Kriek, e-mail j.kriek65@
gmail.com of tel. 06-
51434785.

Harpconcert in De Zwaan
Uitgeest - Harpistenduo Dy-
ade speelt op zondag 28 ja-
nuari een mooi en spran-
kelend programma in De 
Zwaan. Colet Nierop en Emi-
lie Bastens, beiden bevlo-
gen musici, laten het publiek 
kennis maken met de veel-
zijdigheid en grootsheid van 
de harp. Ze willen het pu-
bliek raken door de veelheid 
van klankkleuren die het in-
strument te bieden heeft en 
hen een breed palet van de-
ze klanken laten ervaren. De 
harp biedt immers een bijna 
onuitputtelijk scala aan mo-
gelijkheden van muziek en 

verschillende stijlen.
Colet Nierop en Emilie Bas-
tens: Duo Dyade. Twee har-
pistes die ondanks het feit 
dat ze heel verschillend zijn, 
toch een eenheid vormen in 
het musiceren met elkaar. 
Met veel plezier, passie en 
vakmanschap brengen zij de 
harp in de vorm van een duo 
dichter bij het publiek.
Aanvang van het concert is 
11.30 uur. Kaartverkoop via 
de website van De Zwaan 
Cultureel of bij boekhandel 
Schuyt. Indien nog beschik-
baar ook aan de zaal. (foto: 
aangeleverd)

Help mee in de duinen
Regio - Het open duin wordt 
bedreigd doordat het dicht 
groeit met bomen en strui-
ken. PWN wil het unieke 
leefgebied van veel bijzon-
dere planten en dieren graag 
behouden en zoekt daar hulp 
bij. Op verschillende zater-
dagen tot maart 2018 (bui-
ten het broedseizoen) or-
ganiseren zij duinwerkda-
gen. Iedereen kan dan ken-
nis maken met verschillende 
werkzaamheden in het duin-
gebied, leert over de natuur, 
komt misschien op plaatsen 
waar u niet eerder bent ge-
weest en ontmoet andere na-
tuurliefhebbers.
Samen met de andere deel-
nemers werkt u vijf uur voor 
een mooie natuur. Op die 
manier ervaart u van wel heel 
dichtbij wat het duingebied 
te bieden heeft. Heeft u vier 
keer meegewerkt in een ka-

lenderjaar? Dan ontvangt u, 
als dank voor uw deelname 
en inzet, van PWN een gratis 
duinkaart voor het Noordhol-
lands Duinreservaat.
De duinwerkdagen begin-
nen om 10.00 uur en duren 
tot 15.30 uur. Als u zorgt voor 
warme kleding, stevig schoei-
sel en een eigen lunchpak-
ket, dan zorgt PWN voor kof-
fi e, thee, limonade en soep. 
Het onderhoudsteam zorgt 
ook voor voldoende gereed-
schap, werkhandschoenen 
en deskundige begeleiding. 
Iedereen kan meehelpen. 
Kinderen vanaf 8 jaar zijn van 
harte welkom om een handje 
mee te helpen onder begelei-
ding van een volwassene. 
Kijk voor meer informatie 
over de duinwerkdagen en 
vrijwilligerswerk in de natuur 
op: www.pwn.nl/vrijwilligers. 
(Foto: aangeleverd)

Informatiebijeenkomst 
vrijwilligersverzekering
Uitgeest - Voor vrijwilli-
gers, mantelzorgers en maat-
schappelijke stagiairs heeft 
de gemeente Uitgeest een 
collectieve verzekering afge-
sloten. U bent hierdoor au-
tomatisch verzekerd tijdens 
uw vrijwilligerswerk als u een 
ongeluk krijgt of schade ver-
oorzaakt.  
Maandag 5 februari vindt 
een informatiebijeenkomst 

over dit onderwerp plaats van 
19.30 tot 21.30 uur in het Ge-
meentehuis. Wie verzekert de 
gemeente met de VNG Vrij-
willigersverzekering? Hoe is 
de VNG Vrijwilligersverze-
kering opgebouwd?  Scha-
de en dan?  Een greep uit de 
vragen die beantwoord gaan 
worden. Opgeven kan via; 
www.vrijwilligersacademie-
buch.nl.

Eenzaamheid onder de loep
Regio - Op eenzaamheid 
rust nog steeds een taboe. 
Mensen zien zichzelf minder 
eenzaam dan ze daadwerke-
lijk zijn. Ook verbergen men-
sen dat ze eenzaam zijn, ter-
wijl het wel hun leven beïn-
vloedt. Dit blijkt onderzoek 
van GGD Kennemerland on-
der haar inwonerspanel.

Is eenzaamheid te verhel-
pen?
Ruim 1770 panelleden vulden 
in september 2017 een online 
vragenlijst in over eenzaam-
heid. Het panelonderzoek 
richtte zich op wat mensen 
voor elkaar willen en kunnen 
doen om eenzaamheid terug 
te dringen. De resultaten zijn 
te vinden in de gezondheids-
atlas van de GGD, www.ge-
zondheidsatlaskennemer-
land.nl (klik op sociale om-
geving, eenzaamheid en dan 
nog een keer eenzaamheid). 
Het onderzoek wijst onder 
meer uit dat eenzaamheid 
onder alle leeftijden voor-
komt, ook bij jongeren. Veel 
mensen kennen iemand die 
eenzaam is en vaak doen ze 

al iets voor deze persoon. De 
vragenlijst vroeg ook naar 
tips om eenzaamheid te ver-
minderen. Praat erover, zoek 
hulp en blijf actief waren de 
belangrijkste tips. Daarnaast 
werd door de invullers als 
tip gegeven dat je als je een-
zaam bent ook anders naar 
je eigen gedrag en gedach-
ten kunt kijken. Bijvoorbeeld 
denk positief en stel je open.
Meer informatie over een-
zaamheid, wat het is, waar 
hulp en advies te vinden is en 
wat men kan doen, is te vin-
den op de website www.een-
zaam.nl.
De GGD hoort graag wat er 
bij inwoners leeft op het ge-
bied van gezondheid, zorg 
en welzijn. Daarvoor heeft de 
GGD een digitaal inwoners-
panel. Elke inwoner van regio 
Kennemerland van 18 jaar of 
ouder kan lid worden. Een 
panellid ontvangt ongeveer 4 
keer per jaar een uitnodiging 
om online een korte vragen-
lijst in te vullen. Deelname is 
altijd vrijblijvend. Aanmelden 
kan via www.ggdkennemer-
land.nl/panel.

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen de komende dagen 
gepland:
Woensdag 17 januari: 19.00 
uur H. Eucharistieviering in 
de kapel.
Vrijdag 19 januari: 19.00 uur 
Woord en Communieviering 
in Geesterheem.  
Zondag 21 januari: 09.00 uur 
H. Eucharistieviering m.m.v. 
Laus Deo.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte

Zilverreiger-
safari met 

zopie

Regio - Tientallen grote zil-
verreigers komen elke avond 
in de winter uit de wijde om-
geving naar de gemeen-
schappelijke slaapplaats 
in het Wormer- en Jisper-
veld. Het is een fantastisch 
schouwspel, wanneer in de 
avondschemering van ver-
schillende kanten grote witte 
vogels komen aanvliegen en 
plaatsnemen in de bomen. 
Het water van de Merken is 
‘s nachts bedekt met een ta-
pijt van honderden slapende 
meeuwen.
U kunt het zelf zien tijdens 
een vaarexcursie op vrijdag 
19 januari vanaf 16.15 uur. 
Reserveren bij bezoekers-
centrum De Poelboerderij via 
075-6219100 of per e-mail 
bezoekerscentrum@poel-
boerderij.nl onder vermelding 
van naam, aantal personen 
en telefoonnummer. Kosten 
mét soep 14 euro, kinderen 
3 euro. Leden Natuurmonu-
menten, Vogelbescherming 
Nederland, Vogelbescher-
mingswacht Zaanstreek en 
Vrienden van bezoekerscen-
trum De Poelboerderij 12 eu-
ro. Meer info: www.bezoe-
kerscentrumpoelboerderij.nl  
Afvaart Bezoekerscentrum 
Poelboerderij, Veerdijk 106, 
Wormer. (foto: Larry Kef)
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18 JANUARI

Joe Sumner, zoon van Sting, 
zanger en bassist van Fic-
tion Plane, komt naar Victorie. 
Aanvang 20.00 uur bij Podium 
Victorie in Alkmaar. Support: 
Marten Fisher.

Henk van der Velde belicht 
in zijn lezing ‘Het Holland van 
voor de graven’ de archeolo-
gie van de Middeleeuwen. Dat 
doet hij in Huis van Hilde Cas-
tricum om 20.00 uur. Deze pe-
riode komt ook in de tentoon-
stelling ‘Van Viking tot graaf 
van Holland’ aan bod.

Golden Palace speelt Shop 
till you drop om 20.30 uur in 
De Vest Alkmaar. In de beel-
dende, absurd-humoristische 
voorstelling buigt het gezel-
schap zich over onze aan ver-
slaving grenzende drift om te 
shoppen. Foto: Ben van Duin.

19 JANUARI

Theatergroep Oeloek speelt 
de voorpremière van Droef-
toeters in Theater Konings-
duyn in Castricum. In het 
voorprogramma twee jonge 
cabaretiers uit Castricum tus-
sen 19.45 en 20.15 uur: Jeroen 
van Arkel en Maurits Hazele-
ger. Foto: Scala Photography.

Cees Tromp verzorgt een le-
zing in de Maranathakerk in 
Castricum over kunst op weg 
naar Santiago de Compostel-
la vanaf 20.00 uur.

Dingen die ik dacht, caba-
retvoorstelling van Pieter Jou-
ke in De Cirkel in Heemskerk 

vanaf 20.30 uur.

Musical From Sammy with 
Love om 20.15 uur in De Vest 
Alkmaar, het verhaal van de 
Amerikaanse topentertainer 
Sammy Davis Jr. Foto: Tom Se-
bus.

Mothership met een tribu-
te aan Led Zeppelin om 20.00 
uur bij Podium Victorie Alk-
maar.

Film ‘Félicité’ in Filmhuis De 
Zwaan in Uitgeest, 20.15 uur.

Voorstelling Hier Dooft Niets 
in Muziekfort Beverwijk van 
De Andersons met als spe-
ciale gast striptekenaar Pe-
ter de Wit. Hier Dooft Niets 
gaat het over verwondering. 
Voorafgaand aan het concert 
een gratis rondleiding op het 
Muziekfort. Om 20.00 uur, de 
rondleiding start om 19.30 
uur. Foto: Roxanne Hellevoort.

Schatten van Astrid Serie-
se & Erwin van Ligten juweel-
tjes uit hun gezamenlijke mu-
zikale en literaire schatkist in 
Kennemer Theater Beverwijk 
om 20.30 uur. Foto: Kennemer 
Theater.

Eric van Sauers met De Lief 
en Leed Tour in het Kennemer 
Theater Beverwijk om 20.15 
uur. Een behendige en ex-
pressieve macho-verteller, die 

weet te ontroeren. Foto: Ken-
nemer Theater.

20 JANUARI

Theater/veiling van The Cast 
in het Clusius College met op-
tredens van The Cast en The 
Think BIG-Band van Emergo 
vanaf 20.00 uur. De opbrengst 
is bestemd voor de volgende 
musicalproductie: Drie Mus-
ketiers.

Komische voorstelling van 
Christel de Laat, tikje onge-
woon, maar gezellig en grap-
pig. In het Kennemer Theater 
Beverwijk om 20.30 uur. Foto: 
Kennemer Theater.

Scapino Ballet Rotterdam 
danst Scala. Om 20.15 uur in 
De Vest Alkmaar. Choreograaf 
Ed Wubbe creëert opnieuw 
een dansdrama in de extrava-
gante sfeer van de barok. Fo-
to: Stef Nagel.

Dutch Lemmy Memorial 
part 2 in De Nozem en de Non 
in Heemskerk, aanvang 21.15 
uur. De avond staat in het te-
ken van Lemmy Kilmister, de 
in 2015 overleden zanger van 
Motörhead. Op deze avond 
treden er twee Motörhead tri-
butebands op, een uit Enge-
land en een uit Nederland.

Presentatie leden quatre-
mainsgroep Alkmaar en om-
streken. Verschillende duo’s 
spelen in de Nieuwe Beuk op 
de Dorpsstraat 20 te Bergen 
vanaf 14.00 uur.

Theatergroep Suburbia 
speelt Eenzame Begeerte naar 
Steven Berkoff in De Vest Alk-
maar, een rauw acteursduel 
over liefde, lust en venijn. Fo-
to: Claudia Kamergorodski.   

Lennaert Nijgh theatercon-

▲

cert met Sjors van der Panne, 
Jim de Groot, Izaline Calister 
en Josee Koning.            Ode 
aan de tekstschrijver van on-
der anderen Boudewijn de 
Groot en Rob de Nijs. In het 
Kennemer Theater in Bever-
wijk om 20.15 uur. Foto: Ken-
nemer Theater.

Open Podium bij De Zwaan 
Cultureel in Uitgeest vanaf 
20.15 uur met verschillende 
muzikanten. Gratis entree.

21 JANUARI

Blues in Castricum met de 
band Flat Tire in Mezza Luna 
in Castricum. Aanvang 15.30 
uur en de entree is gratis.

De Waan Van De Dag 
Dag op Landgoed Willibror-
dus Heiloo. Het pianocon-
cert van Schumann door Ol-
ga Pashchenko aanvang 12.00 
uur, filmfestival in de Verha-
lenkamer aanvang 13.00 uur 
en Benda’s Melodrama Me-
dea door het Sweelinck Baro-
korkest aanvang 15.00 uur.

We Know You Can Dance 
met groepen jazz, modern, 
freestyle en alle solo’s en 
duo’s. In het Kennemer Thea-
ter in Beverwijk om 10.15 uur 
en om 15.00 uur. Foto: Kenne-
mer Theater.

Zin op Zondag in de Grote 
Kerk Alkmaar over het thema 
‘gelijkheid’. Schrijver en co-
lumnist Özcan Akyol betreedt 
het podium voor de moderne 
preek, filosoof Frank Meester 
leidt de middag in goede ba-
nen en de theatrale band ‘De 
Kift’ verpakt het thema ‘gelijk-
heid’ in treffende liedjes.

Ierse whiskey-proeverij met 
Ierse livemuziek in café ’t Por-
tiertje in Uitgeest. De aanvang 
is 16.00 uur.

Blue Coat speelt in Vrede-
burg in Limmen tijdens de 
Jazz Session Club die om 
16.00 uur begint.

Kapitein Jan ter Haar ver-
telt over zijn boek: ‘The money 
is good and the marriage is 
bad’. \dat foet hij bij boekhan-

del Laan in Castricum vanaf 
14.00 uur.

Wishbone Ash, één van de 
meest invloedrijke bands in 
de rockgeschiedenis, speelt in 
Victorie in Alkmaar om 20.00 
uur.

Open tuin van 11.00 tot 16.00 
uur bij de De Doornduyn op 
de Duinweg 2 in Bakkum-
Noord. Entree vier euro.

IVN-wandeling in het Hei-
looër Bos om 10.00 uur bij de 
Kattenberg aan de Kenne-
merstraatweg. Foto: Paul ten 
Have.

Muziek en meer bij Frank. 
In Franks Huiskamertheater 
speelt zanger en gitarist Je-
roen Marcelis. Daarvoor is het 
mogelijk deel te nemen aan 
een fiets/wandeltocht door 
het bos. De tocht start om 
13.00 uur. Het adres is Dorps-
straat 23 in Castricum.

Kindervoorstelling van The-
ater Terra: Welterusten, Klei-
ne Beer (4-7) begint om 14.30 
uur in De Vest Alkmaar.

Jambokoor en WOL der-
tig jaar in Burkina Faso in de 
Corneliuskerk in Limmen om 
19.00 uur.

23 JANUARI

Koek en Snoepie, presen-
tatie over Oudhollands snoep 
en nostalgische reclames bij 
de Katholieke Vrouwen Bewe-
ging. Aanvang 20.00 uur in De 
Zwaan Uitgeest.

Klaas Braak vertelt bij de 
Castricumse verhalengroep 
over het avontuurlijke ker-
misleven vanaf 10.00 uur in 
Dorpshuis De Kern in Castri-
cum.

24 JANUARI

Peuterfestival in De Vest Alk-
maar vanaf 9.00 uur.

5 november 20170
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Jazz in Bakkum
‘Exclusively For Oscar’
Bakkum   Jazz in Bakkum 
op zondag 28 Januari staat 
in zijn geheel in teken van 
de legendarische Canadeze 
jazzpianist Oscar Peterson. 
Deze hommage wordt ge-
bracht door Trio Jos van 
Beest vanaf 16.00 uur in Fa-
se Fier. ,,Ik heb  Oscar Pe-
terson enkele malen mogen 
ontmoeten in de negentiger 
jaren van de vorige eeuw”, 
vertelt pianist Jos van Beest. 
,,Een bijzondere en unieke 
belevenis, om met je held van 
de  piano gewoon een uurtje 
over muziek te mogen praten. 
Zo’n ontmoeting, met deze 
ontzettend sympathieke man, 
blijft je leven lang bij.”
Naast Jos van Beest, speelt 
Joost Zoeteman gitaar en Lu-

cien Matheeuwsen bas. ,,Ik 
heb 28 januari voor een be-
zetting als deze gekozen, om-
dat Oscar Peterson bekend-
heid verwierf en een trend 
zette in het begin van zijn 
carrière, met zo’n combinatie 
te spelen. Wat veel mensen 
niet weten is dat Oscar Pe-
terson dit op zijn beurt weer 
had afgekeken, van zanger 
en vooral ook zeer goede pi-
anist  Nat King Cole, waar 
Oscar Peterson op zijn beurt 
weer een zeer groot fan van 
was. Ik ben van plan om en-
kele composities van Oscar 
Peterson te spelen en com-
bineer dit met andere ever-
greens uit het American 
Songbook in deze traditie.” 
Aanvang 16.00 uur.

Speeldag voor jonge strijkers
Castricum - Op 10 maart 
wordt De Noord Hollandse 
speeldag voor jonge strijkers 
gehouden in Toonbeeld, cen-
trum voor de kunsten in Cas-
tricum en Theater Konings-
duyn voor kinderen tussen de 
zes en dertien jaar, van begin-
ner tot gevorderde uit Noord-
Holland. Kinderen die viool 
spelen, altviool, cello of con-
trabas, kunnen meedoen.
Naast repetities en slotoptre-
den zijn er twee workshops. 
Willem van Baarsen van de in-
ternationaal bekende theater-
groep De Wereldband geeft 
een workshop improvisatie 

op zijn eigen humorvolle wij-
ze. Naast Willem van Baarsen 
zal ook vioolbouwer Bas Maas 
zal van zich laten horen. Bas 
is bij het grote publiek be-
kend van het Avro-Tros tv pro-
gramma De nieuwe Stradiva-
rius, maar bouwt al vele jaren 
violen, alten en celli. Hij vertelt 
een verhaal. Het hoogtepunt 
van de dag is het slotstuk van 
dirigent en componist Hans 
Scheepers Divertimento aan 
het IJ. Alle jonge strijkers 
doen mee aan deze finale. 
Opgeven kan via Triade Den 
Helder: strijkersdag2018@tri-
ade-denhelder.nl.

Jambokoor en WOL, 
dertig jaar in Burkina Faso

Limmen - Op zaterdag 20 
januari om 19.00 uur is het 
Jambokoor uit West-Fries-
land te gast in de Cornelius-
kerk. In 2018 is het dertig jaar 
geleden dat vanuit Limmen 
de eerste contacten met Bur-
kina zijn gelegd. Reden voor 
een feestje waar, naast het 
zestig leden tellende Jambo-
koor, ook het kinderkoor van 
de parochie zijn. 

Er worden Afrikaanse liede-
ren ten gehore gebracht met 
een eigen combo en in Afri-
kaanse kledij. De collecte is 
bestemd voor Stichting WOL 
die al dertig jaar de contac-
ten tussen Limmen en Burki-
na Faso warm houdt.

Optreden Blue Coat 
bij Jazz Session Club

Jubileumjaar Castricumse Oratorium Vereniging
Castricum - Voor de Castri-
cumse Oratorium Vereniging 
is 2018 een bijzonder jaar. Op-
gericht op 26 november 1968 
viert dit ruim honderd leden 
tellende koor haar vijftigste 
jubileum. Pieter-Jan Olthof 
staat al vanaf het begin op de 
bok als inspirerend dirigent. 

Het jubileumjaar is aanlei-
ding voor het geven van twee 
concerten. De COV start met 
het  Stabat Mater van Dvoák 
op vrijdag 16 februari in sa-
menwerking met het Begelei-
dingsorkest voor Noord-Hol-
land. 

De solisten zijn Heleen Koe-
le (sopraan), Lien Haegeman 
(alt), Leon van Liere (tenor) 
en Philip Barkhudarov (bas). 
Het concert wordt gegeven 
in de Pancratiuskerk, aan-
vang 20.00 uur. Kaarten via 
www.oratoriumcastricum.nl of 
m.bakker.desmet@planet.nl.

Donateursconcert Emergo
Warme klanken in januari
Castricum - Ook dit jaar or-
ganiseert muziekvereniging 
Emergo een donateurscon-
cert. Op zaterdag 27 januari 
zijn donateurs en niet-dona-
teurs welkom. Op deze avond 
komt de gehele vereniging 
aan bod. Dit varieert van de 
jongste kinderen in het ops-
taporkest tot de meer erva-
ren muzikanten bij de andere 
onderdelen. De programma¹s 
van de onderdelen zijn der-
mate variërend, dat aan de 

wensen van elk type luiste-
raar zal worden voldaan. De 
Think Big Band sluit de avond 
vervolgens op swingende wij-
ze af. Het programma wordt 
visueel ondersteund door 
foto¹s van de leden van Fo-
toclub Castricum. Zij laten 
op deze wijze zien wat Cas-
tricum, naast een bruisende 
muziekvereniging, zoal nog 
meer te bieden heeft. Het 
concert start om 20.00 uur in 
het Jac. P. Thijsse College.

Limmen - Op zondag 21 janu-
ari speelt de band Blue Coat in 
Vredeburg bij de Jazz Session 
Club. Deze Alkmaarse forma-
tie brengt jazzstandards, latin, 
blues en intieme ballads, die 
ze met een heel eigen sausje 
overgieten. 
De open sound is kenmer-
kend voor Blue Coat.  Rijk aan 
dynamiek en improvisaties, 
waarbij de spelvreugde er 
vanaf spat. Improviseren heb-
ben ze welhaast tot kunst ver-
heven. Dit sextet bestaat uit: 
Aaltsje Hoekstra, zangeres, 
Hans Beljon, slagwerk, Klaas 
Doedens, basgitaar en con-
trabas, Jaap Hartog, gitaar, 
Gabriël Reus, tenorsax en 
Geert Andringa, gitaar. Aan-
vang 16.00 uur.
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Uitgeest - Tim de Goede is 
de trotse winnaar geworden 
van de zevende editie van 
het Arends Darts Event, on-
der deelnemers, supporters 
en volgers beter bekend als 
het ADE.

In Sporthal De Zien streden 
afgelopen zaterdagavond 
liefst 36 spelers om de fel-
begeerde trofee die voor de 
winnaar klaar stond. Vanwe-
ge de jarige deelnemer Iwan 
de Wit (28 lentes) werd de 
zevende editie van het eve-
nement omgedoopt tot ‘Iwan 
de Wit’s birthday edition’. 
Titelverdediger was Olaf 
Sombroek, die er alles aan 
deed om als eerste speler 
in de toernooigeschiedenis 
de beker twee keer op rij te 
veroveren. En ook Frank De-
ijkers, nummer 1 op de ‘all 
time ranking’ van het toer-
nooi maar nog altijd zonder 
eindoverwinning, was ge-
brand op de winst.
Maar Olaf en Frank slaag-
den niet in hun missie. Na 
de poulewedstrijden kwamen 
Robert van Haaster, Marc 
Huig, Tim de Goede en Ke-

vin Kruidenberg als vier bes-
te spelers uit de bus. Tim ver-
sloeg in de eerste halve fi na-
le Marc met 2-0 in een ‘best 
of three legs’, en datzelfde 
kunstje fl ikte Kevin tegen Ro-
bert in de tweede halve fi na-
le.
In de fi nale kroonde Tim zich 
met opnieuw een 2-0 zege tot 
verdiende toernooiwinnaar. 
In de ‘kleinere fi nales’ vielen 
Guus Boersma, Paul Brond-
ijk, Jan Brasser en Martin van 
den Berghe in de prijzen. 
De organisatie van het ADE 
kijkt terug op een geslaagde 
zevende editie en verheugt 
zich op het volgende toer-
nooi.

Eindstand 7e editie Arends 
Darts Event: 1. Tim de Goe-
de, 2. Kevin Kruidenberg, 3. 
Robert van Haaster, 4. Marc 
Huig, 5. Guus Boersma, 6. 
Martin Hollenberg, 7. Frank 
Deijkers, 8. Bouke van den 
Berg, 9. Tom Brugman, 10. 
Bob Twaalfhoven, 11. Olaf 
Sombroek, 12. Gert-Jan Zon-
neveld, 13. Paul Brondijk, 14. 
Bart Janssen, 15. Iwan de Wit, 
16. Erik van Haaster, 17. Wil-

liam de Lang, 18. Tim Brug-
man, 19. Bram de Goede, 20. 
Maarten Tromp, 21. Jan Bras-
ser, 22. Pim Brugman, 23. Cas 
Glorie, 24. Bram Sluijter, 25. 
Remko van den Berg, 26. Ra-
mon Hensen, 27. Rian Breet-
veld, 28. Emiel Tor, 29. Mar-
tin van den Berghe, 30. Rick 
Jonker, 31. Gerard Laan, 
32. Koen Berkhout, 33. Rick 
Veldt, 34. Sven de Wit, 35. 
John den Nijs, 36. Marc Eel-
tink.

Bij De Zwaan Cultureel
De meiden van LOS 
zoeken VASTigheid 

Uitgeest - Voor de derde 
keer komen de meiden van 
LOS Muziektheater zaterdag 
27 januari naar Uitgeest. 
Het is voor de meiden van 

LOS tijd om volwassen te 
worden. Ze zijn nu rond de 
30 en staan voor belangrijke 
keuzes. VASTigheid is voor 
de meiden een droom en een 

nachtmerrie tegelijk. Terwijl 
ze zich staande proberen te 
houden op hun hoge hakken, 
vallen ze van de ene in de an-
dere komische en herkenba-
re situatie. Dat deze voorstel-
ling van LOS weer bomvol hi-
lariteit, muzikaliteit en fysie-
ke uitspattingen zit, dat staat 
wel VAST.
De meiden van LOS spelen 
bij ons op zaterdag 27 janua-
ri, aanvang 20.15 uur. De toe-
gangsprijs is 15 euro, vrien-
den van de Zwaan Cultureel 
krijgen 2,50 korting. Kaart-
verkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits 
nog beschikbaar), of via de 
online kaartverkoop.
Voor meer informatie en an-
dere voorstellingen zie www.
dezwaancultureel.nl. (foto: 
Eva Broekema)

Uitgeest - Dat gebeurt me 
niet nog een keer! Dat ik door 
een ‘typo’ in de concepttekst 
van het verslag zonder het te 
merken een hele regel verwij-
der, en dan niet zo maar een 
regel, maar juist een eerste 
plaats van Annie Bleeker en 
Ina Woerden. Dat maken wij 
hier goed, door ze nu, met re-
den, als eerste in het verslag 
te vermelden. De dames wer-
den eerste in de C-lijn, pro-
fi ciat. Nu nog even doorpak-
ken, en opstomen naar de B-
lijn. We speelden de tweede 
wedstrijd van het nieuwe jaar, 
en de meesten van ons gaan 
de depressieve sferen van de 
donkere dagen langzaam te 
boven komen. Nog even vol-
houden! Op het moment dat 
u dit leest is Blue Monday, de 
meest depressieve dag van 
het jaar, ook weer achter de 
rug, en gaan we, schoorvoe-
tend, op weg naar de weer 
iets langere dagen. Oké, de 
goede voornemens van vóór 
de jaarwisseling zijn voorne-
mens gebleven en die kun-
nen we dus bij deze weer 
wegbergen tot ergens in no-
vember. Is Black Friday niet 
een mooi moment om die 
voornemens weer van het 
stof te ontdoen? Overigens, 
het mag toch niet van een 
bepaalde datum afhangen 
om  goede voornemens op 
te pakken? Ik ken een kop-
pel in de A-lijn dat de spellen 
uit het maandelijkse bridge-
blad gebruikt om hun biedsy-
steem aan te toetsen, en dat 
legt ze geen windeieren. En 
dat trainen doen ze niet om-
dat er toevallig een zonne-
wende was. In die A-lijn za-

gen wij verder gedegen spel 
van Carien en Jaap Willemse, 
die met een dikke 63% roy-
aal eerste werden (de spek-
kopers van vorige week kon-
den deze week hun spek 
weer inleveren, 45% slechts), 
en spelen mogelijk nog een 
rol in het kampioenschap (als 
vakanties niet te veel roet in 
het eten gooien). 
In de B-lijn een mooie eerste 
plaats van Aad Wijte-Ruud 
Berkhout, een gelegenheids-
koppel, maar wel met be-
hoorlijk wat A-lijn-ervaring. 
En in de D-lijn viel de kan-
jer van de week, Anneke Pel-
Karel Romkes scoorden de 
hoogste score van de avond 
met ruim 64%. Op naar vol-
gende week, ‘Pink Wednes-
day’.

De uitslagen:

A-lijn: 1 Carien Willemse-
Jaap Willemse 63,54%; 2/3 
Hans Wijte-Paul Wijte 57,64%; 
2/3 Ria Vessies-Aad Visbeen 
57,64%.

B-lijn: 1 Aad Wijte-Ruud 
Berkhout 61,81%; 2 Evelien 
Huising-Ria Weel 57,99%; 
3 Henk Jonker-Theo Vijn 
56,60%.

C-lijn: 1 Annie Bleeker-Ina 
Woerden 55,00%; 2 Jan van 
den Booren-Eddy Jansen 
53,33%; 3 Ria Admiraal-Wout 
Admiraal 52,92%.

D-lijn: 1 Anneke Pel-Karel 
Romkes 64,17%; 2 Alijne Du-
mas-Han Dumas 57,50%; 3 
Joke Jacobs-Jaap Zonneveld 
56,25%. (Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Lezing over Nieuw-Zeeland 
door Bank en Henk Beentjes
Uitgeest - Op verzoek van 
de S.U.S. verzorgen de broers 
Beentjes een lezing over hun 
reizen naar Nieuw Zeeland. 
Ze zullen de aanwezigen 
meevoeren in hun “avontuur” 
en hen kennis laten maken 
met het prachtige Nieuw 
Zeeland. 
Zowel de voorbereidingen 
op de reis als de reis-zelf en 
het nagenieten, zullen uit-
gebreid de revue passeren. 
In 2008 hebben Bank Been-
tjes en zijn broer Henk, bei-
den woonachtig in Uitgeest, 
een reis gemaakt naar Nieuw 
Zeeland. Daar hebben zij, 
naast een uitgebreide rond-
rit over het Noordereiland, 
onder meer een ver familielid 
en Klaas en Annette Groen 

uit Uitgeest bezocht. In 2011 
zijn ze, vergezeld van de part-
ners, nog een keer terugge-
gaan naar het prachtige land. 
Omdat Bank er maar geen 
genoeg van kon krijgen, is hij 
samen met zijn vrouw Agaath 
in 2014 zelfs voor de 3e keer 
teruggegaan. Over hun erva-
ringen hebben de broers een 
verslag geschreven en uiter-
aard heel veel foto’s verza-
meld.

Donderdag 25 januari, aan-
vang 09.30 uur. 
Kosten 2 euro inclusief kof-
fi e/thee in de pauze. 
Duur ongeveer 2 uur. 
U kunt vooraf of aan de zaal 
(indien voorradig) een kaart-
je kopen.
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Leuke bijverdienste!
Uitgeest - Heel wat Uitgees-
ters zullen donderdag 4 ja-
nuari de kerstballen uit de 
boom gehaald hebben en 
vervolgens alles naar zolder 
hebben gebracht. Op ver-
schillende plekken in Uit-
geest werd de groene ‘kerst-
huisvriend’ meedogenloos 
door de versnipperaar ge-
jaagd. Een aantal jongens uit 
groep 7 van basisschool de 
Molenhoek, zag hierin een 
mooie kans iets rijker te gaan 

dan dat zij gekomen waren. 
Voor iedere boom kon 50 
cent geïncasseerd worden. 
In de vriendengroep waren 
duidelijke meningsverschil-
len over hoe het bedrag te 
besteden. Waar de een berg 
snoep voor ogen had, meldde 
de ander dat het bedrag naar 
de spaarrekening zou gaan. 
Hoe dan ook, de machine 
deed onder luid geraas ge-
duldig zijn werk. (Monique 
Teeling)

Vier Rayonkampioenen bij Unitas

Uitgeest - Afgelopen week-
end hebben alle turnsters van 
Unitas hun 2e Rayon-wed-
strijd geturnd in sporthal de 
Walvis in Beverwijk. De turn-
sters konden zich plaatsen 
voor de volgende wedstrijd. 
De D1 en D2 naar de Finale 
Zuid op 24 maart en de 4e-
5e divisie naar de Regio kam-
pioenschap op 15 april. Om 
Rayon Kampioen te worden 
moest je aan beide wedstrij-
den hebben deelgenomen. 
Bente Putter, Silvia Berkhout, 
Pip Loose en Marit Mulder 
zijn Rayon Kampioen gewor-
den. 
De jeugd turnsters Bente Put-
ter, Sophie Ploeger en Norah 
Renken mochten op zaterdag 
beginnen met hun wedstrijd. 
Sophie werd 5e, Norah 12e 
en Bente won deze wedstrijd.
In de tweede wedstrijd wa-
ren de instap Pip Loose, Fe-
licia Afriyieh, Tess Szabo, El-
les Neeft en de jeugd 2 Sil-
via Berkhout, Linda den Boer 
en Isa Timmermans aan de 
beurt. Pip en Felicia eindig-
den op plaats 1 en 2. 
In de laatste wedstrijd moch-
ten Iris de Ruijter en Quin-
ty Bloedjes aantreden voor 
hun wedstrijd. Helaas zat er 
dit keer geen medaille in voor 
de meisjes. Quinty werd 11e, 
Iris 9e.

Zondag waren er voor Uni-
tas 2 wedstrijden. De seni-
oren en pup.1 mochten be-
ginnen. De senioren heb-

ben zich, ten opzichte van de 
vorige wedstrijd, verbeterd, 
maar voor doorstroming naar 
de volgende wedstrijd was 
het voor een aantal net niet 
genoeg. Laura Langendijk en 
Eva Schimmel mogen door 
naar de volgende wedstrijd. 
Bij de pup.2 heeft Pip Kraaij 
zichzelf goed verbeterd, ze 
werd 3e. Eef Reulen was de 
hele week ziek, maar heeft 
bibberend mee gedaan en 
eindigde dit keer op een 11e 
plaats. Zaliwe Dekker-Mhan-
go deed buiten mededingen 
mee. Roos Korkis heeft niet 
mee gedaan. Roos is afgelo-
pen week, tijdens de training, 
gevallen en zit met beide ar-
men in het gips.
In de laatste wedstrijd, van 
een lang turnweekend, wa-
ren Zoe Guit, Chiara Garita, 
Marit Mulder en Dena Hourik 
als laatse aan de beurt voor 
hun wedstrijd. Marit heeft 
weer een mooie wedstrijd 
geturnd 1e en Rayon Kam-
pioen, helaas maakte Dena 1 
klein foutje  waardoor ze een 
medaille heeft gemist. Zoe 
en Chiara zijn 1e jaars juni-
or en dat is echt een stap-
je hoger en in dit niveau zijn 
de eisen ook weer een stuk-
je hoger. Helaas viel Zoe van 
de balk wat haar een medail-
le en doorplaatsing naar de 
volgende wedstrijd heeft ge-
kost. Chiara heeft ook 1 fout-
je gemaakt, het niveau ligt zo 
dicht bij elkaar dat je je geen 
foutjes kunt permiteren.   

Voorste rij: Pip Loose, Elles Neeft, Felicia Afriyieh Tess Szabo 
en Silvia Berkhout, 2e rij Linda den Boer en Isa Timmermans

Norah Renken, Bente Putter 
en Sophie Ploeger

Eva Schimmel en Pip Kraaij

Dena Hourik en Marit Mulder

Basisscholen starten 
duurzaamheidsproject
Regio - Nederland gaat 
overschakelen naar duurza-
me energie: energiebespa-
ring én transitie naar duurza-
me bronnen. 16 basisscholen 
uit deze regio, onder ande-
re Uitgeest doen dit school-
jaar mee aan Energy Challen-
ges; hét project waar leerlin-
gen worden uitgedaagd om 
campagne te voeren voor 
energiebesparing en duur-
zaamheid op school en om-
geving. Spelenderwijs ont-
dekken jongeren hun talent 
en maken ze kennis met de 
wondere wereld van duur-
zaamheid, energie en tech-
niek. Dinsdag is het campag-
neseizoen voor de 350 deel-
nemende leerlingen van start 
gegaan met een grote kick-
off in HAL 25 in Alkmaar. Re-
gionale bedrijven verzorgden 
diverse creatieve en educa-
tieve workshops. 
Tijdens het campagnesei-
zoen van Energy Challenges 
gaan de teams op onderzoek 
uit in de wereld van ener-
gie, techniek, en duurzaam-
heid en zetten ze hun ken-

nis om in actie en resultaat. 
Ze werken aan verschillen-
de opdrachten en verdienen 
daarmee ‘Energy Stars’ als 
er een opdracht vervuld is. 
De opdrachten zijn uitdagin-
gen om zoveel mogelijk ener-
gie te besparen, minder af-
val te creëren en zuiniger om 
te gaan met water op hun ei-
gen basisschool. De ‘Razen-
de Reporter’ zal de leerlin-
genteams regelmatig bezoe-
ken en hen prikkelen met er-
varingen van andere teams. 
De finale op 31 mei 2018 is 
het bekroningsmoment van 
het campagneseizoen. De ju-
ry (Stichting Energy Challen-
ges) bepaalt en waardeert, 
geadviseerd door de repor-
ters, wie er in de prijzen val-
len voor de Energy Awards. 
Daarnaast wordt er een pu-
blieksprijs verkozen door de 
teams onderling. 
Meer informatie via www.
energychallenges.nl of neem 
direct contact op met pro-
jectleider Marije van de Stelt: 
marije.van.der.stelt@energy-
challenges.nl.   

Uitgeest - Maandelijks orga-
niseert de S.U.S. een filmmid-
dag. Deze keer op woensdag 
24 januari een komedie. Wilt 
u weten welke film? Er han-
gen posters in dorpshuis De 
Zwaan of u kunt langskomen 
op het kantoor van de S.U.S., 
waar u een filmboekje in kunt 

Filmmiddag S.U.S.
kijken. In verband met de 
restrictie van de licentie mo-
gen de filmtitels hier niet ge-
noemd worden.

Woensdag 24 januari van 
14.00 – 16.00 uur. Zaal open 
om 13.45 uur. Kosten 3 euro 
inclusief koffie/thee en cake.

Uitgeest/Akersloot - De 
oecumenische viering  van 
de Protestantse gemeente 
Uitgeest-Akersloot vindt zon-
dag 21 januari plaats in de 
RK kerk op de Kerklaan in 
Akersloot, aanvang 10.00 uur. 
Voorgangers zijn ds. E. Plai-
sier en  Pastor H. Hudepohl 
en medewerking wrdt ver-
leend door de Cantorij

Kerkdienst
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Wethouder Tromp (midden) verrichtte de opening van het nieuwe webportaal maandag 15 
januari 2018 in Alkmaar samen met collega-wethouders van Bergen, Castricum en Heiloo 
en vertegenwoordigers van organisaties die een spilfunctie hadden in de opzet (onder meer  
Stichting Welzijn, Adviesraad Sociaal Domein, mantelzorgorganisaties en jongerenwerkers). 

Volgens een al in 2016 genomen verkeersbesluit wordt de wijk De 
Koog in zijn geheel een dertigkilometerzone. De medewerkers van 
de buitendienst zijn eind december begonnen met het weghalen van 
maximumsnelheidsborden verspreid in de wijk en het plaatsen van 
30-kilometerzoneborden bij de vier toegangswegen vanaf de Gees-
terweg. Op die plekken liggen er inmiddels dubbele strepen in de 
bestrating.

Doordat in de hele wijk De Koog op deze wijze dezelfde maximumsnelheid 
gaat gelden kan het aantal snelheidsborden van dertig stuks worden terug-
gebracht naar ongeveer tien.
De meeste werkzaamheden werden voor de kerstdagen afgerond. 

Andere voorrangsregeling De Kuil – Kooglaan
Als onderdeel van de inrichting als 30-kilometerzone kreeg de T-splitsing 
De Kuil-Kooglaan-Prinses Beatrixlaan vorige week een andere voorrangsre-
geling. De haaientanden in het wegdek van De Kuil zijn weggehaald. Voort-
aan geldt hier dat verkeer van rechts voorrang heeft. Om de weggebruikers 
extra te attenderen op de veranderde voorrangssituatie worden borden ge-
plaatst waarop dit uitdrukkelijk wordt aangegeven.

Wegversmalling
Bij de wegversmalling op De Kuil worden de huidige zwarte paaltjes met re-
flectoren vervangen door meer zichtbare paaltjes. Verkeerskundig onder-
zoek heeft uitgewezen dat het daar niet wenselijk is om de huidige wegver-
smalling te laten verspringen.   

De Koog wordt 30-kilometerzone

Nieuw webportaal 
‘SamenleveninUitgeest’ 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor 
verlenging van hun rijbewijs medisch moeten worden gekeurd, kunnen hier-
voor op 22 januari en 26 februari terecht in het Cultureel Centrum aan de 
Hogeweg 8. Schikt die datum niet dan zijn er andere mogelijkheden in om-
liggende plaatsen. 
Voor senioren kost de keuring € 35,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rij-
bewijs C/D/E is het tarief € 55,00.  
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelij-
ke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 
Geadviseerd wordt om ten minste vier maanden voor het verlopen van de 
geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Veel 
gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Eigen Verklaring met Ge-
neeskundig Verslag) meer en verwijzen naar het CBR. De Eigen Verklaring is 
echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg en kost € 41,00.  

Keuring rijbewijs: naar Hogeweg

Op maandag 5 februari 2018 is er van 19.30 tot 21.30 uur een informa-
tievond over de collectieve vrijwilligersverzekering in het gemeentehuis 
van Uitgeest.
De avond wordt georganiseerd door  het Vrijwilligers Informatie Punt Uit-
geest. De contactpersoon is: Sigrid Wijsman, e-mail: info@vipuitgeest.nl, 
tel. 06 24178778. De avond is gratis toegankelijk, maar inschrijving is 
gewenst via de website: http://vrijwilligersacademiebuch.nl/gemeente/
uitgeest/informatiebijeenkomst-collectieve-vrijwilligersverzekering

Collectieve vrijwilligersverzekering

  

19:00 –19:15 uur Inloop met koffie en thee 

19:15—19:20 uur Opening door Stephanie de Weijer, operationeel expert 
wijk politie Alkmaar 

19:20—20:10 uur Gastspreker Stan Hegt, digital security specialist &  
ethisch hacker 

20:10—20:25 uur Pauze 

20:25—21:10 uur Vervolg presentatie Stan Hegt 

21:10—21:30 uur Vragen 
21:30—22:00 uur Afsluiting en nog even napraten 

Het Cybercrime seminar wordt georganiseerd door de gemeente Bergen, 
Uitgeest, Castricum, Heiloo, politie basisteam Alkmaar en het Regionaal 
Platform  Criminaliteitsbeheersing NH.  

 

  
Alle ondernemers in de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. 

 
       

Meldt u aan voor maandag 29 januari. Of wilt u meer informatie?  
Stuur een mail naar teamveiligheid@debuch.nl. Deelname is gratis. 

 

 
Dorpscentrum de Blinkerd, Heereweg 150, 1871 EM Schoorl. 

  

 
        

          
        
        

    

Een website waar u informatie kunt vinden over alles op sociaal ge-
bied: of het nu gaat om tips over zorg, maaltijdverzorging, consul-
tatiebureau, inburgering, informatie over vrijwilligerswerk, versla-
vingszorg, gezond blijven voor ouderen, of de contactgegevens van 
een therapeut in de buurt. U vindt het sinds deze week op www.sa-
menleveninuitgeest.nl, of op onze website via een druk op de knop 
‘SamenleveninUitgeest’. 

Ruim aanbod
Het webportaal is gevuld door organisaties die actief zijn op het brede ge-
bied van welzijn en die u van dienst kunnen zijn. De regio waarbinnen u 
kunt zoeken, kunt u desgewenst breder instellen dan de grenzen van de ge-
meente. Zo krijgt u een ruimer aanbod te zien; dat reikt tot Bergen, Castri-
cum en Heiloo. Daarvoor is bewust gekozen.

Geen internet?
Inwoners die geen gebruik (kunnen) maken van internet en daarbij ook geen 
hulp hebben van familie, buren of vrienden, kunnen contact opnemen met 
het Sociaal Team, tel. 0251 - 361145.

Wilt u uw organisatie vermelden? 
Heeft u een bedrijf of organisatie die inwoners ook kan helpen of ondersteu-
nen en staat u nog niet vermeld in het webportaal? U kunt uw organisatie 
zelf aanmelden, via het digitale formulier in het webportaal. U kunt dan ook 
uw eigen informatie online bijhouden.
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