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Uitgeest - Rond 13.00 uur 
zette Sinterklaas en zijn vol-
tallige Spaanse hofhouding 
afgelopen zondag voet aan 
wal in Uitgeest. Zijn mijter 
stormvast op het oude hoofd 
want er stond een straffe 
wind. Voor de Uitgeester be-
volking geen reden om thuis 
te blijven want de drukte was 
als vanouds. De Pieten ge-
tooid in alle kleuren van de 
regenboog maar aan het ge-
laat was weinig verandering 

te bespeuren. De Uitgees-
ter Harmonie zat dit keer niet 
meer losjes op een boeren-
wagen maar, zoals de burge-
meester dat graag zag, stevig 
in een schattig treintje. Aan 
alle verwachtingsvolle snoet-
jes te zien, gaan Sint en zijn 
Pieten er een stevige klus 
aan krijgen iedereen te voor-
zien van het gevraagde. El-
ders in deze krant meer foto’s 
van de intocht. (tekst: Moni-
que Teeling, foto: Ger Bus)

Welkom Sinterklaas!

Drie nieuwe wethouders

Nieuw college Uitgeest 
bestaat uit vier partijen

Uitgeest - Op donderdag 12 
november hebben vier raads-
fracties uit de gemeenteraad 
van Uitgeest de intentie uit-
gesproken om te komen tot 
de vorming van een nieuw 
college voor de resterende 
periode 2015-2018. De over-
eenstemming houdt in dat 
CDA, D66, Uitgeest Lokaal 
en VVD (samen 8 zetels in 
de gemeenteraad die 15 le-
den telt) de komende week 
gaan werken aan het opstel-
len van een coalitieakkoord 
op hoofdlijnen. 

Door het terugtrekken van 
haar wethouder door het 
CDA bestond er geen meer-
derheid meer in de gemeen-
teraad van Uitgeest voor het 
College PU-CDA-D66. Reden 
voor het CDA om D66, Uit-
geest Lokaal en VVD uit te 
nodigen voor overleg om te 
bezien of er een basis is voor 
de vorming van een nieuw 

college. Na oriënterende ge-
sprekken vorige week is don-
derdag overeenstemming 
bereikt en zijn de belangrijk-
ste doelen van het nieuw te 
vormen college besproken. 

De partijen zijn van mening 
dat deze stap kan leiden tot 
een stabiel, vernieuwend en 
breed gedragen coalitiepro-
gramma en college. 
De nieuwe coalitie heeft zich 
de afgelopen dagen bezig-
gehouden met het uitwerken 

van het akkoord op hoofdlij-
nen waarna het nieuwe col-
lege zal worden gepresen-
teerd.

Wethouderskandidaten
Wil Spaanderman keert op 
eigen verzoek niet terug in 
het college. Zijn plaats na-
mens het CDA wordt inge-
nomen door Jack Zwart-
hoed (foto), die hierdoor te-
rugtreedt als voorzitter van 
FC Uitgeest, een functie die 
hij bekleedde vanaf seizoen 
2004-2005. Op de jaarverga-
dering van de voetbalclub op 
20 november zal Zwarthoed 
voor de laatste keer als voor-
zitter in actie komen.

Antoine Tromp van D66 is de 
enige wethouder uit het hui-
dige college die in de nieu-
we samenstelling terugkeert. 
Namens Uitgeest Lokaal is 
kandidaat voor het wethou-
derschap Judie Klooster-
man en namens de VVD Ka-
rel Mens.

Op donderdag 19 november 
om 19.00 uur zal tijdens een 
extra raadsvergadering het 
nieuwe college worden geïn-
stalleerd.
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Uitgeest - Op zondag 5 ju-
ni 2016 doet een groep kin-
deren hun Eerste Communie 
in de katholieke kerk aan de 
Langebuurt te Uitgeest. Dat 
lijkt nog ver weg, maar de 
voorbereidingen beginnen 
binnenkort al. Aanmelding is 
weer mogelijk!

Afgelopen weken is kape-
laan Mario op diverse scho-
len in groep 4 langs geweest 
om te vertellen over Eerste 
Communie. De kinderen kon-
den volop vragen stellen. Na 
afloop van de uitleg hebben 
de kinderen uitnodigingsbrie-
ven meegekregen. Zo konden 
ook hun ouders lezen over de 
Eerste Communie en over de 
aanmelding. 
In december komen de com-
municanten bij elkaar om 
kennis te maken, waarna in 
januari de echte voorberei-
ding start.
Tijdens de voorbereidingen 
helpt Juul de Giraf de com-
municantjes stap voor stap 
op weg richting de Eerste 
Communie. Door middel van 
het projectboekje leren de 
kinderen bijvoorbeeld dat het 
niet erg is om fouten te ma-
ken en dat je het weer goed 
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Uitgeest - De Hutgheest, het 
jaarboek van de Vereniging 
Oud Uitgeest, staat dit jaar 
grotendeels in het teken van 
de Tweede Wereldoorlog en 
de herdenking van zeventig 
jaar bevrijding. In een aantal 
boeiende  artikelen wordt te-
ruggeblikt op gebeurtenissen 
uit de periode ’40-’45. Aan de 
hand van dagboeken en an-
dere verhalen die betrekking 

hebben op die episode ont-
staat een duidelijk beeld van 
het wel een wee van de ge-
wone burger, de schaarste, 
de represailles van de be-
zetter en andere schokkende 
gebeurtenissen. Een uitvoe-
rige schets wordt gegeven 
van de distributie en de gaar-
keuken. De dagboeken ge-
ven een aardig inkijkje in de 
manier waarop inwoners van 

Uitgeest bijzondere  gebeur-
tenissen zoals de gedwon-
gen evacuatie, het bombar-
dement van de HMS en de 
moord op Simon Twisk heb-
ben beleefd. De serie artike-
len over WOII wordt afgerond 
met foto’s van de bevrijdings-
feesten in juli 1945. 
Het jaarboek bevat tevens 
een bijdrage over de plan-
nen die er in 1631/1632 be-

stonden voor de droogma-
king van het Langemeer, het 
huidige Alkmaarder- en Uit-
geestermeer. Als vervolg op 
een eerder artikel over uit-
gezonden militairen naar Ne-
derlands Indië is er nu een 
verhaal over Uitgeesters die 
in de jaren zestig van de vo-
rige eeuw zijn uitgezon-
den naar Nieuw Guinea. De-
ze zeer lezenswaardige Hut-
gheest wordt afgesloten met 
de gebruikelijke Kroniek.    
Het jaarboek 2015 zal op 
woensdag 25 november  
worden gepresenteerd in het 
Dorpshuis de Zwaan (aan-
vang 20.00 uur). Het eer-
ste exemplaar zal door Greet 
Enkt-Mors worden overhan-
digd aan Jan Zweeris, één 
van de auteurs. Daarna zal 
Bank Beentjes een fotopre-
sentatie geven die inhaakt op 
de inhoud van het jaarboek. 
Belangstellenden die deze 
bijeenkomst willen bijwonen, 
worden vriendelijk verzocht 
zich vooraf aan te melden bij 
Jan van Baar (secretaris@
ouduitgeest.nl; De Terp 45) 
onder vermelding van naam 
en telefoonnummer. 
De Hutgheest is vanaf 26 no-
vember verkrijgbaar bij de 
Vereniging Oud Uitgeest en 
boekhandel Schuyt. Daar kan 
men ook nog terecht voor 
een exemplaar van het boek 
‘In gesprek met...deel 2’ dat 
eerder dit jaar is verschenen.

Aanmelden voor Eerste Communie weer mogelijk

De Eerste Communie viering van afgelopen voorjaar (foto: ValkeringPhotography

kunt maken.  We bespreken 
verschillende bijbel verhalen, 
waarbij we vooral kijken naar 
wat de kinderen daar uit kun-
nen leren. Daarnaast wordt 
er ook veel geknutseld.  Kort-
om, de voorbereidingsmidda-
gen zijn altijd erg leuk en ge-
zellig.

Als u een (klein)zoon of 
(klein)dochter heeft in groep 
4, dan kunnen zij zich nu aan-
melden voor de Eerste Com-
munie. Ook kinderen die bui-
ten Uitgeest op school zitten 
zijn van harte welkom, net als 
kinderen die al in een hoge-
re groep zitten, maar graag 

(alsnog) hun communie wil-
len doen. 
Voor aanmeldingen of ex-
tra informatie kunt u con-
tact opnemen met de pasto-
rie (telefoonnummer 312331) 
of stuur een e-mail naar  
eerstecommunieuitgeest@ 
hotmail.com.



Banketbakker Versteeg: het 
favoriete adres van Sinterklaas

Uitgeest - Banketbakkerij Versteeg is 
er helemaal klaar voor! Sinterklaas en 
zijn Pieten kunnen weer de heerlijkste 
dingen komen kopen om uit te delen 
aan alle mensen in Uitgeest. Choco-
ladeletters van klein tot groot in witte, 
melk- of pure chocolade. Ook rijke-
lijk versierde letters staan in de gezel-
lige winkel van Versteeg op de Prin-
ses Beatrixlaan 1d en natuurlijk ook 
amandelletters!

Dan hebben de bakkers natuurlijk 
weer hun uiterste best gedaan om 
talloze marsepeinen figuurtje, specu-

laas- en taaipoppen en heerlijke zoete 
borstplaat te maken. Zowel de choco-
ladeletters als de amandelletters zijn 
er in het hele alfabet maar op is op, 
dus, Sinterklaas, wees er snel bij!

        Bridgenieuws

Snertparty
Uitgeest - De Snertparty van de S.U.S. wordt ge-
houden op donderdag 26 november. Burgemees-
ter Wendy Verkleij heeft toegezegd aanwezig te 
zullen zijn. Altijd weer een gezellige happening en 
heerlijk smullen! De gastvrouwen verwennen u, 
zodat u voldaan en met een goed gevulde maag 
naar huis gaat. 
Er zijn nog enkele vrije plaatsen. Kosten 8 euro. 
De sluitingsdatum van de kaartverkoop is maan-
dag 23 november. Er is geen zaalverkoop. Aan-
melden op het kantoor van de Stichting Uitgees-
ter Senioren, op de eerste etage van De Zwaan, 
Middelweg 5, 0251-319020 of via de mail: s.u.s@
inter.nl.net. Zie ook www.uitgeestersenioren.nl.

Uitgeest - Hieronder de uitslagen en enig com-
mentaar daarop van onze wedstrijdavond. In de 
A-lijn scoort het nieuwe koppel Paul van der Meij-
Richard Hoeben, pas uit de B-lijn gepromoveerd, 
het beste. Met ruim 57% steken zij de rest van de 
A-lijn de loef af. Nu is 57% natuurlijk een aardige 
score, maar in alle andere lijnen zou je daar niet 
mee winnnen, sterker nog, in de C-lijn lijn kom 
je ‘geeneens niet’ op het podium (usus loquendi 
in Uitgeest). In die lijn was het hard, maar spor-
tief, knokken waarbij Thea Aben en Marry Zwaan 
aan het langste eind trokken met de hoogste sco-
re van de avond, bijna 65%, op neuslengte ge-
vold door Riet Schafgans en Leo Tromp. En in de 
B-lijn een dikke 63% van Guurtje en Ton Braken-
hoff (met dubbel-f); Die zien we nog wel weer 
een keer terug in de A-lijn. Afsluitend wil ik u nog 
even laten weten van een oude bridge-wijsheid: 
‘Als de Heer kaal zit, moet je het Aas slaan!’, en 
die wijsheid bracht mijn maat in praktijk. Resul-
taat: top! Ga zo door.

A-lijn: 1 Paul van der Meij-Richard Hoeben 
57,50% 2 Klaas de Groot-Peter Kossen 55,42% 3 
Jan Sinemus-Wim Weber 55,00%.
B-lijn: Guurtje Brakenhoff-Ton Brakenhoff 63,54 
2/3 Theo Huising-Pieter Andringa 56,25% 2/3 
Marlene Heijne-Henk Jonker 56,25%.
C-lijn: 1 Thea Aben-Marry Zwaan 64,58% 2Riet 
Schafgans-Leo Tromp 63,75% 3 Ans Andringa-
Ria de Wildt 60,83%. 
D-lijn: 1 Alijne Dumas-Han Dumas 61,46% 2 
Joke Jacobs-Jaap Zonneveld 55,73% 3 Toos 
Schalk-Jaap Schalk 54,69.
E-lijn: 1 Wil van der Pol-Ank van der Eng 63,44% 
2 Elly Neele-Annie Sanders 57,55% 3 Anneke Pel-
Karel Romkes52,45%. (Paul Wijte)

Roomboter amandelstaaf + roomboter amandel-
speculaasstaaf  €  8.95 + stempel voor de DVD actie!
 
Roomboter amandel speculaasjes pakje + 150 gram 
Roomborstplaat  €  6.95 + stempel voor de DVD actie!
 
Voor bedrijven waarvan de naam niet met een 
S of een M begint, Roomboter Amandel letters 
maken wij ook in het hele alfabet!

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

DOE MEE En SpAAR VOOR DE ExcluSiEVE SinTERklAAS DVD!

Advertentie geldig t/m 30-11-2015

18 november 2015 3



 
4    18 november 2015

Regio - Voor de te realiseren 
vrijeschool in de regio Cas-
tricum/Uitgeest zijn inmid-
dels 176 kinderen in de leef-
tijd van 0- 1 jaar aangemeld. 
Nog 24 aanmeldingen en de 
benodigde 200 aanmeldin-
gen zijn bereikt waarmee de 
formele oprichtingsprocedu-
re kan worden gestart. Om-
dat het aantal aanmeldin-
gen nog wekelijks oploopt is 
het ouderinitiatief al begon-
nen met de voorbereidingen 
voor de oprichtingsprocedu-
re. Wanneer het quotum is 
bereikt kan het ouderinitia-
tief ook gaan uitkijken naar 
een definitieve vestigings-
gemeente in de regio Ken-
nemerland. Op 19 november 
van 19.00 tot 21.30 uur is een 
derde informatieavond bij de 
Springplank te Castricum. 
Er is een verkoop van diver-
se spullen waarvan de op-
brengst ten goede komt aan 
het ouderinitiatief.
Kijk voor informatie en aan-
melden op www.vrijeschool-
uitgeest.nl of www.vrije-
schoolcastricum.nl.

Grote Piet weet ‘t ff niet’
Castricum - Grote Piet is ge-
vallen met zijn step tijdens het 
rondbrengen van cadeautjes. 
Hij is op zijn hoofd gevallen 
en weet niet meer wie hij is. 
Maar natuurlijk komt alles 
op zijn pootjes terecht, zelfs 
Grote Piet. te toneelgroepen 
Forento en Pancratius maken 
er weer een feestje van en 
willen dit graag met de kin-
deren en natuurlijk hun ou-
ders, opa’s en oma’s delen. 

De spelers Susanne van de 
Ven, Naomi Verdonk, Wen-

dela Weel, Maaike Kerssens, 
Hans Moll, Monique Buter, 
Rachella Brand en Iris Ver-
voort gaan er iets mooi’s 
van maken. Speeldata: 21 
november om 14.30 uur in 
Akersloot, 22 november om 
10.30 uur in Uitgeest en om 
14.30 uur in Castricum, 28 
november om 15.00 uur in 
in Heiloo en op 29 november 
om 15.00 uur in Limmen. Zie 
www.forento.nl voor verde-
re informatie. Kaartjes kun-
nen gereserveerd worden via 
de site.

Spaanse warmte 
muzikaal gebracht

Castricum - ‘Gitano y ladi-
no’ is het nieuwe program-
ma van zangeres Astrid Du-
ran en gitarist Manito, die sa-
men het duo La Rosa vor-
men. Zondag 22 november  is 
hun hartverwarmende en ge-
varieerde optreden bij Toon-
beeld, aanvang 15.30 uur. Het 
is een mix van Andalusische 
rumba’s, sefardische roman-

tiek en warmbloedige gipsy-
klanken.

Het adres is Jan van Nas-
saustraat 6. Kaarten verkrijg-
baar aan de zaal, bij de Read-
shop (Geesterduin), muziek-
handel Borstlap, Boekhandel 
Laan, Vita-Rozing, via www.
toonbeeld.tv of tel. 0251-
659012.

Inloopavond Westerveld
Regio - Westerveld houdt op 
woensdag 25 november de 
maandelijkse inloopavond. 
Iedereen kan dan zonder af-
spraak van 18.30 tot 21.00 
uur binnenwandelen en vra-
gen stellen. De bezoekers 
worden ontvangen met een 
kopje koffie in de toonzaal, 
waar ook de uitgebreide col-
lectie gedenktekens, urnen 
en assieraden te bekijken is.
Ellis Verkerk, teamleider In-
fo & Nazorg, geeft informatie 
over de verschillende moge-
lijkheden voor gedenkplek-
ken en monumenten: ,,Het is 
mogelijk een eigen plek uit 
te zoeken in het gedenkpark. 

Een plek omringd door weel-
derig groen, op een heuvel of 
juist op een open plek. Wes-
terveld heeft zoveel moois, er 
is altijd wel een plek die aan-
spreekt. Ook bij de keuze van 
een monument adviseren wij 
graag.”
Om juiste keuzes te kunnen 
maken, is het van belang om 
te weten wat er allemaal mo-
gelijk is. Om hierbij te helpen 
heeft Westerveld een ‘Wen-
senformulier’ ontwikkeld. Tij-
dens de inloopavond kan 
het formulier worden beke-
ken of meegenomen worden 
naar huis. Meer informatie op 
www.bc-westerveld.nl. 

Vrije School
 is er bijna 

The Hunger Games
The Hunger Games Moc-
kingjay - part 2. De grote fi-
nale breekt aan, waarin Kat-
niss samen met Gale, Fin-
nick, Peeta en een eenheid 
van District 13, de confron-
tatie opzoeken met President 
Snow. 
Katniss en haar team gaan 
een ongeëvenaarde strijd te-
gen het Capitool aan in een 

missie waarbij zij hun leven 
riskeren om de bevolking van 
Panem te bevrijden en Presi-
dent Snow van zijn troon te 
stoten. De dodelijke vallen, 
vijanden en morele keuzes 
die Katniss te wachten staan, 
zijn uitdagender dan zij ooit 
onder ogen heeft moeten 
komen tijdens The Hunger 
Games.

Son of Saul
Oktober 1944, Auschwitz-Bir-
kenau. Saul Ausländer is een 
Hongaars joodse gevange-
ne in het concentratiekamp, 
en onderdeel van het Sonder-
kommando. Deze groep leeft 
gescheiden van de andere ge-
vangen en wordt gedwongen 
de nazi’s te helpen bij hun ma-
chinale uitroeiing. Saul werkt 
in het crematorium, waar hij 

in het lijk van een jongetje zijn 
zoon denkt te herkennen. Ter-
wijl de andere leden van het 
Sonderkommando een plan 
smeden om in opstand te ko-
men, besluit Saul het onmoge-
lijke te proberen: het lichaam 
van het jongetje te redden van 
de vlammen van het cremato-
rium, en een rabbi te vinden 
om zijn zoontje een joodse be-
grafenis te geven. Zo hoopt 
Saul hem toch nog de laatste 
eer te kunnen bewijzen.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur
dinsdag 14.00 uur
Son of Saul

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.30 uur

zaterdag 15.30 & 21.30 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Mockingjay part 2 - 3D

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
woensdag 16.00 uur

Mockingjay part 2 - 2D
vrijdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur
dinsdag 14.00 uur

Youth
donderdag 20.00 uur

vrijdag 18.30 & 21.30 uur
zaterdag 15.30, 18.30 & 21.30 uur

zondag 15.30 & 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Spectre
woensdag 16.00 uur   

The Good Dinosaur - 3D (NL)
zaterdag 13.00 uur   

zondag & woensdag 13.30 uur   
Hotel Transsylvanië 2 - 3D (NL)

zaterdag 13.00 uur   
zondag 13.30 uur    

woensdag 13.30 uur   
De club van Sinterklaas 

en de verdwenen schoentjes

Programma 19 nov t/m 25 nov 2015

Kerstmannen en -vrouwen 
gezocht voor ‘Santa Run’

Castricum - Café My Way 
zoekt kerstmannen en -vrou-
wen voor de Santa Run. Za-
terdag 19 december om 
20.00 uur start de loop met 
mannen en vrouwen in een 
kerstkostuum. De tocht voert 
door het centrum van Cas-
tricum. Het gehele parcours 
wordt aangegeven met lint 
en ballonnen. Het wordt dus 
een feestelijke happening en 
de organisatie hoopt dat de 
opkomst groot genoeg is om 
dit jaarlijks terug te laten ke-
ren tijdens Candlelight Shop-
ping. Bij de finish krijgt ieder-
een  een  glaasje glühwein 

of een biertje gratis  van Ca-
fé My Way. Inschrijving kan 
vanaf vandaag in het ca-
fé op de Dorpsstraat 87. Ie-
dereen vanaf achttien jaar 
kan meedoen. Tip: er zijn al 
pakken te koop voor tien eu-
ro. Meedoen kost 2,50 euro. 
De eerste prijs voor de vrou-
wen is een waardebon van 
100,00 euro van Britt Mode 
en de heren kunnen als eer-
ste prijs een waardebon van 
100,00 euro winnen van Ca-
fé My Way. Daarnaast zijn er 
nog veel meer mooie prijzen 
te winnen. De einddatum van 
inschrijving is 14 december.
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Vrijwilligers worden bedankt
Castricum - Inwoners van 
Castricum die actief zijn als 
vrijwilliger krijgen van 14 tot 
en met 22 november een be-
dankje voor hun werk. De 
Stichting Welzijn Castricum 
organiseert samen met de 
gemeente zeven activiteiten 
onder het motto ‘Vrijwilligers 
Bedankt!’. Van gratis work-
shops en rondleidingen tot 
voorstellingen en wandelin-
gen. 
Een indrukwekkend aan-
tal van 350 vrijwilligers heeft 
zich daarvoor ingeschreven. 
Van een aantal activiteiten is, 
gezien de enorme vraag, een 
extra ronde toegevoegd, zo-
als de workshop herfstdeco-
raties maken en de excursie 

in Huis van Hilde. Wethou-
ders en burgemeester schui-
ven ook bij een aantal acti-
viteiten aan. De actie is een 
‘dankjewel’ voor al het werk 
dat vrijwilligers verzetten en 
waarvan inwoners in de ge-
meenten profi teren.
‘Vrijwilligers Bedankt!’ wordt 
ondersteund door de regio-
nale campagne ‘Dat is heel 
normaal’ die laat zien hoe 
vanzelfsprekend het kan zijn 
om elkaar een handje te hel-
pen. In die campagne werkt 
de gemeente Castricum sa-
men met Bergen, Uitgeest, 
Heiloo, Heerhugowaard, Lan-
gedijk. In het hele gebied is 
er keuze uit maar liefst 53 ac-
tiviteiten.

Alles over astrologie
Castricum - De Verhalen-
groep Oud-Castricummers 
heeft Lenie Kelder uitgeno-
digd om als loopbaanbege-
leider en relatiecoach iets te 
vertellen over de horoscoop 
en karakter. Nieuwsgierig? 
Ga dan naar deze lezing en 
neem de geboortedag en tijd 
mee en wie weet kan daar na 
de pauze een blik op worden 
geworpen.
Geïnteresseerden kunnen op 
dinsdagmorgen 1 decem-
ber van 10.00 tot 12.00 uur 
bij de groep aanschuiven bij 
werkgroep Oud Castricum in 

de Duynkant. Belangstellen-
den kunnen zich opgeven bij 
Welzijn Castricum, tel.: 0251-
656562, e-mail info@welzijn-
castricum.nl.

Peter verslaat 
koploper

Castricum - Halverwege de 
wintercompetitie liep kop-
loper Jan Kamp zijn eerste 
averij op. Peter Groenendal 
bezorgde Jan zijn eerste ne-
derlaag van deze competi-
tie. Regelmatig scorend liep 
Peter steeds verder uit, ter-
wijl Jan maar niet in zijn spel 
kon komen, waardoor hij 
maar tot 29 van de te ma-
ken 48 caramboles kwam. 
Peter pakte met zijn 71 ca-
ramboles net de tien winst-
punten tegen Jan zes. Terwijl 
de prestaties van de gehele 
avond duidelijk minder wa-
ren dan de afgelopen weken, 
pakte Jan van der Zon, Cor 
Stroet en Frans Lute met hun 
overwinningen toch nog de 
elf winstpunten.
Aangezien er op deze speel-
avond veel leden afwezig 
waren, had de wedstrijdlei-
der, voor Peter Groenendal 
een tweede partij op het pro-
gramma staan en wel tegen 
Jörgen Bolten. Deze beide 
specialisten in het drieban-
den kwamen niet tot groot-
se daden in hun librepar-
tij, maar Peter pakte wel zijn 
tweede overwinning van de 
avond door Jörgen met een 
fi kse nederlaag van de wed-
strijdtafel te sturen. Door af-
wezigheid van Kees Baars 
kon Jan Kamp toch nog iets 
verder uitlopen aan de kop 
van de ranglijst, maar de ver-
schillen worden steeds klei-
ner. Het verschil tussen Jan 
Kamp als koploper en Jan 
van der Zon op zevende 
plaats is maar elf punten, na 
tien partijen.

Oranje bij Meervogels!
Akersloot - Het Oranje LD-
voetbalteam doet op woens-
dag 18 november in hun oe-
fencampagne op weg naar 
het Europees kampioen-
schap in Frankrijk, Akersloot 
aan. Meervogels is de gast-
vereniging. Het Oranje LD-
voetbalteam heeft zich als ti-
telhouder automatisch ge-
plaatst voor het EK 2016 in 
Frankrijk. Het team heeft in 
het verleden prachtige resul-
taten behaald, vier keer op rij 

Europees Kampioen en drie 
keer een tweede plaats bij 
het WK. Het team gaat op ti-
teljacht en hoopt voor de vijf-
de maal in successie de titel 
in de wacht te slepen. Dit EK 
is van 26 september tot 7 ok-
tober 2016 in Parijs. Eenmaal 
per maand traint en speelt 
het team een oefenwedstrijd 
bij een amateurvereniging en 
nu dus bij Meervogels. Aan-
vang 20.00 uur, toegang is 
gratis.

Kleine nederlaag FCC
Castricum - FC Castricum 
heeft zich goed trachten te 
herpakken  na de nederlaag 
bij Monickendam van vorige 
week. 
De plannen waren er om 
te stunten tegen DVVA  de 
nummer twee uit de com-

petitie. Tot het einde van de 
wedstrijd zat die kans er nog 
steeds heen. Maar het werd 
het een  0-1 nederlaag. Vol-
gende week is er  geen pro-
gramma en daarna speelt 
FC Castricum uit bij EDO in 
Haarlem.

Camperbrand snel geblust
Castricum - Zondag even 
voor 20.00 uur werd de 
brandweer opgeroepen voor 
een voertuigbrand op het 
parkeerplaats achter het sta-
tion bij het fi etspad van de 
Beverwijkerstraatweg. Bij 
aankomst stond de camper 
nog in de brand, ondanks dat 
politie de eerste blussing al 
met hun brandblusser had-
den verricht. De brandweer 
heeft de camper volledig af-

geblust en de aanwezige 
gasfl es snel verwijderd. De 
camper, die al 37 jaar oud is, 
is van binnen behoorlijk be-
schadigd door de brand. 
Ook dit keer is er een ver-
moeden van brandstichting 
en dit wordt nader onder-
zocht. Dus wie zondagavond 
iets verdachts gezien heeft 
rond dat tijdstip kan contact 
opnemen met de politie.  Fo-
to: Evelien Olivier.

Feest rond St. Caecilia
Castricum - Op 22 novem-
ber wordt in de Pancrati-
uskerk het feest gevierd 
van St.  Caecilia, patrones 
van muziek, instrumentma-
kers en koren. Om 10.30 uur 
brengt  het vijftigjarig ge-
mengd zangkoor de ‘Hoch-
zeitsmesse’ van Franz Xaver 
Gruber ten gehore en nog 
enkele muzikale verrassin-
gen. Het koor wordt geleid 

door dirigent Joost Doode-
man. Met vierstemmige klas-
sieke muziek en zang worden 
er al vijftig jaar vieringen op-
geluisterd. Er wordt gezocht 
naar mensen die het koor 
willen versterken. Ga eens 
langs op de donderdagavond 
van 19.30 tot 21.30 uur. Welk 
koor treedt minstens Meer 
informatie via minekede-
geest@hccnet.nl. 

Akersloot - De districtfi nale 
hoofdklasse driebanden klein 
is zeer verrassend gewonnen 
door Jeroen van de Kuilen uit 
Purmerend. Na vier van de vijf 
ronden stonden de Alkmaar-
ders Rob van Riesen en Rob 
Koning op plaats één en twéé 
en iedereen verwachte een 
Alkmaarse winnaar, maar dat 
pakte anders uit. Van Riesen 
verloor van Koning en bleef 
steken op zeven wedstrijd-
punten, evenveel als Koning. 
Op het andere biljart versloeg 
Jeroen van de Kuilen de als 
eerste geplaatste R. Bastiaan 
in slechts 35 beurten met een 
moyenne van 1.14 en eindige 
op de eerste plaats met acht 
wedstrijdpunten. Zowel de 
winnaar Jeroen van de Sluis 
en de als tweede geëindigde 
Rob van Riesen hebben zich 
geplaatst voor de gewestelij-
ke fi nale. 

Jeroen winnaar

Castricum - Op 24 novem-
ber organiseert CALorie sa-
men met de gemeente en 
met enkele lokale bedrijven 
weer een grote informatie-
avond in het gemeentehuis 
over verduurzamen van de 

Duurzaam wonen en en meer 
woning en over energie be-
sparen. Inloop 19.30 uur. De-
ze avond ook de presentatie 
van een tweede lokale zon-
nepanelen-aanbod. Meer in-
formatie www.calorieener-
gie.nl. 
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Herfst: op het recreatieterrein Groot Dorregeest kreeg je een mooie kleurscha-
kering door de zon, het bankje en de bebossing op een van de vele mooie herfst-ochtenden. 
Foto en tekst: Ger Bus

Ouder en kind-toernooien 
bij Tennis Club Uitgeest

Uitgeest - Het weekend van 
7 en 8 november stond bij 
Tennis Club Uitgeest in het 
teken van ouder en kind-
tennis. Zaterdagavond had-
den de oudere jeugd en de 
jong senioren – de studenten 
– met een wisselende ouder 
een aantal wedstrijdjes ge-
speeld in storm en regen. Dat 
mocht de pret op de baan en 
na afloop niet drukken. Een 
nieuwe traditie is geboren.
Op zondag met prachtig, 
zonnig weer was het de beurt 
aan de jongere jeugd en de 

aller-allerjongsten. Tijdens dit 
traditionele toernooi speel-
den 45 enthousiaste kinde-
ren met hun al even enthou-
siaste vader, moeder, opa of 
oma, tante of buurman. Drie 
uur lang streden de kinderen 
in de leeftijd van 5 tot 12 te-
gen elkaar in een gemoede-
lijke en sportieve sfeer. Tus-
sen de wedstrijden door kon-
den de spelers genieten van 
een lekker soepje en belegde 
broodjes. De sportieve dag 
werd dansend afgesloten 
met een spetterende disco.

Jaarvergadering AVBU
Uitgeest - De AVBU (Alge-
mene Vereniging van Bewo-
ners/eigenaren te Uitgeest) 
houdt de uitgestelde jaar-
vergadering van 2015 op 24 
november om 20.00 uur in 
Dorpshuis de Zwaan. Een 
van de belangrijkste agenda-
punten is een voorstel voor 
een statutenwijziging voor de 
omzetting van de vereniging 
naar een stichting.

Recentelijk heeft de AVBU in 
een brede maatschappelij-
ke samenwerking met de ge-
meente, bedrijven en instel-
lingen het tunnelplan voor de 
A9 nader uitgewerkt en voor 
de promotie daarvan een rijk 
geïllustreerde brochure het 
licht doen zien. Voor bezoe-
kers van de ALV is een ge-
drukte versie van deze bro-
chure beschikbaar.

De column van Monique.....

Er valt iets te vieren en omdat ons hele gezin dol is op eten, gaan wij richting restaurant.
Zo hier en daar hebben wij onze favorieten maar soms wil je ook eens iets nieuws proberen. 
In Bergen stikt het van de eetgelegenheden, soms heel goed maar vaak ook meer bedoeld 
als zittende ‘catwalk’. Trendy tenten waar je je zo opzichtig mogelijk dient neer te vlijen, goed 
in het snotje voor eenieder die langs paradeert. Wat er op je bord verschijnt, is van minder 
belang. Maar we vonden een hippe tent waar eerst verschillende nationaliteiten hun volks-
keuken in hadden gepresenteerd en waar nu een nieuwe garde zijn intrede had gedaan. Het 
interieur was hip en tegelijkertijd knus.
Het personeel had alles prima onder controle en ondanks de drukte was men zeer vriende-
lijk. Wij zaten verdiept in de kaart toen een jonge serveerster kwam melden wat er buiten de 
kaart om nog meer in de pannen pruttelde. Met al haar charme en zonder een spier te ver-
trekken gooide zij op tafel: “Wij serveren vandaag hert.” Alle ogen waren nu op haar gericht, 
want hert is voor ons geen dagelijkse kost. Vragend en een beetje beduusd keken wij haar 
aan. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, somde zij vlot bijgaande groentes en 
sauzen op. Er viel een stilte. Ze moest nu snel met iets aanvullends komen, wilde ze ons bij 
het hert houden. Nou vind ik het sowieso lastig een keus te maken en zwalk gemiddeld vijf-
entwintig keer met mijn ogen van gerecht naar gerecht alvorens te bestellen. Een onaange-
kondigd daardoorheenhuppelend hert maakt het er niet makkelijker op. “Het hert komt van 
de Veluwe” zei ze beslist om blij te vervolgen: “We hebben ‘m hier zelf uit elkaar gehaald” als 
betrof het een lego bouwpakket.  Ik keek langs haar de open keuken in, bevreesd daar nog 
wat bloederige restanten te vinden. Visioenen kreeg ik. Was dat hert aangereden of afge-
schoten misschien? En wie bepaalde dat dat hert dan naar Bergen vervoerd moest worden. 
En hoe dan, in een pickup truckje of bestond er een speciaal daarvoor bestemd hertenver-
voersbedrijf? In gedachte zag ik Bambi binnengebracht worden, de kok verrukt klaarstaand 
met zijn gereedschap. Zijn mooie bruine ogen met lange wimpers zonder glans op een hak-
blok. Waarom vroeg ik mij dit alles af terwijl ik vaak zonder enige terughoudendheid een 
tournedos bestel? Ik berispte mijzelf, wat was ik toch een enorme troela. Toch bestelde ik dit 
keer heel laf de risotto met truffelsaus.
Daar hoefde niemand voor uit elkaar gehaald te worden.

Monique Teeling

Hert

Lezing door Arie Zonjee
Uitgeest - Namens de His-
torische Vereniging Oud-
Uitgeest houdt Arie Zonjee 
dinsdag 3 december een in-
teressante lezing met histo-
rische beelden over de ge-
schiedenis van de Ooievaar, 
de Vogelkooifabriek en de 
Stokkenfabriek en het ver-
band tussen de familie Zon-
jee en Napoleon. 
Donderdag 3 december 
van 09.30 -11.30 uur in De 

Zwaan. Kosten 2 euro inclu-
sief koffie/thee. 
Kaartverkoop vooraf of (in-
dien nog voorradig) aan de 
zaal. Informatie en opgeven 
op het kantoor van de Stich-
ting Uitgeester Senioren, op 
de eerste etage van dorps-
huis De Zwaan, Middelweg 
5 in Uitgeest, telefonisch: 
0251-31 90 20 of via e-mail: 
s.u.s@inter.nl.net. Zie ook: 
www.uitgeestersenioren.nl.
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Welkom 
in 

Uitgeest 
Sint 
en 

Pieten!
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Kornak- en Molenhoek-leerlingen 
strijden bij LEGO league wedstrijd

Reactie van PU op verwijten 
van het CDA in de Uitgeester 

Courant van 11 november
Uitgeest - Progressief Uit-
geest kan zich niet vinden in 
de beschuldigingen die het 
CDA in het perscommuni-
qué naar aanleiding van het 
opstappen van wethouder 
Spaanderman heeft gedaan. 
Ook in de bijdrage  in eerste 
termijn van het CDA tijdens 
de behandeling  van de be-
groting voor 2016 heeft men 
gemeend weer opnieuw de 
woorden “onbetrouwbaar” 
en “niet integer” te moeten 
gebruiken. PU heeft daar-
om in tweede termijn gerea-
geerd en haar visie gegeven 
over het gebeuren tijdens de 
raadsvergadering van 29 ok-
tober. 
Verder stelt men:  “Helaas 
heeft het CDA dit in het ver-
leden van Progressief Uit-
geest eerder meegemaakt, 
waardoor voor het CDA na 
de gebeurtenissen van af-
gelopen week de maat vol 
was”.  PU hecht er aan te 
verklaren dat dit een ge-
beurtenis uit het verre ver-
leden betreft, waar ook toen 
PU zich niet kon vinden in de 
uitleg van het CDA.   
 
PU kent zijn verantwoor-
delijkheid
Veel waardering heeft PU 
voor zijn wethouder Jan 
Schouten die zelfs bereid 
was om, na het vertrek van 
de wethouder van fi nanciën, 
onder moeilijke omstandig-
heid namens het college de 
begroting voor 2016 succes-
vol door de raad te loodsen.  
Tevens heeft PU direct na 
het opstappen van de heer 
Spaanderman het voortouw 
genomen om het minder-
heidscollege van PU en D66 
dat overbleef, aan te vullen 
met een derde partij. 
Vanaf 4 november heeft PU 
met verschillende partijen 

gesproken over oplossingen 
voor het probleem dat het 
CDA heeft veroorzaakt door 
weg te lopen. Het aantal op-
lossingen was beperkt, maar 
PU heeft tot 11 november  ‘s 
avonds gesproken met di-
verse partijen over mogelijke 
oplossingen. Die avond werd 
duidelijk dat vier partijen el-
kaar hadden gevonden om  
een nieuw college te vor-
men. PU, met vier zetels ver-
uit de grootste partij van Uit-
geest, is daarbij bewust uit 
het nieuw gevormde colle-
ge gehouden. Ook Progres-
sief Uitgeest  heeft dat in 
het verleden al eens eerder 
meegemaakt. Voor PU is dit 
echter géén reden om welke 
partij dan ook uit te sluiten 
bij het vormen van een col-
lege. Uitgeest verdient een 
goed bestuur. Het belang 
van de burger staat daarbij 
voor PU altijd voorop. 
Park Oudgeest gaat dan wel-
iswaar niet door , maar het 
nieuwe college heeft nu al 
kenbaar gemaakt dat nieu-
we plannen voor bebou-
wing in het groene buiten-
gebied gewoon weer wel-
kom zijn. PU zal echter blij-
ven strijden voor het behoud 
van het groene buitengebied 
van Uitgeest.   

Binnenkort zal  PU op haar 
eigen wijze verdere details 
over de ontwikkelingen van 
de afgelopen weken be-
kendmaken. De burger kan 
dan zelf een beeld vormen 
over de feiten rond betrouw-
baarheid en integriteit van 
betrokken partijen.  

Namens de fractie van 
Progressief Uitgeest – PU

Jan Dubelaar, 
fractievoorzitter

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

Uitgeest - Het was 14 no-
vember een beetje een 
vreemde zaterdag voor een 
aantal kinderen van de Mo-
lenhoek en de Kornak. In 
plaats van uit te slapen of te 
sporten moesten zij zich ge-
woon om half 9 op school 
melden. Net als leerlingen 
van 9 andere Tabijn basis-
scholen uit de regio deden zij 
namelijk met een team mee 
aan voorrondes van the fi rst 
LEGO league wedstrijd die 
werd uitgevochten bij basis-
school de Bareel in Heems-
kerk.  Doel van de internati-
onale wedstrijd was om tech-
niek en een maatschappe-
lijk thema, afval in dit geval, 
onder de aandacht te bren-
gen. De teams hadden de af-
gelopen weken hard gewerkt 
aan een robot die verschil-
lende missies moest volbren-
gen. Het was even schrik-
ken toen men de concurren-
tie bij de wedstrijdtafels aan 
het werk zag… Het leek er 
een beetje op dat veel groep-
jes met het programme-
ren van de robot waren ge-
holpen door handige ouders 
en leerkrachten in tegenstel-
ling tot de Uitgeesters die al-
les helemaal zelf hadden ge-
daan. De teams uit ons dorp 
volbrachten ieder één mis-
sie met de robot en dat was 
helaas niet genoeg om in de 
prijzen te vallen. Toch konden 
de techneuten met opgehe-
ven hoofd terugkeren naar 
Uitgeest. Team Kornak (foto 
onder) had naast een robot 
ook nog een heel knap fi lm-
pje gemaakt waar de jury erg 
van onder de indruk was. Bo-
vendien bleek teamlid Luuk 
Hummel een geboren enter-
tainer die de microfoon niet 
schuwde en de toeschou-
wers onderhoudend vertelde 

over de verdienste van Kor-
nak robot Mallie.
Op de Molenhoekschool was 
door de deelnemers vanwe-
ge het thema van ‘afval’ voor-
afgaand aan de wedstrijd 
een plastic race opgezet. Een 
week lang verzamelden de 
groepen 4 t/m 8 zoveel mo-
gelijk afval rond de school. 
Voor het afval dat werd opge-
haald, werden aan de hand 
van de afbreektijden van het 
vuilnis punten toegekend. De 
klas met de meeste punten 
zal een prijs ontvangen. Dat 
het project een succes was, 
kon team Molenhoek (foto 
hieronder) overtuigend ver-

tellen tijdens een presentatie. 
Niet alleen is het opmerkelijk 
schoon op het schoolplein en 
in de omgeving van de Mo-
lenhoek, de kinderen zullen 
ook nog eens doorgaan met 
oprapen en weggooien van 
zwerfafval nu zij weten hoe-
lang het duurt voor het op 
natuurlijke wijze kan verdwij-
nen.   
Al met al kunnen de coaches, 
meester Jasper van de Mo-
lenhoek en juf Mieke en juf 
Barbero van de Kornak, trots 
zijn op hun pupillen. De wed-
strijd is voor iedereen een bij-
zondere en leerzame ervaring 
geweest.

De wedstrijd tafels waar steeds 2 robotten het tegen elkaar opnamen

Uitgeest - De afgelopen 
week heeft de politie twee 
snelheidscontroles gehou-
den. Op de Geesterweg wer-
den 15 snelheidovertredin-
gen geconstateerd, waar-
bij de snelste coureur 65 ki-
lometer per uur reed, 15 ki-

Snelheidscontroles
lometer te hard. Op de Pro-
vincialeweg N 203 ter hoogte 
van 56.1 werd eveneens ge-
controleerd. Hier werden 42 
overtredingen geconstateerd 
met de hoogste snelheid van 
106 kilometer per uur waar 
80 is toegestaan.





 
14   18 november 2015

Hildegard von Bingen in Uitgeest
Uitgeest - In Uitgeest is een 
nieuw dameskoor opgericht. 
Deze dames zingen liede-
ren van Hildegard von Bin-
gen (1098-1179). Zij was o.a. 
abdis van een nonnenkloos-
ter in het Duitse plaatsje Bin-
gen en componiste. Zij had 
ook vele visioenen, waarin zij 
de goddelijke energie die al-
les doordringt, als de kleur 
groen zag. Vandaar de naam 
van het koor: ‘Viridicanta’, vrij 
vertaald: ‘groen’ (goddelijk) 
gezang. 

Naast liederen van Hildegard 
zingt het koor ook ander Gre-
goriaans en meerstemmige 
oude wereldse en geestelij-
ke muziek. 
Het koor bestaat momenteel 

uit 11 dames en daar wil men 
graag nog enkele ervaren 
zangeressen aan toevoegen. 
Het koor zal op termijn kerk-
diensten ondersteunen, maar 
ook eigen optredens organi-
seren.

Het koor repeteert op maan-
dagmiddag van 15.45 tot 
17.00 uur in de Katholieke 
kerk van Uitgeest. 
U betaalt geen contributie. 
De kosten, bijvoorbeeld van 
partituren, worden door ie-
dereen gedragen. 
Heeft u een vrouwelijke pas-
sie voor oude muziek en Gre-
goriaans? 
Dan kunt u voor een brochu-
re contact opnemen met In-
eke Mulder: 075-6219192 of 

Hondenbeleid in Uitgeest
Uitgeest - Jarenlang was er 
een vreedzaam en genoeg-
zaam beleid voor de honden 
en hun bezitters in Uitgeest. 
Blijkbaar ingegeven door een 
paar incidenten vindt de ge-
meente het nodig om de 
vrijheid voor hond en eige-
naar ernstig te moeten in-
perken. Met het doel de ont-
stane overlast, welke dat dan 
ook moge zijn, te voorko-
men. Hiertoe heeft een paar 
keer een onvolledig en in-
correct artikel in de krant 
gestaan. En zijn borden met 
verschillende betekenis ge-
plaatst waarvan de plaatsen 
niet sporen met de tekst in 
de kranten. Bovendien staat 
een aantal borden op beslist 
verkeerde plaatsen. Dus wat 
moet je daarmee? En ook 
staan her en der nog illega-
le borden die de verwarring 
kompleet maken. 
Per wijk heeft men wat om-
schreven of is vergeten te 
omschrijven. Maar wat zijn 
eigenlijk de grenzen van de 
wijken? Globaal weten we 
het wel, maar in gevallen als 
deze wil je het op het berm-
pje en boompje exact weten. 
Noch op website van de ge-
meente of andere e-info is 
maar iets te vinden van deze 
wijkindelingen. 
Ik schrok ervan onze burger-
moeder trots met verbods-
bord in de hand in de krant 
zag staan. Terwijl zij een li-

beraal in hart en nieren is en 
als lid van de VVD wars van 
betutteling en voorstander 
van vrijheden en burgerini-
tiatief waar het gaat om het 
waarborgen van onze vrijhe-
den. Dan deze willekeur van 
beperken in bewegingsvrij-
heid van de honden en hun 
eigenaren. Tientallen veldjes, 
bermen en plantsoenen telt 
Uitgeest, waarvan er maar 
een handjevol zijn aangewe-
zen waar de riem even los 
mag, vaak nog op plekken 
met gevaar voor hond en ei-
genaar, wegens het ontbre-
ken van een stoep en druk 
verkeer.
Zelfs een losloopgebied dat 
al vanaf 600 na chr. een los-
loopgebied is, is nu aanlijn-
gebied omdat de koeien er 
last van hebben. Wat? Ja 
echt. Maar die staan op stal. 
Ja dat is zo. En? En wat?
 “We gaan over een half jaar 
evalueren”, zegt Uitgeest. 
“Mooi niet, ik ga de hond 
uitlaten”, zegt de baas van 
Bram

O ja, die intensieve controle 
door BOA’s. Stoppen! Zoals 
hierboven te lezen, de regel-
geving klopt van geen kant. 
Diverse mensen hebben al 
een prent van 94 euro. Op 
basis van fout aangemerkte 
strafbare feiten.

Wim Groot

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.

mailen naar: ineke.mulder@
xs4all.nl. U kunt ook op haar 
website kijken: www.ineke-
mulder.nl.

Musicalvereniging Time 
Square zoekt sopranen
Uitgeest - Op vrijdag 20 mei 
en zaterdag 21 mei zal Mu-
sicalvereniging Time Square 
uit Uitgeest op het toneel 
staan met de musical Titanic. 
De voorstellingen zullen wor-
den gespeeld in de grote zaal 
van het Kennemer Theater in 
Beverwijk. De kaartverkoop 
start op 10 november via de 
website van het theater.
Door natuurlijk verloop is 

Time Square naarstig op zoek 
naar aanvulling van de zang-
stemmen. Vooral hoge sopra-
nen zijn van harte welkom, 
maar ook in de andere stem-
categorieën is ruimte. Het 
koor repeteert op maandag-
avond vanaf 19.45 uur. Voor 
aanmelden of info kunt u bel-
len met Caroline, tel. 0251-
247104. (foto: Monique Tee-
ling)

S.U.S. zoekt vrijwilliger 
voor administratief werk
Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren is op zoek 
naar een vrijwillig mede-
werkster, voor een dagdeel 
per week, voor het verrich-
ten van lichte administratie-
ve werkzaamheden. De taken 
bestaan o.a. uit kopieerwerk-
zaamheden, enveloppen be-
drukken, telefoon aannemen, 
kaartverkoop, postverwer-
king, controle van de koffie- 
en theevoorraad. De werk-
tijden kunnen in overleg op 

een vast of flexibel dagdeel 
plaatsvinden.
De stichting biedt een goede 
werksfeer, een leuk en gezel-
lig team, een jaarlijks eten-
tje en een jaarlijkse vrijwilli-
gersavond. Wilt u meer infor-
matie dan kunt u contact op-
nemen met de Stichting Uit-
geester Senioren, eerste eta-
ge van dorpshuis de Zwaan, 
Middelweg 5 en vragen naar 
Carla van Megen. Telefoon-
nummer: 0251-319020.

Literaire ontmoeting 
met Rosita Steenbeek
Regio - Bibliotheek IJmond 
Noord, het Kennemer Thea-
ter en The Read Shop Bever-
wijk presenteren de tweede 
literaire ontmoeting van dit 
seizoen, nu met auteur Rosi-
ta Steenbeek op dinsdag 24 
november. 
Van Rosita Steenbeek ver-
scheen dit jaar haar nieuw-
ste roman Rose. Rose is de 
naam van haar oma, die als 
Duitse Jodin twee wereld-
oorlogen meemaakt. Rosita 
Steenbeek vertelt in dit boek 
het bewogen leven van haar 
grootmoeder en de lotge-
vallen van haar joodse fami-
lie voor en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 

Dinsdag 24 november, aan-
vang 20.00 uur. Locatie: Het 
Kennemer Theater, Kleine 
zaal. Toegangsprijs: rang 1 16 
euro; rang 2 14,-; met biblio-
theekpas 3,50 korting. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar aan de 
kassa van het Kennemer the-
ater (telefoon 0251 221453) 
of via www.kennemertheater.
nl. (foto: Mark Kohn)

Regio - In de maand novem-
ber heeft Wandelsportver-
eniging De Laatste Loodjes 
een afwisselende midweek-
se herfstwandeling door de 
Zaandam gepland. Deze 
wandeling, De Moskee Rou-
te genoemd, is op donder-
dagmorgen 19 november en 
heeft een lengte van  10 ki-
lometer.
De startlocatie  is vanuit 
Clubgebouw Plato bij de Sul-
tan Ahmet Moskee  – Poe-
lenburg 156e  – 1504 NH 
Zaandam. Inschrijven kan 
vanaf  09.15 uur en de start is 
om 10.00 uur precies. Een ie-
der loopt in z’n eigen tempo 
met behulp van een routebe-
schrijving die wordt verstrekt 
bij de start. Onderweg wordt 
niet gepauzeerd. 
Lid of geen lid, iedereen is 
van harte welkom om in twee 
uurtjes deze rondwandeling 
mee te maken. Kosten voor 
deelname zijn voor DLL le-
den 1,50, Bondsleden 2,50 en 
niet leden 3,50.  U ontvangt 
bij inschrijving de routebe-
schrijving en een bon voor 
een kopje koffie of thee.  

Alle verdere informatie: www.
wsvdelaatsteloodjes.nl.

Wandeltocht
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Limmen - In 1916 zat Euro-
pa midden in de ellende van 
de Eerste Wereldoorlog die in 
1914 was uitgebroken. Ne-
derland was in die periode 
neutraal, maar had zijn han-
den vol aan circa één mil-
joen (!) Belgische vluchte-
lingen die in ons land wer-
den opgenomen. De Duit-
sers waren op het westelijke 
front opgerukt door België en 
net op tijd tot staan gebracht 
in Vlaanderen, onder ande-
re aan de rivier de IJzer. Hier, 
in de ‘Westhoek’ van België, 
mondde de strijd uit in een 
uitzichtloze loopgravenoor-
log. Tussen 2014 en 2018 zijn 
er allerlei herdenkingen in 
Vlaanderen aan de ‘Groote 
Oorlog’. Mensen uit deze re-
gio die geïnteresseerd zijn 
in deze jaren uit de Europe-
se geschiedenis kunnen mee 
op een excursiereis van vijf 
dagen naar de slagvelden in 
Vlaanderen. Voor meer in-
formatie: Co Nanne uit Lim-
men, 06-17036725, conan-
ne@quicknet.nl.

Excursiereis 
rond WO I

Nepalese zilversmid
bij Wereldwinkel

Castricum - Zilversmid 
Dambar Bishwokarma is 
woensdag 25 november van 
12.00 tot 16.00 uur gast bij 
Werelwinkel Castricum. Hij 
toont dan zijn sieraden en de-
monstreert hoe hij ze maakt. 
Dambar heeft een bijzondere 
band met Nederland. 
Toen hij leerling zilversmid 
was, kreeg hij tbc. Omdat hij 
tot de laagste kaste-groep 
behoort, was er geen geld 
voor de noodzakelijke medi-
sche zorg. In de zilverfabriek 
waar hij werkte, ontmoette hij 
een toerist: de Nederlander 
Jos Bus. Die vond het onver-
draaglijk dat Dambar onno-
dig zou sterven. En hij zorgde 
ervoor dat de Nepalees met 
Nederlandse hulp werd be-
handeld.
Eenmaal genezen, trouw-
de Dambar en begon zijn ei-
gen zilverfabriek. Via zijn Ne-
derlandse contacten kwa-
men er langzaam maar zeker 
meer klanten. De grote om-
mekeer kwam nadat hij zijn 
werk kwam verkopen tijdens 
de Vrijmarkt op Koninginne-
dag 1992. Iedereen was on-
der de indruk van zijn vak-
manschap. Dit leidde er-
toe dat hij zilveren sieraden 
mocht gaan leveren aan de 
Wereldwinkels in Nederland. 
Sinds 2001 werkt hij onder 
de naam Dambar Internatio-
nal. En levert hij ook sieraden 
aan Duitsland, Zwitserland, 

Australië, Canada en de VS. 
Dambar zou in het buiten-
land kunnen gaan werken, 
maar heeft ervoor gekozen 
om in Nepal te blijven. In zijn 
fabriek werken zo’n twintig 
medewerkers. Net als Dam-
bar zijn die veelal afkomstig 
uit de lage kaste-groep. In de 
zilverfabriek gelden goede 
werkomstandigheden en ze 
verdienen een relatief goed 
salaris. Zo delen deze men-
sen mee in het succes, wat 
precies de bedoeling is van 
het Fair Trade principe. Om 
aan het bezoek van Dambar 
een feestelijk tintje te geven, 
krijgen klanten twintig pro-
cent korting op alle sieraden 
uit het assortiment van We-
reldwinkel Castricum. Deze 
actie geldt van 25 tot en met 
28 november.

Castricum - Fotoclub Cas-
tricum houdt open huis op 
dinsdag 24 november. Club-
leden laten in De Kern eigen 
foto’s zien van verschillende 
genres. Daarbij vertellen ze 
in het kort wat over hun favo-
riete onderwerp en laten hun 
toppers zien. Bij iedere foto 
gaan ze in op wat  ze willen 
�vertellen¹ en lichten de door 
hen gemaakte keuzes toe bij 
bijvoorbeeld de compositie, 
kleurgebruik en uitsnede.
Vanaf september tot medio 
mei komen op dinsdagavond 
amateurfotografen naar de 
clubavond in De Kern, voor-
zien van foto¹s die daar dan 

gepresenteerd én door club-
genoten besproken worden.
En als er kritische kantteke-
ningen geplaatst worden, ge-
beurt dat altijd in een op-
bouwende sfeer. Binnen de 
club zijn er ook enkele werk-
groepjes actief zoals Natuur 
& Landschap en Architectuur 
die er geregeld met elkaar 
op uit trekken. Het resultaat 
van hun uitstapjes wordt op 
een speciale clubavond ge-
presenteerd via de beamer. 
Die uitstapjes zijn niet alleen 
leerzaam maar zeker ook ge-
zellig. Aanvang 20.00 uur en 
kijk ook eens op www.pbase.
com/fc_castricum.

Opening expositie 
Levenspoorten in kerk 

Castricum - Schilder Joost 
Krab is geboren op 11 janua-
ri 1952 te Velsen en stamt uit 
een familie van zeemannen. 
In zijn maritieme doeken, 
werken van olie- en acrylverf 
op linnen, tracht Joost zijn 
verbondenheid met de zee 
en zijn vakkennis van tuiga-
ge en schepen in sferen van 
zowel droom als werkelijk-
heid weer te geven. Zijn aan-
dachtsgebied is hij steeds 
meer gaan verleggen naar 
het schilderen van ‘Levens-
poorten’. Verhalende werken 
waarin hij zijn vertrouwen in 
het leven na dit leven weer-
geeft. Ruim tien jaar verzor-
gen Joost en zijn vrouw Mir-
re bovendien bijeenkomsten 
voor spirituele verenigingen 
in Nederland als medium. Op 
zondag 29 november wordt 

in de Maranathakerkde ex-
positie ‘Levenspoorten’ ge-
opend. Mirre draagt enke-
le gedichten voor. Het geheel 
wordt muzikaal opgeluisterd 
met harp muziek van Elise 
van der Leeuw. De toegang is 
gratis. De opening begint om 
11.30 uur.

Brandmelding vanaf 
huis Henny Huisman

Castricum - Woensdag net 
voor 12.00 uur is de brand-
weer uitgerukt voor een 
brandmelding aan de Hee-
reweg. Bij aankomst van de 
brandweer bleek het te gaan 
om de woning van Henny 

Huisman die samen met zijn 
schoonzoon Frank de brand-
weer al stond op te wachten. 
Het was loos alarm, de rook-
melder was afgegaan door 
schilderwerkzaamheden. Fo-
to: Hans Peter Olivier.

Regio - Lions Club Castri-
cum-Heemskerk nodigt re-
gelmatig sprekers uit voor de 
leden, maar nu is een aantal 
van de lezingen voor het pu-
bliek toegankelijk. Op maan-
dag 23 november is de eerste 
in Hotel Koningsbosch. Tij-
dens lezing geeft Bob Homan 
zijn visie omtrent de korte en 
lange termijnontwikkelingen 
in de economie en de impact 
daarvan op fi nanciële mark-
ten. Bob Homan (1968) is 
sinds juli 2008 hoofd van het 
ING Investment offi ce en bij-
na dagelijks te zien op RTL Z.
Indien men de lezing als gast 
wilt bijwonen dan kan dat via 
‘aanmelding lezing’ op www.
lionscastricumheemskerk.nl.

Lezing bij de 
Lions Club

Regio - Dinsdag 8 decem-
ber kan iedereen mee stamp-
pot eten in Wijk aan Zee. Op 
vrijdag 11 december staat er 

Stapmaatjes een fi lmavond in Uitgeest op 
het programma. Zondag 13 
december kunnen er kerst-
kaarten gemaakt worden. 
Meer informatie: www.stap-
maatjes.nl.
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Uitgeesters over de grens
Onze redactie ging op zoek naar Uitgeesters die geëmigreerd zijn. 

Monique Teeling tekende hun verhalen op.

Deze week: Gert Brandjes, 
hij verhuisde 28 jaar gele-
den naar Zweden.

Sörmland - Gert Brand-
jes (56) woonde van 1959 
tot 1987 op de Loet in Uit-
geest en woont inmiddels 28 
jaar in Zweden waarnaar hij 
verhuisde om te werken als 
gids wildwater- varen in Lap-
land. Van mei tot septem-
ber was hij steeds een week 
weg met circa acht gasten. 
Met helicopter en watervlieg-
tuig werd de groep getrans-
porteerd naar het uitgangs-
punt Kaitumjaure met baga-
ge en raft. 
Van de ongeschreven regel 
onder gidsen om nooit een 
relatie aan te gaan met een 
gast, week Gert één keer af 
en hield daar zijn vrouw Ann-
Kristin (Ninni) aan over. Met 
haar kreeg hij zoon Henrik 
die als militair in Enköping 
werkt. 
Gert: “Wij wonen in Sörm-
land, 120 kilometer onder 
Stockholm in het gehucht 
Årdala. Dit was lang geleden 
een dorp met veel boeren 
maar is nu uitgestorven. Wij 
zijn één van de weinigen die 
hier permanent wonen. Ons 
huis is een typisch Zweeds, 
rood houten huis met eigen 
water uit een bron. Sörmland 
heeft meren, bossen en een 
glooiend landschap met veel 
landgoederen en kastelen.” 
Van zijn jeugd herinnert Gert 
zich dat de Koog er nog niet 
was maar wel meer groen en 
open vlaktes. Op de Maria-
school vond hij de lessen van 
Thijs Fonville spannend en 
maakte een dinosourus van 
papier of keek film tijdens de 
schooluren. Als kleine jongen 
was de eendenkooi erg aan-
trekkelijk omdat het zo ‘ge-
heim’ was. Gert: “Wij dach-
ten dat daar een gevaarlijke 
man woonde met dito hond, 

Gert Brandjes: “Jag vill leva, jag vill dö i Norden”

slopen er naar toe maar durf-
den niet de kooi in te gaan. 
Toen Ninni en ik tien jaar ge-
leden besloten een hond te 
kopen, wilde zij een Kooiker-
hond. Onze eerste kooiker-
hond Floris kwam bij ons en 
de cirkel was rond. De vol-
gende keer bezoek ik een-
dekooi Uitgeest.” Ook vlotten 
bouwen en op het meer va-
ren deed Gert graag waaruit 
toen al zijn avontuurlijke ka-
rakter bleek. 
Op zijn tiende vertelde Gert 
tegen zijn moeder dat hij 
niet in Nederland zou blij-
ven. Naast de natuur van 
Engeland, Wales en Schot-
land trok Zweden door ruim-
te en natuur. Aan hoe men 
op zijn verhuizing zou reage-
ren, dacht hij niet. Zijn vader 
zag liever dat Gert voor een 
zekere toekomst koos. Gert: 
“Ik werkte als banketbak-
ker en later als leraar ban-
ketbakker.” Heimwee had hij 
niet, hij verzweedste snel en 
voelt zich meer Zweed dan 
Nederlander. Bij Gert en Nin-
ni op bezoek gaan, betekent 
mee-eten. Hij plukt zijn eigen 
paddestoelen, beent lam-
meren uit en bakt brood en 
gebak zelf. Weinig Holland-
se pot maar de erwtensoep 

vindt hij nog steeds heer-
lijk. Wat hij mist is het even 
bij oude vrienden langsgaan 
wat in Zweden ook niet lukt 
omdat hij midden in de bos-
sen woont en veel vrienden 
wonen soms tot 600 kilome-
ter verder. 
Gert: “Wat ik soms mis is een 
verse zoute haring!” Voor zijn 
moeder bouwde hij een stu-
ga (klein houten huisje) en 
nu zij er niet meer is, ver-
blijft zijn zus er ieder jaar een 
weekje. Na 20 jaar als leraar 
te hebben gewerkt, waarvoor 
hij veel moest reizen, werkt 
hij nu als begeleider van jon-
geren die zonder ouders naar 
Zweden vluchtten uit onder 
anderen Somalië, Syrië, Af-
ghanistan of Eritrea. Het ver-
vult Gert met trots dat inmid-
dels velen van hen op eigen 
benen staan, een baan heb-
ben en hun bijdrage leveren 
aan de Zweedse samenle-
ving. Uren kan hij praten over 
de opdracht die mensen heb-
ben tegenover elkaar. 
In Nederland valt hem op dat 
de huizen smal zijn, het ver-
keer agressiever maar ook 
dat het in de Kastanjestraat 
nog naar dezelfde bloemen 
ruikt als 45 jaar geleden. 
Op de vraag of Gert van plan 
is in Zweden te blijven, ant-
woordt hij met de Zweedse 
zin bovenaan dit verhaal, wat 
betekent ‘ik wil leven, ik wil 
sterven in het noorden’. (Mo-
nique Teeling)

Kent u een Uitgeester die 
de grote stap naar het bui-
tenland heeft gewaagd en 
zijn of haar verhaal wel wil 
vertellen aan de inwoners 
van Uitgeest? 
Laat het ons weten via 
kantoor@uitgeestercou-
rant.nl.

Vrijwilliger in ‘t zonnetje
Deze week: Ada van Twuij-
ver, vrijwilligster bij De 
Zwaan Cultureel

Uitgeest - Naast haar dage-
lijks werk als onderwijsassi-
stent voor kinderen met een 
taal ontwikkelingsstoornis, 
zet Ada van Twuijver zich al 
enige jaren in als vrijwilliger 
bij De Zwaan Cultureel in Uit-
geest. Dit ontstond vanuit het 
Dorpshuis bestuur omdat het 
gebouw regelmatig het hele 
weekend leegstond. Zij kwa-
men op het idee om er meer 
mee te doen. Ada werd direct 
vriend van De Zwaan en deed 
in het begin alleen de kaart-
verkoop maar inmiddels zit zij 
in het bestuur als algemeen 
lid en is zij programmeur sa-
men met Casctricummer Ton 
Hemmen. 
De liefde voor cabaret heeft 
zij van haar vader die haar 
vroeger meenam naar het 
theater. Dus vrijwilligers-
werk op deze plek is niet zo 
vreemd. Ada: “Het is leuk 
om buiten werk en huis din-
gen te doen waar je normaal 
niet mee bezig bent. Ik heb 
hier veel geleerd over me-
zelf, zoals bij het program-
meren.” Ada moet weer la-
chen als haar iets te binnen 
schiet: “Op de markt durf ik 
niet af te dingen maar als ik 
een impressariaat aan de lijn 
heb dan onderhandel ik juist 
wel! Wij willen laagdrempe-
ligheid, de kaartjes mogen 
hooguit € 17,50 kosten, het is 
dus kicken als ze zakken met 
de prijs en je haalt zo een ar-
tiest binnen. Ton en ik ver-
sterken elkaar, hij is muziek 
georiënteerd en ik ben meer 
van het theater. Wij hebben 
een antenne voor vernieu-

wende dingen.” 
Toch komt het regelma-
tig voor dat Uitgeesters aan 
Ada vragen wat doe jij daar, 
De Zwaan is toch van de be-
jaarden? Ada: “Dat imago 
komt doordat de ANBO en 
SUS hier door de week zit-
ten maar wij hebben een 
heel interessant programma 
dat men in een overzichtelijk 
boekje terug kan vinden. Op-
merkelijk ook dat de Zaan-
streek en Castricum meer 
betrokken lijken dan de Wal-
dijk en de Kleis. Ik wil graag 
weten hoe we deze wijken 
meer kunnen betrekken. Het 
is jammer dat mensen niet in 
de gaten hebben dat dit the-
ater op loopafstand, artiesten 
heeft waar men in omliggen-
de theaters meer voor be-
taalt en waar men na afloop 
gezellig iets kan drinken. Wij 
merken dat vaste klanten dit 
enorm waarderen. Wij heb-
ben een goede ploeg vrijwil-
ligers en de sfeer is gezellig. 
Als we de halve dag gewerkt 
hebben voor een uitverkoch-
te zaal en het klemzittende 
busje van een artiest uit de 
steeg hebben geholpen, dan 
is het heerlijk nazitten en zijn 
we trots met z’n allen. Wij zijn 
nog op zoek naar een pen-
ningmeester en vrijwilligers 
voor opbouw en techniek.” 
Aanmeldingen via www.de-
zwaancultureel.nl.. (Monique 
Teeling)

Heeft u een vrijwilliger 
binnen uw organisatie of 
vereniging die wat wil ver-
tellen over dat vrijwilli-
gerswerk? 

Aanmelden via kantoor@
uitgeestercourant.nl.



Connection zoekt mannen
Gesprek met de de man die op 
twee toonhoogtes kan zingen

Castricum - Een koor dat al 
dertig jaar bestaat en waar 
ook nog steeds veel leden 
van het eerste uur met veel 
plezier zingen. Medeoprich-
ter en al die jaren bas-op-de-
achterste-rij Jan Graafland 
vertelt wat er zo bijzonder is 
aan het koor Connection uit 
Castricum. 
Jan kwam als 24-jarige op 
het idee een koor op te rich-
ten. ,,In die tijd was ik lid van 
een jongerensoos La Libra in 
de Maranathakerk. Wij waren 
een actieve groep jongeren 
die veel organiseerde. Onder 
andere zeilweekendjes, fiets-
tochten, thema-avonden. Zo 
kwam ik onze huidige diri-
gent Rolien Eikelenboom te-
gen op het strand, ik kende 

haar van de kerk. We raak-
ten aan de praat en aan het 
eind van het gesprek hadden 
we een deal: ik zorg voor een 
groep van twintig personen 
en een ruimte, dan wilde Ro-
lien ons begeleiden als diri-
gent. Dat was gezien de ac-
tieve leden van de soos zo 
geregeld. Connection is geen 
familiekoor, al zaten in de be-
gintijd alle drie mijn zussen 
op het koor maar in die tijd 
waren er nog meer broers/
zussen op het koor. In de 
loop van de tijd zijn er enke-
len vertrokken en veel gezel-
lige niet-familieleden bij ge-
komen. Op dit moment zit-
ten mijn vrouw en twee zus-
sen op het koor. Het is geen 
familiekoor maar gewoon 

een koor met gezellige men-
sen en een bijzondere en in-
spirerende dirigent.” Zingen 
is voor Jan ontspannend en 
het geeft hem positieve ener-
gie. Ook door de diversiteit in 
het repertoire zijn er genoeg 
uitdagingen voor hem. Van 
gospel tot mooie gedragen 
kerstnummers. 

,,Zelf ben ik een gemiddeld 
zanger die weleens een an-
dere toon zingt en af en toe 
mijn tekst kwijt is. ‘Jan, je 
hebt vandaag op twee toon-
hoogtes gezongen’, zei mijn 
vader trots nadat we uit de 
kerk kwamen. Dat is nou zo 
heerlijk van dit koor: je hoeft 
niet per se een goede zanger 
te zijn, een enthousiaste zan-

ger is belangrijker.” Het koor 
heeft verschillende musi-
cals uitgevoerd en treedt op. 
,,Laatst zijn we met hele koor 
een weekend naar Texel ge-
weest waar we op verschil-
lende plaatsen een flashmob 
hebben uitgevoerd. Een hore-
ca-eigenaar vond het zo leuk, 
dat het hele koor werd uitge-
nodigd voor koffie. Dit zijn de 
dingen die dit koor zo bijzon-
der maakt. Alleen de verhou-
ding in het aantal mannen en 

vrouwen ligt scheef: voor de 
muziek is het het mooiste als 
er een verhouding is van een 
man tegenover twee vrou-
wen. Op dit moment kun-
nen we nieuwe tenoren en 
bassen gebruiken. Dus man-
nen, wil je eens testen of je 
kunt zingen, kom eens langs. 
Het zal je verbazen waartoe 
je in staat bent en wat het je 
brengt: heel veel plezier!” 
Voor meer informatie: www.
connection-hetkoor.nl

Die Zauberflöte 
cadeautje voor publiek 

Limmen - Het gemengd 
koor De Vredeburgers heeft 
zondag 12 november een bij-
zonder geslaagd jubileum-
concert gegeven. 
Het talrijke publiek heeft ge-
noten van koor, ensemble en 
solisten die in een gezamen-
lijke uitvoering een grote se-
lectie uit de opera Die Zau-
berflöte van W.A. Mozart ten 
gehore brachten. Dit keer 
was gekozen voor een bij-
zondere enscenering met 
een verteller, die door zijn le-
vendige en aanschouwelijke 
presentatie van het verhaal 
de diverse liederen en aria’s 
tot een mooi geheel maak-

te. Solistische medewerking 
werd verleend door de ba-
riton Nico Sevenhyusen en 
de sopraan Sabine Kirsten. 
In hun vocale verrichtingen 
werden koor en solisten op 
uitstekende wijze begeleid 
door Janneke Koetsier op de 
vleugel en een prachtig in-
strumentaal ensemble. 
De algehele leiding was in 
handen van Gerard Leegwa-
ter. ,,Die Zauberflöte werd er-
varen als een cadeautje van 
het koor voor het publiek dat 
enthousiast reageerde en 
met een daverend applaus 
de uitvoerenden bedankte”, 
aldus Ria Hooijboer.

Vredeburg 2 hard onderuit
Limmen - Op dinsdag 10 
november speelde het twee-
de team van schaakvereni-
ging Vredeburg een bonds-
wedstrijd bij De Waagto-
ren in Alkmaar. Vredeburg 2, 
dat de eerste competitieron-
de had gewonnen, trof in de 
tweede ronde van de bonds-
competitie in De Waagtoren 
6 een te sterke tegenstander. 

In de bovenzaal van Het Gul-
den Vlies scoorden Tars Wan-
ders en Remi Aafjes nog een 
half punt, maar Jaap Lim-
men, teamcaptain Dick Aaf-
jes, Adri Beentjes en Marlies 
Sturk noteerden een neder-
laag. De eindstand van 5-1 
betekent dat Vredeburg 2 te-
rugvalt naar het rechterrijtje 
in de derde klasse C.

Sporten voor 
hartpatiënten
Wijk aan Zee - Dinsdag-
avond 24 november is er weer 
een introductieavond voor 
(ex) hartpatiënten. Iedereen 
kan dan gratis de sfeer mee-
maken en met lotgenoten te 
sporten en te praten. Tijdens 
het sporten, dat plaatsvindt 
in de sportaccommodaties 
van Heliomare, is te zien hoe 
mensen weer vertrouwen 
krijgen in zijn of haar lichaam 
door op hun eigen niveau te 
sporten onder deskundig op-
geleide sportleiders. Aanmel-
den via 06-20867080 of kijk 
op www.hartinbewegingken-
nemerland.nl.

Castricum - Woensdag 
11 november om 17.00 uur 
moest de brandweer uitruk-
ken naar Dijk en Duin waar 
de rookmelder was afge-
gaan. Dit was veroorzaakt 
door aangebrande broodjes 
die de hele keuken en een 
deel van de afdeling blauw 
hadden gezet met rook. De 
brandweer heeft de meeste 
rook naar buiten verdreven 
en een meting verricht waar-
na de cliënten terug konden 
keren.

Aangebrand

Gratis tijdschrift over 
Noord-Hollandse natuur
Regio - Het nieuwe tijd-
schrift van Landschap 
Noord-Holland is versche-
nen. Elk seizoen geeft de na-
tuurorganisatie een blad uit 
waarin de natuur in de pro-
vincie Noord-Holland cen-
traal staat. Met leuke erop-
uit tips, achtergrondinforma-
tie over natuurgebieden en 
mooie foto¹s van planten en 
dieren in de provincie. 

De volgende onderwerpen 
komen onder andere aan 
bod: wisenten emigreren naar 
de Veluwe, een uitneembare 
wandelroute van vijf of negen 
km bij Tuitjenhorn, het raad-
sel van de kleine zwanen, bij-
zondere weetjes over de mol. 
Het tijdschrift is niet verkrijg-
baar in de losse verkoop en 
wordt speciaal gemaakt voor 
37.000 lezers die het werk 
van Landschap Noord-Hol-
land steunen. Om andere na-
tuurliefhebbers ook een in-
druk te geven van het blad, 

biedt Landschap Noord-Hol-
land de mogelijkheid om gra-
tis het november-nummer 
aan te vragen. Ga naar www.
landschapnoordholland.nl/
tijdschrift en vul de gegevens 
in. Door de hoeveelheid be-
stellingen vanuit de webwin-
kel wordt op korte termijn 
gezocht naar een duizend-
poot. Deze vrijwilligersvaca-
ture is voor onbepaalde tijd.  
Het gaat om de dinsdag- en 
donderdagmorgen in Heiloo. 
Mail naar info@landschap-
noordholland.nl.
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FC Uitgeest boekt ‘onbelangrijke’ 
maar wel lekkere winst

Uitgeest - Een weekend 
waarin de wereld weer even 
stilstaat  na de verschrikke-
lijke aanslagen in Parijs en 
ook het voetbal, namelijk tij-
dens de vriendschappelijke 
interland tussen Frankrijk en 
Duitsland in het Stade des 
France, met wat meer pech 
getroffen had kunnen wor-
den door een ramp die zijn 
weerga niet zou hebben ge-
kend. De wereld draait ge-
woon door en zo hoort het 
ook. Dus ging FC Uitgeest 
gewoon op bezoek voor een 
potje “onbelangrijk” voetbal 
bij Kolping Boys. En, er werd 
weer gewonnen. Met 0-1 dit 
keer.  Daarmee is het team 
van Rob Bouman bezig aan 
een opmerkelijke reeks met 
nu vier overwinningen ach-
ter elkaar. Het gevolg? Een 
knappe derde plaats op de 
ranglijst.

FC Uitgeest startte vandaag 
in de vertrouwde opstelling 
van de afgelopen weken. De 
eerste tien minuten gingen 
gelijk op maar daarna wist 
FCU langzamerhand het initi-
atief naar zich toe te trekken. 
Het leidde tot enkele kans-
jes. Zo was Jordy Duijn in de 

12e minuut dicht bij de 0-1 
en was het Lester Half die in 
de 19e minuut FCU op voor-
sprong had kunnen zetten. 
In beide gevallen bleek kee-
per de Vries van Kolping Boys 
een niet onbelangrijke “sta in 
de weg” voor de spitsen van 
FCU. Vervelend was dat Tinus 
Putter in de 28e minuut met 
een blessure moest afhaken. 
Zijn vervanger heette Tho-
mas Sinnige.
Naarmate de eerste helft vor-
derde ging er bij beide ploe-
gen steeds meer fout en zak-
te het spelpeil naar een be-
denkelijk niveau met als 
troosteloos hoogtepunt een 
rode kaart voor een speler 
van Kolping Boys in de zo-
genaamde  “dying seconds”  
van de eerste helft.
Zo begon FCU met een nu-
meriek overwicht aan de 
tweede helft. Zoals zo vaak 
bleek ook nu weer dat het 
niet een garantie is voor be-
ter spel. Integendeel,  aan de 
kant van FCU werd het spel 
steeds slordiger en machte-
lozer. Pas in de 77e minuut 
was er de eerste serieuze 
kans van betekenis,  dit maal 
voor Jordy Duijn maar ook nu 
was doelman de Vries op zijn 

post. Zo leek de wedstrijd te 
eindigen in een bloedeloze 
0-0. Maar daar was ineens de 
“youngster” van het  team die 
opstond namelijk Mike Ol-
gers. Een vrije trap op de rans 
zestien in de 91e minuut. Je 
ziet Mike loeren. Hee, zit daar 
niet een klein gaatje in de op-
gestelde muur? Verrek, het 
gaatje blijft open. De aan-
loop, de voet met de binnen-
kant tegen de bal, de door-
zwaai en daar gaat de bal. 
Mike weet het al, keeper de 
Vries nog niet ,totdat hij de 
bal in de bekende kruising 
ziet gaan. 0-1 Zo eindigt een 
hele matige wedstrijd van 
FCU uiteindelijk met een ver-
diende  winst. Wel lijkt het of 
de mooie goal van Mike Ol-
gers sneller van het netvlies 
bij de toeschouwers is ver-
dwenen dan anders en is ver-
vangen door andere beelden. 
Heviger. Winnen vandaag, 
“lekker belangrijk”. (De Af-
vallende Bal)

FC Uitgeest: Davidson, 
Putter (28e  Thomas Sinni-
ge) , van den Helder, Vrou-
we, de Jong, de Wit, Ol-
gers, Emiel Sinnige, Brou-
wer, Duijn, Half.

Zaterdag 21 November
Junioren:
FC Uitgeest B2-FC B2 11:30
FC Uitgeest B3-SVA B2 11:15
Sp.Krommenie C5-FC Uitgeest C5 11:45
Rijp (de) C4-FC Uitgeest C7 11:00
 
Meisjes:
Limmen MB1-FC Uitgeest MB2 13:00
Sp. Martinus MD1-FC Uitgeest MD1 10:15
Castricum ME1-FC Uitgeest ME1 10:00
 
Pupillen:
FC Uitgeest D5-Koedijk D3 11:30
FC Uitgeest E1-ODIN 59 E1 10:00
FC Uitgeest E4-
Sporting Krommenie E3 10:00
Meervogels 31 E4-FC Uitgeest E9 10:15
Kolping Boys F5-FC Uitgeest F3 10:15

Meervogels 31 F3-FC Uitgeest F4 09:00
Meervogels 31 F2-FC Uitgeest F8 10:15
FC Uitgeest MP1-SDW MP1 09:00

Zondag 22 November
Senioren:
FC Uitgeest 4-Waterloo 2 10:30
FC Uitgeest 6-Foresters de 5 13:00
Vitesse 22 7-FC Uitgeest 7 11:00
Kolping Boys 11-FC Uitgeest 10  10:00
FC Uitgeest 11-Vogelenzang 4 10:30
Junioren:
FC Uitgeest A2 -KSV A2 13:00 

Unitas geeft gastlessen 
op basisschool Kornak
Uitgeest - Op dinsdag 10 
november heeft Unitas met 
de juffen Ansjo Dokter en 
Ans Pieters gastlessen gege-
ven aan drie groepen 4 en 1 
groep 5 van Basisschool Kor-
nak. De leerlingen van Basis-
school Kornak hebben erg 

goed meegewerkt en voor Juf 
Ansjo en Ans was het weer 
een zeer geslaagde en leuke 
ochtend. Ze hebben aan 95 
kinderen les gegeven en Uni-
tas hoopt dat er veel kinde-
ren gebruik gaan maken van 
een proefles.

Uitgeest - De jaarvergade-
ring van FC Uitgeest wordt 
gehouden op  vrijdag 20 no-
vember om 20.00 uur. In de-
ze Algemene Ledenvergade-
ring zal het bestuur informa-
tie verstrekken over het afge-
lopen seizoen. 
In deze vergadering wordt af-
scheid genomen van de se-
cretaris Ben Vredenburg en 
van de jeugdvoorzitter Stefan 
Cnossen. Hiervoor worden 
Louis Reuzenaar  als secreta-
ris en Miranda van der Endt 
als jeugdvoorzitter voorge-
dragen. Daarnaast wordt het 
ook de laatste Ledenverga-
dering die onder leiding staat 
van voorzitter Jack Zwart-
hoed. Het is bekend gewor-
den dat hij wethouder van de 
gemeente Uitgeest wordt en 
deze nieuwe functie valt niet 
te combineren met het voor-
zitterschap van FC Uitgeest.  
De agenda en het volledige 
jaarverslag kunt u vinden op 
www.fcuitgeest.nl. 
De leden zijn welkom op de 
jaarvergadering, die wordt 
gehouden in het clubhuis 
aan de Zienlaan 2.

Jaarvergadering 
FC Uitgeest

Hatsikidee van Barbara Breedijk: 
Cabaret in De Zwaan
Uitgeest - Barbara Breedijk 
dartelt vrolijk over het po-
dium, terwijl haar gitaar en 
ukelele daar trouw achteraan 
kwispelen. Ze introduceert 
haar liedjes op een eigenzin-
nige en aanstekelijke manier 
aan het publiek.
Cabaret concours Vlaande-
ren finale, juryrapport: ‘Her-
kenbare liedteksten met hele 
fijnzinnige vondsten. Gevatte 
en intelligente humor, plezant 
met beestachtige teksten’
Barbara wordt gecoacht door 
zangeres Matilde Santing. 
Ze was te horen op radio 2  
(Tros Muziekcafé) en te zien 
bij de AVRO (Een vandaag). 

Ze stond in het voorprogram-
ma van Candy Dulfer en Paul 
Haenen.

Deze cabaretvoorstelling 
is op zondag 29 november, 
aanvang 14.30 uur. De toe-
gangsprijs is 10 euro, Vrien-
den van de Zwaan Cultureel 
krijgen 2,50 korting.
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits 
nog beschikbaar), of via onli-
ne reservering. Voor meer in-
formatie en andere voorstel-
lingen zie de website van De 
Zwaan Cultureel (www.de-
zwaancultureel.nl). (foto: Vin-
cent Basler)



The Dark Horse in 
Filmhuis De Zwaan

Uitgeest - De fi lm The Dark 
Horse is vrijdag 27 november 
te zien in Filmhuis De Zwaan. 
In eigen land wordt deze 
Nieuw-Zeelandse fi lm The 
Dark Horse door critici be-
schouwd als één van de bes-
te fi lms van eigen bodem van 
de laatste jaren. 
Dit krachtige drama vertelt 
het waargebeurde en zeer 
bewogen levensverhaal van 
de Maori Genesis Potini, die 
een bipolaire stoornis heeft. 
Hij overleed in 2011, één jaar 
nadat hij met regisseur Ro-
bertson aan het script be-
gonnen was. In een samenle-
ving waarin het voor veel jon-
geren moeilijk is de verleidin-
gen van het verkeerde pad te 
weerstaan, probeert hij met 

schaken het leven van die 
jongeren weer op de rails te 
krijgen. Daarbij trotseert hij 
de moeilijkheden van zijn ei-
gen aandoening. 
The Dark Horse heeft de pu-
blieksprijs van het Internatio-
nal Film Festival  Rotterdam 
2015 gewonnen.

De zaal is open vanaf 19:45 
en de fi lm begint om 20:15 
uur. Toegang 5 euro (Vrien-
den v/d Zwaan 4 euro) in-
clusief een kopje thee of kof-
fi e voorafgaand aan de fi lm. 
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.

Informatieochtend over 
wonen van de ANBO
Uitgeest - Op donderdag-
ochtend  26 november orga-
niseert ANBO - Uitgeest een 
informatieochtend over wo-
nen.  We worden steeds ou-
der en veel mensen willen als 
ze ouder wonen zo lang mo-
gelijk thuis blijven wonen. En 
het liefst zo comfortabel mo-
gelijk. Ook als we op een mo-
ment wat zorg nodig hebben.  
Op de vraag of dit te realise-
ren is en op wat voor manier 
geeft een aantal sprekers uit-
leg.
Eerst spreekt Wethouder 
Tromp over de rol van de ge-
meente nu en in de toekomst, 
o.a. over het sociale team , 
met gelegenheid tot vragen 
stellen.  Daarna heeft Dhr. 
van Aalst het over het wo-
nen in de nabije toekomst.  
Hier sluit Dhr. Meyne goed 
bij aan.  Domotica , huisau-

tomatisering, gaat over slim 
wonen via moderne technie-
ken. Vanaf je tablet zien wie 
er voor je deur staat en vanaf 
je bank de voordeur openen. 
Dit is één van de vele voor-
beelden. Het helpt o.a. oude-
ren bij het behouden en ver-
groten van hun zelfstandig-
heid.
De laatste spreker is Dhr de 
Louw, van Viva! Zorggroep, 
wonen. Wat zijn de mogelijk-
heden als thuis wonen niet 
meer lukt. Wanneer kom je 
in aanmerking en hoe kun je 
b.v. woonruimte huren?
Heeft u interesse in deze in-
formatieochtend, dan bent 
u welkom vanaf 9.30 uur in 
Dorpshuis de Zwaan aan de 
Middelweg 5  in Uitgeest. De 
ochtend start om 10.00 uur 
en duurt tot ongeveer 12.15 
uur. Toegang is gratis.

Vrijwilligers naar 
voorstelling in Kooghuis
Uitgeest - Een geanimeer-
de voorstelling vond zondag 
15 november in Het Kooghuis 
voor veertig vrijwilligers uit  
Uitgeest plaats in het kader 
van ‘Vrijwilligers Bedankt!’. 
Cabaretier Dick Groot bracht 
het boerenbestaan en de pe-
rikelen daaromheen tot le-
ven in de sfeervolle ‘deel’ van 
Het Kooghuis. Truus Terra 
van Het Kooghuis heeft daar-
na de historie van de monu-
mentale boerderij (gebouwd 

rond 1650) uit de doeken ge-
daan. Al zeven generaties 
Terra bewonen vanaf 1804 
de boerderij. De rondleiding 
door Niek Terra en familie in 
de stallen langs het vee en de 
melkrobots werd ook zeer op 
prijs gesteld door de vrijwilli-
gers. De activiteit werd aan-
geboden door de gemeente 
Uitgeest en in samenwerking 
met Welzijn Castricum en Het 
Kooghuis georganiseerd. (fo-
to: Irene Zijlstra)

Rags, Folk- en Fiddletunes 
op het Open Podium
Uitgeest - Zaterdag 21 no-
vember is er weer Open Po-
dium bij De Zwaan Cultureel. 
Ook dit keer belooft het weer 
een muzikale en afwisselen-
de avond te worden.
Voor u treden dit deze avond 
op: Marin Peperkamp (gi-
taar en popsongs), No Excu-
se uit Castricum (meerstem-
mige zang, gitaar, mandoline, 
basgitaar, percussie), Star-
mont met subtiele alternatie-
ve popliedjes (meestemmi-
ge zang, gitaar, mandoline, 
percusie, basgitaar en orgel), 
Eduard (Franse chansons) en 

Leo Wijnkamp en Cees van 
der Poel, fi ngerstyle gitaris-
ten. Deze laatste twee gita-
risten hebben elkaar na veer-
tig jaar weer gevonden en tot 
hun eigen plezier en verba-
zing swingt het als vanouds 
met een programma van 
rags, folk- en fi ddle tunes en 
gerijpte Americana uit Ant-
werpen en Bilthoven.
De zaal is open vanaf 20.15 
uur, de optredens beginnen 
om 20.30 uur. De toegang is 
als altijd gratis!
Meer informatie: www.de-
zwaancultureel.nl.

Uitgeest - De Workshop 
Tablet gevorderden die de 
S.U.S. organiseert op donder-
dag 17 december kunt u al-
leen volgen als u Tablet 1 en 
2 gevolgd heeft. Aan de or-
de komen: Polaris Offi ce (een 
Word document of Spread-
sheet maken of laden via 
mail), Spotify, Skype, boeken 
op uw tablet zetten en lezen, 
documenten opslaan in een 
map, een agenda bijhouden 
en iets doen met foto’s.
Tijd: 09.30 tot 11.30 uur. Kos-
ten 4 euro inclusief koffi e/
thee. Aanmelden op het kan-
toor van de S.U.S. op de eer-
ste etage van De Zwaan, 
0251-319020 of via s.u.s@in-
ter.nl.net. 

Tablet voor 
gevorderden

Uitgeest - Er werden we-
derom twee fi etsen gestolen 
vanaf het station aan de zijde 
van het Stationsplein. Twee 
damesfi etsen, waarvan een 
merk Gazelle, type Eclipse 
Road Bike, kleur zilver/blauw 
en een van het merk Gazelle, 
type miss Grace, kleur zwart.
Naar aanleiding van een ver-
dachte situatie op het Stati-
onsplein te Uitgeest, waarbij 
een man aandacht zou heb-
ben voor de aldaar gestal-
de fi etsen, werd hijgecontro-
leerd. De man had geen ver-
klaring voor zijn aanwezig-
heid daar, maar er waren niet 
genoeg feiten om hem voor 
nader onderzoek aan te hou-
den. De politie deelt mede 
wel blij te zijn met dit soort 
meldingen, waardoor er mo-
gelijke diefstallen voorko-
men worden dan wel daders 
op heterdaad betrapt kunnen 
worden.

Diefstal fi etsen 
Stationsplein

Uitgeest - Op de Iepen werd 
donderdag 12 november om-
streeks 17.00 uur een 37 jari-
ge inwoner van Uitgeest mis-
handeld door de bestuurder 
van een grijze BMW.  Naar 
aanleiding van een verkeers-
situatie was laatstgenoem-
de de 37 jarige man achter-
na gereden. Op de parkeer-
plaats gelegen achter de 
Bonkenburg en de Schevel-
straat kwam het tot een tref-
fen. De 37-jarige man deed 
aangifte. Hij liep onder ande-
re letsel op aan zijn mond en 
vingers.
Eventuele getuigen worden 
verzocht zich te melden bij 
de politie (0900-8844).

Mishandeling

Zaterdag 21 november in de Zwaan
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Burgemeester bij 
gouden echtpaar Putter
 

Burgemeester Wendy Verkleij met het echtpaar Putter op de gouden 
huwelijksdag (foto: gemeente Uitgeest).

Het echtpaar Putter-Kuiper kreeg op 16 november 2015 thuis in 
de Waldijk bezoek van burgemeester Wendy Verkleij. Zij verras-
te J.J. Putter (74) en K.G.M. Putter-Kuiper (73) op hun vijftigste 
huwelijksdag met een feestboeket en een kopie van hun origi-
nele trouwakte.

De Uitgeester Jan Putter (destijds 17) leerde zijn Assendelver bruid (16) kennen 
tijdens de zondagse dansavonden in Verenigingsgebouw Krommenie. Toen de 
vonk was overgesprongen ontstond een verkering die na zeven jaar afliep toen 
er eindelijk een huurhuis werd gevonden en er een bruiloft kon worden gepland. 
Die vond plaats in Assendelft (kerk) en Uitgeest (De Ooievaar).
Na hun huwelijk ging Jan Putter door met werken in de bakkerij van zijn ouders 
aan de Hogeweg. De kersverse mevrouw Putter had door haar huwelijk ontslag 
gekregen op kantoor in Amsterdam, maar kon direct door naar de winkel van de 
bakkerij. Samen trokken ze in de ouderlijke woning naast de bakkerij, waar ze 
een zoon en een dochter zouden krijgen en tot 2006 bleven wonen. 
Zo lang als ze getrouwd zijn speelt de caravan een grote rol in de vakanties in 
Frankrijk en eigen land. Bijna even lang is de kaartclub een bron van plezier in 
de vrije tijd. Evenals biljartvereniging Excelsior, waar de heer Putter kort gele-
den afscheid nam van vele jaren voorzitterschap. Daarnaast vond hij ook de tijd 
om het recreatievoetbal in de sporthal van de grond te tillen en jaren lid te zijn 
van de raadscommissie Grondgebiedzaken. Terwijl mevrouw Putter al achttien 
jaar als vrijwilliger actief is in Dorpshuis de Zwaan. En ook de drie kleindoch-
ters en de kleinzoon – allemaal dichtbij in Uitgeest – altijd veel aandacht kre-
gen en krijgen.
De gouden bruiloft is in Partycentrum A9 gevierd. Met familie en vrienden was 
het tot ver na middernacht dansen geblazen op livemuziek. Een beetje zoals het 
ooit in Krommenie begon. 

Afscheid van wethouders 
Spaanderman en Schouten
Wil Spaanderman (CDA) en Jan Schouten (PU) nemen beiden afscheid als wethou-
der van de gemeente Uitgeest.
Wil Spaanderman diende op 4 november zijn ontslag in nadat zijn partij hem had 
teruggetrokken als wethouder uit de coalitie PU-CDA-D66. Het vertrek van Jan 
Schouten is onvermijdelijk geworden nu CDA, D66, VVD en Uitgeest Lokaal op 
12 november bekendmaakten dat zij samen een nieuwe coalitie gaan vormen.  
Donderdagavond 19 november worden Jack Zwarthoed (CDA), Karel Mens (VVD) 
en Judie Kloosterman (Uitgeest Lokaal) als nieuwe wethouders beëdigd.
Antoine Tromp (D66) blijft als wethouder aan, met als portefeuille Zorg (Soci-
aal Domein). De overige portefeuilleverdeling binnen het college wordt binnen-
kort bekend.

Extra raadsvergadering 
19 november
 
Donderdagavond 19 november om 19.00 uur begint een extra raadsverga-
dering in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staat de beëdi-
ging van drie nieuwe wethouders. 

Alternatieven A8-A9 
blijven in beeld
Alle zeven alternatieve routes voor de verbinding A8-A9 wor-
den verder uitgewerkt als onderdeel van een milieueffectrapportage. 
Tot nu toe is per alternatief onderzocht of het de problemen op het ge-
bied van bereikbaarheid en leefbaarheid voldoende oplost. Elk al-
ternatief geeft een verbetering ten opzichte van de huidige situatie, 
maar waar de een beter scoort op de leefbaarheid, scoort de ander be-
ter op de doorstroming. De gemiddelde scores liggen dicht bij elkaar. 
Een uitgebreide beschrijving van alle alternatieven komt eind deze maand 
beschikbaar in een digitale nieuwsbrief en in de week van 9 december in di-
verse huis-aan-huisbladen.

Commissie Bezwaarschriften
De Commissie Bezwaar- en beroepschriften houdt op maandag 23 no-
vember 2015 vanaf 19.30 uur een openbare hoorzitting in de raadzaal 
van het gemeentehuis.
Aan de orde komt een bezwaarschrift tegen het weigeren van een omge-
vingsvergunning voor een uitrit.

Sluiting gemeentehuis 
en –werf met feestdagen
Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 25 december 2015 (Eerste 
Kerstdag) en vrijdag 1 januari 2016 (Nieuwjaarsdag). Op de donderda-
gen 24 december en 31 december (oudejaarsdag) sluit het gemeente-
huis om 13.30 uur en is er dus ook geen avondopenstelling.  

De gemeentewerf is gesloten op vrijdag 25 december en zaterdag 26 
december 2015 en op vrijdag 1 januari 2016. Op zaterdag 2 januari 
2016 is de werf gewoon open.

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
C.N. Weijers, e/v Veen, 81 jaar
J. Stam, 86 jaar

Ophaaldata restafval
In week 48 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 23 november. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 25 november.
De Koog: donderdag 26 november.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 27 november. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 
27 november.

De avondopenstelling op 24 en 31 december gaat niet door 
(foto: gemeente Uitgeest).
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