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uitgeest

Sinterklaas weer veilig 
aangekomen in Uitgeest
Uitgeest - Het was éven 
spannend of de boot van Sin-
terklaas niet weer zou vastlo-
pen maar de kinderen in Uit-
geest konden zondag rond 
13.00 uur opgelucht adem-
halen toen de goedheiligman 
met zijn Spaanse gevolg de 
Uitgeester haven binnenvoer. 
De Sluisbuurt en Meldijk wa-
ren zoals altijd het toneel van 
een van de leukste evene-
menten van het jaar. Honder-
den kinderen stonden de Sint 
met ouders of grootouders 
op te wachten en zongen uit 
volle borst de liedjes mee.
Op het Regthuysplein stond 
het ontvangstcomité klaar 
en was te merken dat Sinter-
klaas het heerlijk vond weer 
in Uitgeest te zijn.

Voor de Uitgeester Courant 
zal de bijna jarige de komen-
de weken prangende vra-
gen van kleuters te beant-

woorden. Elders in deze edi-
tie meer foto’s van de intocht 
van Sinterklaas. (Tekst: Moni-
que Teeling, foto: Ger Bus)

Uitgeest - Tussen 8 en 10 
november werd een hek ver-
nield van de kinderboerde-
rij aan de Geesterweg. Via de 
ontstane opening was een 
reebok ontsnapt, die vervol-
gens rondliep op het terrein 
van het zwembad. Het dier is 
nu weer bij z’n maatjes.

Hek vernield, 
reebok ontsnapt

Alzheimer Café
Uitgeest - Op dinsdag 22 
november is het volgende 
Alzheimer Café in Uitgeest,  
het onderwerp is: ‘Vraag-
stukken rond het levensein-
de’.
Iedereen wordt ouder. Men 
kan verschillend omgaan 
met het idee dat het leven 
eindig is. Sommigen wil-
len de regie in eigen han-
den houden, anderen geven 
het liever uit handen. Maar 
wat als je aan dementie lijdt? 
Deze en andere vragen die te 
maken hebben met wilsbe-
schikking én dementie zullen 
tijdens deze bijeenkomst aan 
de orde komen.  
Gespreksleider Patrick Bel-
laart gaat over dit thema in 
gesprek met een gastspre-
ker van de Nederlandse Ver-
eniging voor een Vrijwillig le-
venseinde (NVVE).

Wilt u op een ontspannen 
manier meer te weten komen 

over dementie? Kom dan 
naar het Alzheimer Café in 
Dorpshuis De Zwaan. Adres: 
Middelweg 5, 1911 EA Uit-
geest. De ontvangst is van-
af 10:00 uur, het programma 
start om 10:15 uur en eindigt 
rond 12:00 uur.
Iedereen is welkom: mensen 
met geheugenproblemen, 
partners, kinderen, vrien-
den, buren. Wie er nog nooit 
eerder is geweest moet be-
slist komen kennismaken. 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. 
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

8,95
10,95

MOKKA SLAGROOM,CARAMEL, LUCHTIGE 
MOKKA CREME. 6/8 PERS.

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Kinderen op de Wissel 
kozen zelf hun lampion
Uitgeest - Twee woensdag-
ochtenden zijn de kinderen 
van De Wissel bezig geweest 
met het maken van lampion-
nen voor Sint Maarten.
De leerkrachten bereidden 
allemaal een lampion voor 
en de kinderen mochten zelf 
kiezen welke lampion ze gin-
gen maken. Alle kinderen 
van de school werden zo lek-
ker gehusseld en de oude-
re kinderen konden de jon-
gere helpen bij het maken 
van hun lampion. Zo leerden 

ze tijdens een leuke activiteit 
goed samenwerken.
Dit jaar was de Pokébal van 
meester Michel favoriet. Wel 
45 kinderen wilden deze lam-
pion maken!
Die zal dus in de Kleis veel te 
zien zijn geweest. Naast de  
Pokébal zag je onder andere 
Elsa en Olaf van Frozen, Mi-
nions , maar ook een spook-
kasteel en een race auto!
Met al deze mooie lampion-
nen hebben ze vrijdag vast 
veel snoep opgehaald!

Vrijwilligers Bedankt!
Uitgeest - In de afgelopen 
week werden vijf waarde-
ringsactiviteiten met de titel 
‘Vrijwilligers Bedankt’ door 
de gemeente Uitgeest, in sa-
menwerking met Stichting 
Welzijn Castricum, aan vrij-
willigers geboden. Twintig 
enthousiaste fotografen na-
men 5 november deel aan 
een Natuurfotografi e-excur-
sie begeleid door docent An-
nemiek Zoetmulder. Wethou-
der Jack Zwarthoed nam ook 
een kijkje bij de workshop en 
bedankte de vrijwilligers voor 
hun enthousiaste inzet.

Op 12 november stond een 
Wijnproeverij met presentatie 
op het programma. Burge-
meester Verkleij was aanwe-

zig en sprak waardering uit 
voor de inzet en het omvang-
rijke vrijwilligerswerk in Uit-
geest als belangrijk cement 
voor het dorpsleven. (Foto’s: 
Irene Zijlstra)

Tennistoernooi en 
bootcamp voor goed doel
Uitgeest - Op 21, 22 en 23 
juli 2017 gaan vier leden van 
tennisvereniging De Dog een 
poging wagen het wereld-
duurrecord dubbelspel ten-
nis te verbeteren. Dat staat 
momenteel op ruim 57 uur 
en dat willen ze naar 62 uur 
brengen hetgeen hen een of-
fi ciële melding oplevert in het 
Guinness Book of Records. 
Als opmaat naar die 62 uur 
wordt op 18 en 19 novem-
ber een oefensessie van 26 
uur gespeeld op de banen 
van TV De Dog. Ook worden 
een ‘tennispong’, tennistoer-
nooi en een bootcamp ge-
organiseerd waarvoor nog 
kan worden ingeschreven op 
www.62uur.nl. 
Op vrijdagavond zal Valentijn 
Buijtenhek zijn Nederlands-
talige zangkunsten ten ge-
hore brengen. Hij heeft deel-
genomen aan het SBS 6 pro-
gramma ‘Bloed, zweet en tra-
nen’ en zingt daarnaast vaak 
op Amsterdamse podia.   
DJ Weizen zal de zaterdag-
middag vullen door muziek 
te draaien en bij hem kun 

je voor 1 euro een plaatje 
aanvragen, waarvan de op-
brengst natuurlijk naar Stich-
ting Terre gaat. DJ Weizen, 
Uitgeester in hart en nieren, 
heeft altijd zin in een feestje. 
Ook DJ Jeazy zal van de partij 
zijn, hij draait voornamelijk in 
Haarlem, Amsterdam en om-
streken. Ook tijdens het we-
reldduurrecord in juli 2017 
zal hij van zich laten horen. 
Alle opbrengsten van dit 
weekend en de recordpo-
ging in juli volgend jaar gaan 
naar het door initiatiefnemer 
en tennisleraar Ronald Vlie-
land gekozen goede doel: de 
stichting Terre. Die stichting 
doet wetenschappelijk on-
derzoek naar het Rett syn-
droom. Dat syndroom is een 
ernstige neurologische ont-
wikkelingsstoornis, die voor-
al bij meisjes voorkomt. 
Dit goede doel is niet geheel 
toevallig gekozen. Deze zeld-
zame ziekte is vastgesteld bij 
twee kinderen in gezinnen in 
Uitgeest, waarvan de ouders 
lid zijn van tennisvereniging 
De Dog.

Uitgeest - TTV Uitgeest 2 
speelde tegen TSO 1 uit Pur-
merend. Dennis Janssen, 
de invaller uit de 5e klas-
se maakte het de Purmeren-
ders niet makkelijk en pakte 
zelfs een winstpunt! Alle an-
dere games werden met twee 
punten en eentje met 3 pun-
ten verschil gespeeld. Pa-
trick Rasch won zijn eerste 
partij en moest in de laatste 
game een vijfsetter uit han-
den geven. René van Buren 
kon de tegenstanders helaas 
niet breken. TTVU 2 bleef met 
een 2-8 nederlaag in eigen 
hal achter.

TTVU 1 speelde in en te-
gen Heemskerk 1. Ook hier 
kon alleen Henk Spoelstra 
overtuigen en won twee en-
kels. Ook de dubbel werd ge-
wonnen door Uitgeest. Pa-
trick Schuddeboom en Victor 
Tchernov haalden geen pun-
ten binnen voor TTVU 1. Een 
7-3 nederlaag.

TTVU 3 speelde de ster-
ren van de hemel tegen Het 
Noothweer 17 in Purme-
rend. De mannen van Purme-
rend zullen nog steeds dui-

zelig zijn van deze immen-
se nederlaag. Dennis Jans-
sen, Marijn van Kampen en 
Nico Baltus lieten niks liggen 
en ook het dubbel werd door 
Dennis en Marijn gewonnen. 
Een perfecte 0-10 winst voor 
TTVU 3

TTVU 4 heeft tegen Sporting 
SDO 5 uit Hillegom de pun-
ten netjes in hun voordeel 
verdeeld. Eugenie Rasch, 
Huib van Leeuwen en Antoi-
ne van der Spek hebben ie-
der 2 enkels gewonnen. De 
dubbel ging weliswaar ver-
loren, maar de einduitslag is 
een 6-4 winst voor Uitgeest.

In de DUOcompetitie liet 
Team 1 zich weer van zijn 
beste kant zien en verpletter-
de Castricum 1. Rob de Boer 
en Marcel Couwenberg heb-
ben ook geen punt laten lig-
gen, 5-0 voor Team 1. 
Team 2 moest tegen Patri-
os 1, die momenteel op de 
tweede plek achter Team 1 
staan. Peter Middel wist een 
partij te winnen. Michel Swit-
ser kon helaas net niet win-
nen, waardoor Patrios 1 met 
4-1 won.

     Tafeltennisnieuws



Versteeg

Bonte Vivant

NBR – A Tribute to 70ties Rock - 
in De Bonte Vivant

Uitgeest - Op zaterdag 19 
november heeft De Bonte 
Vivant - als extraatje naast 
de maandelijkse optre-
dens van de eerste zater-
dag van de maand – NBR, 
The Natural Born Rockers, 
weten te strikken voor 
een avondje stevige 70ties 
rock.
NBR speelt legendari-
sche rockcovers uit de se-
venties, van Led Zeppe-
lin, Deep Purple, AC/DC, 
Queen en nog veel meer. 
NBR doet vervlogen tijden 
herleven met een totaal 
70’s rockprogramma.
NBR blaast al gedurende 
10 jaar het stof tussen de 
podiumplanken vandaan 
en zal dat ook deze avond 
weer bewerkstelligen. Een 
krachtige performance 
van muzikaal hoog niveau 
maken dat dit powerrock-
trio garant staat  voor de 
steaming rockshow die je 
niet wilt missen.
Laat de boel de boel, zeg 
alle afspraken af en wees 
voorbereid.........only for 
those about to rock,...... so 
let’s bang your head!!! 
Dus heb je zin in een 
avondje knallende rock? 
Kom kijken, luisteren en 
headbangen!! Het wordt 
een avond om niet te ver-
geten!
NBR bestaat uit: Jeroen 
Dijvestijn – gitaar, Corne-
lis Burger – bas en zang, 
Mark van der Werf – 
drums. NBR barst los rond 
22:00 en zoals altijd kun je 
dit optreden gratis bijwo-
nen
Je vindt de Bonte Vivant 
op de Middelweg 180. 
Meer informatie over de 
band: www.nbrband.com.

Alegrias-Art exposeert 
bij boekhandel Schuyt
Uitgeest - Bij boekhandel 
Schuyt is een nieuwe exposi-
tie ingericht. Alegrias-Art be-
staat uit Laura Solano en Jac-
queline Quispe Flores, beide 
woonachtig in Uitgeest. De 
roots van Alegrias-Art liggen 
in Midden- en Zuid-Amerika. 
Laura is geboren in Costa Ri-
ca en de wieg van Jacqueline 
stond in Peru. 
Laura is een autodidact schil-
deres die veel van haar vrije 
tijd aan de kunst besteedt. 
Laura heeft verschillende 
wedstrijden in haar geboor-
teland Costa Rica gewonnen 
en met de Amerikaanse kun-
stenares J. Disselkoen sa-
mengewerkt. Van haar heeft 
ze veel van de acryltechniek 
geleerd. 
De samenwerking met Jac-
queline is spontaan ontstaan 
in 2010 na een schildersessie 
met vriendinnen in het huis 
van Laura. Laura ontdek-
te dat Jacqueline talent had 
voor de schilderkunst en van 
daaruit ontstond het idee om 
samen schilderijen te gaan 
maken. Het combineren van 
hun beider talenten in een en 
hetzelfde schilderij zorgt ie-
dere keer weer voor een ver-
rassend eindresultaat. Sa-
men hebben zij Alegrias-
Art opgericht. De naam Ale-
grias-Art werd gekozen om 
duidelijk te maken waar het 
hen om gaat: vreugde halen 
uit het maken van kunst, en 
kleur brengen in de het leven 

van hun klanten door middel 
van hun vrolijke schilderijen.
Door middel van diverse ex-
posities in Noord-Holland 
en deelname aan onder an-
dere de Kunstroute Uitgeest 
2012 bereikt Alegrias-Art een 
steeds groter publiek.  Met 
haar nieuwe expositie “Co-
lour my life” in Boek- en Kan-
toorboekhandel Schuyt tij-
dens de laatste maanden van 
2016 is Alegrias-Art weer he-
lemaal terug met de voor 
haar kenmerkende mix van 
stijlen.
Alle schilderijen zijn voorzien 
van een korte tekst waarin 
de gedachten van het schil-
dersduo bij het schilderij kort 
worden samengevat. Bijzon-
dere actueel is het schilde-
rij “Amor Eterno”,geïnspireerd 
op een van de grootste hits 
van Juan Gabriel. Juan Ga-
briel overleed op 28 augustus 
dit jaar en was met meer dan 
100 miljoen albums de best-
verkochte Mexicaanse artiest 
ooit. Hij bracht in zijn leven 
ruim 1.800 nummers uit. 
In een reactie op zijn dood 
roemde President Obama de 
zanger om zijn grens- en ge-
neratie-overschrijdende mu-
ziek. Billboard noemde hem 
in 2015 nog een van de der-
tig meest invloedrijke latijns-
amerikaanse muzikanten.
Tot het einde van dit jaar kunt 
u de kleurrijke schilderijen 
van  Alegrias-Art bij boek-
handel Schuyt bewonderen.

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

Like en volg ons op FACEBOOK

CHOCOLADE LETTERS  in puur, melk en wit (hele alfabet).
SINTERKLAAS CHOCOLADE.
ROOMBOTER AMANDEL LETTERS en STAVEN.
   ROOMBOTER AMANDEL SPECULAAS STAVEN, 

BROKKEN en POPPEN.
TAAI POPPEN groot en klein.
MARSEPEIN fruit, worst, dieren en andere snacks.

ROOMBORST PLAAT vanille en chocolade, klein + harten. 
ROOMBOTER SAUCIJZEN LETTERS en STAVEN.
ZATERDAG 3 DECEMBER stelt Sinterklaas 1 van 

zijn pieten beschikbaar om te helpen in de winkel.

Een hele winkel vol met Sinterklaas producten:
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Een sprookjesachtige 
winterfair bij Anastasia

Limmen - Anastasia Crea-
tive Gifts houdt een sfeervol-
le overdekte winterfair op za-
terdag 19 en zondag 20 no-
vember. In een sprookjesach-
tige sfeer kunnen de bezoe-
kers genieten van landelij-
ke woonaccessoires met een 
tikkeltje nostalgie, handge-
maakte tafeldecoraties, win-
terse deurkransen, sieraden 
en lekkernijen. 
Stuk voor stuk smaakvolle ar-
tikelen om cadeau te doen of 
om het eigen huis extra ge-
zellig aan te kleden voor de 
wintertijd. Er zijn bijzondere 
biertjes van brouwerij Dam-
pegheest, maak kennis met 
de Indische spekkoek van 
Veronique, probeer de frui-
tige azijn of de rijke olijfolie 
en geniet van de hartver-
warmende erwtensoep van 

KookKönst. Voor de zoete 
trek is er lekkers van Pius Pa-
tisserie. 
De winterfair wordt gehou-
den op de Dusseldorperweg 
97 in Limmen van 11.00 tot 
18.00 uur.

Open huis Hypoxi
Nog voor de feestdagen 

een maatje minder?
Castricum - Om iedereen 
in de gelegenheid te stellen 
kennis te maken met een 
aantrekkelijke manier van 
afvallen, organiseert Hypoxi 
Studio Castricum een open 
huis op zondag 20 novem-
ber van 11.00 tot 16.00 uur. 
Het is dan mogelijk gratis de 
Hypoxi methode uit te pro-
beren, er is een proeverij 
van afslankthee en -koffi e 
en zijn ‘bubbles en bites’ en 
het is die dag mogelijk om 
te profi teren van aantrek-
kelijke aanbiedingen. Hypo-
xi biedt een gerichte fi guur-
correctie voor mannen en 
vrouwen.
Met Hypoxi wordt direct de 
probleemzones aangepakt. 
Drie keer per week wordt 
een eenvoudige fi etstrai-
ning van een half uur ge-
daan in een vacuümcabine.
Het vacuüm verhoogt de 
doorbloeding en daarmee 
de vetafbraak. De Hypo-
xi Vacunaut is een manier 
om buik- en heupvet te ver-
branden. Hierbij wordt een 
half uur gewandeld in een 
pak met rond de buik va-
cuümcellen. Ook deze cel-
len verhogen de doorbloe-

ding en daarmee de vetaf-
braak. Beide methodes wor-
den ondersteund door op de 
dagen na de training geen
koolhydraten te eten. Het 
team van Hypoxi zorgt voor 
de begeleiding met uit-
leg en recepten. Op de tus-
sendagen geldt geen di-
eet, maar het blijft natuur-
lijk belangrijk om gezond 
te eten. Een ander voordeel 
van de methode is dat de 
huid zichtbaar gladder en 
strakker wordt. Door de ver-
hoogde doorbloeding ver-
betert de textuur en elasti-
citeit van de huid. Het adres 
is Burgemeester Mooijstraat 
24c in Castricum, tel.: 0251-
676516, info@hypoxistudio-
castricum.nl of kijk op www.
hypoxistudiocastricum.nl 
voor meer informatie.

‘Sparen voor je School’ groot succes
Jumbo Uitgeest verdeelt 5.000 euro 

Uitgeest - Bij Jumbo aan de 
Melis Stokelaan heeft vori-
ge week de feestelijke uit-
reiking plaatsgevonden van 
de actie ‘Sparen voor je 
School’. Klanten die de af-
gelopen tijd boodschappen 
deden konden sparen voor 
spel- en leermaterialen voor 
lokale basisscholen. In to-
taal werd er door Jumbo een 
budget van vijfduizend euro 
verdeeld onder deelnemen-
de basisscholen. Naar ge-
lang het aantal gespaarde 

punten ontvingen de scholen 
een bedrag wat zij kunnen 
besteden aan spel- en leer-
materialen. De Vrijburg ont-
ving de meeste punten van 
klanten en haalt hiermee een 
bedrag op van 1127,71 eu-
ro. De Molenhoek en Bin-
nenmeer ontvingen respec-
tievelijk 1119,55 en 1056,18 
euro. In totaal deden er vijf 
scholen uit Uitgeest en een 
school uit Limmen mee aan 
de actie. Uiteindelijk heeft 
elke school punten ontvan-

gen, wat inhoudt dat iede-
re school een bijdrage krijgt 
voor de aanschaf van spel- 
en leermaterialen. Bij De Vrij-
burg zijn ze zeer verheugd 
met het bedrag. ,,Met dit be-
drag kunnen we onder meer 
een klimpaal en een boter-
bloemtafel met drie zitjes 
aanschaffen.” 
,,De ‘Sparen voor je School’ 
actie past perfect bij onze 
maatschappelijke doelstel-
lingen”, aldus Colette Cloos-
terman-van Eerd, mede-ei-
genaar van Jumbo Super-
markten. ,,Als familiebe-
drijf en toonaangevende su-
permarktketen staat Jumbo 
middenin de samenleving. 
Wij voelen ons verantwoor-
delijk voor de wereld om ons 
heen. Voor deze generatie, 
maar ook zeker voor de vol-
gende generaties. Als moe-
der van vier kinderen weet ik 
hoe belangrijk spelenderwijs 
leren is. Ik vind het dan ook 
geweldig dat klanten mas-
saal voor lokale bassischolen 
hebben gespaard.” 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Les Contes D’Hoffmann - Royal Opera

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.30 uur

zondag 19.45 uur
maandag & woensdag 20.00 uur

Fantastic Beast - 3D
vrijdag & zondag 16.00 uur

dinsdag 20.00 uur
woensdag 15.00 uur 

Fantastic Beast - 2D
zondag 11.00 uur

De Zevende Hemel - actie 5 Euro
vrijdag 21.30 uur  zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur

Hacksaw Ridge
vrijdag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Een echte Vermeer
vrijdag & zaterdag 16.00 uur 

maandag 20.00 uur
dinsdag 18.45 uur

Tonio
zaterdag 21.30 uur

Inferno
donderdag 20.00 uur

vrijdag 19.00 uur  woensdag 20.00 uur 
Bridget Jones’s Baby
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 14.00 uur
De Club van Sinterklaas 

& geblaf op de pakjesboot
zaterdag & zondag 13.30 uur

Trolls (NL) 3D
zondag11.00 uur

Peter en de Draak (NL) 2D
woensdag 15.45 uur
Trolls (NL) 2D

Programma 17 nov  t/m 23 nov 2016

Les Contes D`Hoffmann
Les Contes D’Hoffmann is 
het meesterwerk van Offen-
bach en uitgevoerd door de 
Royal opera. Gecreëerd door 
Academy Award-winnen-
de fi lmregisseur John Schle-
singer, brengt deze produc-
tie een 19e-eeuwse wereld 
vol romantiek, comedy, mys-
terie en dreiging, tot leven. 

Centraal in deze uitzonder-
lijke verhalen vol mechani-
sche poppen, magische bril-
len, spookachtige stemmen 
en sensuele courtisanes 
staat de levendige fantasie 
van de dronken romantische 
poëet Hoffmann. Charismati-
sche jonge tenor Vittorio Gri-
golo speelt Hoffman. 

Fantastic Beasts and Where 
to Find Them begint in 1926 
als Newt Scamander zijn we-
reldwijde excursie voor het 
vinden en vastleggen van 
een bijzondere collectie fa-

Fantastic Beasts And 
Where To Find Them

beldieren net heeft afgerond. 
Wat een simpele tussen-
stop in New York had moe-
ten worden, loopt volledig uit 
de hand. 
Te zien in 2 en 3D.

Late herfst
Regio - Tijdens een IVN-na-
tuurwandeling op zondag 20 
november kan men nog een 
keer genieten van de herfst 

in het Heilooër Bos. Start om 
10.00 uur bij de Kattenberg 
aan de Kennemerstraatweg 
in Heiloo. Een donatie (2,50 
euro) wordt op prijs gesteld. 
Opgave vooraf is niet nodig. 
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Uitgeest - In sporthal De 
Zien wordt zondag 20 no-
vember een rommelmarkt 
gehouden. 
Het is een grote markt met 
70 kramen (4x1.20m). Een 
kraam kost twintig euro en 
vijf euro borg. Het is nog mo-
gelijk een kraam te reserve-
ren om overtollige spulle-

tjes te verkopen. De rommel-
markt is van 11.00  tot 15.00 
uur. 
De entree bedraagt twee eu-
ro. Kinderen mogen gratis 
naar binnen. Voor meer in-
fomatie: tel.: 06-40289163 
of 06-49147747 of mail naar 
annekezonn@hotmail.com/
joke.jurriens@xs4all.nl. 

Rommelmarkt in De Zien 

Castricum -   ,,Het is een 
prachtvak. Iedere nieuwe pa-
tiënt is een mooie uitdaging." 
Dat zegt Danielle Groen (27) 
die onlangs de oefenthera-
piepraktijk van Jolande van 
Ek overnam. De praktijk is 
gevestigd in De Kern op de 
Overtoom 15. In dat gebouw 
zijn meerdere praktijken ge-
vestigd en het bruist van ver-
schillende activiteiten. 
Het is een prettige omgeving 
om in te werken en om als 
patiënt te bezoeken. Daniel-
le vindt het werken met alle 
leeftijdsgroepen leuk. Oude-
ren verwelkomt ze heel graag. 
,,Zij hebben zoveel levenser-
varing en brengen heel veel 
mee van alles wat ze meege-
maakt hebben. Een van mijn 
eerste patiënten heb ik thuis 
behandeld, maar nu komt ze  
hier naartoe op de fi ets." 
Oefentherapie is het broertje 
of zusje van fysiotherapie. De 
opleiding is grotendeels het-
zelfde. Bewegingstherapeu-
ten leggen zich er vooral op 
toe om met patiënten manie-
ren te ontwikkelen om met de 
pijnlijke spieren of gewrich-
ten zo goed mogelijk te be-

wegen. ,,Daarbij bedenken 
we vooral oefeningen die je 
gemakkelijk de hele dag en 
vooral overal tussendoor kunt 
doen. Aan een lijstje met oe-
feningen die je een paar keer 
per dag moet doen komen de 
meeste mensen niet toe. We 
werken aan veranderen van 
bewegingen, bewegingsge-
woonten en beweeggedrag. 
We kijken naar de mens als 
geheel." 
Jolande had sinds 1981 een 
eigen praktijk in Castricum. 
Zij gaat zich nu bezighouden 
met beroepsoverkoepelend 
werk voor het Netwerk Chro-
nische Pijn. Daarin zijn veel 
ondersteunende, kwaliteits- 
en deskundigheidsbevorde-
rende taken aan haar toever-
trouwd. 
Net als veel anderen hebben 
de vrouwen last van de ver-
anderingen in de zorg. De 
administratieve rompslomp 
en de eigen bijdragen maken 
het werken in de praktijk in-
gewikkelder. Moedig om zelf-
standige te worden? Daniel-
le kijkt verbaasd. ,,Dit werk is 
zo nodig en nuttig dat ik denk 
dat er altijd behoefte aan is."

Jolande geeft paramedisch 
werk door aan Danielle 

Mooi programma Nepaldag voor 
hulp aan straatkinderen

Castricum - Zondag 27 no-
vember organiseert de stich-
ting Straatkinderen van Ka-
thmandu weer een Nepaldag 
in het Jac.P.Thijsse College. 
Het doel is om bekendheid 
te geven aan het werk van de 
stichting maar ook om geld in 
te zamelen voor activiteiten in 
de hoofdstad van Nepal.
Van 10.00 tot 17.30 uur is ie-
dereen welkom en kan men 
genieten van Nepalese hap-
jes, spullen uit Nepal ko-
pen, tegen betaling de toe-
komst laten lezen en fraai 
opgeknapt worden door een 
schoonheidsspecialiste of 
gekapt worden door de spe-
cialisten van Patrick Boots 
Kappers. Ook is er een lote-
rij met prijzen, belangeloos 
ter beschikking gesteld door 
de winkeliers van de Bur-
gemeester Mooystraat, het 
Bakkerspleintje en winkel-
centrum Geesterduin.
Voor jong en oud is er een 

optreden van de goochelaar 
Wautier en men kan met de 
kinderen op de foto. De ge-
hele dag door zijn er optre-
dens, van bijvoorbeeld het 
duo Fine Tuned en de virtuo-
ze Flamengo groep El Rio.
De dag zal worden afgeslo-
ten met een optreden van de 
Castricumse formatie Poker 
die ook kinderen begeleidt 
bij het zingen van een Sinter-
klaasliedje of een ander be-
kend nummer. Gedurende de 
gehele dag zijn er door feest-
café Boesboes gesponsorde 
drankjes te koop. 
Lies Vink, getroffen als zij 
was door het lot van arme 
straatkinderen, startte een 
fonds met als doel geld in te 
zamelen voor een opvang-
huis waar kinderen van de 
straat een veilig onderkomen 
konden krijgen. Het fonds 
werd een stichting, name-
lijk Straatkinderen van Ka-
thmandu, die op dit ogen-

blik twee tehuizen (Marinka 
Children Home en Tiom Lau-
ra Home) onderhoudt voor 
in totaal ruim tachtig kinde-
ren. De kinderen krijgen te 
eten, hebben een dak boven 
hun hoofd, kunnen spelen en 
gaan naar school. Na de gro-
te aardbeving zijn daar tien-
tallen kinderen bijgekomen 
van een ander tehuis omdat 
daar de boel was ingestort.
Op dit ogenblik bouwt de 
stichting een nieuw en aard-
bevingsbestendig huis dat in 
mei 2017 gereed moet zijn. 
Voor al deze activiteiten is 
geld nodig, veel geld want 
na de aardbeving zijn de kos-
ten sterk gestegen. Men kan 
daar een bijdrage aan leve-
ren door een bezoek te bren-
gen aan de Nepaldag of door 
sponsor te worden van een 
kind in een van de tehuizen. 
Ga voor meer informatie naar 
de website www.straatkinde-
renvankathmandu.nl.  

Castricum - Het Uitbureau 
De Boogaert organiseert op 
zaterdag 26 november, van 
11.00 tot 15.00 uur, in woon-
zorgcentrum De Boogaert 
van ViVa! Zorggroep een cre-
atieve markt voor inwoners 

Creamarkt van Castricum en omgeving. 
Op deze gezellige markt is er 
van alles vinden op creatief 
gebied. 
Van 3D kaarten, schilderij-
en van plaatselijke kunste-
naars, keramiek en encaustic 
kunst, tot huisgemaakte jams 
en cupcakes. Er is een rom-

melkraam met vintagespul-
len, een creatieve workshop 
met natuurproducten, ook 
voor kinderen, en een loterij. 

De opbrengst is voor optre-
dens en uitstapjes voor de 
bewoners van woonzorgcen-
trum De Boogaert.

Hilarische voorstelling Pieten-
kriebels voor kinderen in de regio

Castricum - De kriebelpie-
teritus is uitgebroken. De 
kleine pietjes van Sinterklaas 
hebben jeuk, niet overal maar 
voornamelijk op hun hoofd. 
Grote Piet heeft kriebels 
van verliefdheid en iedereen 

heeft kriebels van spanning 
omdat de  staf  van Sinter-
klaas heel veel geld waard is. 

Voor alle kinderen uit de re-
gio gaan de toneelgroepen 
Forento en Pancratius geza-

menlijk een  hilarisch pieten-
toneelstuk spelen met zang. 
De spelers: Angelique van 
Esveld,, Wendela Weel, Maai-
ke Kerssens, Sandra Noord-
over, Rachella Brand en Iris 
Vervoort hebben er veel zin 
in. Kaartjes kosten drie euro.

De voorstellingen zijn op 26 
november in de Paulusschool 
in Castricum om 13.00 en 
15.00 uur, en op zondag 27 
november om 10.30 uur  in 
Dorpshuis de Zwaan in Uit-
geest en ‘s middags om 15.00 
uur in Vredenburg te Lim-
men. Kaarten reserveren via 
www.Forento.nl of te koop 
aan de zaal.

Castricum - Vrijdag gaat Vi-
taal Landschap samen met 
kinderen en ouders een 
hut bouwen van wilgente-
nen bij De Springplank. Een 
stap verder richting natuur-

Hut van wilgentenen Springplank
speeltuin midden in dorps-
hart Castricum voor kinde-
ren van nul tot tien jaar. On-
der de naam van ‘Geroeze-
moes in de Speeltuin’ veran-
dert de Springplank het bui-

tenterrein aan de Dorpsstraat 
109 in een natuurspeeltuin. 
Ouders en kinderen kunnen 
aansluiten bij één of meerde-
re van de speel-werkdagen. 
Interesse? Neem dan con-
tact op via mail@vitaalland-
schap.nl. 





16 november 20168

Uitgeest - We speelden, 
de dag na de smadelijke 
overwinning van Donald 
Trump, de derde avond van 
de tweede periode. Dat ge-
doe met die verkiezingen 
heeft nog een bijzonder 
bijverschijnsel opgeleverd 
voor de edele bridge-sport. 
Zoals u weet heb je bij 
bridge ‘troeven’, net zoals 
bij klaverjassen, maar er is 
anders dan bij klaverjassen 
nóg een speelsoort, name-
lijk ‘zonder troef’ waarvoor 
we in Nederland de Franse 
term ‘Sans atout’ gebrui-
ken. En wat is dan dat bij-
verschijnsel na de verkie-
zingen? Welnu, in Ameri-
ka is het aantal Sans atout-
contracten meer dan ver-
dubbeld ten opzichte van 
de periode voor de verkie-
zing. De verklaring daar-
voor is simpel: bridgers zijn 
hun hand niet anders gaan 
waarderen, maar in Ame-
rika heet een Sans atout 
contract niet ‘Sans atout’ 
maar ‘No Trump’. En u zult 
begrijpen dat Democrati-
sche bridgers geen gele-
genheid voorbij laten gaan 
om hun afkeer te laten blij-
ken en liever aanleggen in 
3 No Trump dan in 4 harten 
of 4 schoppen. Een beet-
je flauwtjes zou je het ver-
schijnsel ‘hilarisch’ kunnen 
noemen. Tot zover de USA, 
terug naar Uitgeest en om-
streken. In de B-lijn zien 

Bridgenieuws

De mogelijke bebouwing van het ijsbaanterrein in het centrum van Uitgeest houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Wij kregen ingezonden 
brieven van zowel voor- als tegenstanders en laten hieronder beiden aan het woord.

IJsbaan van de baan
Hoe treurig is mijn lot

Moet ik echt gaan verdwijnen?
Laat men voor schaatsgenot

Hier bouwwerken verschijnen?
Uitgeest ineens verward
Herinrichtingsplan in fase
Dat treft  diep in mijn hart
Ontwricht de groene oase
De oude kerk, zo origineel
Sla nu dat beeld nog gade
Dit eeuwenoude tafereel
Verdwijnt achter ’n façade
Een kindcentrum integraal
En slopershamers juichen
Men bouwt voor zegepraal

Laat recht en burgers buigen
Hoe zal dit verder gaan

Zegt men mij echt vaarwel?
Ik was van Meet af aan

Toch ook voor sport en spel?

Nico Brantjes (ijsmeester) 

Wat is er mooier dan een 
nieuwe ijsbaan?

Uitgeest - IJsclub Uitgeest is 
al sinds jaar en dag: een echte 
ijsclub voor Uitgeest en om-
streken. Het is een boek vol 
hoofdstukken van jaren top-
sport en volkssport voor heel 
Uitgeest en omstreken, jong 
en oud. De ijsclub zet Uit-
geest op de kaart. Kleinscha-
lig, bijvoorbeeld met korte-
baan, estafette, koppelwed-
strijden en Elfstedentocht 
voor de jeugd, met altijd mas-
sale deelname. Maar ook in 
het groot, met de marathon 
op het Uitgeestermeer. Waar 
Henk Angenent als winnaar 
uit de strijd kwam, die ook de 
laatste Elfstedentocht won. En 
wat dacht je van het afscheid 
van Evert van Benthem op ons 
meer, twee keer winnaar van 
de Elfstedentocht. Een onver-
getelijk evenement met zo’n 
8000 toeschouwers en ook 
Studio Sport was aanwezig. 
Uitgeest stond zwaar in de 
belangstelling. En dat allemaal 
georganiseerd door de ijsclub.
Het is allemaal een mooi 
dorps gebeuren. En dat willen 
we vasthouden. Het was top 
op de mooie ijsbaan. Uniek 
gelegen in het hart van Uit-
geest. Maar ik vind dat je de 
boeken ook moet kunnen 
sluiten. En open staan voor el-
kaar en voor modern denken, 
als schaatser en als inwoner 
van dit mooie dorp. Er ko-
men zachtere winters door de 
klimaatverandering en daar 
moet je op inhaken. Hoe we 

dat kunnen doen?
Raad en Wethouders “Recht 
je rug” en maak je sterk voor 
een nieuwe moderne IJsbaan. 
Koester de tijd van IJspret en 
schaatsevenementen uit de 
jaren 80 en 90 van de vori-
ge eeuw. De 21e eeuw vraagt 
om nieuw inzicht en vooruit-
gang.
Wat is er mooier dan een 
nieuwe ijsbaan ?  Op die baan 
heb je met 3 centimeter ijs 
al genoeg om heel Uitgeest 
te kunnen laten schaatsen in 
een veilige omgeving. Zodat 
kinderen niet op onveilig ijs 
gaan spelen. In de zomer kan 
er geskeelerd worden en aan 
atletiek gedaan. Een sport die 
in opkomst is. Zo zijn er nog 
vele manieren waarop deze 
ijsbaan optimaal benut kan 
worden.
Wij hebben gezien dat het kan 
bij de voetbal, waar ik ook ja-
ren heb gespeeld en geno-
ten. Zo’n park is op en top re-
clame, prachtig! En kijk naar 
het nieuwe hockeyterrein. IJs-
club Uitgeest heeft meer dan 
600 leden, daar kun je niet 
omheen. Ik kijk uit naar een 
nieuwe ijsbaan, een prachti-
ge school en wat mooie aan-
leunwoningen. Zodat heel 
Uitgeest kan genieten met 
Uitgeesters onder elkaar.
 
Wim van Hoolwerff, erelid IJs-
club Uitgeest, wedstrijdorga-
nisator maar vooral schaats-
liefhebber.

Een mooi, groen en karaktervol centrumgebied 
voor alle inwoners van Uitgeest

Uitgeest - Uitgeest staat 
voor grote veranderingen 
in het centrumgebied, met 
voorzieningen die voor de 
gehele dorpsgemeenschap 
van groot belang zijn. Het 
is terecht dat er de laatste 
weken veel over gesproken 
en te lezen is. Deze Raad 
en dit College krijgt samen 
met u de kans om het cen-
trumgebied voor de ko-
mende generaties van Uit-
geest in te richten.
Het ijsbaanterrein is destijds 
door de Raad (juni 2015) 
als locatie toegevoegd aan 
de opties, na advies van de 
commissie Grond Gebied 
Zaken. Dit was een una-
niem besluit. Deze loca-
ties zijn tijdens meerdere 
participatieavonden aan de 
bewoners voorgelegd. De 
aanwezige bewoners ston-

den positief tegenover alle 
ideeën en locaties.
Uitgeest heeft een nieuw 
zorgcentrum voor ouderen 
nodig. Ook heeft Uitgeest 
goede zorg- en aangepaste 
woningen nodig. De huidi-
ge sporthal moet vervangen 
worden. In de centrumvisie 
nemen de sporthal en het 
IKC een belangrijke plek in. 
Het nieuwe IKC wordt een 
school waar de komende 
generaties kinderen meer 
dan alleen onderwijs krij-
gen. Dit IKC moet de mo-
gelijkheid bieden om voor- 
en naschoolse opvang, mu-
ziekonderwijs, een jeugd 
bibliotheek en andere op-
voedkundige diensten 
(i.e. logopedie, GGD) te 
huisvesten.  Buiten spe-
len is belangrijk, de nieu-
we school zal ook diverse 

buiten speel mogelijkheden 
moeten hebben zowel voor 
tijdens en na schooltijd. Een 
school in een groene om-
geving.
Ook de IJsclub en de Jeu 
de Boules vereniging kun-
nen met ons meedenken. 
Samen met hen zal er naar 
een goed alternatief ge-
zocht gaan worden. Al-
le betrokkenen worden dus 
gehoord en daar wordt mee 
samengewerkt; burgers, 
ouders, schoolbestuur, de 
IJsclub en de Jeu de Bou-
les vereniging.
Wij werken eraan om een 
mooi, groen en karakter-
vol centrumgebied voor al-
le inwoners te creëren, sa-
men met u!

Namens de coalitiepartijen 
(CDA, D66, UL & VVD)

wij mooi werk van Nelle-
ke vd Kraats-Joke Mooy en 
Margriet de Beurs-Tineke 
Eijking met scores ruim bo-
ven de 60%. Even doorhap-
pen, en dan op naar de A-
lijn? En ook in de E-lijn sco-
res boven de 60% van Ger 
van Andel-Rob de Neef en 
Riet Balster-Evert Rozeme-
ijer. En wat betreft het club-
kampioenschap, in april? 
Als je de uitslag van afge-
lopen woensdag in combi-
natie met de stand op de 
plaatspuntenlijst zou be-
schouwen als een opinie-
peiling dan staan Hans Wij-
te-Paul Wijte er goed voor: 
mooie dagscore, ruim voor 
in de tweede periode en 
ook de eerste periode re-
delijk geëindigd. Maar zo-
als bekend, ‘het eerste ge-
win is kattegespin’ en Hil-
lary kon ook niet verliezen, 
zo ruim stond ze voor. Zo 
zie je maar. Gelukkig gaat 
het bij ons niet om rode te-
lefoons en gevaarlijke co-
des. De enige knoppen die 
we indrukken zijn de knop-
pen van de scorekastjes. 

Hieronder ziet u van iede-
re lijn de drie koppels die 
met een grote grijns op het 

gelaat die knoppen heb-
ben ingedrukt, dan wel de 
scores hebben voorgele-
zen aan hun tafel-tegen-
standers.
 
A-lijn: 1 Hans Wijte-Paul 
Wijte 63,33%; 2 Fred van 
Andel-Ruud Berkhout 
57,92%; 3 Marlene Heijne-
Cas van Andel 57,08%.

B-lijn: 1 Nelleke van de 
Kraats-Joke Mooy 63,13%; 
2 Margriet de Beurs-Tine-
ke Eijking 61,11%; 3 Lea 
van Dommelen-Nel Weber 
54,1%.

C-lijn: 1 Jan Goeman-Ka-
rel Romkes 56,77%; 1 Theo 
Huising-Pieter Andringa 
56,77%; 3 Marry Zwaan-
Gerda Geukes 54,69%.

D-lijn: 1 Auke Hulshof-
Gonny Hulshof 59,17%; 2 
Henny Kaandorp-Ans Ver-
heijde 57,92%; 3 Wil van der 
Pol-Ank van der Eng 57,5%.

E-lijn: 1 Ger van Andel-
Rob de Neef 63,54%; 2 Riet 
Balster-Evert Rozemeijer 
62,5%; 3 Wies de Wit-An-
nie Nijman 59,38%.
(Paul Wijte)

www. .nl

www. .nl
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Luuk

Hoe maakt u schuimpjes?
Dag Luuk, Sinterklaas laat de 
schuimpjes maken door een 
bakker, die precies weet hoe 
dat moet. Maar die bakker wil 
zijn recept niet aan mij vertel-
len. Dus ik kan je geen ant-
woord geven. Jammer hè.

Hoe oud bent u? (Luke, 
spreek uit Loek, denkt wel 
100.000 en Meike denkt 
voorbij de 100)
Mijn leeftijd is het moeilijk-
ste onderwerp voor Sinter-
klaas. Iedereen wil het altijd 
weten. En eigenlijk wil ik daar 
niet over praten. Want – vraag 
maar aan papa en mama – 
je bent zo oud als je je voelt. 
Nou, dan kan Sinterklaas nog 
heel lang mee. Maar als je het 
toch wilt weten, dan moet je 
gewoon 1 jaar optellen bij mijn 
antwoord van vorig jaar. Meike 
zit er wel dichter bij dan jij. 

Hoe weet u welk kind blij is 
en welk kind niet?
Dat weet ik door naar de ge-
zichten en naar de ogen van 
de kinderen te kijken. 

Hoe kan Americo op het 
dak lopen? (ik hoor hem 
soms wel)
Dag Meike, dat hoor je heel 
goed. Maar Americo is ook 
het enige paard dat op de da-

Sinterklaas is weer in het land! Uitgeester kleuters zitten natuurlijk boordevol vragen aan hun grote vriend. Onze redactie ging de scholen langs 
en Sint nam de tijd om al die vragen te beantwoorden. Deze week de vragen van (van links naar rechts) Luuk, Meike, Rayna en Luke van ba-
sisschool De Molenhoek.

Meike

ken kan lopen. Voor mij is het 
daarom een soort wonder-
paard. Ik ben dol op hem.

Hoe komt u aan zoveel 
geld voor de cadeautjes en 
pepernoten?
Ik heb heel veel jaren hard ge-
spaard. Dat moet jij ook doen 
hoor. En soms geven ouders, 
opa’s en oma’s of de burge-
meester ook wat geld aan Sin-
terklaas. En daar ben ik dan 
natuurlijk erg blij mee. 

Hoe komen de Pieten weer 
uit de schoorsteen om-
hoog?
Al mijn Zwarte Pieten moeten 
naar de school voor schoor-
steenvegers. En af en toe 
moeten ze een paar dagen te-
rug naar school om extra te 
oefenen. Meestal vlak voordat 
we weer naar Nederland ver-

trekken. 

Wat is het lievelingseten 
van Americo? Wij denken 
worteltjes maar misschien 
houdt ie ook van iets wat 
wij stiekem niet weten zo-
als poffertjes of dropjes?
Nou Rayna, je hebt het hele-
maal goed geraden. Mijn lie-
ve Americo houdt het aller-
meest van wortels. Maar af 
en toe bedelt hij ook om een 
snoepje, een pepernoot of een 
dropje. Dat is niet gezond voor 
hem. Dus hij krijgt het alleen 
als er een feestje is.

Hoe maken de Pieten pe-
pernoten en is daar mis-
schien een recept voor?
Er bestaat inderdaad een re-
cept voor het bakken van pe-

pernoten. Dat mogen jullie al-
lemaal best weten.  Vraag 
maar aan papa of mama, want 
je kunt het gewoon vinden op 
internet. Als je pepernoten 
hebt gebakken, doe er dan 
een paar in je schoen. Ik wil ze 
graag proeven!

Hoe komt u op het dak? U 
bent al zo oud!
Ja, en hoe kom ik nu op de 
daken van de huizen? Daar 
zorgt Americo voor. Ik kan ge-
woon op het paard blijven zit-
ten. Daarom vind ik het ook 
zo’n wonder-paard!

Wat staat er allemaal in dat 
dikke boek, ik bedoel niet 
over ons maar andere dingen?
Ha die Luke, da’s een moei-

lijke vraag, want eigenlijk mag 
niemand weten wat er in het 
Grote Boek  staat. Maar ik zal 
je een geheimpje verklappen. 
Ik schrijf alles op wat ik weet 
en wat ik hoor over ieder kind. 
Zo kan ik goed kiezen wat ik 
voor elk kind koop. En ik vind 
het ook gewoon leuk om veel 
over jullie te weten, zoals hob-
by’s, sporten en over jullie fa-
milies.

Waarom is de staf van 
goud en niet gewoon ver-
roest want die staf is na-
tuurlijk ook al oud?
Luke, er is één Piet, die spe-
ciaal voor mijn staf moet zor-
gen. Ik heb 3 verschillende 
staffen. Hij maakt ze elke dag 
schoon en poetst ze dan weer 
blinkend goud. 

Waarom heeft u een mijter 
en waarom een baard? 
Sint draagt een mijter omdat 
hij ook een bisschop is. En alle 
bisschoppen dragen een mij-
ter. De baard van Sint komt 
omdat ik het vroeger zo koud 
had als ik vanuit Spanje naar 
Nederland kwam. Toen heb ik 
mijn baard laten groeien en 
hem daarna nooit meer ge-
knipt.

Rayna

Luke

Lieve kinderen van de Mo-
lenhoek, ik heb genoten 

van jullie vragen. Dank jul-
lie wel daarvoor. Tot 5 de-
cember, dan kom ik zelf 
bij jullie langs. En doen 

jullie juf Thea de groeten?

Hartelijke groet,  
Sint Nicolaas

Opfrisbijeenkomst verkeerstheorie
Uitgeest - Zou het u nog 
lukken om te slagen voor uw 
theorie-examen? Hoe zat het 
ook alweer met al die borden 
en regels? In de loop der ja-
ren is er veel veranderd in het 
verkeer en is uw kennis mis-
schien wat weggezakt. Daar-
om organiseert de Stich-
ting Uitgeester Senioren op 

8 december een opfrisbij-
eenkomst over de verkeers-
theorie. Tijdens deze opfris-
bijeenkomst zal Jaap Bunk 
van politie Noord-Holland 
aan de hand van een power-
pointpresentatie onder an-
dere aandacht besteden aan 
de veranderde verkeers- en 
voorrangsregels. Ook komen 

vervoersmiddelen (scootmo-
biel, rollator) en regels rond-
om het rijbewijs aan de orde. 
Er is gelegenheid tot vragen 
stellen en het bespreken van 
specifi eke verkeerssituaties.
Deelname heeft geen conse-
quenties voor uw rijbewijs.
Donderdag 8 december van 
09.30 tot 11.00 uur. Kosten 2 
euro inclusief koffi e/thee. In-
formatie en opgeven op het 
kantoor van de Stichting Uit-
geester Senioren, op de eer-
ste etage van dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5, telefo-
nisch: 0251-31 90 20 of via e-
mail: s.u.s@inter.nl.net. Web-
site: www.uitgeestersenio-
ren.nl.

Kerstmiddag S.U.S.
Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert 
op vrijdag 16 december een 
gezellige kerstmiddag met 
een optreden van het Kastri-
kums Shanty- en Folksong-
koor ‘De Skulpers’. In de 
pauze wordt u verwend met 
heerlijke glühwein of war-
me chocolademelk en kerst-

brood.
Vrijdag 16 december van 
14.00 tot 16.00 uur. Zaal open 
om 13.45 uur. Kosten 3 euro. 
U kunt zich tot en met  14 de-
cember opgeven op het kan-
toor van de S.U.S. op de eer-
ste etage van dorpshuis De 
Zwaan. Vooraf opgeven is 
noodzakelijk.

Sint beantwoordt 
vragen van Uitgeester kleuters
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Welkom 
in 

Uitgeest 
Sint en 
Pieten!

Foto’s: Ger Bus
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Foto’s: Monique Teeling
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Uitgeest - In haar jeugd 
wees, volgens vader Cees 
Brantjes, niks erop dat zijn 
dochter zich zou gaan bezig 
houden met ontwikkelings-
werk. Ze was een stil en in-
getogen kind dat later als 
student landbouwkundig in-
genieur richting Costa Rica 
vertrok voor een buitenland-
se stage. “Je komt wél terug 
hoor” bedwong haar moeder 
met een opkomend voorge-
voel.
Het verblijf zou een paar 
maanden duren maar Nancy 
werd er verliefd op haar sta-
gebegeleider Johnny Alpizar 
en kondigde een jaar later 
aan met hem te gaan trou-

wen. Cees en Marga Brant-
jes reisden af naar Jaris de 
Mora in centraal Costa Rica 
om het huwelijk bij te wonen 
en schrokken van de armoe-
dige omstandigheden waar-
in Nancy woonde en werk-
te. Het huwelijk vond plaats 
in een schoolhal en voor de 
bruid was een prachtige jurk 
gemaakt. Cees lacht: “Men 
drinkt daar een soort mais-
bier wat voor ons niet te drin-
ken is en daarom kregen wij 
een van suikerriet gemaak-
te rum, best lekker.” Hoewel 
zij zagen dat Nancy geluk-
kig was, werden zij niet vro-
lijk van de erbarmelijke om-
standigheden en het golfpla-

ten hutje waarin zij woonde. 
Marga had haar dochter het 
liefst  meteen weer mee naar 
Nederland genomen. Maar 
Nancy wilde arm zijn met de 
armen en was vastberaden 
verbetering te brengen voor 
de bevolking die geen enke-
le keus had. Samen met Joh-
nny kreeg zij twee zoons en 
een dochter. 

Tijdens hun bezoeken werd 
veel gefotografeerd en ge-
filmd door beide ouders en in 
Nederland begonnen zij een 
actie voor financiële onder-
steuning voor het ontwikke-
lingswerk wat in 2000 leidde 
tot de oprichting van de Al-

pizar Stichting. Cees: “De af-
gelopen jaren zijn er heel wat 
verbeteringen aangebracht. 
Zo heeft zij circa 12 school-
tjes onder haar hoede waar 
dan bijvoorbeeld een toilet 
wordt aangebracht of een 
overkapping geplaatst zodat 
kinderen in de schaduw zit-
ten of kunnen schuilen voor 
de stromende regen. Via een 
vroegere vriendin kreeg zij 
afgedankte computers ge-
schonken voor een van de 
scholen. Ook voor medische 
hulp kan men bij haar terecht 
en ik heb met eigen ogen ge-
zien hoezeer ook dit werk 
haar ligt.” 
De eerste keer dat Cees en 
Marga hun dochter bezoch-
ten, huurden zij een auto om 
de omgeving te verkennen 
maar dat doen zij niet meer. 
Cees: “Het kost veel geld en 
dat geld kunnen we beter 
aan de stichting geven. Nan-
cy gaat zelf ook altijd met 
de bus als er iets in een ver-
der gelegen gebied geregeld 
moet worden. Dat is dan zo’n 
rammelkast zonder ramen en 
in de hitte reist zij dan uren 
over gammele, levensgevaar-
lijke wegen. Van reisgeld wil-
de Nancy niks weten maar 
wij hebben haar met zeer 
veel moeite weten te overtui-
gen dat ze dit aan moet ne-
men.” 

Zeven mensen heeft Cees 
bereid gevonden om in het 
bestuur plaats te nemen van 
de Alpizar Stichting. Twee 
keer per jaar komen zij bij 
elkaar en wordt er gecon-
troleerd. Nancy geeft per 
mail aan wat er precies no-
dig is en het bestuur bekijkt 
of daarvoor geld vrijgemaakt 
kan worden. Alles wat Nancy 
uitgeeft wordt bijgehouden in 
een overzicht. Cees: “Zo we-
ten wij ook zeker dat iedere 
cent op de juiste plek terecht 
komt, er blijft niks aan de 
strijkstok hangen zoals he-
laas bij veel organisaties. Het 
leven in Costa Rica is zó an-

ders en zwaar, het is moeilijk 
om tijdens vergaderingen uit 
te leggen hoe het daar werkt. 
De corruptie is er groot en 
het duurt soms lang voor je 
zaken voor elkaar krijgt. Als 
er bouwmaterialen voor de 
scholen nodig zijn, dan gaat 
Nancy dat zelf bestellen 
maar ook ophalen en met de 
vrachtwagen mee want an-
ders rijden ze zo met het hele 
spulletje de andere kant op.” 
Cees grinnikt: “Eerst werden 
wij die ‘Gringo’s’ (buitenlan-
ders) genoemd maar nu zijn 
wij de ‘ouders van Nancy’ 
want men heeft eerbied voor 
haar. Zij is de stabiele fac-
tor voor hen en op haar beurt 
haalt zij voldoening en kracht 
uit de dankbaarheid die zij 
ondervindt.” 
Cees vertelt vol vuur over 
het werk van zijn dochter 
en voelt zich duidelijk be-
trokken bij haar missie maar 
daarnaast ook zeker bij an-
der leed in de wereld. Als hij 
hierover geëmotioneerd ver-
telt, wordt plotseling zicht-
baar van wie Nancy haar ge-
drevenheid heeft. Maar het 
gaat niet om hem vindt Cees, 
de aandacht en focus moe-
ten op Nancy en haar werk 
gericht zijn. 
Regelmatig wordt door on-
bekenden geld gestort op 
de Alpizar rekening en hoe-
wel dat natuurlijk geweldig is, 
zit Cees hiermee in zijn maag. 
Cees: “Ik zou ontzettend 
graag het adres of email-
adres van deze mensen wil-
len hebben. Men hoeft niet 
bang te zijn dat ik om meer 
geld kom bedelen maar ik wil 
hen graag een update mailen 
van hetgeen Nancy met het 
geld doet en ik kan dan een 
kerstkaart sturen als bedank-
je.”  Emailadres: c.j.brantjes@
hetnet.nl ,telefoon 0251-
311008. Voor verdere infor-
matie zie: www.alpizar.nl.

Voor giften: bankrekening 
NL04INGB0004073075. (Mo-
nique Teeling)

Uitgeest - Op vrijdag 18 no-
vember is in het Zienhouse 
weer een disco voor kinde-
ren van groep 7 en 8 van de 
basisschool. Deze disco word 
iedere derde vrijdag van de 
maand georganiseerd een 
heeft deze maand het thema 
zwart/wit. Dus zwarte en wit-
te kleding is gewenst. Speci-
aal licht zal het wit laten op-
vallen.  Het is een grandioos 
dansfeest met een echte DJ 
die muziek zal draaien die 
deze jongeren aanspreekt. 

Een spelletje tussendoor zal 
de kinderen zeker bevallen. 
De entree is 1,50 maar is in-
clusief twee drankjes. Ge-
start wordt om19.00 uur en 
de deuren sluiten weer om 
22.00 uur.

Iedere woensdagmiddag zijn 
er van 14.00 tot 17.00 uur in 
het Zienhouse activiteiten 
voor jongeren van groep 7 
en 8 zoals knutselen, gamen, 
bakken of koken of gewoon 
een keertje chillen en doen 

wat je wil. Op 23 november 
organiseren is er een knut-
selmiddag en op 30 novem-
ber gaan de kinderen peper-
noten en speculaaskoeken 
bakken.
Voor de jongeren van 13 jaar 
en ouder is het Zienhouse ie-
dere woensdag- en vrijdag-
avond geopend. Je kan dan 
b.v. chillen, tafelvoetballen of 
tafeltennissen . Loop gewoon 
eens binnen in het Zien-
house. Geopend van 19.00 
tot 22.00 uur. 

Uitgeest - Na de succes-
volle productie van ‘Tita-
nic’ in het Kennemer The-
ater afgelopen mei, richt 
musicalvereniging Time 
Square zich nu op het ver-
zorgen van een tweetal 
kerstconcerten. Op vrijdag 
16 en zaterdag 17 decem-
ber zal de vereniging be-
kende en minder beken-
de Engelstalige kerstliede-
ren ten gehore brengen, 
in de Hervormde Kerk aan 
de Castricummerweg 4 te 

Uitgeest. De muzikale lei-
ding is in handen van di-
rigent Arno Hillege. Kaar-
ten ad 10 euro (inclusief 
koffie of thee) zijn vanaf 
nu te koop bij Boekhandel 
Schuyt te Uitgeest. Ook is 
het mogelijk om te reser-
veren via kaarten@time-
square.nl. U kunt de kaar-
ten dan voorafgaand aan 
het concert betalen.  

Deuren open 19.30 uur, 
aanvang 20:00 uur.



13 november 2016 13

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Het einde van de zomer is nu echt daar. De foto is een moment-terugblik op een 
geweldig mooie zomer in Uitgeest. We hebben ruim 8o keer buiten kunnen eten en dat start-
te op 5 mei. Nog nooit eerder hebben we dit meegemaakt. Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest - Tijdens de Yom 
Kipoer-oorlog in 1973 tussen 
Israël en een aantal Arabi-
sche landen, stond het kabi-
net met premier Joop den Uyl 
pal achter de standpunten 
van Israël. Nederland kreeg, 
samen met de Verenigde Sta-
ten en andere Europese lan-
den een sanctie opgelegd 
door de Arabische landen in 
de vorm van het stopzetten 
van levering van olie. 

De maatregelen die de Ne-
derlandse regering toen nam, 
was de invoering van auto-
loze zondagen en de benzi-
ne ging op de bon. De voor-
raad in ons land was echter 
groot genoeg, zodat de auto-
loze zondagen niet lang heb-
ben geduurd, n.l. een paar 
maanden.  De sanctie liep 
van oktober 1973 tot juli 1974. 
Daarna werd Nederland weer 
voorzien van olie.

Vroeger.....
Maandelijks haalt de vereniging Oud Uitgeest 

herinneringen op in deze rubriek

November. Zoals elk jaar dé 
maand dat de goedheilig-
man onze gemeentehaven 
binnenvaart en de verwach-
tingsvolle kinderen toewuift. 
Statig loopt hij dan heen 
en weer op het dek van zijn 
stoomboot en de kinderen 
zien hem al van verre staan.  
Echter niet in 1973. De ge-
meente kreeg het verzoek 
om de boot van Sint te mo-
gen voorzien van olie voor 
de tocht over het meer, maar 
een ijverige ambtenaar gaf 
daarvoor geen toestemming. 
Het hoogtepunt in november 

voor alle kinderen was ten-
slotte op een zondag, de dag 
dat er geen benzine of olie 
verbruikt mocht worden. 
En zo werkten de Pieten zich 
in het zweet om al roeiend 
Sinterklaas op tijd binnen de 
haven te brengen. Gelukkig 
stapten ze allemaal aan wal 
en Sint besteeg zijn 1 pk  die 
heel goed liep op water, hooi 
en haver………..  
Foto’s en advertenties uit de 
fotobeeldbank en adverten-
tiebank van Vereniging Oud 
Uitgeest: www.ouduitgeest.
nl.

Uitgeest - Na een teleurstel-
lende eerste helft veldcom-
petitie, heeft Stormvogels zijn 
zinnen gezet op het kampi-
oenschap in de zaal. Afge-
lopen zondag vond het ope-
ningsduel tegen het Haar-
lemse Oosterkwartier plaats. 
Een van de vier kanshebbers 
op de titel, aldus Stormvogels 
trainer/coach Ton van Duijn. 
Hij ziet zijn ploeg, die volle-
dig in tact is gebleven, echter 
wel als een van de favorieten. 
Met de nodige ervaring in de 
derde klasse in de bagage en 
het bijzonder sterke collectief 
is dit zeker de doelstelling.
Beide ploegen kennen el-
kaar goed en zijn over het al-
gemeen bijzonder aan elkaar 
gewaagd.  Lisa Haije wist de 
score te openen voor de Uit-
geesters, maar overeenkom-
stig de verwachtingen hiel-
den partijen elkaar in even-
wicht, hetgeen tot een 3-3 
stand leidde na een kwartier 
spelen. Stormvogels verslap-
te echter in de fase die volg-
de en de Haarlemmers maak-
ten daar dankbaar gebruik 
van. Zij liepen uit naar een 
4-8 voorsprong,  waarna Lisa 
Haije kort voor rust, met haar 
vierde treffer van de middag, 
de stand op 5-8 zette. Verde-

digend zat het bij de Uitgees-
ters wel goed, maar aanval-
lend schortte er nog wel het 
een en ander. Van Duijn be-
nadrukte nogmaals het be-
lang van onderlinge commu-
nicatie en het naleven van 
gemaakte afspraken.  Aan-
vankelijk leek Oosterkwar-
tier niet onder de indruk van 
het hergroeperen van Storm-
vogels, het strijdplan lever-
de dan ook niet direct suc-
cess op. Maar naarmate de 
tweede helft vorderde kwam 
het geloof bij Stormvogels te-
rug. Via scores van Sebasti-
aan van den Bosch en Ward 
Betjes werd de achterstand 
verkleind tot een marge van 
2 (8-10) Onze dorpsgenoten 
bleven strijdbaar en knok-
ten zichzelf terug in de wed-
strijd, zonder echt goed te 
spelen en kwamen met nog 
enkele minuten te spelen op 
gelijke hoogte. In de slot-
fase kon het nog alle kan-
ten op gaan.  Oosterkwar-
tier leek de zege binnen te 
slepen, maar een treffer van 
Jord Betjes voorkwam dit. 
Beide ploegen gingen nog 
vol voor de winst en aanvoer-
der Van den Bosch was nog 
dichtbij de zege, maar uitein-
delijk moest Stormvogels be-

rusten in een12-12 gelijkspel. 
Van Duijn voelde zich alsnog 
de morele winnaar met een 
gewonnen punt. “Binnen-
gesleept op basis van wils-
kracht, maar er moeten nog 
wel wat puntjes op de I wor-
den gezet.”  
Scores: Lisa Haije(6), Jord 
Betjes(2), ), Ward Betjes(1), 
Sebastiaan van den Bosch(1), 
Jose Heijne(1) en Eveline 
Nootebos(1)

Een ontketende Lisa Haije was 
maar liefst zes keer trefzeker
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Kunst van verloren hout
Castricum - Marianne Gel-
dermans houdt ervan om ver-
loren hout wanneer de vorm 
haar aanspreekt, tot nieuw 
leven te wekken. Met al-
lerlei soorten verf verande-
ren soms onooglijke stukken 
hout in een kunstwerk. 
Soms verwerkt Marianne het 
hout zoals ze het gevonden 
heeft op het strand, maar een 
andere keer verwerkt ze het 
op schildersdoek. Haar ex-
positie is te zien vanaf 17 no-
vember tot en met zondag 17 

december  in de toonkamer 
van Streetscape. Deze wordt 
feestelijk geopend op zon-
dag 20 november om 16.00 
uur door dorpsdichter Bob 
van Leeuwen. Iedereen is 
welkom. Galerie Streetscape, 
dorpsstraat 7 Castricum is 
geopend van donderdag t/m 
zondag 14.00 tot 17.30 uur. 
Donderdag 17 november is 
de galerie extra geopend van 
19.30-21.30 uur. Op de foto 
het schilderij Trio van Mari-
anne Geldermans.

Speelgoed van Jaar bekend-
gemaakt op Juliana van Stolberg 

Castricum - Vorige week 
woensdag stond de Juliana 
van Stolbergschool in het te-
ken van de bekendmaking 
van het Speelgoed van het 
Jaar. Via een livestream-ver-
binding kon iedereen verne-
men wie de winnaars waren. 
Het was feest op de school 
waaraan tv-presentatrice 
Keet van Telekids en kinder-

boekenschrijfster Vivian den 
Hollander van onder andere 
Spekkie en Sproet hun me-
dewerking verleenden.
Duncan van Hagen van de 
Juliana van Stolberg vertelt: 
,,Als één van de vier scho-
len in Nederlands heeft on-
ze school meegewerkt aan 
de jurering van het speel-
goed. Naast de ervaring van 

het spelen met het speel-
goed hebben de leerlingen 
jury rapportjes gemaakt om 
tot een weloverwogen keuze 
te komen. De keuze van de 
Juliana van Stolberg kwam 
ook overeen met de uitein-
delijke keuzes.” Met vijf ca-
mera’s werd de bekendma-
king live geregistreerd. Met 
de hulp van leerlingen maak-
te Keet de winnaars bekend 
en las schrijfster Vivian den 
Hollander een speciaal voor 
de gelegenheid gemaakt ver-
haal voor. Als afsluiter ont-
ving directeur Carla Riethorst 
van voorzitter van de vak-
jury Harry Broers een oor-
konde en zongen de leerlin-
gen van groep zes tot en met 
acht samen met de rest van 
de school hun zelfgemaak-
te rap ‘Speel je mee’ op de 
melodie van Gers Pardoels 
‘Ik neem je mee’. Op de site 
www.speelgoedvanhetjaar.nl 
zijn de winnaars te zien, net 
als de uitzending.

Castricum - Bij Toonbeeld 
zijn cursisten welkom voor 
een serie lessen gewijd aan 
de methode van Betty Ed-
wards. 
De door de Amerikaanse te-
kendocent Betty Edwards 
ontwikkelde tekenmethode 
gaat er vanuit dat ook teke-
nen een vaardigheid is die ie-
dereen kan leren.
Beginnende  tekenaars kun-
nen zich opgeven voor de 
cursus die op 29 november 
van start gaat op dinsdag-
middag. Gevorderden kun-
nen zich aanmelden voor de 
cursus die op 23 januari start 
op maandagochtend. . Aan-
melden kan via www.toon-
beeld.tv.

Iedereen kan 
tekenen 

Veel belangstelling 
voor duurzame huizen

Castricum - De zeven 
duurzame huizen die in 
Castricum meededen aan 
de Duurzame Huizenrou-
te zijn druk bezocht. Zo’n 
tachtig bezoekers wilden 
alles weten over de duur-
zame verbouwingen. 

Mensen kwamen zelfs vanuit 
Alkmaar, Haarlem en Utrecht 
om de woningen hier te be-
kijken. In de drie voorbeeld-
woningen die CALorie bege-
leid heeft om helemaal naar 
nul-op-de-meter (NOM) te 
renoveren waren CALorianen 
aanwezig voor extra achter-
grondinformatie.
Er was vooral veel interesse 
voor technieken zoals warm-
tepompen (lucht en bodem), 
pelletkachels, hotfi ll wasma-
chine, isolatie, zonnepanelen 
en domotica. Daarnaast was 
er veel aandacht voor de kos-
ten en hoe je een goed pro-
ces inricht om tot de juiste 

resultaten te komen. Bezoe-
kers meldden aan eigenaren 
dat het goed is om te zien dat 
in bestaande bouw ook nul-
op-de-meter valt te realise-
ren. Aan een eigenaar van 
een van de woningen werd 
gevraagd waarom zijn wo-
ning nog niet helemaal NOM 
was verbouwd. 
Een dame van 88 merkte op: 
,,Eigenlijk heb ik te lang ge-
wacht met maatregelen ne-
men, nu is het toch echt wel 
echt tijd om mijn huis duur-
zamer te maken.” Een van 
de belangrijkste tips van een 
duurzame woning-eigenaar 
aan andere ambitieuze men-
sen: ,,Als ik het over kon doen 
had ik alles in één keer ge-
daan toen ik in dit huis trok.” 

Op 29 november organi-
seert CALorie een Duurza-
me Avond in het gemeente-
huis, waar ook de eigenaren 
van NOM-woningen bij zijn.

Jongens vast in de lift 
door baldadigheid

Castricum - Maandag  om 
13.10 uur werd de brandweer 
opgeroepen om drie perso-
nen te bevrijden uit een lift 
op de Nansenlaan. Omdat de 
meldkamer het niet helemaal 
vertrouwde, werd ook de po-
litie ingeschakeld. Drie jon-
gens hadden zelf gebeld met 
de meldkamer en deden la-
chend hun verhaal. Zij zaten-
vast in de lift bij de Ambas-

sadeur op de vierde etage. 
Terwijl de brandweer de jon-
gens probeerde te bevrijden, 
wist de huismeester te ver-
tellen dat de jongens er niks 
te zoeken hadden. De sto-
ring is veroorzaakt door bal-
dadigheid. De politie heeft de 
zaak overgenomen en ver-
moedelijk gaat de rekening 
van de reparatie naar de jon-
gens toe.

Het leven als een sprookje

Castricum - Zondag 20 no-
vember vertelt Michel Admi-
raal vanaf 14.00 uur over zijn 
sprookjesboek voor volwas-
senen: De koning en de prin-
ses. Dat doet hij bij Kantoor-
boekhandel Laan. Het boek 
is gebaseerd op zijn eigen le-
ven, maar dan omgezet naar 
een sprookjeswereld. Toe-
gang is gratis. 
Michiel Admiraal is naast 
zijn werk als adviseur/ac-

countant bij de NBA pri-
vé actief als schrijver/auteur. 
Omdat Michiel het leuk vindt 
om te schrijven en makkelijk 
zelf boeken wil uitbrengen, 
is hij zijn eigen uitgeverij be-
gonnen: De Koningsboekerij. 
Ter gelegenheid van zijn hu-
welijk op 2 september, heeft 
hij een sprookjesverhaal voor 
volwassenen uitgeven. Het is 
gebaseerd op zijn eigen le-
ven, maar dan omgezet naar 
een sprookjeswereld. Tegelij-
kertijd heeft Michiel een ka-
lender uitgegeven met foto’s.
Op de website van de uitge-
verij staat een voorproefje. 
Voor 2017 staat een gedich-
tenbundel in de planning en 
in 2018 wil hij een boek voor 
kleine kinderen uitbrengen. 
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Uitgeest - In roerige Pieten-
tijden en een weekend van 
aankomst van de Goedheilig-
man in het land, had de goe-
de Sint besloten om alvast 
maar een pakje toe te wer-
pen aan het eerste elftal van 
FC Uitgeest. Met meer geluk 
dan wijsheid bleef de kop-
loper in de tweede helft te-
gen het ontketenende Zou-
aven op de been en mocht 
het in de 94e minuut een ge-
schenk van de als scheids-
rechter vermomde Sinter-
klaas in ontvangst nemen in 
de vorm van een vrije trap. De 
fraai aangesneden bal van 
Mike Olgers werd door inval-
ler Yeboah Augustine steen-
hard ingekopt. Een1-2 over-
winning en handhaving aan 
de kop van de ranglijst wa-
ren de gevolgen. De kinder-
hand was gevuld met peper-
noten maar marsepein zat er 
vandaag niet in.
FC Uitgeest startte in de ge-
bruikelijke opstelling van 

de afgelopen wedstrijden. 
De gasten kenden tegen de 
voormalige club van Frank 
en Ronald de Boer een ster-
ke start. De Zouaven wer-
den bijkans overlopen en het 
was een wonder dat er in het 
eerste kwartier niet werd ge-
scoord. Mooi opgezette aan-
vallen kregen echter geen 
gevolg in het strafschopge-
bied en de eerste tekenen 
van wederoprichting van de 
Katholieke strijders (Zouaven 
waren Nederlandse katholie-
ken die in 1861 in Italië voch-
ten voor Paus Pius IX) waren 
aan het einde van de eerste 
helft te zien.
Toch was het FC Uitgeest dat 
vlak na rust  in de 48e mi-
nuut op voorsprong kwam. 
Een mooie steekbal van Mike 
Olgers werd goed opgepakt 
door de slim weggelopen 
Romario  Aroma die vervol-
gens beheerst scoorde. 0-1. 
Geruststellend zou je zeg-
gen en alle tijd voor de gas-

ten om alvast aan de eerste 
regels van een Sinterklaas-
gedicht te denken. Niets was 
echter minder waar. Zouaven 
greep vastberaden het initia-
tief en joegen de mannen in 
het groengeel overal op. FCU 
werd er knap nerveus van en 
was in deze fase geen schim 
meer van het zelfverzeker-
de team van de eerste helft. 
Het middenveld werd overlo-
pen en geluk bij grote kan-
sen van Zouaven hield het 
team op de been. De verdien-
de beloning voor de ploeg 
uit Grootebroek volgde in de 
78e minuut. Na knullig los-
laten van de bal door kee-
per Sven Koning ontstond er 
een vrije trap op de rand zes-
tien. De door Janssens inge-
schoten bal werd onderweg 
van richting veranderd waar-
door keeper Sven Koning in-
eens kansloos was. 1-1. Het 
laatste kwartier stond voor FC 
Uitgeest daarna in het teken 
van overleven. Tot de 94e mi-
nuut dan, toen Augustine Ye-
boah de luid bejubelde win-
nende treffer scoorde. 1-2.  
De maan scheen door de bo-
men en de makkers uit Groot-
ebroek staakten hun wild ge-
raas. Trainer Florian Wolf wist 
na afloop niet welk gevoel de 
overhand had: vreugde over 
een zwaarbevochten over-
winning of zorg over het mati-
ge spel in de tweede helft. Het 
zal het eerste wel zijn maar 
toch is er ook huiswerk voor-
dat op zondag 27 november 
achtervolger West Frisia op 
bezoek komt. Overigens is op 
het moment van schrijven nog 
niet bekend of de achterstal-
lige wedstrijd tegen De Ken-
nemers op zondag 20 novem-
ber gespeeld gaat worden. 
Zie verder de website van FC 
Uitgeest. (De Afvallende Bal)
FC Uitgeest: Koning, Mar-
chena, Vrouwe, Groen, de 
Jong, E.Sinnige, Smit (85e 
Putter), Brouwer ( 81e Au-
gustine), Olgers, Aroma 
(61e Duijn), Half.

Augustine Yeboah scoorde in 
de 94e minuut de winnende 
treffer

Donderdag 17 november meisjes:
FC Uitgeest MO19:1 Hoofddorp s.v. MO19-1  19:30

Vrijdag 18 november senioren:
FC Uitgeest Vijfendertigplus1 Flevo 35+ en DEM 

Vrijdag 19 november meisjes:
HSV MO19-1 FC Uitgeest MO19:1  14:30
FC Uitgeest MO17:1 FC Aalsmeer MO17-1  14:30
Hercules Zam sc MO17-1 FC Uitgeest MO17:2 12:15
FC Uitgeest MO15:1 Alliance 22 MO15-1  13:00
Onze Gezellen MO15-2 FC Uitgeest MO15:2  12:00
FC Uitgeest MO13:1 DEM MO13-1  10:15
DEM MO13-2 FC Uitgeest MO13:2  09:15
RCZ MO11-1 FC Uitgeest MO11:1  10:30
FC Uitgeest MO11:2 Jisp MO11-1  09:00

Zaterdag 19 november meisjes:
HSV MO19-1 FC Uitgeest MO19:1  14:30
FC Uitgeest MO17:1 FC Aalsmeer MO17-1  14:30
Hercules Zam sc MO17-1 FC Uitgeest MO17:2 12:15
FC Uitgeest MO15:1 Alliance 22 MO15-1  13:00
Onze Gezellen MO15-2 FC Uitgeest MO15:2  12:00
FC Uitgeest MO13:1 DEM MO13-1  10:15
DEM MO13-2 FC Uitgeest MO13:2  09:15
RCZ MO11-1 FC Uitgeest MO11:1  10:30
FC Uitgeest MO11:2 Jisp MO11-1  09:00

Jongens:
SVA JO17-2 FC Uitgeest JO17:3  12:45
FC Uitgeest JO17:4 ADO ‘20 JO17-5  11:00
Blokkers De JO16-2 FC Uitgeest JO16:1  15:00
FC Uitgeest JO16:2 Con Zelo JO16-1  13:30
FC Uitgeest JO15:2 Limmen JO15-2  14:45
SVA JO15-4 FC Uitgeest JO15:4  14:30
FC Uitgeest JO14:1 SVA JO14-3  13:15
FC Uitgeest JO14:2 Bloemendaal JO14-2  11:30

Jong Holland JO13-3 FC Uitgeest JO13:2  12:15
Stormvogels JO13-1 FC Uitgeest JO13:3  10:15
FC Uitgeest JO13:4 Castricum JO13-3  11:30
Blauw Wit (W) JO13-1 FC Uitgeest JO13:5  09:30
FC Uitgeest JO12:1 Sporting K’nie JO12-1  09:00
Fortuna Wormerv. JO12-2 FC Uitgeest JO12:2 08:30
FC Uitgeest JO11:1 Velsen JO11-1  13:00
ODIN 59 JO11-4 FC Uitgeest JO11:2  09:00
DEM JO11-4 FC Uitgeest JO11:3  13:00
Kennemers JO11-2 FC Uitgeest JO11:4  10:15
Reiger Boys JO11-5 FC Uitgeest JO11:5  08:45
Castricum JO11-4 FC Uitgeest JO11:6  10:00
FC Uitgeest JO11:7 Terrasvogels JO11-4  10:15
AFC 34 JO10-2 FC Uitgeest JO10:1  10:15
FC Uitgeest JO10:2 Zouaven De JO10-7  10:15
DEM JO10-3 FC Uitgeest JO10:3  13:00
FC Uitgeest JO10:4 Duinrand S JO10-2  10:15
SVA JO9-1 FC Uitgeest JO9:1  09:30
ODIN 59 JO9-4 FC Uitgeest JO9:2  10:00
Limmen JO9-2 FC Uitgeest JO9:3  09:00
FC Uitgeest JO9:4 ODIN 59 JO9-7  09:00
FC Uitgeest JO9:5 Westzaan JO9-2  10:15
FC Uitgeest JO9:6 Meervogels 31 JO9-4  09:00
FC Uitgeest JO8:1 DEM JO8-1  09:00
ADO ‘20 JO8-1 FC Uitgeest JO8:2  09:00
DEM JO8-3 FC Uitgeest JO8:3 1 0:00
FC Uitgeest JO7:1 . 08:45

Zondag 20 november dames senioren:
FC Uitgeest 4 Vitesse 22 5  10:30
Limmen 5 FC Uitgeest 6  11:00
FC Uitgeest 7 Assendelft 4  10:30

Jongens:
Hugo Boys JO19-1 FC Uitgeest JO19:2  10:45
FC Uitgeest JO19:3 KSV JO19-1  13:00
Alliance 22 JO19-3 FC Uitgeest JO19:4  11:45

De column van 
Monique.......

Mijn schoonmoeder had het natuurlijk vele malen zwaarder. 
Met negen kinderen is de was wegwerken geen pretje. Ze 
kreeg het voor elkaar om ondanks drukte iedereen schoon 
aangekleed de straat op te sturen. Ik denk niet dat zij al te 
veel rekening hield met favoriete truitjes of lievelingsbroe-
ken die nog snel even door de machine geslingerd dienden 
te worden als er een ‘belangrijk’ feestje was. Mijn kinderen 
kunnen wassen maar ik ben en blijf Hoofd Wasmachine. Dat 
levert soms vreemde appjes op. ’s Ochtends had ik hier en 
daar troep opgeruimd op de slaapkamers en zeeg neer voor 
een interview dat opperste concentratie vergde toen ik een 
appje van mijn dochter ontving.
Zij: Mam, volgens mij zit er onder in de wasmand nog alle-
maal zwarte was van mij en nu heb ik geen broeken meer, 
zou je ajb zwarte was willen doen?
Ik: Net gedaan. Heb nog dertig graden donker wasje te 
doen, daar kan nog wat bij
Zij: Haha lief! Alles wat ik in de wasmand heb gestopt kan 
er in, meer is er niet
Ik: Er was een spijkerbroek en wat hemdjes
Zij: En als het goed is een zwarte broek?
Ik: Nee
Zij: Huh?
Ik: NEE
Zij: Ik heb al zó lang geleden zwarte broek met zwart shirt 
er in gestopt, die ene met die off shoulder
Ik: Misschien je kamer ‘ns opruimen? Truitje is week gele-
den gewassen, heeft al die tijd opgevouwen op de grond 
gelegen!!! Heb ik vanochtend in je la gelegd
Zij: Oh, nou die broek zat daarbij, heb ’t al hele tijd geleden 
erin gestopt en nooit meer terug gekregen
Ik: De hele wasmand is nu leeg en ik lust geen broeken
Zij: Ik snap er niks van
Ik: Bij je vriendje? In een tas?
Zij: Welke tas
Ik: Weet ik veel, ik zeul niet met jouw kleding doorgaans
Zij: Achter mijn bed misschien, maar denk ’t niet, heb ik 
laatst nog gezocht
Ik: Sorry maar heb geen tijd om tussen die zooi te gaan 
zoeken
Zij: Oke, hoeft niet maar weet 10.000%  zeker dat ik ‘m in 
de wasmand heb gedaan want er zat een vlek op
Ik: Hij wandelt niet vanzelf uit de wasmand
Toch kijk ik op haar kamer en vind ergens onder een berg 
kleding de bewuste zwarte broek. Ik maak er een foto van 
en vraag of dit het exemplaar is dat zij zoekt
Zij: JA dat is ‘m     WTF???
Ik: Lag onder die textielfabriek bij het raam
Zij: JA HOOOOOR hoe dan??
Ik: Helemaal zelfstandig vanuit de wasmand naar jouw ka-
mer teruggerend, knap hoor
Zij: Snap er NIETS van, weet zó zeker dat ik ‘m in de was 
heb gedaan samen met dat truitje
Ik: Ik zal vragen of ie weet hoe ie naar de wasmachine moet 
lopen
Zij: Dit is een mysterie
Ik: Ja de wonderbaarlijke wandelgangen van een broek, ik 
voel een column opkomen! 

Monique Teeling

Uitgeest - Op de oproep van 
EHBO-vereniging Uitgeest 
voor een nieuwe cursus zijn 
net niet voldoende aanmel-
dingen gekomen om de cur-
sus door te laten gaan. Bij 

deze dus een tweede oproep. 
Meld u nu aan, zodat u over 3 
maanden gediplomeerd eer-
ste hulp kunt verlenen. Bel 
voorzitter Jan Krom (0251-
310150) of mail het secre-
tariaat ehbouitgeest@gmail.
com.



Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert 
woensdag 30 november een 
bingomiddag in De Zwaan. 
Op deze bingomiddag kunt u 
prachtige prijzen winnen en 
het is elke keer weer gezellig.
Zaal open om 13.30 uur, aan-
vang 14.00 uur. Kosten 4,50 
voor een bingokaart. Er wor-
den 3 ronden gespeeld. Voor-
af opgeven is niet nodig.

Uitgeest - Vrijdag werd tus-
sen 19.00 en 22.45 uur een 
zwarte E-bike, merk Kreidler 
Vitality, ontvreemd vanaf de 
Zienlaan. Uitgeest - De film ‘Een Man 

die Ove Heet’, is te zien op 
vrijdag 25 november in film-
huis de Zwaan. Het is één 
van de best bezochte films in 
Zweden. 
De film is een tragikome-
die over een 59-jarige we-
duwnaar Ove, een stuk cha-
grijn die het nodig vindt om 
alles en iedereen op de re-
geltjes te wijzen, maar tege-
lijkertijd een groot verdriet 
met zich meedraagt. De re-
gisseur Hannes Holm laat 
ook in flashbacks het verle-
den van Ove zien, waardoor 
het verhaal meer structuur 
krijgt. De film is gebaseerd 
op de gelijknamige bestseller 
van Frederik Backman, die in 

meer dan 30 landen is gepu-
bliceerd. “En Man Som Heter 
Ove” won het Gouden Kalf 
van Zweden en de hoofdrol-
speler Rolf Lassgård (Ove) 
werd bekroond als Beste Ac-
teur.

De film begint om 20:15, de 
zaal is open vanaf 19:45 en. 
Toegang 6 euro (‘Vrienden 
van de Zwaan Cultureel’ 5 
euro) inclusief een kopje thee 
of koffie voorafgaand aan de 
film. 
Kaarten zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij Boek-
handel Schuyt aan de Mid-
delweg 139 in Uitgeest of 
aan de zaal, indien nog be-
schikbaar.

Regio - Zondag 20 november is het weer de 3e zondag van 
de maand en is vanaf 13.00 tot 16.00 uur het Hervormde 
kerkje van Krommeniedijk open voor bezichtiging
U kunt geïnformeerd worden over het ontstaan van het kerk-
je en andere bijzonderheden in dit kerkje of gewoon genie-
ten van de rust en stilte.

Uitgeest - De S.U.S. orga-
niseert vanaf woensdag 11 
januari een tweewekelijkse 
cursus digitale fotobewer-
king. In deze cursus leert u 
foto’s bewerken, foto’s van 
uw fototoestel op uw compu-
ter zetten, een diavoorstelling 
van foto’s maken, filmpjes 
met muziek van foto’s maken, 
een fotoboek maken en foto’s 
versturen. Heeft u een laptop, 
neemt u deze dan mee naar 
de cursus. Digitale camera 
en snoertje meenemen.

Eenmaal per 2 weken op 
woensdag van 09.00 tot 10.30 
uur. Start 11 januari. Kosten 
20 euro voor 8 lessen inclu-
sief koffie/thee en exclusief 
materiaal.
Informatie en opgeven op het 
kantoor van de Stichting Uit-
geester Senioren, op de eer-
ste etage van dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5, telefo-
nisch: 0251-31 90 20 of via e-
mail: s.u.s@inter.nl.net. Web-
site: www.uitgeestersenio-
ren.nl.

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 
tapijt van honderden  sla-
pende meeuwen. Zaterdag 
19 en zondag 20 november 
kunt u het meebeleven tij-
dens ee vaarexcursie met een 
gids vanaf 15.45 uur. Bij ge-
noeg tijd wordt vooraf te voet 
een bezoek gebracht aan de 
Schaalsmeer met duizenden 
smienten, die na overdag ge-
rust te hebben ’s avonds  uit-
vliegen om in de weide om-
geving te gaan foerageren.
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 
12 euro, kinderen 3 euro. Le-
den Natuurmonumenten, Vo-
gelbescherming Nederland, 
Vogelbeschermingswacht 
Zaanstreek en Vrienden van 
bezoekerscentrum De Poel-
boerderij 10 euro. Meer in-
fo: www.bezoekerscentrum-
poelboerderij.nl  Afvaart Be-
zoekerscentrum Poelboerde-
rij, Veerdijk 106, Wormer. (fo-
to: Larry Kef)

Regio - Momenteel is in de 
bibliotheek in Heemskerk 
een expositie van mandala’s 
te zien. De mandala’s zijn ge-
tekend en ingekleurd door 
Gre van Velsen, Ria van Vel-
sen, Nelleke van Oosten en 
Sheila van der Laan. Zij ko-
zen als onderwerp mandala’s 
met bloemen, dieren, geome-
trie, stroming en Yantra’s.
De mandala’s worden ge-
tekend op papier en etala-
ge karton. De mandala wordt 
eerst zelf ontworpen met 
potlood, liniaal en passer en 
daarna ingekleurd met spe-
ciale kleurpotloden in aller-
lei kleuren of zwart/wit. Het 
meest inspirerend vinden de 

dames om de mandala zelf te 
ontwerpen, het is altijd weer 
een verrassing hoe de man-
dala uiteindelijk zal worden.
De expositie is t/m 31 de-
cember tijdens openingsuren 
te bewonderen in de biblio-
theekvestiging in Heemskerk. 
De expositie is op de eerste 
etage, er is een lift aanwezig. 
Dit is helaas de laatste ex-
positie die in de bibliotheek 
zal plaatsvinden. Jammer ge-
noeg hebben zij volgend jaar 
niet meer de beschikking 
over de ruimte waar zij expo-
santen een laagdrempelig en 
openbaar podium bieden om 
hun werken tentoon te stel-
len.

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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Ophaaldata restafval
In week 47 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 21 november 
De Kleis en Waldijk: woensdag 23 november 
De Koog: donderdag 24 november. Buitengebied en Uitgees-
terweg: vrijdag 25 november. Het plastic afval wordt in heel 
Uitgeest opgehaald op vrijdag 25 november

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
T.W. Mijnen, leeftijd 63 jaar

Vuurwerk afsteken? 
Houdt rekening met de regels!
Gewijzigde regels 
Vuurwerk afsteken mag volgens een besluit van de rijksoverheid dit 
jaar alleen van 31 december om 18.00 uur tot 1 januari om 02.00 uur. 
Op een aantal plaatsen in de gemeente Uitgeest is het afsteken van 
vuurwerk echter altijd verboden.
Nieuw dit jaar is het verbod op het afsteken van vuurwerk binnen 100 
meter van locaties waar paarden worden gehouden. Voor paarden kan 
vuurwerk een grote bron van stress zijn. Om die reden heeft het college 
besloten om ook daar een vuurwerkverbod in te stellen.
Daarnaast gold het afsteekverbod al binnen 100 meter van: rieten da-
ken, molens, opslag van brandstof/tankstations, opslag van vuurwerk/
verkooppunten en opslag van brandbare stoffen.
Bovendien geldt het afsteekverbod binnen 50 meter van de in- en uit-
gangen van alle tunnels, het hertenkamp, de Dokter Brugmanstraat tus-
sen de nummers 4 t/m 260 (De Slimp) en nummer 15 (Geesterheem).
Het college heeft tot deze verboden besloten ter voorkoming van ge-
vaar, schade of overlast. De politie zal optreden tegen overtredingen. 

Plannen Centrumgebied 
gepresenteerd aan raadscommissie 
Wethouder Antoine Tromp heeft dinsdagavond 15 november de col-
legeplannen voor de herinrichting van het Centrumgebied in een 
korte presentatie voorgelegd aan de raadscommissie Grondgebied-
zaken. Directeur Hans de Groot van de Binnenmeerschool namens 
stichting Tabijn, Trudy Dijk, directeur Vastgoed van Viva! Zorg-
groep en anderen gaven als insprekers een toelichting op de toe-
komstige invulling van respectievelijk het Integraal Kind Centrum 
en Geesterheem.

In juni 2015 nam de raad een besluit over de stedenbouwkundige randvoor-
waarden voor het centrumgebied. Het college werd gevraagd om de vol-
gende functies mogelijk te maken en daarbij de integrale samenhang te be-
waken: Integraal Kind Centrum, levensloopbestendige woningen, sport-
zaal, zorgwoningen, ruimte voor sport en spel en buitenactiviteiten, open-
baar groen. De functies van de bibliotheek en het cultureel centrum maak-
ten geen onderdeel uit van de opdracht aan het college. Onderdeel van het 
besluit was de aanwijzing van het centrumgebied (inclusief het ijsbaanter-
rein) als zoekgebied voor een IKC, de moderne variant van het begrip ‘bre-
de school’. 
Vervolgens gaf de gemeenteraad in september 2015 het college opdracht 
om de mogelijkheden te onderzoeken voor de vestiging van een IKC in het 
centrumgebied, ter vervanging van drie basisscholen, met accommodatie 
voor circa 500 leerlingen. ‘Het gaat hier dus beslist niet om een “megaschool 
van 700 leerlingen” zoals hier en daar geroepen wordt. Het uitgangspunt is 
500 leerlingen en dat is gebaseerd op de zorgvuldige prognoses van de aan-
tallen leerlingen in de komende jaren,’ aldus wethouder Tromp.

Inbreng inwoners, belanghebbenden 
Direct in september 2015 ging een participatietraject van start. Antoine 
Tromp: ‘Dat was en is nadrukkelijk bedoeld om de kwaliteit van de te ont-
wikkelen voorstellen te verbeteren en de verschillende belangen af te we-
gen.’ Tot februari 2016 werden gesprekken gevoerd met belanghebbenden 

Impressie van een mogelijke invulling van het ijsbaanterrein. De exacte in-
deling wordt – na positieve besluitvorming door de gemeenteraad op 8 de-
cember – uitgewerkt op basis van verdere participatie met inwoners en be-
langhebbenden.  

en werden discussieavonden gehouden met inwoners, omwonenden, vereni-
gingen en stichtingen (o.a. Tabijn, Viva! Zorggroep, apotheek Scharlei, IJsclub 
Uitgeest, jeu de boules vereniging). De verslagen daarvan werden gepubli-
ceerd op de website van de gemeente Uitgeest (www.uitgeest.nl, onder het 
kopje Wijk &Wonen/Centrum). 

Om vorm te geven aan de wensen van inwoners en belanghebbenden en 
recht te doen aan de verschillende functies die moeten worden gecreëerd 
werd het centrumgebied opgesplitst in vier deelgebieden (zie hieronder). 
Duidelijk werd dat de ongeveer 3.200 m2 die nodig is voor het IKC alleen 
gevonden kan worden in Deelgebied 1 en dat daar ook om inhoudelijke re-
denen de voorkeur van de meeste participanten naar uitging. Wethouder 
Tromp: ‘Dat betekent dus dat het overgrote deel van het ijsbaanterrein een 
open en groen gebied blijft. Ook als je er nog een sportzaal van 400 m2 en 
een schoolplein van 600 m2 onderbrengt.’

Vier deelgebieden 
Omdat het centrumgebied meerdere functies heeft is het omwille van de 
overzichtelijkheid onderverdeeld in vier deelgebieden:
1) Gebied tussen sporthal De Meet en De Molenhoek (Populierenlaan). Het 
college stelt voor dit te gebruiken voor het ontwikkelen van een IKC, een 
gymzaal en de inrichting van openbaar groen (multifunctionele ontmoe-
tingsplek, ook geschikt voor incidentele evenementen).  
Het college is met de IJsclub Uitgeest op zoek naar alternatieve mogelijkhe-
den om de vereniging in en voor Uitgeest te behouden. Ook met de jeu de 
boulesvereniging worden de ontwikkelingen afgestemd.     
2) Gebied tussen apotheek Scharlei en de Hogeweg. Voorstel van het colle-
ge: inrichten voor de bouw van levensloopbestendige woningen. Dit in over-
eenstemming met de Woonvisie Uitgeest 2025.
3) Gebied Geesterheem. Voorstel college: inrichten voor zorgwoningen. 
Grondeigenaar Viva! Zorggroep wil hier – op loopafstand van De Slimp – zelf-
standige zorgappartementen oprichten die voldoen aan hedendaagse eisen 
en wensen. 
4) Gebied gemeentehuis. Voorstel college: onderzoeken welke herbestem-
mingsmogelijkheden er zijn voor het huidige gemeentehuis, politiebureau 
en bijbehorende parkeervoorzieningen. Vooralsnog blijven de huidige func-
ties in stand, maar voor de toekomst moet rekening worden gehouden met 
een krimp van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie.

Besluitvorming en participatie 
De aan de raadscommissie gepresenteerde plannen worden op donderdag 8 
december ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Na een po-
sitieve besluitvorming door de gemeenteraad wordt per deelgebied de nade-
re detaillering uitgewerkt. Inwoners en belanghebbenden worden daar op-
nieuw bij betrokken. Het is de bedoeling om dan nog vóór de zomer van 
2017 beelden te kunnen presenteren van de plannen per deelgebied. De ge-
meenteraad krijgt bij de invulling van de afzonderlijke deelgebieden een 
groot aantal beslismomenten voorgelegd.

Participatiebijeenkomst 
Erfgoedpark De Hoop
Op zaterdag 26 november 2016 organiseert het Recreatieschap Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer (RAUM) een participatiebijeenkomst over de her-
ontwikkeling van voormalig Erfgoedpark De Hoop. 
Iedereen met concrete inbreng van ideeën en/of standpunten over de her-
ontwikkeling van het terrein en de opstallen is uitgenodigd om deze naar 
voren te brengen. Het middagprogramma heeft twee instapmomenten. 
Deelnemers kunnen kiezen welke qua tijdstip voor hen het beste schikt.
Om 15.00 start de eerste gezamenlijke informatiebijeenkomst en vanaf 
15.15 worden de aanwezigen uitgenodigd om deel te nemen aan diverse 
thematafels om hun ideeën en standpunten mee te geven. Om 16.15 start 
de tweede gezamenlijke informatiebijeenkomst. Daarna worden ook deze 
deelnemers uitgenodigd om via de diverse thematafels hun inbreng mee 
te geven. Het programma wordt uiterlijk 17.30 uur afgesloten.
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