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Wekelijks 
gratis 
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in heel 

uitgeest

Chinezen omarmen 
Uitgeests supertalent

Uitgeest - Chinese fans 
klommen op de tafels om 
een foto van haar te kun-
nen maken en verdrongen 
zich om een gesigneerde cd 
te bemachtigen.  Die ervaring 
wordt de in Uitgeest gebo-
ren en getogen gitariste Kar-
lijn Langendijk in ieder geval 

nooit meer afgenomen. Het 
supertalent uit Uitgeest staat 
aan de vooravond van een 
prachtige carriëre en trak-
teert de bewoners van haar 
geboorteplaats op een con-
cert op 11 december in De 
Zwaan. Elders in deze editie 
een interview met Karlijn.  

Uitgeest - Gillen in het 
spookhuis, je toekomst laten 
voorspellen door een waar-
zegger, heksentenenkaas 
proeven, elkaar de stuipen 
op het lijf jagen. Wel honderd 
kinderen kwamen afgelopen 
weekend griezelen tijdens 
het Halloweenfeest in zwem-
bad De Zien. Dit evenement 
werd georganiseerd door 
Scouting Uitgeest en Stich-
ting openluchtzwembad De 
Zien. Enkele toneelspelers 
van TimeSquare waren ook 
van de partij en maakten het 
griezelen extra spannend.
De eerstvolgende activiteit in 
Zwembad De Zien is de Win-
terfair op zaterdag 16 de-
cember.

Klaverjassen 
in speeltuin

Uitgeest - Speeltuin Vereni-
ging Uitgeest organiseert el-
ke eerste maandag van de 
maand (dus maandag 7 no-
vember) klaverjassen in het 
clubhuis. Aanvang 19.30 uur, 
zaal open 19.00 uur.
De entree bedraagt 1.50, na 
afloop van het kaarten is er 
ook een loterij.

G E M E E N T E
U I T G E E S T
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Uitgeestse gitariste met grote toekomst

Karlijn Langendijk speelt thuis in De Zwaan
Uitgeest - Als je in de buik 
van je moeder al gitaarklan-
ken hoort en in de box een 
gitaar staat met open stem-
ming waardoor iedere ram er 
tegenaan meteen mooi klinkt, 
dan is het niet heel verwon-
derlijk dat de liefde voor dit 
instrument gebeiteld zit. Kar-
lijn Langendijk komt uit een 
kunstzinnig gezin. Haar va-
der Marius gaf gitaarles, haar 
moeder Helma speelde piano 
en maakt beeldende kunst. 
Ook haar jongere broer Be-
rend speelt inmiddels de 
sterren van de hemel op pi-
ano. 
Lachend steekt Karlijn (21) 
van wal: “Als 8-jarige speel-
de ik samen met mijn vader 
in een Alkmaarse kerk lied-
jes op één snaar en toen ik 
13 was zag ik fi lmpjes van 
Tommy Emmanuel, een ech-
te entertainer, of van Ri-
chard Smith die tijdens het 
spelen grapjes maakte. Dan 
dacht ik ‘Wow dát is cool’ en 
zocht naar wat rustiger num-
mers die ook heel vet waren.  
Ik heb met mijn hakken over 
de sloot de havo gehaald, het 
enige wat ik wilde was gi-
taarspelen.” Karlijn was pas 
16 toen zij in Utrecht de con-
servatoriumstudie Musician 
3.0 startte. Een brede oplei-
ding waarbij je zelf de vak-
ken samenstelt en zo een ei-
gen stijl kunt vinden. Kar-
lijn: “Veel mensen riepen ‘oké 
conservatorium, maar wat 
moet je daarna?’ Ik ben door 
mijn ouders altijd vrij gelaten 
in mijn keuzes en zij wisten 
dat dit mij gelukkig zou ma-
ken.” Momenteel zit Karlijn in 
het vierde jaar en omdat zij 
niet veel verder kwam met de 
gitaarlessen, vertrok zij voor 
een exchange programma 

naar de Hochschule für Mu-
sik in Dresden, Duitsland.  
Karlijn: “In Utrecht was het 
altijd goed wat ik deed maar 
ik realiseerde mij dat ik meer 
moest focussen, op bijvoor-
beeld fi ngerstyle. Dit tokke-
len op de akoestische gitaar 
is een lastige techniek en een 
specialistisch genre. Je ge-
bruikt je vingers aan de sna-
ren in plaats van een plec-
trum. Ik krijg hier les in klas-
siek, divers en fi lmmuziek 
van drie gitaristen die het 
gemaakt hebben. Dit is echt 
een verdieping waarbij alles 
samen komt. Ik heb veel so-
lorepertoire kunnen opbou-
wen. Mijn inspiratie haal ik 
uit boeken en fi lms over bij-
voorbeeld het universum. In 
Dresden heb ik het naar mijn 
zin tussen allemaal gitaar-
gekken. Ondertussen tour ik 
veel en leef soms als een no-

eind 2014 les op initiatief van 
Wim Den Herder die verschil-
lende scholen heeft. Via hem 
deed zij ook workshops en 
een masterclass bij de Au-
stralische virtuoos Tommy 
Emmanuel met wie zij zelfs 
samen speelde. Karlijn: “Hij is 
zó’n goede muzikant en heeft 
in mijn ontwikkeling een gro-
te rol gespeeld. Daarbij is hij 
een heel aardig en eerlijk 
persoon met wie je ook over 
dagelijkse dingen kunt pra-
ten.” 

Momenteel is Karlijn weer 
in Uitgeest maar stilzitten is 
geen optie want er moet een 
45 minuten durend eindcon-
cert voor haar afstuderen ge-
maakt worden. Dit schrijft zij 
voor harp, drums, contrabas, 
altviool en akoestische gi-
taar. Ook haar scriptie moet 
nog het een en ander aan ge-
beuren en er staat een klei-
ne tour op het programma 
met Sönke Meinen. Gelukkig 
voor Uitgeest blijft er nog tijd 
over om op 11 december in 
De Zwaan op te treden. Niet 
zoals aangekondigd met Tim 
Urbanus maar een solo op-
treden. Karlijn: “Ik voel een 
persoonlijke band met De 
Zwaan waar ik eerder mocht 
optreden. Het wordt wel an-
ders dan vijf jaar geleden. 
Het meeste is nieuw repertoi-
re met misschien een of twee 
oude nummers en ik speel nu 
met nylon snaren. Ik heb er in 
ieder geval veel zin in.” 

Voor meer informatie: www.
karlijnlangendijk.com of via 
facebook. Kaarten zijn onli-
ne te bestellen via www.de-
zwaancultureel.nl of vier we-
ken van te voren bij Boek-
handel Schuyt Uitgeest.  

made uit een tas. Dat is best 
pittig maar mijn overall doel 
is om rond te reizen, veel van 
de wereld te zien, verschil-
lende culturen en publiek te 
ontmoeten door muziek te 
maken. Zo heb ik vorig jaar 
met Tim Urbanus een cd ge-
maakt en hebben wij in Chi-
na gespeeld. Dat was een 
heel speciale ervaring.” La-
chend: “Het publiek klap-
te al als wij binnenkwamen 
maar tijdens het concert was 
het allemaal weer heel keu-
rig en netjes. Toen we na af-
loop afwachtend naar de cd-
tafel liepen, wilde iedereen 
de cd gesigneerd hebben en 
klommen ze op de tafels om 
ons te fotograferen!” Tussen-
door deed zij in Tjechië nog 
even mee aan een competitie 
en won de eerste prijs plus 
de publieksprijs. In Utrecht 
en Amsterdam geeft zij sinds 

Uitgeest - De derde deel-
nemer aan het Finder Darts 
Masters Youth Tournament 
2016 is begin vorige week 
door de organisatie bekend 
gemaakt. Wessel Nijman, 
een talentvolle dartsspeler 
uit Uitgeest, werd met deze 
wildcard verrast. Wessel won 
eerder dit jaar het Denemar-
ken Open voor jongens, staat 
vierde op de wereldranking 
en deelt samen met Marvin 
van Velzen de eerste plaats 
van de NDB junioren ranking 
2016.

In totaal doen zes jeugd-

spelers mee aan de komen-
de editie van de Finder Darts 
Masters die van 9 tot en met 
11 december plaatsvindt in 
Hotel Zuiderduin te Egmond 
aan Zee.  Zij worden door 
een open loting verdeeld 
over twee poules van drie en 
de winnaars van iedere poule 
spelen op zondag 11 decem-
ber de fi nale.

Wilt u plaatsgenoot Wessel 
Nijman aanmoedigen in Eg-
mond? 
Zie www.fi ndermasters.nl 
voor de kaartverkoop van dit 
evenement.



Voor ouders en verwanten
Voorlichting over verslaving 
aan alcohol, drugs of gamen

Uitgeest - Wanneer spreek je van 
verslaving? Welke drugs gebruiken 
mensen en wat dat doet met ze? 
Wat doe je als je denkt dat je kind 
te veel blowt? Hoe herken je alco-
hol- of drugsgebruik bij je je kind 
of partner? En hoe ga je daarover in 
gesprek? Waar kun je terecht als je 
denkt dat iemand problemen heeft 
met alcohol, drugs of gamen? 
De antwoorden geeft Margriet Ka-

toen van Brijder Jeugd/Parnassia 
Groep in een gratis voorlichting over 
alcohol, drugs en gamen op dinsdag 
15 november in Uitgeest van 19:30 
tot 21:00 uur. Locatie: Dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5. 
Aan deelname zijn geen kosten ver-
bonden. 
Aanmelden via secretariaat preven-
tie, 088-358  22 60 of per e-mail: pre-
ventie@brijder.nl.

S P A R K L I N G  L O O K I N G  G O O D  S H O P  &  S A L O N

W W W . B R U S H B E A U T Y S A LO N . N L

           Molenweg 4 - 1911 BS - Uitgeest - M 0650984237 - info@brushbeautysalon.nl
       . 

COSMETIC
INJECTABLES

I t ’ s  t i m e  t o  s p a r k l e !

NIEUW! PERMANENTE MAKE-UP
Maak een afspraak voor een gratis informatiegesprek op 

dinsdagavond 8 november

WOENSDAG 9 NOVEMBER COSMETISCH ARTS
Maak een afspraak voor een gratis informatiegesprek 

behandeling direct mogelijk

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

Like en volg ons op FACEBOOK

Roomboter amandel speculaas pakje  €  3,95
Roomboter amandel speculaas staaf   €  4,95
Roomboter amandel speculaas brokken     €  4,50

Roomboter amandel staaf                     €  4,95

Slagroom, mokka of 
chipolata gebakstuk                           €  8,95
Advertentie geldig tot 17 november 2016

Duketown Slim in De Bonte Vivant
Uitgeest - De Bonte Vivant is er bijzonder 
trots op dat het gelukt is om Duketown Slim 
vast te leggen voor een intiem optreden op 
zaterdag 5 november. Met zijn wortels ste-
vig in de Brabantse stad ‘s-Hertogenbosch 
(ook wel Duketown) raakte Imco Ceelen in 
de ban van akoestische blues. Begonnen als 
bluesharp-speler bij verschillende bands en 
akoestische formaties heeft deze bluesende 
Brabander al snel in de gaten dat hij meer 
uit het genre kan halen wanneer hij zich toe-
spitst op het traditionele gitaarwerk en het 
bekende geluid van de deltablues.
Met een resonator op schoot, een koffer-
tje vol met bluesharpjes en de bezwerende 
ritmes van 
zijn voetzo-
len, gromt 
en zingt Du-
ketown Slim 
zich een 
weg door 
oude klas-
s i e k e r s . 
N u m m e r s 
van onder 
andere Ro-
bert John-
son, Muddy 
Waters, Big 
Bill Broonzy 
en andere 
grootheden 

uit de rijke bluesgeschiedenis worden onder 
de loep genomen, afgewisseld met authen-
tiek klinkend eigen werk. Dat de blues niet 
alleen over misère hoeft te gaan, bewijst de-
ze Bossche bluesman als hij op de speelstoel 
gezet wordt. Hij siert het genre met een vro-
lijke knipoog en een vlotte babbel. 
In Nederland, Duitsland en verschillende 
plekken in de Verenigde Staten bracht Du-
ketown Slim in het verleden zijn muziek en 
inmiddels is hij woonachtig in het oosten van 
het land. Van daaruit vult hij de jukejoints en 
bluesfestivals van de lage landen met zijn 
eerlijke, rauwe stemgeluid en kundig gitaar-
spel. Ook deed hij deze regio verschillen-

de malen aan, 
zoals op Alk-
maar Blues Ex-
press en Lake-
side Blues in 
Uitgeest, waar 
hij succesvolle 
optredens gaf.
Alle reden dus 
om aanstaande 
zaterdag naar 
De Bonte Vi-
vant te komen! 
Het optreden 
begint rond 
21:30 en de 
toegang is zo-
als altijd gratis.

Toegang gratis!
Toegang 
gratis!

2 november 2016 3



2 november 20164

Gratis scan/meting 
preventief of bij klachten

Castricum - Praktijk Reacti-
vated maakt gebruik van de 
nieuwste anamnesetechnie-
ken, lichaamstaal- en loop-
patroonobservaties. ,,Met 
deze informatie kunnen we 
zeer gericht spierfunctietes-
ten uitvoeren en kijken waar 
de zwakke schakel in het li-
chaam zit”, zegt Willem de 
Boer van Reactivated. Het 
doel van de meting is het 

vaststellen van functie of dis-
functie.

 ,,Zonder de oorzaak van een 
probleem vast te stellen blijft 
het raden. Regelmatig wor-
den we afgeleid door de ge-
volgen van een disfunctie. Er 
wordt gefocust op sympto-
men zoals pijn, verminderde 
bewegingsuitslag et cetera. 
Terwijl deze slechts het ge-

volg zijn en niet per defi nitie 
de oorzaak aangeven.”

,,Een goede vergelijking is 
bijvoorbeeld een niet goed 
uitgelijnde auto. Het stuur zal 
gaan trillen. Door volledig te 
focussen op de klacht, het 
trillen van het stuur, en on-
ze behandeling toe te spitsen 
op de klacht, bijvoorbeeld het 
vervangen van het stuur, zul-
len we merken dat de klach-
ten niet verdwijnen. Het tril-
lende stuur is immers het ge-
volg van de niet goed uit-
gelijnde banden. Zolang we 
blijven proberen de klacht op 
te lossen door keer op keer 
het stuur te vernieuwen zul-
len de klachten blijven be-
staan. We moeten dus een 
systeem hebben waarmee 
we disfuncties kunnen vast-
stellen; disfuncties die ver-
antwoordelijk zijn voor de 
problemen. Tijdens de scan 
word er gebruikgemaakt van 
spierprovocatie, en lengte-

testen. Gebruikelijke thera-
pie is vaak het niet meer uit-
voeren van de de specifi eke 
beweging in de hoop dat het 
beter zal gaan. Hierdoor ne-
men ontstekingsverschijnse-
len wel af, maar de oorzaak 
blijft bestaan. Bij het hervat-
ten van de specifi eke bewe-
gingen zullen deze dan ook 
direct weer klachten geven.”
,,Door het behandelen van de 
oorzaak kan men spectacu-
laire resultaten verwachten. 
Vaak worden diverse klach-
ten binnen twee tot vijf be-
handelingen verholpen. Een 
behandeling is zelfs niet uit-
gesloten. Voor een behande-
ling kan men eventueel aan-
sluitend een afspraak ma-
ken.” Een gratis scan/meting 
is mogelijk op afspraak en tij-
dens de Open Deuren Dag 
op 6 november. Reserveren 
bij praktijk Reactivated, Oude 
Parklaan 111 (kamer 0.36), 
tel.: 06-49104827/www.reac-
tivated.nl.

Romantische muziek in 
Frank Huiskamerstheater
Castricum - Zondag 6 no-
vember speelt vanaf 15.00 
uur een muzikaal vijftal met 
de naam ‘Hetmaggeennaam-
hebben’ een afwisselend 
programma romantische mu-
ziek in Franks Huiskamerthe-
ater. De vijf muzikanten bren-
gen ieder hun eigen muziek-
voorkeur mee in het repertoi-
re waardoor muziek uit vele 

windstreken wordt gespeeld. 
Op vrijdag 18 november is er 
een proeverij van drie caba-
retiers en op zaterdag 19 no-
vember speelt Kees van Am-
stel een extra voorstelling. 
Reserveren kan via info@
dorpsstraat23.nl. 
Het gaat om all-in uitjes. Het 
adres is Dorpsstraat 23 in 
Castricum.

Speksteen-
workshop

Castricum - Met spek-
steen werken kan ieder-
een leren. Deze zachte 
steensoort laat zich met 
eenvoudige gereedschap-
pen en simpele technie-
ken tot prachtige beelden 
vormen. 

Een drie avonden durende 
workshop gaat op dinsdag-
avond 22 november van 19.30 
tot 22.00 uur bij Perspectief, 
van Oldenbarneveldtweg 37 
te Bakkum van start en staat 
onder leiding van de beken-
de beeldhouwer Tewis Elzin-
ga uit Limmen. Tewis werkt 
al bijna zijn hele leven met 
steen, begeleid cursussen en 
workshops en heeft menig-
maal geëxposeerd. De cur-
sisten moeten zelf een stuk 
speksteen meenemen en ge-
reedschap. Er wordt gead-
viseerd om thuis alvast een 
ontwerp in klei te maken.
Informatie en aanmelden bij 
www.perspectiefcastricum.nl 
of bij Joanne Vetter: 655183.

Fancyfair Vokaal Kabaal
Castricum - Popkoor Vokaal 
Kabaal houdt zaterdag 12 no-
vember vanaf 11.00 uur een 
fancyfair. In basisschool de 
Klimop verkopen de koorle-
den allerlei spullen voor een 
klein prijsje. Er is een grab-

belton voor de kinderen en 
er zijn lootjes te koop. De bar 
is geopend en aan het ein-
de van de middag is er een 
muzikaal optreden van co-
verband Kleedkamer 2. Het 
adres is Rooseveltlaan 1.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur 
Anastasia - Royal Ballet

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag & woensdag 20.45 uur 

Hacksaw Ridge
zondag 16.30 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Een echte Vermeer

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 19.00 uur

dinsdag 18.45 uur 
Fataal

vrijdag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur
The Beatles- Eight Days a Week

vrijdag 16.00 uur 
zondag 19.30 uur  woensdag 18.45 uur 

Tonio
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

Inferno
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 13.45 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur
Bridget Jones’s Baby

zondag 11.30 uur
De Club van Sinterklaas 

& geblaf op de pakjesboot
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.00 uur
Trolls (NL) 3D
zaterdag 16.00 uur

Peter en de Draak (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur

Uilenbal
zondag 11.30 uur  woensdag 15.00 uur
Peter en de Draak (NL) 2D

zaterdag16.00 uur
Trolls (NL) 2D

Programma 3 nov  t/m 9 nov 2016

Anastasia - Royal Ballet
Een identiteit in crisis, een 
land in revolutie. Anasta-
sia is een ballet over een van 
de grote historische myste-
ries van de 20e eeuw, en pas 
zeer recent opgelost. Op het 
hoogtepunt van de Russische 
Revolutie werd de keizerlijke 
familie geëxecuteerd, waar-
na plots een jonge vrouw op-
dook – schijnbaar een over-
levende keizerlijke prinses, 
de Groot-Hertogin Anasta-
sia. Bekend als ‘Anna Ander-

son’, kon ze zich haar verle-
den niet herinneren en werd 
ze gezien als een bedriegster. 

Als een van Kenneth Mac-
Millan’s eerste creaties als 
regisseur van The Royal Bal-
let in 1970, is Anastasia een 
dramatische en spookach-
tige verkenning van Anna’s 
nachtmerrie van geheugen 
en identiteit. Met muziek van 
Tchaikovsky en de Roemeen-
se componist Martinu. 

Han ontmoet de actrice 
Jólanka Lakatos en is meteen 
in de ban van deze prachti-
ge verschijning. Ze blijkt ech-
ter de vrouw te zijn van Abra-
ham Bredius, de belangrijk-
ste kunstcriticus van zijn tijd. 

Een Echte Vermeer
De jaloerse Bredius neemt 
nietsontziend wraak op Han 
door zijn werk publiekelijk tot 
op de grond toe af te bran-
den. Als daarnaast zijn vrouw 
en zoon hem verlaten, is Van 
Meegeren ten einde raad. 
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Reis Ethiopië uitgesteld
Castricum - Vanwege een 
negatief reisadvies reist An-
nie Assendelft niet op 3 no-
vember naar Ethiopië. De 
reis is uitgesteld naar 25 
april. ,,Het sponsorgeld van 
de bundel ‘In stilte waarge-
nomen’ en alle giften gaan 
wel nu naar Ethiopië”, vertelt 
Annie. ,,De aids-moeders en 
hun kinderen krijgen wat ze 
hard nodig hebben, daar zal 
Pastoor Kaleab persoonlijk 
voor zorgen.
Ik ga deze winter weer een 
nieuwe bundel schrijven, 
hiermee hoop ik weer een 
klein beetje geluk in het le-

ven van deze mensen te mo-
gen brengen.

Nieuwe documentaire Waal en 
Molhoek voor agenten in opleiding
Castricum – De Tuin van 
Bezinning; niet veel men-
sen kennen het bestaan 
ervan. Dat geldt niet voor 
Castricummer Henk Waal. 
Hij werd gevraagd er sa-
men met Henk Molhoek uit 
Alkmaar een documentaire 
over te maken. 

De Tuin van Bezinning is in 
2006 in gebruik genomen als 
herdenkingsplaats voor fami-
lie en vrienden van politie-
mensen die tijdens de uitoe-
fening van hun werk door een 
ongeval of geweld zijn omge-
komen. 
Eerder maakten Waal en Mol-
hoek onder andere een docu-
mentaire over Piet Prinsen uit 
Castricum die met zijn ma-
quette van de Slag bij Water-
loo exposeerde in de Hermi-
tage Amsterdam. ,,Bij een af-
scheidsborrel van een oud-

collega van mij, nu twee jaar 
geleden, sprak ik de voorma-
lige hoofdcommissaris van 
de politieregio Kennemer-
land Bob Visser”, zegt Henk 
Waal. ,,Ik vertelde hem dat fi l-
men mijn hobby is sinds ik 
met vervroegd pensioen ben 
gegaan als politieagent. Hij is 
voorzitter was van de stichting 
Tuin van Bezinning en vroeg 
mij er een documentaire over 
te maken.” 
De Tuin van Bezinning, die te 
vinden is bij Huis ‘t Velde in 
Warnsveld, bestond in 2015 
tien jaar toen er werd gefi lmd 
voor de documentaire. Koning 
Willem-Alexander woonde de 
jaarlijkse kranslegging bij, mi-
nister Van der Steur van Vei-
ligheid en Justitie en voorma-
lig korpschef Bouman van de 
Nationale Politie deden het 
woord. 
Gerard Bouman: ,,Hier ligt 

het hart van de politiewereld. 
De nagedachtenis aan iede-
re collega die wij hier herden-
ken, nodigt ons nadrukkelijk 
uit tot bezinning.” 
Henks dochter Esther voerde 
een ingetogen gesprek met 
een van de nabestaanden; de 
vader van Gino Ruifrok die op 
25-jarige leeftijd om het le-
ven kwam tijdens de uitoefe-
ning van zijn werk. Gino was 
in alles het evenbeeld van zijn 
vader, beiden met hart en ziel 
politieagent en motorrijder. 
Hij vertelt op ontroerende wij-
ze hoe hij de herdenking als 
een waardig eerbetoon aan 
zijn zoon ervaart. 
Gino’s naam staat nu in het 
nationaal monument gegra-
veerd. Esther spreekt ook de 
weduwe van agent Arie Kra-
nenburg die in 1977 is dood-
geschoten door RAF-terroris-
ten. ,,Toen mijn man gecre-

meerd werd, ging het hele-
maal niet meer om hem. Het 
was wereldnieuws dat een 
politieagent was vermoord 
door terroristen. Tijdens de 
eerste keer dat ik bij de her-
denking was, beleefde ik de 
crematie opnieuw, maar nu 
dan eindelijk op een persoon-
lijk vlak.” 
Henk: ,,De documentaire 
wordt gebruikt bij de oplei-
ding van nieuwe agenten, om 
hen er van bewust te maken 
dat er wel degelijk een ge-
vaar schuilt in het werk waar 
zij voor hebben gekozen.” Er 
wordt in de fi lm een prachtig 
beeld geschetst van de plech-

tige bijeenkomst waarbij het 
verdriet van de nabestaanden 
tastbaar wordt. Ook voorzit-
ter Bob Visser van de Tuin van 
Bezinning wordt geïnterviewd 
door Esther. ,,Nabestaanden 
zien de tuin als een stuk er-
kenning van wat zij hebben 
meegemaakt. Zij staan cen-
traal tijdens de herdenking. 
Het blijft emotionerend. In het 
tienjarige bestaan van de tuin 
zijn tien namen van omgeko-
men agenten toegevoegd.” 
De nabestaanden ontvingen 
de fi lm op dvd. De documen-
taire is te zien op YouTube via 
de link Omarmd door de poli-
tie. Foto: politie.nl.

De Witte Brug behaalt 
Keurmerk Veilig & Schoon

Castricum - Zwembad De 
Witte Brug heeft het Keur-
merk Veilig & Schoon ont-
vangen uit handen van Ma-
riska Hol. Het Keurmerk Vei-
lig & Schoon is het bran-
chekeurmerk voor zwem-
baden. De betrouwbaarheid 

van dit keurmerk is gewaar-
deerd op 9,4 door ConsuW-
ijzer, het informatieloket voor 
consumenten van de over-
heid. Met het Keurmerk Veilig 
& Schoon geeft de zwemba-
dbranche gehoor aan wen-
sen en eisen die klanten, ei-

genaren, zwembadmanage-
ment en overheden stellen 
aan zwembaden.  
Het Keurmerk Veilig & 
Schoon betekent een kwali-
teitsslag en omvat verschil-
lende wettelijke kaders die 
voor zwembaden van toepas-
sing zijn. Naast de Wet hygi-
ene en veiligheid badinrich-
tingen en zwemgelegenhe-
den zijn dit bijvoorbeeld: wa-
terleidingwetgeving en legio-
nella preventie, ARBO, HAC-
CP, wet Milieubeheer, ge-
bruiksvergunning en besluit 
Attractie- en Speeltoestellen. 
Verder worden richtlijnen ge-
geven voor concrete invulling 
van wetgeving en brancheve-
reisten. 
Met het behalen van het 
Keurmerk Veilig & Schoon 
toont het management van 
Zwembad De Witte Brug aan 
dat bedrijfsprocessen ten 
aanzien van hygiëne en vei-
ligheid goed zijn geregeld 
en goed worden uitgevoerd 
door de medewerkers.

Expositie over jaarboek 
bij Oud-Castricum

Castricum - De eerstvolgen-
de open dag van Oud-Cas-
tricum op zondag 6 novem-
ber staat in het teken van 
het nieuwe jaarboek dat on-
langs is verschenen. Er is in 
De Duynkant een uitgebrei-
de tentoonstelling ingericht, 
waarin aan alle onderwerpen 
in het 39e Jaarboek aandacht 
wordt besteed. Met name zijn 
er foto¹s te zien van de arti-
kelen over de Wereldwin-

kel, de volleybalverenigin-
gen, vrachtrijderij De Wit en 
De Schoolstraat. Er wordt ook 
doorlopend een fi lm gedraaid 
over de herinneringen van 
oud-boswachter Cor Mooij, 
aan wie een artikel is gewijd.
Het nieuwe jaarboek is in De 
Duynkant te koop. Het is ook 
mogelijk om donateur te wor-
den. Iedereen is welkom aan 
de Geversweg 1b van 12.00 
tot 17.00 uur.

Castricum - Op 10 en 17 no-
vember is in de bibliotheek 
in Castricum een workshop 

Workshop iPad over de iPad van 10.00 tot 
12.00 uur. Aanmelden kan op 
www.bibliotheekkennemer-
waard.nl of bij de klantenser-
vice in de bibliotheek

Limmen - De zusjes Brief-
jes namen zondag 30 okto-
ber deel aan de fi nale jeugd-
meerkampen Noord-Holland 
in Zaandam. Sanne heeft be-
wezen eens talentvol tafel-
tennisster te zijn en  nu heeft 
ze concurrentie van haar zus-
je Roos. Beiden eindigden in 
de fi nale op de tweede plaats 
(junioren en pupillenklasse) 
en zijn daarmee allebei ge-
plaatst voor de kwartfi na-
le van Nederland. Op 4 de-

Kwartfi nale!

cember mogen ze aantreden 
bij de nationale kwartfi na-

le jeugdmeerkampen te Al-
mere.
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Donateursavond bij 
Oud-Castricum

Castricum - De donateurs-
avond van de Stichting Werk-
groep Oud-Castricum wordt 
dit jaar gehouden op don-
derdag 10 november in de 
Maranathakerk. De bijeen-
komst begint om 20.00 uur 
en op  het programma staan 
twee lezingen. Voor de pau-
ze geeft werkgroeplid Ernst 
Mooij een presentatie over 
de veranderingen op het 
landgoed Duin en Bosch. 

Na de pauze houdt A.M. Nu-
man een lezing over kerken 
in Noord-Holland, waaronder 
de oude dorpskerk in Cas-
tricum. Verder krijgt men op 
deze avond informatie over 
de uitbreidingsplannen van 
Oud-Castricum en de vie-

Castricum - Vanaf woens-
dag 16 november geeft Brita 
Falk een cursus astrologie. . 
De cursus omvat twaalf les-
sen. Meer informatie:www.
britafalk.nl of 0251-826138.

Astrologie

Expositie van Historische 
Vereniging Oud-Akersloot
Akersloot - In de bibliotheek 
is tot eind november een ex-
positie van oude foto’s te zien 
met groepsfoto’s van vereni-
gingen.
De Historische Vereniging 
Oud-Akersloot heeft een 
mooie selectie gemaakt uit 
hun rijke beeldbank, ditmaal 

van groepsfoto’s van vereni-
gingen en clubs. De expo-
sitie is te zien in het Histo-
risch Informatiepunt. Kijk ook 
eens op de website www.ou-
dakersloot.nl onder het kopje 
beeldbank. Daar zijn nog veel 
meer foto’s over Akersloot en 
zijn inwoners te zien.

Vluchtelingenondersteuning
Castricum - Vrijwilligers 
worden uitgenodigd om op 
dinsdag 8 november om 
13.30 uur naar het Gemeen-
tehuis in Castricum te ko-
men. Daar start een informa-
tieve bijeenkomst over de on-
dersteuning die aan vluchte-
lingen wordt geboden door 
organisaties en vrijwilligers 
in Castricum. Vluchtelin-
gen kennen in het begin nog 
weinig Nederlanders. Daar-
om komen ze vaak met al-
lerlei problemen aankloppen 

bij vrijwilligers. Dan is het be-
langrijk dat zij hen naar de 
juiste organisaties kunnen 
verwijzen, die toegerust zijn 
op het bieden van de beno-
digde ondersteuning. De ge-
meente en Stichting Welzijn 
hebben verschillende orga-
nisaties uitgenodigd om hun 
aanbod toe te lichten. 
Belangstellenden kunnen 
zich  aanmelden via info@
welzijncastricum.nl of tijdens 
de ochtenduren per telefoon 
0251-656562.

Castricum - Op donderdag-
middag werd een 96-jari-
ge vrouw het slachtoffer van 
een babbeltruc. Omstreeks 
16.45 uur zat de bejaarde en 
slechthorende vrouw in haar 
woning aan de Schulpstet. 
Plotseling bemerkte zij, dat er 
een vrouw via de achterdeur 
was binnengekomen en in 
haar keuken stond. De vrouw 
gaf aan dat zij van de thuis-
zorg was en op zoek was 
naar een boek. Om het boek 
te vinden opende de vrouw 
kasten en lades. Zij kon het 
boek echter niet vinden en 
vertrok even later weer. Korte 
tijd later bleek het geld uit de 
portemonnee van de vrouw 
te zijn gestolen. Bij contro-
le bleken op de bovenverdie-
ping deuren en kasten open 
te staan. Dit is ongebruike-
lijk. Mogelijk is er sprake van 
een tweede verdachte. Even-
tuele getuigen van de diefstal 
of andere slachtoffers van de 
babbeltruc worden verzocht 
contact op te nemen met de 
politie op tel.: 0900-8844.

Babbeltruc

Castricum - Op zondag 30 
oktober omstreeks 0.30 uur 
was er een aanrijding tussen 
twee fi etsers op de Dorps-
straat. Na onderzoek bleek 
dat een van de fi etsers aan 
de verkeerde zijde van de 
weg fi etste. De verdachte 
bleek onder invloed van alco-
hol te zijn en is hiervoor aan-
gehouden.

Spookrijder 
op de fi ets

Castricum - Accordeonver-
eniging BCAC uit Castricum 
geeft zaterdag 5 november 
een najaarsconcert. Het ins-
taporkest onder leiding van 
Guus Hendriks bijt het spits 
af, gevolgd door een gast-

optreden van Melodeon. Na 
de pauze treedt het A-orkest 
onder leiding van Guus Wan-
ders. Het concert vindt plaats 
in de Vredevorstkerk, Laan 
der Nederlanden 152 in Be-
verwijk. Aanvang 20.00 uur.

Concert met de accordeon

Castricum - In de gemeente worden momenteel op verschil-
lende plaatsen bomen gekapt. Hoofdzakelijk zijn dit popu-
lieren die aan het einde van hun levensfase zijn. Alle bomen 
worden vervangen door jonge exemplaren. Vrijdag gingen ze 
om bij de Bremlaan. Het ging om twaalf populieren en vijf an-
dere soorten. Foto: Kees Zonneveld.

Laatste voorronde NK keezen
Akersloot - Op zaterdag 5 
november  is de laatste voor-
ronde van het NK keezen. 
Teams vanuit heel Neder-
land zullen strijden om de 
beker en de prijzen. Per voor-
ronde kunnen tachtig teams 
worden ingeschreven. Na de 
laatste voorronde worden de 

geplaatste teams bekendge-
maakt. Van de drie voorron-
den gaan de tachtig bes-
te teams door naar de fi na-
le op zaterdag 19 novem-
ber. Inschrijvingen gaan via 
www.nk.keezbord.nl. Het 
evenement vind plaats in De 
Vriendschap.

Limmen - Op de Zomer-
schoon is tussen donderdag 
27 oktober 21.30 uur en vrij-
dag 28 oktober 7.45 uur in-
gebroken. De dader is op de 
garage geklommen en heeft 
daar een raam die op een 
kier stond opengebroken. De 
woning is doorzocht, maar 
er is niets weggenomen. De 
dader is vermoedelijk via de 
schuifpui weggegaan uit de 
woning. Door de forensische 
opsporing zijn er onder an-
dere schoensporen in de wo-
ning veiliggesteld. Hier zal 
verder onderzoek naar ge-
daan worden.

Inbraak Limmen

Egmond aan Zee – In de 
Prins Hendrik Stichting is een 
expositie te zien van Truus 
Quax en Marion de Jonge. 

Er zijn foto’s van zonsonder-
gangen aan zee te zien en 
natuurfoto`s. Van 1 novem-
ber tot 12 januari 2017.

ring van het 50-jarig jubile-
um in 2017. De toegang voor 
de donateurs (en hun huis-
genoten) is gratis op vertoon 
van de brief die zij in het 39e 
Jaarboek van de werkgroep 
hebben ontvangen. Ande-
re belangstellenden zijn ook 
welkom, maar betalen twee 
euro entree. Ter plaatse do-
nateur worden kan ook.
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De column van Monique.....

We waren in De Zilk voor ons jaarlijkse vriendenweekend. Een klein dorp in de gemeente 
Noordwijkerhout met 2190 inwoners. Bij de rotonde ligt een cafeetje dat er uitziet alsof de 
laatste klant een jaar of 10 geleden is langs geweest. De Zilkers houden zich grotendeels be-
zig met bollenteelt en dat is af te lezen aan de vele kassen en velden. In het durp zelf is niet 
bijster veel te beleven maar er is genoeg te doen in de nabije omgeving zoals aan het strand 
en in omliggende steden. De Zilkers hebben als bijnaam Duinknijnen wat refereert aan de 
naam die zij hadden als stropers van, u raadt het al, konijnen. Zo hielden zij hun vleesvoor-
raad vroeger enigszins op peil. Humor hebben ze ook die Zilkers want op een speciale web-
site vond ik een indrukwekkende lijst van meer persoonlijke en gedetailleerde bijnamen als 
Schele Alie, Henkie Oorlog, Ted Kerstpakket en Vierkante Kee. De reden van zo’n bijnaam 
stond er niet bij maar waarom een journalist van de Hillegommer Piet de Leugenaar werd ge-
noemd, laat zich makkelijk raden. Heerlijk deze informatie, mijn fantasie sloeg weer volledig 
op hol. Maar goed, we kwamen aan in een prachtig en groot huis met werkelijk alles er op 
en er aan. Een balzaal van een badkamer met handdoeken voor drie weken, fi jne bedden en 
een gezellige open haard. In de tuin was zelfs een sauna aanwezig. Bijna alles draait in zo’n 
weekend om de keuken aangezien wij van lekker eten houden. In ons midden een kok die de 
origineelste gerechten verzint en wij zijn uiteraard niet te beroerd die verzinsels uit te probe-
ren. Regelmatig weet hij prachtige combinaties te brouwen. De keuken zag er zeer strak uit 
met een grote oven, dito gasfornuis en een kastengalerij in wit hoogglans. We moesten even 
wennen aan de grepen van die kasten omdat ze er gewoon niet waren. In het begin sta je lul-
lig op van alles te drukken in de hoop dat er iets open zwaait. Ook moet je nog uitvogelen 
waar alles ligt of staat. Het formaat van de Zilker koelkast was gigantisch met heel veel glas-
platen die grotendeels door ons werden volgezet met etenswaar. 
Voor de gezelligheid had ik een Monchoutaart gemaakt die gretig voor driekwart werd weg-
gewerkt. Met de overgebleven stukken liep ik richting koelkast om het op te bergen. Thuis 
staat de taart altijd fi jn op de glasplaat boven de groentela en ook hier was genoeg plek. Dat 
had ik beter niet zonder bril kunnen doen want er wás geen glasplaat boven deze groente-
la. Met een ferme, onomkeerbare plof fl ikkerde de taart vol over de ijsbergsla. Onze kok kan 
prima improviseren, maar deze combinatie zag hij niet zitten.

Monique Teeling

Taart

IJsbaan bebouwen? Nee!

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.

Met deze slogan start Progressief Uitgeest een actie om mas-
saal in verzet te komen tegen de plannen van de gemeen-
te Uitgeest om op het ijsbaanterrein een megaschool te gaan 
bouwen. En haast is geboden, want op 8 december zal in de 
raad een besluit hierover worden genomen. Alleen de PU en 
de UVP zijn tot heden tegen deze plannen. Alle andere poli-
tieke partijen, ondanks beloftes en besluiten in 2009 en 2015, 
dreigen nu voor de bouw van een megaschool op het ijsbaan-
terrein te stemmen.Daarom deze oproep aan allen die te-
gen het bebouwen van het ijsbaanterrein zijn, om massaal hun 
stem te laten horen. Hoe? Door bijvoorbeeld een te ontvan-
gen poster achter hun raam te hangen, de petitie op www.pe-
titie.nl te ondertekenen, handtekeningen acties te starten of 
te tekenen. Raadsleden en leden van het College via belan-
gengroepen benaderen om ze op andere gedachtes te bren-
gen. Massaal de raadsvergadering te bezoeken. Kortom, alle 
legale middelen uit de kast te halen, om dit onzalige plan om 
het laatste stuk historisch open groen in het oude dorp te ver-
kwanselen. De PU zal de komende weken zijn uiterste best 
doen om de tegenstanders te informeren en te ondersteunen. 
De PU is er van overtuigd dat het overgrote deel van de Uit-
geesters achter ons standpunt staat. Namelijk om de ijsbaan, 
de ijsbaan te laten blijven voor de huidige en toekomstige ge-
neraties. Want ijs komt er heus wel weer, en het open ter-
rein is tevens een prachtige groene locatie om veilig te spelen, 
voor evenementen en nog veel meer.
Thom van Son
raadslid Progressief Uitgeest    

Uitgeest - Schreef ik vori-
ge week nog dat Tineke Lig-
thart-Eric Molenaar, na hun 
eerste dagwinst, ‘waarschijn-
lijk dit seizoen’ nog wel eens 
genoemd zouden worden in 
deze kolommen, welnu, mijn 
pen is amper droog en het 
koppel, de smaak te pak-
ken hebbend, plakt er direct 
een volgende dagwinst aan 
vast, en niet zomaar een ge-
stolen winstje met 0,1% of 
zoiets, maar met de hoog-
ste score van de avond, bij-
na 65%. Daarmee gaan zij 
fi er aan kop in de stand voor 
de tweede periode. Het was 
trouwens een ‘zware’ avond, 
in de A-lijn. Her en der hoor-
de je geweeklaag en gekners 
der tanden. In de regel sco-
ren de toppers zich gedu-
rende de avond wel omhoog, 
topje links, topje rechts, hier 
en daar een 50%-score en 
soms een, meestal onver-
diende, nul, maar vanavond 
wenste ‘de tweede garnituur’ 
niet mee te werken. Goed zo! 
We willen meer van dit soort 
avonden. Laat die A-blaas-
kaken maar eens een poe-
pie ruiken, dat is goed voor 
iedereen.
In de D-lijn zien wij de twee-
de hoogste score van de 
avond: André Hermans-Bert 
vd Pol troeven alle andere D-
lijners af met een voorsprong 
van zo’n 6%.
En speciale aandacht voor 
de dagwinnaars in de E-lijn, 
Elly Neele-Annie Sanders. 
Op verjaardag bij Ome Siem 
deelde een van de twee mij 
mee dat ‘dat bridgen toch 
wel een heftig gebeuren is’. 
De hele avond ingespan-
nen bezig om ingewikkel-
de kaartpuzzeltjes te ontra-
felen, waarbij de tegenpar-
tij uit alle macht tegenwerkt, 

doet nog al een aanslag op 
het ‘inslaap-vermogen’. Zij 
zullen niet de enige bridgers 
zijn die, na de uitslag verno-
men te hebben, thuisgeko-
men nog even een sapje (of 
iets anders) inschenken, de 
tv aanzetten en vervolgens 
helemaal niet zien of ho-
ren wat er op tv is, maar nog 
eens in het hoofd nagaan 
waar het nu allemaal weer 
eens is misgegaan met die 
24 spellen. Ver na het mid-
dernachtelijk uur wordt dan 
toch de sponde beklommen, 
en zelfs daar gaat het malen 
door. Desalniettemin gaan al 
die bridgers de week daarop 
weer met goede moed naar 
de kantine van de FC om de 
sterren van de hemel te spe-
len.

Hieronder ziet u van iedere 
lijn de beste drie sterren van 
afgelopen woensdag.
A-lijn: 1 Tineke Ligthart-Eric 
Molenaar 64,58%; 2 Paul van 
der Meij-Richard Hoeben 
60,42%; 3 Hans Wijte-Paul 
Wijte 51,25%.
B-lijn: 1 Henk Groen-Her-
man van Sambeek 58,33%; 
2 Tiny ten Hoeve-Aad Wijte 
57,99%; 3 Lia Hendrikse-Cor-
rie Nijsen 54,17%.
C-lijn: 1 Marry Zwaan-Ger-
da Geukes 59,38%; 2 Jaap 
Molenaar-Karin Tushuizen 
57,81%; 3 Ans Andringa-Ria 
de Wildt 53,13%.
D-lijn: 1 André Hermans-
Bert van der Pol 63,33%; 2 Wil 
van der Pol-Ank van der Eng 
57,50%; 3 Henny Kaandorp-
Ans Verheijde 55,00%.
E-lijn: 1 Elly Neele-Annie 
Sanders 60,94%; 2 Jan van 
den Booren-Eddy Jansen 
59,90%; 3 Wim Koning-Jac-
queline Hoeben 58,33%.
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Uitgeest - Op zaterdag 12 
november zal in het Jeugd-
huis aan de Castricummer-
weg in Uitgeest een cadeau-
tjesmarkt worden gehou-
den, van 10 tot 16 uur.  Een 
5-tal vrouwen uit Uitgeest en 
Akersloot heeft een jaar lang 
grappige en nuttige dingen 
gemaakt van textiel en pa-
pier. Het is een aardige sorte-
ring geworden, geschikt voor 
veel feestdagen!  Ook wordt 
een mooi patchwork kerst-
kleed met kerstboom verloot.  
Natuurlijk is er koffi e met iets 
lekkers!  De opbrengst is voor 
de NH kerken van Uitgeest 
en Akersloot.

Cadeautjes-
markt

Uitgeest - Dinsdag 22 no-
vember is er weer een Alz-
heimer Café in de Zwaan. Het 
onderwerp is: “Vraagstukken 
rond het levenseinde”. Vra-
gen die te maken hebben 
met wilsbeschikking wor-
den behandeld door de ge-
spreksleider van Alzheimer 
Nederland, afdeling Midden-
Kennemerland. Tevens zal er 
een gastspreker aanwezig 
zijn van de Nederlandse Ver-
eniging voor een Vrijwillig le-
venseinde (NVVE). Iedereen 
is welkom: mensen met ge-
heugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. De 
toegang én het eerste kopje 
koffi e zijn gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig.

De bezoekers krijgen infor-
matie van hulpverleners en 
van mensen die uit eigen er-
varing spreken. Bij elk ca-
fé worden deze geïnterviewd 
door onze vaste gesprekslei-
der. Na dit gesprek is er gele-
genheid om vragen te stellen. 
Er is een tafel met brochures 
en andere literatuur om thuis 
eens rustig na te lezen. 
Wilt u meer weten over dit 
onderwerp of heeft u behoef-
te aan andere informatie over 
dementie? Kom dan naar het 
Alzheimer Café.
Dinsdag 22 november van 
10.00 uur tot 12.00 in Dorps-
huis de Zwaan, op de 2de 
etage, Middelweg 5 te Uit-
geest. 

Uitgeest - Op vrijdag 4 no-
vember organiseert suppor-
tersvereniging Geel/Groen 
weer een klaverjasavond in 
het clubhuis van FC Uitgeest. 
Begonnen wordt om 20.00 
uur, de deuren van het club-
huis gaan een half uur eerder 
open. Er zijn weer mooie prij-
zen te winnen. 

Klaverjassen 
bij FC Uitgeest



Gouden Kalf steun in de 
rug voor Merijn en Tobias

Uitgeest - Een Uitgeester die 
een Gouden Kalf wint. Ruim 
een maand geleden brachten 
we dit grote nieuws en Merijn 
Scholte Albers en zijn com-
pagnon Tobias Smeets ver-
tellen deze week over de weg 
die zij bewandelden naar de-
ze prestigieuze prijs.
Merijn Scholte Albers groei-
de op in Uitgeest en was al 
van jongs af aan bezig met 
filmpjes maken. Er volgde 
een logische keuze voor de 
Hoge School voor de Kun-
sten in Utrecht waar hij acht 
jaar geleden Tobias Smeets 
leerde kennen. Omdat bei-
der achternaam met een S 
begint werden zij regelmatig 
voor projecten bij elkaar in-
gedeeld. Zo ontdekten zij dat 
ze vaak naar dezelfde details 
keken en even zo vaak op de-
zelfde lijn zaten. Via NTR Kort, 
de manier om jongeren en 
gevestigde filmmakers een 
kans te geven een korte film 
te ontwikkelen, stuurden zij 
hun film ‘Gratis’ in. Het idee 
voor de film was er al langer 
en was oorspronkelijk een 
idee voor een aflevering van 
een serie. ‘Gratis’ gaat over 
het echtpaar Ruud en Els dat 
al jaren vastgeroest zit in be-
paalde patronen. Ruud wint 
gratis boodschappen doen 
en gratis is iets waar de ta-
melijk chagrijnige Els gek op 

is. De acteurs Nico de Vries 
en Loes Schnepper spelen op 
meesterlijke wijze dit bijzon-
dere echtpaar en hoewel er 
een script was, kregen zij van 
Merijn en Tobias de ruimte 
om al spelend kleine grapjes 
uit te proberen. 
Merijn en Tobias: “We zijn 
er circa drie maanden full-
time mee bezig geweest en 
hebben 2,5 draaidagen ge-
had.” Dan lachend: “Daarna 
was ons budget er doorheen. 
De scene in de supermarkt 
moest ook nog eens ’s nachts 
opgenomen worden want fil-
men kon niet met winkelen-
de klanten.” ‘Gratis’ werd met 
nog twee andere films geno-
mineerd als beste Korte Film 
op het Nederlands Film Fes-
tival. Merijn: “Het was jam-
mer dat ik niet aanwezig kon 
zijn op de uitreiking dus ik 
heb van die spanning wei-
nig meegekregen.  Ik zat op 
de snelweg toen ik het smsje 
kreeg dat wij hadden gewon-
nen en dacht oh leuk.”
Tobias: “Ik voelde de span-
ning duidelijk wel. Je zit daar 
te wachten en iedereen heeft 
een papiertje in zijn zak voor 
het geval je moet speechen 
en ik mocht naar voren.”
De jury was onder de indruk 
van de perfecte en consisten-
te timing en de manier waar-
op de machtsverhoudingen 

tussen de personages deze 
uiterst komische film onver-
wacht ontroerend maakt.
Het meeste deden Merijn en 
Tobias zelf, schrijven, filmen 
en gedeeltelijk monteren. De 
film duurt 10 minuten maar 
het hele proces duurt vele 
malen langer. Op de vraag of 
deze prestigieuze prijs deu-
ren opent, antwoorden Me-
rijn en Tobias bescheiden: 
“Het helpt mee dat mensen 
iets meer in je geloven, maar 
toch is het moeilijk te zeggen. 
Wij mogen niet klagen, het 
staat leuk op ons CV maar je 
moet nog altijd wel een goed 
idee hebben. Een film maken 
kost zó veel tijd, daar moet je 
lang aan willen werken.” Dan 
verrassend: “Wij hebben wel 
weer een idee maar dat is Top 
Secret! We broeden heel lang 
tot we er een jaar aan kun-
nen werken en momenteel 
zijn wij weer aan het schrij-
ven.” 
Het Gouden Kalf van circa 5 
kilo staat op een mooi plank-
je te shinen en het is zeker 
niet ondenkbaar dat het in de 
toekomst dringen wordt op 
dat zelfde plankje.
‘Gratis’ is in 2017 op televisie 
te zien bij NTR Kort en later 
bij uitzending gemist. Daarna 
online te bekijken. Zie ook: 
www.merijnentobiasmaken-
dingen.nl. (Monique Teeling)

Merijn (links) en Tobias met het Gouden Kalf

Bescherm ons Uitgeestermeer
......Alweer!

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.

Zijn ze nou gek geworden bij de coalitie van Uitgeester be-
stuurders? Er is een wethouder gesneuveld naar aanleiding van 
deze onzalige plannen. Heel Uitgeest liep te hoop en mensen 
van velerlei pluimage waren naar de gemeente bijeenkomsten 
gekomen, natuurbeschermers, Uitgeestermeer beschermers, 
wandelaars, molenstichting, zeilers, surfers en wat al niet meer.
Staat plotseling in de krant van 26 oktober dat er 27 oktober 
weer over wordt gediscussieerd. Mag de burgerij niet meeden-
ken, niet meeluisteren? (achterbaks of achterkamertjes poli-
tiek?) Weer een onderzoekscommissie, (of een projectontwik-
kelaar, die alleen in stenen en euro’s denkt?) die wéér bebou-
wing gaat onderzoeken. 
Dus moeten we in juni geen VVD, geen CDA, geen D’66 en 
geen Uitgeest Lokaal kiezen, maar vooral in 2018 bij de ge-
meenteraadsverkiezingen is dit van het grootste belang. Onze 
bestuurders luisteren dus niet naar ons Uitgeesters. Wij wilden 
geen bebouwing op het erfgoedpark, maar behouden wat er is 
en daarmee lucratieve plannen ontwikkelen én openstelling van 
het gebied voor publiek, oké. Geld verdienen met dit gebied 
oké, als het moet voor het onderhoud, maar zeker niet ten kos-
te van de natuur door het te bebouwen. Ik zou zelfs wel bereid 
zijn om meer OZB te betalen als dat voor het onderhoud van 
dit gebied moet. Maar dan ook met de extra verhoging open-
heid van zaken, zodat we zichtbaar hebben wat er mee wordt 
gedaan voor dit gebied.
Als ze zelf niet bij machte zijn om iets te bedenken zonder wéér 
geld te verspillen aan kostbare tijd en onderzoek voor bouwen, 
dan moeten ze hun portefeuille maar aan de wilgen hangen. 
Dat traject hebben we vorig jaar al gelopen! Dan zijn ze niet ca-
pabel om deze gemeente te besturen. Hebben ze echt te wei-
nig kennis of fantasie binnen dat gemeentehuis van ons, om 
eens niet in stenen te denken?
Verontruste burger         A.  Smulders                

Winkeldief opgepakt 
dankzij Burgernet

Uitgeest - De deelnemers 
aan Burgernet en de Burger-
Alert Whatsapp Groepen Uit-
geest werden donderdag-
middag 27 oktober rond half 
één ingeschakeld om uit te 
kijken naar een winkeldief.
De man had goederen mee-
genomen uit een supermarkt 
aan de Melis Stokelaan. Hij 
hield zich vervolgens op bij 
het gebouw van de voormali-
ge Paltrokschool aan de Wie-

kenlaan. Via de BurgerAlert 
Whatsapp Groepen kwam al 
snel het bericht dat de man 
nog steeds op de Wieken-
laan stond. Hij hield zich daar 
al enige tijd op vertoonde 
vreemd gedrag door in alle 
vuilnisbakken te kijken. Ook 
had hij al eerder geprobeerd 
een fiets te stelen.
De man kon snel door de po-
litie worden aangehouden. 
(Bron: www.112-uitgeest.nl)
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De straat Westergeest heeft heel verrassende “zijpaden”. Zo ook het pad op de fo-
to dat tevens Westergeest wordt genoemd, heel erg apart. Foto en tekst: Ger Bus

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest 

een foto uit haar databank in deze rubriek

Uitgeest - In de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog was er 
op veel plekken in ons dorp 
duidelijk een gevoel van 
saamhorigheid onder ande-
re onder de bewoners van 
de Kleis. Men organiseerde 
toentertijd een uitje en ging 
gezamenlijk op stap. Deze fo-
to laat zo’n moment zien met 
de deelnemers ergens buiten 
het dorp. Een aantal namen 
is al bekend, maar er ontbre-
ken er nog zes van deze fo-

to met beeldbanknummer 
02909.
1. Wijnand de Bakker, 2. Me-
vrouw de Bakker, 3. Mij-
ne Roozendaal, 4. Mevrouw 
Roozendaal, 5. ?, 6. ?, 7. Me-
vrouw Van Tunen, 8. De heer 
Van Tunen, 9. Mevrouw Van 
der Schaaf, 10. De heer Van 
der Schaaf, 11 t/m14 ?.
Weet u de namen die ontbre-
ken, neem dan telefonisch 
contact op met Nel Tromp 
311572 of Herman Tervoort 

313196.
Op onze website kunt u de-
ze foto verder zien. En ook 
daar kunt u ontbrekende na-
men aan ons doorgeven. Ga 
naar: www.ouduitgeest.nl 
>>> Zoeken in beeldbank 
>>> 02909.
Heeft u ook foto’s waarvan u 
denkt dat ze voor onze ver-
eniging interessant zijn, dan 
houden wij ons graag aanbe-
volen. Neem in dat geval ook 
contact met ons op.

D66 wil eigen bijdrage 
voor WMO afschaffen

Uitgeest - D66 Uitgeest 
heeft tijdens de raadsverga-
dering van 27 oktober een 
motie ingediend met de in-
tentie om vanaf 2017 de ei-
gen bijdrage (voor de WMO) 
voor inwoners van Uitgeest af 
te schaffen.
De eigen bijdrage (geïnd 
door het CAK) is inkomens-
afhankelijk. Vanaf 2017 ver-
andert de aansturing van de 
ondersteuning en begelei-
ding. Het aantal uren zou dan 
alleen nog berekend worden 
voor het CAK, om zo de eigen 
bijdrage vast te kunnen stel-
len. Met het afschaffen van 
de eigen bijdrage is dat dan 
ook niet meer nodig. Het doel 
is niet zozeer alleen minder 
administratie maar ook het 
beperken van kosten voor de 
inwoners! 
“De eigen bijdrage is inko-
mensafhankelijk. De lagere 

inkomens worden in het hui-
dige systeem het meest ont-
zien. Wij realiseren ons ech-
ter dat niet alleen inwoners 
met een minimuminkomen 
veel last hebben van stape-
ling van zorgkosten. Wij heb-
ben het college een signaal 
willen afgeven om voor ie-
dereen hier iets aan te doen, 
binnen de mogelijkheden die 
de gemeente heeft,” aldus 
René Oud, fractievoorzitter 
van D66 Uitgeest.
In de voorbereidende bij-
eenkomst in BUCH verband 
wordt verder over dit onder-
werp gesproken. Daaruit zal 
moeten blijken wat dit voor 
de gemeentelijke begroting 
betekent. In het vroege voor-
jaar van 2017 zal naar ver-
wachting de nieuwe veror-
dening worden vastgesteld, 
met daarin onder andere de 
regels voor de eigen bijdrage.

‘Monsieur Chocolat’ 
in filmhuis De Zwaan

Uitgeest - ‘Monsieur Choco-
lat’ is te zien op vrijdag 11 no-
vember in filmhuis de Zwaan.  
De zaal is open vanaf 19.45 
uur en de film begint om 
20.15 uur
In het rondreizende circus 
vertoont de Afrikaanse clown 
monsieur Chocolat zijn ra-
re fratsen voor een paar lut-
tele centen. De mensen op 
het Franse platteland verga-
pen zich aan hem. Want hoe-
wel Frankrijk al in de 18e 
eeuw een kwart van Afrika 
heeft gekoloniseerd, hebben 
de meeste Fransen rond 1880 
nog nooit een echte Afrikaan 
gezien.  
Chocolat sluit vriendschap 
met de clown Footit die al 
snel merkt dat Chocolat meer 
in zijn mars heeft dan het op 
stang jagen van een paar 
dorpelingen.  Footit overtuigt 
Chocolat om een duo te vor-
men. Ze werken aan sket-
ches, verfijnen hun humor 
en timing  en beginnen aan 

een onstuitbare, succesvol-
le opmars. De opmars eindigt 
in het mondaine Parijs waar 
ze weergaloze beleven. Maar 
is het duo bestand tegen de 
roem, de vele vrouwen en het 
grote geld? 
Monsieur Chocolat vertelt 
het waargebeurde verhaal 
van een legendarisch duo en 
het vergeten verhaal van een 
bijzondere man.  De hoofd-
rollen worden vertolkt door 
Omar Sy (Chocolat) die be-
kend is van de film ‘ Intou-
chables’  en James Thierrée 
(Footit) die met zijn mimiek 
en uitstraling erg doet den-
ken aan wijlen Charles Cha-
plin. Niet verwonderlijk want 
Thierrée is zijn bloedeigen 
kleinzoon.
Toegang:  6 euro inclusief een 
kopje koffie voorafgaand aan 
de film (“Vrienden”  5 euro).
Kaarten in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij: Boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139, Uit-
geest.
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Vrolijk toneel voor 
kinderen bij Toonbeeld

Castricum - Op zondag 13 
november kunnen kinderen 
van drie jaar tot zeven jaar sa-
men met hun (groot)ouders 
genieten van de voorstel-
ling Wakker Droomkind van 
het Zoldertheater bij Toon-
beeld om 14.00 uur. Wakker 
Droomkind is een vrolijke to-
neelvoorstelling met poppen-
spel en liedjes in een kleurrijk 
decor van een meisjesslaap-

kamer. Theatermakers Geert 
van Diepen en Lia Rood lie-
ten zich inspireren door het 
thema uit het bekroonde 
prentenboek ‘En nu naar bed, 
Sam’ van Amy Hest. Kaarten 
zijn verkrijgbaar aan de zaal, 
bij de Readshop op Geester-
duin, muziekhandel Borstlap 
in Bakkum, Boekhandel Laan 
en Vivant Rozing in het cen-
trum van het dorp.

Workshop steenhakken start
Castricum - Op vrijdag 4 no-
vember van 10.00 tot 15.30 
uur is bij Toonbeeld een 
steenhakworkshop.
Onder de bezielende leiding 
van beeldhouwdocent An-
ja Vosdingh Bessem gaan 
de deelnemers aan de slag 
met een kleine steen.  De 
les is bedoeld als intensie-
ve kennismaking met het vak 
steenhakken en de ervaren 
docent. Daarna volgen ze-
ven lessen voor belangstel-
lenden; van 25 november tot 
en met 21 april. De proef-
les wordt alleen betaald als 
men zich  voor de hele cur-
sus opgeeft.  Beginners kun-
nen speksteen, mergel of een 
zachte kalksteen bewerken 
met steenvijlen en raspen. 
Degenen met meer ervaring 
hakken met hamer en bei-
tel in de diverse middelharde 

steensoorten als kalksteen 
of marmer, of in hardsteen. 
Aanmelden via : 0251659012 
of een mail naar tnbeeld@
xs4all.nl. Op de foto docent 
Anja Vosdingh Bessem met 
één van haar eigen beelden, 
een bronzen naakt.

Castricum - Auteur Paul Da-
men verzamelde en vertaalde 
gedichten van diverse dicta-
tors en andere bloeddorsti-
ge types uit het verleden en 
plaatst hun poëzie in een his-
torische context. 

Zijn originele, bijzondere 
boek Bloemen van het kwaad 
licht hij op dinsdagavond 15 
november persoonlijk toe in 
de bibliotheek in Castricum.
Het is opvallend hoeveel his-
torisch beruchte heersers 
zich hebben gewaagd aan 

een van de meest gevoelige 
menselijke bezigheden die 
er zijn: het schrijven van ge-
dichten. Onder hen zijn onder 
andere keizer Nero, Dzjengis 
Khan, Napoleon Bonapar-
te, Jozef Stalin, Mao Zedong, 
keizer Hirohito, Papa Doc, Pol 
Pot en nog meer van dit soort 
‘juwelen van de mensheid’. 
Dichtende dictators is on-
derdeel van Nederland Leest, 
dat in november plaatsvindt. 
De lezing start om 20.00 uur.
Reserveren via www.biblio-
theekkennemerwaard.nl of 

Muttathara helpt status-
houders met inrichting huis

Castricum - Net zoals in heel 
Nederland heeft Castricum 
te maken met een toename 
van vluchtelingen. Vluchte-
lingen die al langer die recht 
hebben op een verblijfsver-
gunning, worden statushou-
der. Zij krijgen een woning 
en hulp bij het opstarten van 
hun nieuwe leven. 
Om deze mensen een steun-
tje in de rug te bieden heeft 
Stichting Welzijn Castricum 

contact gezocht met kring-
loopwinkel Muttathara om 
een samenwerking aan te 
gaan. Iedere nieuwe status-
houder krijgt nu een waar-
debon van vijftig euro die 
kan worden besteed bij Mut-
tathara. De medewerkers van 
de winkel helpen hen huis-
raad uit te kiezen en zorgen 
ervoor dat dit kosteloos be-
zorgd wordt op het woon-
adres. Foto: Nico Lute.

Driehonderd kavels voor veiling 
kerk en jeugd in Limmen

Limmen - Al meer dan 85 
jaar wordt in Limmen elk 
jaar begin november een 
veiling gehouden ten ba-
te van kerk en jeugd. De 
opbrengsten gaan naar de 
jeugdverenigingen in Lim-
men en welzijn vanuit de 
geloofsgemeenschap. 

Dit jaar is de veiling op vrij-
dag 4 november vanaf 19.30 
uur in De Burgerij. Iedereen 

is welkom. Er is ook een lote-
rij met prijzen. 

Ervaren veilingmeesters 
staan klaar om driehonderd 
kavels aan de man te bren-
gen. Bij de voorbereidin-
gen van de veiling zijn goe-
deren en diensten verzameld 
die nu te gelde worden ge-
maakt. Naast traditionele 
koopjes, als paling, taarten, 
fruitmanden, bonnen voor 

bij de klantenservice in de bi-
bliotheek.

restaurants, drankpakketten, 
zijn er ook kavels als histo-
risch-geografi sche excursies, 
wijnworkshops, kaarten voor 
concerten en theater en kee-
zavonden. Vanzelfsprekend 
ontbreken ook de Solextoch-
ten met aansluitend buffet 
niet, evenals golfwedstrijden, 
kaarten voor top voetbalwed-
strijden in het AFAS AZ sta-
dion, cabaretvoorstellingen 
in de PKN kerk en meer. 

IC-lobby werpt eerste vruchten af
Castricum - Er is een eerste 
succes behaald in de door 
hem gestarte lobby om Cas-
tricum haar stevige IC-status 
te laten behouden als inter-
citystation. Vorige week don-
derdag heeft staatssecreta-
ris Sharon Dijksma tijdens 
het Algemeen Overleg Spoor 
over het Programma Hoog-
frequent Spoor (PHS) toege-
zegd te zullen kijken naar de 
door de PvdA-Castricum ont-
wikkelde alternatieve lijnvoe-
ring op de Zaanlijn. 
Dave van Ooijen van de 
PvdA: ,,Volgens de PvdA lei-

den nieuwe inzichten over de 
ontwikkeling van het woon-
werkverkeer langs de Zaan-
corridor, de verstedelijking 
van de Randstad en het 
dichtslibben van het wegen-
net rond Amsterdam er toe 
dat het spoorvervoer op de 
Zaancorridor moet worden 
versterkt. In het door de PvdA 
voorgestelde alternatieve 
PHS-lijnvoering op de Zaan-
lijn wordt onder meer voor-
gesteld om een deel van de 
PHS-sprinters, die in de hui-
dige plannen niet verder rij-
den dan Uitgeest, door te la-

ten rijden naar Alkmaar. Op 
de wat langere termijn zou-
den ook rechtstreekse trei-
nen vanuit Noord-Holland 
naar de Zuidas mogelijk 
moeten worden door aanleg 
van de zogenaamde  zuid-
westboog. Door aanleg van 
de zuidwestboog kan de druk 
op Amsterdam-CS worden 
verminderd.” 
Staatssecretaris Dijksma zal 
in de eerstvolgende voort-
gangsrapportage PHS in-
gaan op het door de PvdA 
ontwikkelde maatwerk-PHS-
lijnvoering op de Zaanlijn.

Allo, Allo voor Zonnebloem
Limmen - In De Burgerij 
speelt vrijdagmiddag 18 no-
vember toneelvereniging De 
Limmer Plankeniers de ko-
medie Allo, Allo voor gas-
ten van De Zonnebloem Lim-
men. Dit stuk, een wereldwij-
de comedy-hit  hit van de TV, 
is nu in theaterproductie. Al-
le karakters uit de televisie-

serie zijn terug zien in dit hi-
larische stuk met een knip-
oog naar de Tweede Wereld-
oorlog. 
De voorstelling begint om 
14.00 uur. Tussen de bedrij-
ven door vindt een verloting 
plaats. Voor problemen met 
vervoer bel Ria Hooijboer, tel.: 
5052235.
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Zaancorridor, 430 nieuwe huizen
Castricum - Vorige week 
donderdag stond de actua-
lisatie van Zaancorridor, de 
spoorlijn van Amsterdam 
Centraal naar Heerhugo-
waard, op de agenda van de 
gemeenteraad. 
De Zaancorridor is onder-
deel van het programma ov-
knooppunten waarbij het uit-
gangspunt is dat de omge-
ving rondom de stations goe-
de locaties bieden voor wo-
ningzoekenden, bedrijven 
en instellingen die zich nabij 
Amsterdam willen vestigen. 

Daarmee wordt de invoering 
van het Hoogfrequent Spoor-
vervoer rendabel. De actua-
lisatie houdt voor Castricum 
in dat het dorp aantrekkelij-
ker moet worden voor toeris-
ten en er moeten nieuwe in-
breidingslocaties bijkomen. 
In de periode tot 2025 zou-
den er bovendien 430 wo-
ningen gerealiseerd moeten 
worden op fi etsafstand van 
het station om de constante 
frequentie van het treinver-
keer te kunnen behouden. Er 
wordt onder andere gespro-

ken over de locaties Kaptein 
Kaas en voormalig tuincen-
trum Terlouw. 
Voor het stationsgebied Cas-
tricum ligt de belangrijk-
ste opgave in het versterken 
van het karakter van de ont-
vangst duingebied/archeolo-
giecentrum en het verbete-
ren van verbinding voor lang-
zaam verkeer tussen dui-
nen-station en dorp. De on-
langs afgeronde en op stapel 
staande projecten in het sta-
tionsgebied voldoen aan de-
ze doelstellingen. Kerstkaarten drukken

Castricum - Een workshop 
kerstkaarten drukken vindt 
plaats in Galerie Streetscape 
op vrijdag 25 november van 
9.30-12.00 uur. Het hele pro-
ces, van schets tot aan het 
afdrukken van een eigen se-
rie kaarten, komt aan bod. 
Onder begeleiding van El-
len van Putten en Yvonne Zo-

merdijk gaan de deelnemers 
aan de slag met linosnede 
of kartondruk. Aan het eind 
van de workshop gaat iede-
re deelnemer met zijn/haar 
eigen unieke serie hand-
gedrukte kerstkaarten naar 
huis. Inschrijven kan in de 
galerie of via workshops@
streetscape.nl.

Onderzoek skeletten 
levert nieuwe kennis

Castricum - Het fysisch an-
tropologisch onderzoek van 
de 13de-eeuwse skeletten 
uit de grafkapel in de Engel-
munduskerk in Velsen droeg 
in belangrijke mate bij aan de 
identifi catie van het echtpaar 
Van Brederode. 

Ook werden er botten van 
kinderen en een melkkies-
je aangetroffen. Welk onheil 
trof Willem van Brederode en 
Hillegonda van Voorne? On-
derzoekster en fysisch an-

tropologe Constance van der 
Linde geeft op woensdag 2 
november een lezing over het 
onderzoek in Huis van Hilde. 

Constance van der Linde is 
KNA archeoloog en doet als 
fysisch antropologe bij ‘Tot 
op het bot’ onderzoek voor 
archeologische bedrijven 
en overheid. Ook in de serie 
Hildes Lezingen: woensdag 
30 november; Carla van den 
Berg; Yolande van Lalaing 
(1422-1497); de laatste be-

woonster van kasteel Brede-
rode. In januari, nieuwe serie 
lezingen over de Romeinen in 
Nederland

Castricum - Dinsdagavond 
een week geleden is de 
brandweer uitgerukt naar 
de Breedeweg, omdat diver-
se bewoners een gaslucht ro-
ken. De brandweer heeft me-
tingen verricht. Er was een 
gaslek, veroorzaakt door het 
niet juist plaatsen van paal-
tjes bij het opnieuw bestra-
ten van de weg. 
Zaterdagmiddag rond half 
drie was er een melding van 
een voertuigbrand aan de 
Zeeweg, maar bij aankomst 
van de brandweer bleek het 
allemaal mee te vallen. Foto: 
Evelien Olivier. 

VVD moties bij begroting
Castricum - Bij de komende 
begroting, die op 3 novem-
ber wordt behandeld, komt 
de VVD Castricum met vier 
moties. De partij wil dat het 
depot Schulpstet tussen 8.00 
en 16.00 open is, en dus niet 
tussen de middag gesloten. 

Bovendien zou het voor ie-
dere inwoner van de BUCH-
gemeenten mogelijk moe-
ten zijn hun grof afval in het 
BUCH milieupark aan te bie-
den. Teleurstellend, zo vindt 
de VVD, dat het veelgebruik-
te verharde voetpad naar Bad 
Noord vervangen werd door 
een pad dat bestaat uit mul 
zand met wat stro. Toeristen 

en inwoners zouden via een 
beter pad dan zand en stro 
weer met kinder- en bolder-
wagens de helling naar Bad 
Noord moeten kunnen ne-
men. 

Hondenbelasting noemt de 
partij niet meer van deze tijd. 
Tot slot is de VVD van mening 
dat de ingewikkelde aanbe-
stedingsregels er toe leiden 
dat lokale ondernemers vaak 
niet eens in staat zijn om mee 
te offreren op lokale projec-
ten. Met wat eenvoudige in-
grepen en vooral wat steun 
kunnen lokale ondernemers 
best meebieden op projecten 
binnen de gemeente.

Motie SP aansluiting A9 
Castricum - De SP roept 
het college met een motie op 
om de realisatie van de aan-
sluiting A9 en alle voorberei-
dende werkzaamheden stop 
te zetten, totdat de fi nanci-
ele haalbaarheid duidelijk 
en voor de raad controleer-
baar is aangetoond. Boven-
dien wil de partij niet dat de 
bijdrage hoger uitvalt voor 
Castricum dan de 2.875.000 
euro die is afgesproken.
Volgens de SP wordt steeds 
duidelijker dat de aanslui-
ting A9 meer gaat  kos-
ten dan de in totaal be-
grote 33 miljoen euro.  

Daarnaast zou nut en nood-
zaak van de aansluiting zijn 
afgenomen, nu ruim twee-
derde van het bedrijventer-
rein Boekelermeer Alkmaar 
uit de markt wordt gehaald 
en de STEC Groep het colle-
ge van Heiloo adviseert om 
ook 6,2 hectare van de tota-
le 12,4 hectare Boekelermeer 
Heiloo uit de markt te halen. 
De aansluiting moet groten-
deels betaald worden uit de 
verkoopopbrengst  van be-
drijfskavels in de Boekeler-
meer en de verkoop van wo-
ningen en dat wordt een pro-
bleem verwacht de partij. 

Grote vlooienmarkt 
Akersloot - Zondag 6 no-
vember is een grote vlooi-
enmarkt in sporthal De Le-

lie. Deze markt biedt allerlei 
gebruikte spullen en is ge-
opend van 9.30 tot 16.00 uur. 

Adres: Rembrandtsingel 3, 
Akersloot. De toegang be-
draagt  2,50 euro. Kinderen 
tot en met twaalf jaar hebben 
onder begeleiding gratis toe-
gang.

Goed Contact bij PWN
Castricum - Altijd al willen 
weten hoe de nieuwe direc-
teur van PWN deze maat-
schappelijke organisatie in 
de volgende fase brengt? En 
meer weten over ‘Het Nieuwe 

Werken’? Ga dan op 17 no-
vember mee met het bedrijfs-
bezoek naar PWN, georgani-
seerd door Goed Contact, het 
vrouwennetwerk. Sinds een 
jaar heeft PWN een nieuwe 

directeur: Joke Cuperus. Tij-
dens het bedrijfsbezoek in 
het vernieuwde hoofdkantoor 
van PWN in Velserbroek zal 
zij alles vertellen over haar 
carrière. Het bedrijfsbezoek 
vindt plaats van 15.45 tot on-
geveer 18.15 uur. Aanmelden 
kan via www.goed-contact.nl

www. .nl

www. .nl
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Dirigente Ineke Mulder: 
‘Van zingen word je blij!’

Uitgeest - Zaterdag gaven 
vier koren een presentatie-
concert in de RK kerk te Uit-
geest, die allemaal onder lei-
ding staan van Ineke Mulder. 
Het idee hiervoor ontstond bij 
gemengd koor Puur Sangh 
toen drie leden opzegden en 
de vraag aan Ineke werd ge-
steld: “Kunnen we niet met al 
jouw koren een concert ge-
ven, wellicht levert dat nieu-
we leden op?” 
Ineke Mulder deed ooit de 
amateuropleiding voor diri-
gent, leeft hier inmiddels van 
en vertelt enthousiast wat 
muziek voor haar betekent. 
Ineke: “Muziek is voor mij in-
spiratie en een verbinding 
met iets wat groter is dan jij-
zelf. Het geeft energie en ver-
veelt nooit. Ik dirigeer bij vier 
klassieke koren die toch heel 
verschillend zijn. De weten-
schap heeft aangetoond dat 
het invloed heeft op je ge-
zondheid als je zingt en dat 
is niet verwonderlijk, van zin-
gen word je blij!”
Vanaf september sloegen 
haar vier koren, Puur Sangh, 
Cantorij, Laus Deo en Viridi-
canta dus de handen ineen 
en werd een repertoire sa-
mengesteld. Ineke: “Het ene 
koor doet dat met een mu-
ziekcommissie, het ande-
re koor besluit met de leden 
of ik doe het samen met de 
organist en een archivaris. 
Daarbij kijk ik altijd of een 
en ander technisch haalbaar 
is. En dan komt de molen op 
gang, de kerk moet geregeld 

worden, er moeten fl yers uit-
gedeeld en de pers ingelicht. 
Dat dit regelwerk goed is ge-
lukt, bleek uit de mooie op-
komst van circa 150 mensen 
die luisterden naar de prach-
tige klanken van de vier ko-
ren. Ook het orgelspel van 
Ton Schoen, volgens Ine-
ke een zeer creatieve geest, 
was indrukwekkend. Voor-
afgaand aan de verschillen-
de koren werd wat informatie 
gegeven over bijvoorbeeld de 
historie. Zo bleek dat in Uit-
geest al vanaf 1561 een koor 
actief was. Ook maakte men 
meteen van de gelegenheid 
gebruik mensen op te roe-
pen om eens een repetitie bij 
te wonen en eventueel wat 
noten mee te zingen. Vooral 
mannen kan men goed ge-
bruiken. Ineke: “Mensen mo-
gen drie keer vrijblijvend mee 

doen en daarna kijk ik of je 
bij de goede stemgroep bent 
ingedeeld maar ook naar het 
bereik en timbre. Men moet 
overigens wel willen investe-
ren.” Ineke lacht: “Ik houd van 
doorwerken en kán streng 
zijn. Ik word vervelend als het 
onrustig is en verwacht con-
centratie.” Dat deze aanpak 
werkt, werd zaterdag eens 
te meer duidelijk tijdens het 
presentatieconcert waar ie-
dereen fl ink van onder de in-
druk was. Tot slot klom de di-
rigente op een kerkbank en 
zongen publiek en koren aan 
het eind van het concert sa-
men met zichtbaar plezier de 
bekende spiritual Kum ba 
Yah waarna een daverend 
applaus volgde. 
Voor informatie over de ko-
ren, Ineke Mulder: 075-
6219192. (Monique Teeling)

Sinterklaas komt 
zondag 13 november 

aan in Uitgeest
Uitgeest - Zondag 13 no-
vember komt Sinterklaas 
weer naar Uitgeest. Om on-
geveer 13.00 uur meert de 
boot met de Sint en zijn Pie-
ten aan in de gemeentehaven 
aan de Meldijk. Daarna volgt 
Sint voorafgegaan door de 
Uitgeester Harmonie samen 
met ruitervereniging Sterneo 
de volgende route: Meldijk, 
Langebuurt, Brugmanstraat, 
Hogeweg, Kerkbuurt. 
Bij het Oude Reghthuys zal 
burgemeester Verkleij dan 
om ongeveer 13.45 uur de 
Sint en zijn gevolg welkom 
heten in Uitgeest. Vanaf 
14.15 uur maken Sint en zijn 
pieten een rit door het dorp.
Route: Schevelstraat, l.a. 
Bonkenburg, l.a. Populieren-
laan, Geesterweg over, l.a. 
Wiekenlaan/Plevierstraat, l.a. 
Kooglaan, l.a. Kerverslaan, 

r.a. Vrijburglaan, r.a. Leeg-
hwaterstraat, l.a. Kooglaan, 
l.a. Beatrixlaan, Geesterweg 
over, Beatrixlaan, l.a. Middel-
weg, l.a. Wilhelminastraat, r.a. 
dr. Brugmanstraat tot Gees-
terheem. 
Bij Geesterheem wordt de 
stoet ontbonden en gaat de 
Sint de bewoners om onge-
veer 14.30 uur een bezoek 
brengen. Hierna stappen Sint 
en pieten over in speciaal ver-
voer. Bij droog weer in open 
auto’s, motoren en brand-
weerauto, anders in gesloten 
voertuigen. Vervolg: via Lan-
gebuurt, Middelweg, naar de 
Kleis en Waldijk. Daarna zul-
len Sint en pieten hun wel-
verdiende rust nemen.
Deze intocht wordt moge-
lijk gemaakt door de Onder-
nemersvereniging Uitgeest 
(OVU).

Bijzonder herfstconcert
Zanggroep Out Loud en 
Uitgeester Harmonie
Uitgeest - Op zaterdag 19 
november zullen zanggroep 
Out Loud en de Uitgeester 
Harmonie samen een bijzon-
der Herfstconcert geven. Er 
worden samen nummers uit-
gevoerd van Amy Winehouse, 
Franky Valli & The Four Sea-
sons, Adele en meer. Naast 
de stukken die samen wor-
den gespeeld zullen bei-
de muziekgroepen ook ei-
gen muziek uitvoeren. Zo zal 
Out Loud o.a. nummers van 
Sam Smith, Dusty Springfi eld 
en Shan Mendez laten ho-
ren. De Uitgeester Harmonie 
speelt onder leiding van Tho-

mas Eveleens onder andere 
muziek van de fi lms Frozen 
en Soldaat van Oranje. ‘Deze 
samenwerking maakt dat we 
als groepen nog meer ver-
schillende muziek kunnen la-
ten horen, wat in de Dorps-
kerk een mooie muzikale 
avond moet opleveren’, aldus 
Frank Snijder van de Uitgees-
ter Harmonie. 

Het concert begint om 20.00 
uur in de Dorpskerk, Cas-
tricummerweg 2 Uitgeest. 
Kaarten à �7,50 zijn te bestel-
len via de kaartenconcert@
gmail.com en aan de kassa.
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FC Uitgeest ongeslagen 
naar periodetitel!

Uitgeest - Een op en neer 
golvende wedstrijd zondag-
middag op sportpark Poe-
lenburg in Zaandam. Beide 
ploegen lieten niet hun beste 
voetbal zien maar spannend 
was het zeker. FC Uitgeest 
trok aan het langste eind 
en behaalde met een knap-
pe 2-4 overwinning bij direc-
te concurrent Zilvermeeuwen 
de  1e periode in de tweede 
klasse A. 
FC Uitgeest startte vandaag 
met Paul Groen in plaats van 
Joost de Jong (duim uit de 
kom) en Emiel Sinnige weer 
op zijn vertrouwde stek op 
het middenveld in plaats van 
Sven de Wit. Ook in de tech-
nische staf een wijziging. 
Frits “ongeslagen” Walsmit 
nam plaats op de bank als 
stand in voor de voor één 
wedstrijd  geschorste Flori-
an Wolf.
De start van de wedstrijd was 
van beide kanten zenuwach-
tig en rommelig. Zilvermeeu-
wen leek iets de overhand te 
hebben in het begin van de 
wedstrijd. Het resulteerde in 
kleine mogelijkheden voor 
beide partijen. In de 15e mi-
nuut  plaatste keeper El Gue-
bli  van Zilvermeeuwen, die 
ver voor zijn doel verdedig-
de, de bal in de voeten van 
Kick Smit maar helaas kon hij 
niet profiteren. In de 20e mi-
nuut verdiende FC Uitgeest 
na  goed doorzetten van Ye-
boah een corner. De corner 
belandde voorbij de tweede 
paal voor de linker van Lester 

Half, die met een sprongvol-
ley de bal via de grond in het 
dak van het doel knalde 0-1. 
FC Uitgeest pakte het daar-
na iets beter op. In de 27e 
minuut  was het wederom 
raak. Een lange bal van ach-
teruit bracht de verdediging 
van Zilvermeeuwen in verle-
genheid, greep niet in  waar-
na  Jorn Brouwer en Les-
ter Half vrije doorgang kre-
gen. Jorn Brouwer reageer-
de als eerste en lepelde de 
bal mooi over de uitlopende 
keeper heen 0-2.  Aanvallers 
van Zilvermeeuwen zorgde 
nu met enige regelmaat voor 
gevaar. Met name de rechts-
buiten Juary Dos Santos  van 
Zilvermeeuwen creëerde een 
aantal mogelijkheden en was 
moeilijk af te stoppen. In de 
42e minuut  kwam Zilver-
meeuwen weer terug in de 
wedstrijd.  Een overtreding 
rond de 16 meter van FC Uit-
geest resulteerde in een vrije 
trap voor Zilvermeeuwen. De 
vrije trap van Mitchell Klei-
man werd vanaf 25 meter 
onberispelijk ingeschoten 
1-2. Vlak voor het rustsig-
naal moest Sven Koning nog 
een keer handelend optre-
den. Met een mooie zweef-
duik naar de hoek voorkwam 
Sven Koning de 2-2.
De tweede helft gaf hetzelfde 
onrustige beeld. Zilvermeeu-
wen wist de druk iets op te 
voeren. In de 58e minuut 
was het wederom de rappe 
rechtsbuiten Juary dos San-
tos die de achterlijn haalde. 

Met zijn voorzet wist hij Kevin 
Wijndal te bereiken die met 
een geplaatste bal Sven Ko-
ning  wist te verschalken 2-2. 
Vanaf dat moment leek FC 
Uitgeest rijp voor de sloop. In 
de 61e minuut ontsnapte FC 
Uitgeest aan een achterstand 
na een spetter op de paal uit 
een vrije trap van Mitchell 
Kleiman. Amper een paar mi-
nuten in het veld deed Jordy 
Duijn van zich spreken. Een 
korte corner van Jorn Brou-
wer en Mike Olgers beland-
de bij de eerste paal voor de 
voeten van Jordy Duijn. Hij 
schoof de bal beheerst bin-
nen 2-3. Zilvermeeuwen trok 
weer ten aanval. Mike Olgers 
stopte op het middenveld zijn 
tegenstander onreglementair 
af.  In het daar op volgend 
opstootje liet Juary dos San-
tos van Zilvermeeuwen zich 
gaan. Hij deelde een kop-
stoot uit met een rode kaart 
als gevolg. Vanaf dat mo-
ment kwam FC Uitgeest niet 
meer in gevaar. Het slotak-
koord kwam van de voet van 
Lester Half. Op aangeven van 
de goed invallende Romario 
twijfelde hij niet en schoof de 
bal netjes door de benen van 
keeper El Guebli.  Eindstand 
2-4 en ongeslagen periode-
kampioen. Mooie tijden. (De 
Reserve Bal)
FC Uitgeest: Koning, Put-
ter, Vrouwe, Groen, Mar-
chena, E.Sinnige, Brouwer, 
Smit (64e Aroma), Olgers 
(83e Idema), Yeboah (75e 
Duijn), Half.

Woensdag  2 november Jongens::
Foresters de MO19-1 FC Uitgeest MO19:1  19:30

Zaterdag 5 november Meisjes:
FC Uitgeest MO19:1 Hoofddorp s.v. MO19-1  14:30
Kolping Boys MO17-1 FC Uitgeest MO17:1  15:00
FC Uitgeest MO17:2 DSS MO17-3  11:15
Purmerend MO15-2 FC Uitgeest MO15:1  12:30
FC Uitgeest MO15:2 Meervogels 31 MO15-1  12:45
FC Uitgeest MO13:1 Alliance 22 MO13-2  09:00
Rijp (de) MO13-1 FC Uitgeest MO13:2  14:00
FC Uitgeest MO11:1 Reiger Boys MO11-1  10:00
FC Uitgeest MO11:2 Limmen MO11-1  09:00

Jongens:
VVC JO17-1 FC Uitgeest JO17:1  10:00
Assendelft JO17-1 FC Uitgeest JO17:2  13:00
FC Uitgeest JO17:3 DEM JO17-5  14:30
Jong Hercules JO17-1 FC Uitgeest JO17:4  11:15
Reiger Boys JO16-2 FC Uitgeest JO16:1  12:30
FC Uitgeest JO16:2 Always Forward JO16-1  14:30
ZOB JO15-1 FC Uitgeest JO15:1  10:30
Sp. Krommenie JO15-2 FC Uitgeest JO15:2  15:00
Castricum JO15-3 FC Uitgeest JO15:3  11:30
Westzaan JO15-1 FC Uitgeest JO15:4  11:15
FC Uitgeest JO14:1 Schagen/SRC JO14-1  13:00
FC Uitgeest JO14:2 Sp. Krommenie JO14-2  11:30
FC Uitgeest JO13:1 FC Den Helder JO13-1  10:15
Fortuna Wormerv. JO13-3 FC Uitgeest JO13:2  10:15
FC Uitgeest JO13:3 DEM JO13-3  11:30
AFC 34 JO13-4 FC Uitgeest JO13:4  10:15
Assendelft JO13-3 FC Uitgeest JO13:5  09:30
FC Uitgeest JO12:1 BOL JO12-1  09:00
FC Uitgeest JO11:2 Castricum JO11-2  11:30
FC Uitgeest JO11:3 ODIN 59 JO11-3  10:15
FC Uitgeest JO11:4 Vitesse 22 JO11-4  11:30

Foresters de JO11-3 FC Uitgeest JO11:5  08:45
FC Uitgeest JO11:6 Zandvoort JO11-6  10:15
Kennemers JO11-5 FC Uitgeest JO11:7  09:00
Volendam (rkav) JO9-2 FC Uitgeest JO9:1  10:00
DEM JO9-3 FC Uitgeest JO9:2  10:00
FC Uitgeest JO9:4 ODIN 59 JO9-9  09:00
Adelbert St JO9-3 FC Uitgeest JO9:5  09:30
FC Uitgeest JO9:6 Zaandijk JO9-3  09:00
Reiger Boys JO8-1 FC Uitgeest JO8:1  11:15
WMC JO8-1G FC Uitgeest JO8:3  10:00
FC Uitgeest JO7:1 . 08:45
G-team:
V.V. Bergen G1G (zat) FC Uitgeest G1 (zat)  11:00

Zondag 6 novemberDames:
Saenden VR1 (zon) FC Uitgeest VR1 (zon)  12:00

Senioren:
FC Uitgeest 1 Kennemers 1  14:00
FC Uitgeest 2 Kon. HFC 2  11:00
FC Uitgeest 4 Alliance 22 4  10:30
Adelbert St 3 FC Uitgeest 5  11:30
DEM 5 FC Uitgeest 6  11:30
FC Uitgeest 7 Knollendam 2  10:30
FC Uitgeest 8 Egmondia 3  13:00
Kolping Boys 10 FC Uitgeest 9  10:00
ADO ‘20 9 FC Uitgeest 10  10:00
Koedijk 10 FC Uitgeest 11  10:00
FC Uitgeest 12 Koedijk 9  10:30
FC Uitgeest 13 Zilvermeeuwen 4  13:00

Jongens:
FC Uitgeest JO19:3 Vitesse 22 JO19-2  13:00
Onze Gezellen JO19-2 FC Uitgeest JO19:4  14:00
OFC JO19-1 FC Uitgeest JO19:1  11:30

Uitgeest - Team 2 van Ta-
feltennis Vereniging Uitgeest 
had HBC 2 uit Heemstede 
te gast. het werd een span-
nende avond met 3 sets in 5 
games, maar helaas gingen 
alle 3 sets naar de tegenpar-
tij. Billy Fatels pakte het vol-
le puntenaantal uit zijn en-
kels (3). 
Renee van Buren behaalde 
ook een punt. Patrick Rasch 
bleef helaas net zonder punt. 
Een kleine 4-6 tegenvaller 
voor Uitgeest.

Team 1 speelde uit tegen het 
derde team van Amsterdam 
‘78. Het werd een latertje, vijf 
sets in vijf games. Twee ervan 
wist Henk Spoelstra met ster-
ke vechtersmentaliteit en hu-

morvolle praatjes voor zich 
te winnen. Patrick Schudde-
boom was er alijd dichtbij, 
maar mist net nog dat stukje 
vastigheid. Oorzaak is vooral 
het weinig spelen. Billy Fatels 
viel in en wist deze avond een 
game te winnen in de twee-
de klasse. Met een 8-2 ne-
derlaag ging Uitgeest deze 
avond naar huis.

Team 3 speelde tegen De 
Volewijckers 3 in Amsterdam. 
De partij ging perfect van 
start. Dennis Janssen, Jelle 
van Werkhoven en Nico Bal-
tus wonnen hun eerste par-
tij, maar toen ging de dubbel 
verloren. Dennis en Jelle gin-
gen perfect verder en Nico 
heeft in ieder geval weer wat 

Tafeltennisnieuws
ervaring opgedaan, 3-7 winst 
voor Uitgeest

Team 4 nam het op tegen 
Rapidity 11 uit Beverwijk. Er 
werd fel gestreden en beide 
teams gingen gelijk op. Pe-
ter Middel won twee sets en 
Roger Schuddeboom en An-
toine van der Spek wonnen 
twee enkels en samen het 
dubbel. 5-5 werd het uitein-
delijk.

In de DUO competitie wist 
team 1 in Rijsenhout weer te 
schitteren. Marcel Couwen-
berg en Rob de Boer wisten 
weer de ultieme winst te be-
halen. Het werd 0-5. Tot nu 
toe hebben ze maar 1 set la-
ten liggen in de competitie.

18 en 19 november
Weekend in teken 62 
uur dubbelspel tennis
Uitgeest - In het weekend 
van 18 en 19 november wil-
len de tennissers die volgend 
jaar gaan proberen het we-
reldduurrecord dubbelspel te 
verbeteren hun lichaam tes-
ten om te ervaren hoe het 
voelt zo lang op de tennis-
baan te staan. Zij organise-

ren daaromheen allerlei ac-
tiviteiten waaraan ook spor-
tievelingen die geen lid zijn 
van een tennisclub mee kun-
nen doen. 
Op de website www.62uur.nl 
leest u over de verschillen-
de activiteiten en hier kunt u 
zich ook inschrijven. 



G  E M E E N T E  U I T G E E S T
I n f o b u l l e t i n

2 november 2016

Ophaaldata restafval
In week 45 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 7 november 
De Kleis en Waldijk: woensdag 9 november 
De Koog: donderdag 10 november 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 11 november

BUrgerlIjKe stanD
OVerleDen 
mw. C.a. tol, w/v Kerssens, 81 jaar 

mw. H.M. Weijers, w/v s. Haak, 80 
jaar 
j.C. de graaf, 87 jaar
mw. I.j.M. Houben, 86 jaar

gemeenteraad behandelt begroting
De gemeenteraad van Uitgeest behandelt in een openbare raadsverga-
dering op donderdagavond 3 november de gemeentelijke begroting 
voor 2017.  De bijeenkomst in de raadzaal begint om 20.00 uur (en 
niet op een vroeger tijdstip, zoals voorheen gebruikelijk). 

energie besparen nU 
met subsidie en actietarieven 
Energie besparen doe je NU! Zo luidt de slogan van de isolatiecampagne van 
de Rijksoverheid. Het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket speelt daarop in 
met een kortingsactie voor eigenaren van woningen. Tijdens de ‘Warm Wo-
nen Weken’ van het Duurzaam Bouwloket kunnen zij 10% korting krijgen 
voor het toepassen van energiebesparende maatregelen waarvoor ook nog 
eens subsidie beschikbaar is. 
De subsidieregeling ‘Energiebesparing eigen huis’ maakt het mogelijk dat 
circa 20% van de kosten kan worden teruggevraagd bij de Rijksoverheid. 
Daarvoor moeten wel minimaal twee energiebesparende maatregelen wor-
den toegepast. Het subsidiebudget gaat hard, dus dit is het moment om er 
gebruik van te maken in combinatie met de kortingsactie!

Warm Wonen Weken 
Woningbezitters in Nederland zijn weer massaal aan het isoleren om de wo-
ning gereed te maken voor de koude wintermaanden. Een goed geïsoleer-
de woning zorgt voor lage stookkosten en een lekker warm en comforta-
bel binnenklimaat! Het Duurzaam Bouwloket helpt de inwoners een hand-
je verder door in samenwerking met gecertificeerde uitvoerende bedrijven 
10% korting aan te bieden op de maatregelen: dak-, vloer-, bodem,- gevel-, 
spouwmuurisolatie en het vervangen van glas.
Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/warmwonenweken voor meer infor-
matie over de actievoorwaarden, subsidieregeling en vraag een vrijblijven-
de offerte op.

gratis en onafhankelijk advies 
Woningeigenaren die nog niet weten welke maatregelen interessant zijn 
voor hun woonsituatie kunnen terecht bij de onafhankelijke adviseurs van 
het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket. Duurzaam Bouwloket helpt inwo-
ners van A tot Z bij het verduurzamen van de woning. Stel een vraag door 
te mailen naar info@duurzaambouwloket.nl of kijk op de website www.
duurzaambouwloket.nl voor meer informatie over de mogelijkheden.

afvalcontainer stuk?  
De procedure voor het verwisselen van uw afvalcontainer is gewijzigd. Is 
uw afvalcontainer stuk? U kunt lege, kapotte afvalcontainers zelf om komen 
wisselen tijdens de openingstijden van de gemeentewerf. 
 
Staat uw container er na het legen niet meer? Kijkt u dan even rond in de 
buurt, soms worden containers even verderop teruggevonden. Indien de 
container dan nog niet terecht is vult u het digitale formulier in. U kunt met 
het ingevulde en verzonden formulier naar de gemeentewerf om een an-
dere container op te halen. Het formulier is te vinden op de homepage van 
www.uitgeest.nl, links onderin bij ‘Overzicht formulieren’, of bij het product 
‘Afvalcontainers’.  
 
Bent u fysiek niet in staat om de container op te komen halen dan kunt u 
contact opnemen met de gemeente. Eenmaal per twee weken worden de 
containers dan thuis bezorgd. Geeft u daarbij aan of het gaat om een gft-
container of een container voor restafval.

niet parkeren bij oplaadpunt
De gemeente Uitgeest is sinds enkele maanden weer een aantal oplaadpun-
ten voor elektrische auto’s rijker, onder andere bij het gemeentehuis en bij 
het NS-station. Heel handig voor de vele gebruikers van elektrische auto’s in 
en om Uitgeest. 
Let u er wel op dat het parkeren van een niet-elektrische auto op deze 
plaatsen niet is toegestaan. U kunt hiervoor op basis van het Regelement 
verkeersregels en verkeerstekens een bekeuring krijgen.

Zes bladkorven op proef 
Op verzoek van verschillende inwoners is de gemeente gestart met een proef. Er zijn zes bladkorven 
geplaatst op de volgende locaties:
- Kooglaan ter hoogte van de Melis Stokelaan 
- Kooglaan ter hoogte van huisnummer 102 
- Anna van Renesselaan ter hoogte van huisnummer 39 
- Benesserlaan ter hoogte van huisnummer 41 
- Prins Bernhardstraat ter hoogte van huisnummer 36 
- De Loet tegenover huisnummer 23
De bladkorven zijn alleen bedoeld voor het deponeren van bladafval. Andere materialen zoals takken 
en (pot)grond horen er beslist niet in thuis. De gemeentelijke buitendienst zal de bladkorven regelma-
tig komen legen.
Vragen over de bladkorven kunt u mailen naar wijkbeheerder John Blokker: j.blokker@uitgeest.nl.

 

lichtmastnummers  
Nu het ’s avonds veel eerder donker wordt, krijgt de gemeente meldin-
gen over lichtmasten die niet werken. Dankzij uw melding kan de ge-
meente gericht de openbare verlichting repareren. Voor het kunnen af-
handelen van de storing is het echter noodzakelijk dat er een lichtmast-
nummer in de melding aangegeven wordt. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking!

toestemming ouders 
bij paspoort minderjarige  
Bij iedere aanvraag van een paspoort of identiteitskaart voor een min-
derjarig kind is (schriftelijke) toestemming nodig van de ouders. Dat 
is ook het geval als het kind al een paspoort of identiteitskaart had en 
nu een nieuwe aanvraagt. Bij een identiteitskaart is toestemming bij de 
aanvraag vereist voor kinderen tot 12 jaar. Bij een paspoort tot 18 jaar.
Ouders kunnen op twee manieren schriftelijk toestemming geven: di-
gitaal op de website www.uitgeest.nl  of met een formulier dat samen 
wordt ingevuld bij de balie van de afdeling Publiekszaken in de hal van 
het gemeentehuis. Ook is het mogelijk om thuis een verklaring op te 
stellen en te ondertekenen. Bij de aanvraag op het gemeentehuis moe-
ten ter controle van de handtekening de originele legitimatiebewijzen 
van beide ouders worden getoond.
Soms heeft iemand anders dan de ouder gezag over het kind. Deze per-
soon heet een gezaghouder en zijn of haar toestemming is nodig voor 
de aanvraag van een paspoort of id-kaart. De gezaghouder doet dat 
schriftelijk of gaat mee bij de aanvraag.

geen toestemming? 
Soms geeft een ouder die het gezag heeft geen toestemming voor de 
aanvraag van een paspoort of identiteitskaart. In dat geval kan vervan-
gende toestemming worden gevraagd aan de kinderrechter in het arron-
dissement van de woonplaats van het kind. Heeft de andere ouder geen 
gezag, dan is diens toestemming niet nodig. 

gelijkende pasfoto 
Als een pasfoto onvoldoende lijkt op de houder van het reisdocument 
kan het reisdocument worden ingenomen. Grenswachters van de Ko-
ninklijke Marechaussee zijn zich ervan bewust dat baby’s en kleine kin-
deren sneller van uiterlijk veranderen. 
Twijfelt u over de pasfoto van uw kind in een reisdocument? Dan kunt u 
contact opnemen met de instantie waar u het paspoort of de identiteits-
kaart heeft aangevraagd. U kunt ook contact opnemen met de ambassa-
de of het consulaat van het land waar u naartoe reist.
Ten slotte: neem uw kind mee bij de aanvraag in het gemeentehuis én 
bij het ophalen van het document.


	44_ed12_pag05
	44_ed12_pag07
	44_ed12_pag09
	44_ed12_pag13
	44_ed12_pag15
	44_ed12_pag17



