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Uitgeest - De vergade-
ring van de raadscommis-
sie Grondgebiedzaken van 
de gemeente Uitgeest werd 
vorige week dinsdagavond 

druk bezocht. De commis-
sie besprak het voorstel van 
het college om het ijsbaan-
terrein te gaan bebouwen, 
iets dat de afgelopen weken 

tot de nodige commotie leid-
de onder de inwoners van 
Uitgeest. Elders in deze edi-
tie een uitgebreid verslag van 
deze vergadering.

Uitgeest - Donderdagavond 
tussen 21.50 en 22.15 uur 
werd ingebroken in een be-
drijfspand aan de Molenwerf. 
Van het toegangshek tot het 
bedrijfsterrein werden 2 spij-
len doorgeslepen. Vervolgens 
werd een raam geforceerd. 
Er werd een groot aantal ge-
reedschappen ontvreemd.

Inbraak in 
bedrijfspand

Uitgeest - Vorige week 
woensdag tussen 06.15 en 
19.15 uur werd ingebroken 
in een woning aan de Boter-
bloem. De dader heeft zich 
op onbekende wijze toegang 
verschaft. Ontvreemd werden 
een laptop, sieraden en een 
mobiele telefoon.

Inbraak in 
woning  

De Goedkoopste Notaris
in de regio

vraag vrijblijvende offerte

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com

G E M E E N T E
U I T G E E S T

op de achter-
pagina van deze 

krant het 
gemeentenieuws
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in heel 

uitgeest
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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

Tennissers doorstaan 
oefenmarathon glorieus
Uitgeest - Vrijdagavond om 
acht uur werd er afgetrapt 
door Ronald, Dennis, Rob, 
Kees en Maarten voor de 26 
uurs oefentrainingsmarathon 
bij TV de Dog. Dit alles ter 
voorbereiding op de tennis-
marathon en het goede doel 
Stichting Terre die wordt ge-
houden op 21, 22 en 23 ju-
li 2017. Na veel publiciteit van 
oonder andere Hart van Ne-
derland, 3FM, RTV Noord 
Holland en Noord Hollands 
Dagblad en de plaatselij-
ke pers werd er voor de start 
gesproken door Jacob Groen, 
hoofdsponsor Media Me-
adows,  Hans Schoone , voor-
zitter TV de Dog, Rob en Nat-
halie, de ouders van Terre  en 
oprichters van Stichting Ter-
re en als laatste burgemees-
ter Wendy Verkleij.  Ter plek-
ke heeft  Stichting Terre uit 
handen van Hans Schoone 
namens Lands Advies een 
cheque ontvangen van 6.200 
euro. Na alle mooie en ont-
roerende woorden was het 
eindelijk tijd voor de man-
nen om de baan op te gaan 
en zich te wagen aan de heu-
se testcase om te zien waar 
zij nu staan op dit moment. 
De eerste bal werd loepzui-
ver geslagen door burge-
meester Wendy Verkleij en 
daarna was het de beurt aan 
de Rett moeders.  Tîjdens de 
26 uurs oefentrainingsmara-
thon werden er nog een aan-
tal activiteiten georganiseerd. 
Vrijdagavond was er Tennis-
pong, zaterdagochtend ver-
zorgde LieftingFit een leuke 
bootcamp. Sinds juli van dit 
jaar begeleidt LieftingFit Ro-
nald, Rob, Dennis, Kees en 
Maarten met eten en bewe-
gen. Een fl ink aantal mensen 
deed mee aan deze boot-
camp en iedereen was na af-
loop helemaal gesloopt. In 
de middag werd er door 48 

mensen een tennistoernooi 
afgewerkt en na de poulefa-
ses werden de uiteindelijke 
winnaars bekend gemaakt. 
Marco en Ralph gingen met 
de eer strijken nadat zij Step-
han en Frank in de fi nale 
hadden verslagen. De Sun-
seabar uit Wijk aan Zee met 
Uitgeester Wouter de Rooij  
verkocht heerlijke warme 
chocolademelk, erwtensoep 
en stamppotten die gretig af-
trek vonden bij het publiek.  
Na dit alles was het aftellen 
naar de grande Finale van de 
26 uurs oefentrainingsmara-
thon en om 22.30 uur zater-
dagavond werden Ronald, 
Dennis, Kees, Rob en Maar-
ten onder luid applaus van de 
baan begeleid. De mannen 
kijken terug op een zeer ge-
slaagde oefensessie ondanks 
de omstandigheden waarin 
ze moesten oefenen. De zwa-
re onweersbui van zaterdag-
morgen vroeg zorgde ander-
zijds ook voor een rustpuntje. 
En ook deze verplichte rust 
moet dan wel goed worden 
verteerd door de toch al ge-
trainde sportlichamen. Kort-
om, ook in dit opzicht was het 
een zeer nuttige oefensessie.

Nu tijd om te herstellen, eva-
lueren en vooral verder toe-
werken naar het grote eve-
nement dat plaats gaat vin-
den in juli 2017. Dan namelijk 
start de uitdaging van het 62 
uur wereldduurrecord dub-
beltennis voor Stichting Ter-
re en het doel is om naast 
het record te vestigen op 62 
uur, zoveel mogelijk geld op 
te halen om ervoor te zorgen 
dat er meer onderzoek mo-
gelijk is naar het Rett Syn-
droom. Zet  de datum in de 
agenda want  op vrijdag 21, 
zaterdag 22 en zondag 23 juli 
2017 gebeurt het op het ten-
nispark van TV de Dog. 

Uitgeest - Zondag stond 
voor Stormvogels de uitwed-
strijd tegen het onbeken-
de, uit Maarssen afkomsti-
ge Vogel op het programma. 
Na het gelijkspel van vorige 
week was trainer/coach Ton 
van Duijn erop gebrand om 
deze partij te winnen. In de 
voorbereidingen oogde Vo-
gel scherp met zuivere scho-
ten. Er zat veel routine in de 
ploeg en dus was het van be-
lang om defensief geen ste-
ken te laten vallen. Aanval-
lend zouden de Uitgeesters 
hun opponent op conditie 
moeten kunnen verslaan, ge-
zien het verschil in gemiddel-
de leeftijd. 
Waar beide ploegen elkaar 
in de beginfase even moes-
ten aftasten, was het al snel 
Stormvogels dat het initiatief 
nam. Bij een stand van 2-2 
kwamen de Uitgeesters voor 
het eerst los om vervolgens 
uit te lopen naar een com-
fortabele 3-8 voorsprong. Het 
spel oogde gemakkelijk en 
verzorgd, een groot contrast 
versus vorige week.  Met een 
excellerende Jord Betjes, die 
in de eerste helft maar liefts 
5 maal trefzeker was, werd 
de opponent vleugellam ge-
maakt.  Beide partijen wis-
ten de mand nog met eni-
ge regelmaat te vinden, maar 
de marge van 5 bleef in tact. 
Bij een stand van 7-12 kon 

de wedstrijd eigenlijk al niet 
meer verlorgen gaan en werd 
er comfortabel gerust.
Bij de hervatting was het Je-
roen Kuijk die zijn ploeg ver-
der in het zadel hielp met een 
fraaie afstandstreffer. Van 
Duijn zag zijn ploeg nu lek-
ker op dreef komen en zat bij 
vlagen te genieten van hoog-
standjes. Zijn ploeg speel-
de de wedstrijd heel volwas-
sen uit en zegevierde uitein-
delijk overtuigend. Volgende 
week de kraker tegen HBC, 
de eeuwige rivaliteit in deze 
derby zal Stormvogels moti-
veren om ook daar te willen 
winnen.

Een excellerende Jord Betjes, 
in totaal 6 maal trefzeker

     Korfbalfl its
       Stormvogels

Uitgeest - De Jeugd Spon-
soractie van Deen was een 
groot succes voor Mixed 
Hockey Club Uitgeest. Via de 
verzamelde sponsormunten 
is 1.130,52 euro opgehaald 

voor de hockeyclub. Diederik 
Husslage en Floris Cooijmans 
van MHCU ontvingen afgelo-
pen week de cheque van su-
permarkt manager Marcel de 
Snaijer van Deen.

Actie Deen Supermarkten
Ruim 1.100 euro 

voor MHCU



RaboNieuws
Dichtbij en betrokken 

Rabobank IJmond  • November 2016

Colofon
Rabobank IJmond

(023) 513 35 00
info.ijmond@rabobank.nl 
www.rabobank.nl/ijmond

facebook.com/RaboIJmond

twitter.com/RaboIJmond

Het kantoor aan het Burgemeester Nielenplein 6 in Heemskerk wordt momenteel 
verbouwd. Teer Makelaars en Rabobank IJmond hebben de krachten gebundeld 
door gebruik te maken van elkaars kantoren. Zo maakt Rabobank al sinds juli ge-
bruik van kantoorruimte van Teer in Uitgeest  om beter bereikbaar te zijn in Uitgeest 
en trekt Teer volgende maand in bij de bankwinkel van de Rabobank in Heemskerk.

Het kantoor in Beverwijk aan de Graaf Janstraat 6 wordt vanaf half december 
verbouwd. Klanten kunnen vanaf dan onder andere terecht bij het kantoor aan het 
Stationsplein.

Verbouwing

Bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekering
Sluit vóór 1 december 2016 een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af en betaal 1 
jaar geen premie! 
Naast de aansprakelijkheidsverzekering kunt u aanvullend uw beroepsaansprakelijk-
heid en bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren. Of verzeker uw bouwwerk met de 
Construction Allrisk (CAR)-verzekering, allemaal geheel premievrij voor een heel jaar.

Voordelen van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering:
√ u betaalt het eerste jaar geen premie

√ in de top drie van beste schadeafhandeling

√ 24 uur per dag telefonisch en online schade melden 

Voor vragen neemt u contact op via 023 - 513 36 00.

De tweede editie van de RaboWeek IJmond was een groot succes waarbij verbinden 
centraal stond en er bovendien veel te genieten viel!

Bij het jongerenevent VLOG YOU! draaide alles om vloggen, gamen en youtuben. De 
populaire vlogger Emma Wagemans, gamer Yarasky en youtuber Rutger Vink, beter 
bekend als Furtjuh, vertelden de jeugd alles over Social media.

Tijdens het Ledencafé in Café de Wildeman, stond de dialoog tussen de leden en 
de bank centraal. Eerst werd het sociaal-maatschappelijke deel van het Kracht van de 
IJmond-onderzoek gepresenteerd, daarna werd met elkaar gesproken wat er nodig is 
om de IJmond samen te versterken. 

Het Fashion & Food Event trok meer dan 600 bezoekers, door de combinatie van een 
wervelende modeshow, spectaculair optreden en culinaire hoogstandjes. Het was mooi 
om met de verschillende ondernemers uit de regio een geweldige show neer te zetten. 
In de A9 Studios werkten in totaal achttien lokale ondernemers met elkaar samen. 
Dance Studio Patty uit Heemskerk verzorgde een aantal spetterende optredens.

De senioren werden getrakteerd op een oudhollandse avond onder leiding van de 
mobiele adviseurs André Castricum en Albert Mol. Zij zorgden voor ouderwetse gezel-
ligheid en hilarische momenten en er waren leuke prijzen te winnen bij de bingo.

Het Rabobank IJmond Stadion liep vol voor het Fit & Vitaal Event. Hier vertelde Richard 
de Leth, de Heemskerkse auteur van de OERsterk-boeken, op prikkelende wijze over 
vitaal oud worden. Op de vitaliteitsmarkt lieten lokale bedrijven lieten zien wat er nodig 
is voor een gezondere leefstijl: van meer bewegen tijdens het werk tot weten wat de 
tekst op voedingsetiketten betekent.

Rabobank IJmond, Tata Steel en OV IJmond bundelden hun krachten tijdens de interac-
tieve bijeenkomst Grenzen Verleggen. Ruim 300 ondernemers en bestuurders waren 
aanwezig tijdens een avond die in het teken stond van het Kracht van de IJmond-on-
derzoek en de Regionale Staalagenda. Jort Kelder ging met een aantal ondernemers en 
bestuurders in gesprek over kansen om de economie in de IJmond te versterken.

Een terugblik op de RaboWeek 
IJmond 2016 Betaal 1 jaar 

geen premie 
voor de bedrijfs-

aansprakelijkheids-
verzekering

Activiteiten en evenementen
Elke donderdagavond Vrijblijvend Hypotheek Inloopspreekuur:
van 18.00 - 19.00 uur Burgemeester Nielenplein 6, Heemskerk en Zadelmakerstraat 150, 
   Velserbroek
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Volop december-
artikelen nu bij Vivant

Castricum - Dat Vivant aan 
het Bakkerspleintje meer 
verkoopt dan alleen tabaks-
producten, is nog niet bij ie-
dereen bekend. Het aanbod 
is ronduit verrassend.

Met de decembermaand in 
aantocht is het dus een aan-

rader daar verandering in 
te brengen. Er is een ruime 
sortering kerstkaarten, he-
le aparte, maar ook heel veel 
voor weinig, de kerstzegels 
zijn binnen, de december-
kalenders (dé krasloten) en 
de oudejaarsloten. Bij Vivant 
worden bovendien VVV-bon-

Inloopavond Westerveld
Regio - Westerveld houdt op 
woensdag 30 november de 
maandelijkse inloopavond. 
Iedereen kan dan zonder af-
spraak van 18.30 tot 21.00 
uur binnenlopen en vragen 
stellen. De ontvangst is met  
koffi e in de toonzaal, waar de 
uitgebreide collectie gedenk-
tekens, urnen en assieraden 
te bekijken is.

Workshop winterstuk 
Maar Westerveld organiseert 
nog meer. Zo is het mogelijk 
op zondag 11 december deel 
te nemen aan een workshop. 

De deelnemers maken met 
verschillende bloemen en 
planten van dit seizoen een 
fraai winterstuk. Voor op een 
gedenkplek, of om thuis een 
mooie plek te geven. Aanslui-
tend geniet men van thee of 
koffi e met zoete lekkernijen. 

De kosten voor de workshop 
inclusief koffi e, thee en zoete 
hapjes zijn 17,50 euro. Aan-
melden kan via info@bc-
westerveld.nl, o.v.v. naam en 
het aantal personen. Kijk voor 
meer informatie op www.bc-
westerveld.nl. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
André Rieu - Kerst met André

zondag 14.00 uur
dinsdag 14.00 uur

Zicht op Water
vrijdag 15.30 & 21.15 uur

zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

Toni Erdmann
vrijdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Down to Earth
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.30 uur
zondag 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
Fantastic Beast - 3D
zaterdag & zondag 16.00 uur

woensdag 14.30 uur
Fantastic Beast - 2D

vrijdag 18.45 uur 
Tonio

zaterdag 21.15 uur
Inferno

donderdag 20.00 uur
zaterdag 19.00 uur

Bridget Jones’s Baby
zaterdag 13.30 uur

zondag 11.00 uur  woensdag 15.15 uur
Vaiana (NL) 3D

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 13.30 uur

De Club van Sinterklaas 
& geblaf op de pakjesboot

zaterdag 16.00 uur
Trolls (NL) 3D

Programma 24 nov  t/m 30 nov 2016

Christmas with Andre
André Rieu en zijn welbe-
kende Johann Straussorkest 
spelen tijdens een speciaal 
kerstoptreden diverse fees-
telijke nummers, zoals Hal-
lelujah, Jingle Bells en White 
Christmas. 
Tijdens de voorstelling maakt 
André een tour door Maas-
tricht, langs onder andere 

de kerstmarkt. Dit wordt sa-
men met een Q&A live van-
uit Maastricht naar de bios-
copen gestreamd. 
Daarnaast bevat de voor-
stelling een live opgenomen 
concert van André met be-
kende kerstliedjes.
De uitzending is eenmalig te 
zien op 27 november.

In de fi lm Zicht op water is 
te zien hoe de IJmond veran-
derd is sinds de eerste schep 
het zand in ging voor het gra-
ven van het Noordzeekanaal. 
Heden en verleden wisselen 
elkaar af in de fi lm, het ver-

Zicht op Water
anderende landschap staat 
centraal.
Maker is Pauline van Vliet uit 
Castricum. Zij maakte de do-
cumentaire samen met Ma-
rieke Rodenburg uit Amster-
dam.

Corry Konings én Han 
Holland in Café My Way
Castricum - Een groot spek-
takel wordt het; de koningin 
van het levenslied komt vrij-
dag 25 november naar Castri-
cum. En Corry Konings wordt 
begeleid door zanger Han 
Holland in Café My Way op 
de Dorpsstraat 87. Hier staan 
al jaren op de laatste vrijdag 
van de maand  artiesten op 
het podium zoals Quincy en 
Dries Roelvink. Het Holland-
se feest begint om 20.30 uur. 

Voor december staat nog veel 
meer op de agenda. De San-

ta Run is dit jaar op zaterdag 
17 december om 18.00 uur. 
Inschrijven kan aan de bar 
en hier is ook een compleet 
kerstmanpak te koop voor 
de inkoopprijs. Er wordt een 
kerstbingo gehouden met 
feestelijke hapjes op woens-
dag 21 december en met oud 
en nieuw treden hier ver-
schillende artiesten op.
De start van het klaverjassen 
in café is op woensdag 18 ja-
nuari. Tot de zomerstop wordt 
elke derde woensdag van de 
maand gespeeld.

Performance rond laatste 
bewoonster Brederode

Castricum - Kasteelvrou-
we Yolande van Lalaing uit 
de 15de eeuw komt tot le-
ven in een performance 
van Carla van den Bergh 
op woensdag 30 novem-
ber in Huis van Hilde. 

Carla kruipt als re-enactor 
letterlijk in de huid van de-
ze bijzondere vrouw. Bezoe-
kers krijgen zo de kans de 
geschiedenis van de laatste 
bewoonster van kasteel Bre-

derode een beetje te herbe-
leven. De lezing is de laatste 
in een reeks over de geschie-
denis van de familie Van Bre-
derode. 
Yolande van Lalaing (1422-
1497) was de laatste adellijke 
kasteelvrouwe die op Kasteel 
Brederode heeft gewoond. 
Yolandes levensloop is niet 
los te zien van die van haar 
echtgenoot Reinoud II van 
Brederode,  de negende heer 
van Brederode en een van de 

nen verkocht. En er zijn volop 
cadeauartikelen: notitie- en 
scheurkalenders, keezbor-
den, bouwplaten, onder an-
dere van kerststallen, en ori-
ginele puzzels, zoals die van 
Marius van Dokkum.

Nieuw en zojuist binnen: 
Droomhuis, een gezinsspel 
met hoge waarderingen en 
genomineerd tot het spel van 
2016. Bovendien doet Vivant 
mee aan de actie ‘Handje 
Contantje’.

belangrijkste Hoekse leiders 
in die tijd. 
Yolande was een sterke en 
ontwikkelde vrouw met een 
kleurrijk maar ook tragisch 
leven, mede veroorzaakt door 
politieke ontwikkelingen en 
de strijd om de voogdij over 
haar kinderen na het onver-
wachts overlijden van haar 
man in 1473. Carla van den 
Berg is deskundige op het 
gebied van Yolande de La-
laing. Ze is werkzaam als on-
dernemer in de reiswereld.

Aanvang 20.15 uur, Inschrij-
ving: backoffi ce@huisvanhil-
de.nl. 
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Castricum - Eigenaressen van 
Cosmo Nails Castricum Chan-
tal Veldt en Eline Beld verhuizen 
binnenkort naar een nieuwe lo-
catie aan de Oude Parklaan 111 
en zetten hun bedrijf voort onder 
een nieuwe naam: Creative Nails 
Castricum. De officiële opening 
vindt plaats op 26 november om 
15.00 uur.

Waar Chantal en Eline eerst 
werkten vanuit hun salon bij 
Cosmo Hairstyling aan het Bak-

kerspleintje, verhuizen zij nu 
naar hun nieuwe salon op het 
terrein van Dijk en Duin. ,,Het 
starten van onze eigen salon 
Creative Nails Castricum biedt 
ons de mogelijkheid om verder 
uit te breiden in een groene, rus-
tige omgeving'', vertelt Chan-
tal. Vanaf 29 november kunnen 
klanten terecht bij Creative Nails 
Castricum. De feestelijke ope-
ning wordt met alle belangstel-
lenden gevierd met hapjes en 
drankjes. 

Cosmo Nails verhuist 
en wordt Creative Nails

Bewogen landschap
Expositie van Suzanne 

Glerum in gemeentehuis
Castricum - Van 24 novem-
ber tot en met 14 februa-
ri exposeert Suzanne Glerum 
haar schilderijen in de ten-
toonstellingsruimte van ge-
meentehuis Castricum onder 
de titel Bewogen landschap. 
Het noordelijk landschap 
is haar onderwerp. Uit dik-
ke lagen onverdunde olie-
verf en een ritmisch, pulse-
rend schildersgebaar, laat zij 
kleigronden, duinlandschap-
pen, zeegezichten en wol-
kenluchten ontstaan. Op 
donderdag 24 november om 
19.30 uur wordt de tentoon-
stelling geopend waarbij pu-

bliek welkom is. De opening 
wordt verricht door schrijf-
ster Pamela Koevoets die iets 
zal voor lezen uit eigen werk. 
Fennanda Eleveld geeft een 
korte toelichting op het werk 
van Suzanne.

Vader wil binnenklimaat 
op basisscholen verbeteren
Castricum - ‘Kinderen ver-
dienen schone lucht’, dat is 
een initiatief van Henk Jan 
van Harten. Als vader met 
twee kinderen op de ba-
sisschool wilde hij iets on-
dernemen tegen het slech-
te, ziekmakende, binnenkli-
maat in klaslokalen. Na twee 
en een half jaar voorberei-
ding en onderzoek startte hij 
de Schone Lucht Machine. 
Een onderneming met een 
missie: schone lucht leveren 
waar mensen leren, werken 
en wonen.
Speciaal voor scholen be-
dacht hij het concept ‘kinde-

ren verdienen schone lucht’. 
Doel is om dit concept onder 
de aandacht te brengen van 
alle basisscholen in Neder-
land. Om dat te bereiken, is 
er afgelopen dinsdag een vi-
deo online gezet met daarin 
een rol voor Sinterklaas. De 
kindervriend is geschokt dat 
de binnenlucht op circa tach-
tig procent van alle basis-
scholen ernstig tekort schiet 
(TNO - GGD). 

Maar hij is verheugd dat een 
vader daar iets tegen wil on-
dernemen, want lang niet al-
le scholen kunnen worden 

geholpen met gemeentelijke 
subsidies. Familie, vrienden 
en kennissen worden ge-
vraagd om de video online te 
delen. Meer informatie op ht-
tp://kinderenverdienenscho-
nelucht.nl.

Culturele Manifestatie 
nu met theaterzaal

Castricum - Tijdens het 
weekend van 11 en 12 
maart volgend jaar is er 
weer een Culturele Ma-
nifestatie in Castricum in 
Nieuw Geesterhage, dat na 
ver- en nieuwbouw alles in 
huis heeft om er een mooi 
evenement van te maken.
Om de feestelijke ingebruik-
name te vieren, worden alle 

verenigingen en groepen die 
zich bezig houden met zang, 
dans, muziek, theater, literaire 
kunsten en beeldende vorm-
geving uitgenodigd om zich 
op te geven voor een pre-
sentatie. Alle zalen zijn voor-
zien van professionele licht- 
en geluidsinstallaties en de 
nieuwe theaterzaal, genaamd 
Koningsduyn, is een vlakke 

vloer theater met uitschuif-
tribune voor ruim 200 men-
sen. Omdat ook Toonbeeld 
in het gebouw gehuisvest is, 
zijn er prachtige ateliers be-
schikbaar voor workshops op 
het gebied van de beelden-
de kunsten en is er natuurlijk 
voldoende ruimte voor een 
tentoonstelling. 
De bibliotheek draagt even-
eens haar steentje bij en is 
met name de plek voor schrij-
vers en dichters. Op www.
culturelemanifestatiecastri-
cum.nl is een inschrijfformu-
lier te vinden.

Nieuw politiek platform
Face II Face organiseert 

serie politieke cafés
Castricum - Het politie-
ke landschap verandert 
snel. Niet alleen internatio-
naal, maar ook nationaal en 
lokaal. Veranderingen die 
breed worden uitgemeten in 
de media en op diverse social 
media kanalen. Op met name 
Facebook en Twitter worden 
soms felle en interessante 
discussies gevoerd. Een na-
deel aan een dergelijke dis-
cussie is dat het niet ‘face to 
face’ gaat. Face II Face wil 
daar verandering in brengen.

In aanloop naar de landelij-
ke verkiezingen, die voor vol-
gend voorjaar op de agenda 
staan, wil Face II Face de lo-
kale politieke partijen en po-
litiek geïnteresseerden een 
informele plek bieden waar 
men met elkaar kan discussi-
eren over politieke kwesties. 
Dat kunnen landelijke en lo-
kale kwesties zijn. Onder lei-
ding van een ervaren discus-
sieleider zullen tot aan de lan-
delijke verkiezingen maande-
lijks kwesties/stellingen wor-

den besproken. De Kwestie/
Stelling van de Maand wordt 
telkens door het publiek be-
paald. Tot aan de landelijke 
verkiezingen wordt maande-
lijks Face II Face georgani-
seerd. 
De eerste bijeenkomst is zon-
dag 27 november vanaf 15.00 
uur. Daarna op 18 december, 
15 januari, 12 februari en 12 
maart. Woensdagavond 15 
maart kunnen geïnteresseer-
den tijdens het afsluitende 
Politiek Café live de verkie-
zingsuitslagen volgen. In De 
Bakkerij aan de Dorpsstraat 
30 in Castricum.

Wie wordt beste darter?
Castricum - Opnieuw staat 
het dartstoernooi voor de 
deur in Tapperij De Stiefel. 
Op 17 december gaat Pe-
ter Hemmer, de kampioen 
van 2015 zijn titel verdedi-
gen. Inschrijven kan in De 

Stiefel of via doverdijk75@
gmail.com. Het toernooi be-
gint om 15.00 uur. Voor wie 
naar de Zuiderduin Mas-
ters wil in Egmond aan Zee 
op 9 december, vertrekt een 
bus om 18.00 uur vanaf De 

Stiefel , beschikbaar gesteld 
door Blauw-Zwart van Vites-
se ’22. Hier kan ook voor wor-
den ingeschreven, inclusief 
entreekaart voor twintig eu-
ro. Dorpsgenoot Jimmy Hen-
driks speelt zijn eerste poule-
wedstrijd. Waarschijnlijk gaat 
RTVNH ook mee met de bus 
om een reportage te maken.
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Youp

Waarom woont u in Span-
je?
Hallo Youp, wat heb jij een 
mooie vragen voor mij. Maar 
ook een beetje moeilijk soms. 
Ik woon in Spanje omdat ik in 
de winter niet in Nederland 
kan blijven en dan woon ik het 
liefst in een warm land. Ik heb 
jaren geleden voor Spanje ge-
kozen. En daar woon ik nog 
steeds in een mooi wit huis. 
Kom een keer langs als je in 
de buurt bent met je ouders!

Gaat u wel eens naar de 
kapper?
Ja, en dan de kapper. Ik laat 
mijn haar en mijn baard eigen-
lijk nooit echt knippen, maar 
wel af en toe bijpunten, zodat 
het wel mooi blijft.

Waarom hebben u en Piet 
handschoenen?
Dat weet ik door naar de ge-
zichten en naar de ogen van 
de kinderen te kijken. 

Snoept u zelf ook wel eens 
van de snoepjes, Sint?
Dag Linde,  jij hebt ook al zul-
ke mooie vragen voor mij. Ik 
ga je eerst een geheimpje ver-
klappen, maar je mag het niet 
doorvertellen hoor. Ik snoep 
namelijk wel eens van mijn ei-
gen moppen en chocolade-
letters. Daar krijg ik nu al een 
klein buikje van. En het is na-
tuurlijk niet gezond, dus ik 
moet het echt afl eren. Maar 

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) Youp, Linde en Rafaël van basisschool 
Kornak, die hier samen met hun juf Daniëlle op de foto staan. Ook hun klasgenootjes stelden een paar vragen..

Linde

niet doorvertellen hoor! Ssss-
sttt !

Hoe kan het dat Piet Diego 
zo mooi kan zingen? Ik zou 
hem wel willen helpen met 
liedjes schrijven.
Piet Diego is onze zanger. Hij 
heeft op de Pietenschool in 
Spanje les gekregen in zingen, 
toen we ontdekten dat hij zo’n  
mooie stem had. En nu wil hij 
eigenlijk de hele dag door zin-
gen. Het is wel gezellig hoor. 
Van mij mag jij Piet Diego best 
een keer helpen om liedjes te 
schrijven. Dat zal hij zeker fi jn 
vinden. 

Werkt u elke dag of heeft u 
ook wel eens vrij?
Ik heb wel eens een vrije dag, 
maar dan alleen in Spanje. In 
Nederland moet ik elke dag 
hard werken. Maar dat vind 
ik niet erg hoor. Jullie papa’s 
en mama’s werken toch ook 
hard. Ja toch ?. 

Welke schoenmaat heeft 
u?
Mijn schoenmaat is maat 46. 
Maar waarom wil je dat eigen-
lijk weten ? Wil jij soms ook 
zo’n grote schoen ? Om neer 
te kunnen zetten voor een ca-
deautje?

Is er een stal aan boord en 
waar staat Amerigo dan?
In het ruim van mijn boot 
hebben we een aparte stal, 
waar Amerigo woont tijdens 
de bootreis. En als we in de 
buurt van Nederland komen, 
dan wordt Amerigo altijd een 
beetje onrustig. Hij wil dan 
graag naar jullie allemaal toe 
natuurlijk. Nou, dag hoor, Lin-
de.

Koopt u speelgoed in de 
speelgoedfabriek en waar 
staat die fabriek?
Dag Rafaël. Wat heb jij goed 
nagedacht over je vragen, zeg. 
Ik koop mijn speelgoed op 
heel veel plaatsen. Het maakt 
me eigenlijk niet zo veel uit, 
waar ik kan kopen. Vaak bij 
speelgoedfabrieken in Spanje 
en in Nederland, maar ook ge-
woon in Uitgeest, bij Siro bij-
voorbeeld. Daar kan ik altijd 
alles kopen wat ik wil. Ik zoek 
net zo lang tot ik elk cadeau-
tje kan vinden.

Hoeveel schoenen heeft u? 
Ik heb drie paar schoenen: he-
le nette schoenen voor als ik naar 
de burgemeester moet, gewone 
zwarte schoenen voor als ik naar 
de scholen ga en speciale schoe-
nen met rubber zolen voor op het 
dak. Anders glijd ik uit. En dat wil-
len we natuurlijk niet.

Hoeveel zwarte Pieten zijn 
er?
Ik heb honderden Pieten. Er 
zijn dit jaar weer een heleboel 
nieuwe Pieten van de Pieten-
school gekomen. Ik zal weer 
eens aan de Huispiet vragen 
hoeveel het er precies zijn, 
want ik kan niet alles meer 
onthouden.  

Hoe komt u op het paard? 
Ik heb wel eens op de ker-
mis op een draaimolen-
paard gezeten maar Ame-
rigo is veel hoger! 
Als ik op mijn paard moet 
klimmen gebruik ik een stijg-
beugel. Daar kun je je voet in-

zetten en de Hoofdpiet geeft 
me dan nog een duwtje tegen 
mijn billen. Nou, dan zit ik heel 
snel op Amerigo. Maar je hebt 
wel gelijk, dat Amerigo best 
heel groot en hoog is. Goed 
dat je dat ziet.

Teun: mag ik helpen pe-
pernoten strooien?
Van mij wel Teun, maar of 
Zwarte Piet dat leuk vindt  Ze 
vinden het ook zo leuk om zelf 
te doen. 

Nick: is het niet gevaarlijk 
pakjes over te gooien op het 
dak?
Ja, dat is best gevaarlijk, maar dat 
oefenen ze elke dag op de Pie-
tenschool. Dus ze kunnen het al-
lemaal heel goed.

Jet en Meagan: lust u taart 
en snoep?
Ik ben er dol op (Niet doorver-
tellen hoor. Mondje dicht!), al-
leen het is niet goed voor mijn 
lichaam en voor mijn gebit. 
Als ik snoep dan poets ik wel 

drie keer mijn tanden. Moeten 
jullie ook doen hoor. Anders 
krijg je slechte tanden.

Bjarne en Sven: hoe komt u 
met Amerigo op het dak?
Amerigo is het enige paard op 
de hele wereld, die op daken kan 
springen en lopen. Ik ga op de 
grond gewoon op Amerigo zit-
ten en hij brengt me dan omhoog. 
Daarom ben ik ook zo blij met 
hem. Anders zou ik echt niet we-
ten hoe ik op de daken moet ko-
men op mijn leeftijd.

Thomas: hoe pak je netjes 
de cadeautjes in?
Oefenen Thomas, oefenen, 
oefenen en nog eens oefe-
nen. Bij mij lukte het de eer-
ste keren ook helemaal niet. 
Succes!

Rafaël

Sint Nicolaas:
Lieve kinderen van de Kor-

nak. Ik vond het wel een 
beetje moeilijke vragen 
deze keer, maar wel leu-
ke vragen. Dank jullie wel 
en tot vrijdag 2 december, 
want dan kom ik jullie be-

zoeken op de Kornak.
Nou, dag hoor!

Andere 
klasgenootjes

Bij Boekhandel Schuyt
Pianoleerlingen spelen ‘veelhandig’
Uitgeest - Zaterdag 26 
november vindt er in de 
boekhandel op de Middel-
weg in Uitgeest  een bij-
zonder optreden van de 
pianoleerlingen van de 
Nieuwe Muziekschool Uit-
geest plaats. 
Het thema dit jaar is het 
samenspelen. Dat bete-
kent dat er in ieder geval  
veel quatremains te horen 
zijn.  Maar ook enkele six-

mains,  waarbij er 3 leerlin-
gen tegelijk achter de pia-
no zitten. Iedereen komt 
aan de beurt, van leerlin-
gen die nog maar net 3 
maanden les hebben, tot 
vergevorderde leerlingen 
die de jongere  leerlingen 
veelal zullen begeleiden. 
Het belooft een heel leuk 
en afwisselend program-
ma te worden met stuk-
ken van de Sprookjestuin 

tot Bach. 
Het eerste optreden be-
gint om 14.30 uur en zal 
rond 15.00 uur afgelopen 
zijn. Om 15.30 uur is dan 
het tweede optreden tot 
16.00 uur. ºDe toegang is 
vrij, de winkel is ook ge-
woon open. U bent dus 
van harte welkom om op 
deze muzikale middag te 
komen genieten van jong 
Uitgeester talent.

Sint beantwoordt 
vragen van Uitgeester kleuters

Sint beantwoordt 
vragen van Uitgeester kleuters
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Bakkerij Putter heeft winnende 
Mike de Jong in huis

Uitgeest - Het bakken deed 
Mike (25) ooit als klein jon-
getje samen met zijn oma 
en later ook in het buurt-
huis waar kinderen weke-
lijks bakten. Tijdens zijn mid-
delbare schooltijd meldde 
hij zich als zaterdaghulp bij 
een Beverwijkse bakker die 
hem vroeg of hij wel wist dat 
hij heel vroeg moest begin-
nen. Gaandeweg werd Mike 
steeds enthousiaster en volg-
de de opleiding Allround 
Brood en Banket aan het Ho-
rizon College in Heerhugo-
waard. Ondanks zijn jonge 
leeftijd valt op hoe gedreven 
en Mike is om het ambach-
telijke vak uit te oefenen en 

daarnaast steeds open te 
staan voor vernieuwing. Bak-
ken is de laatste paar jaar 
fl ink in de belangstelling ge-
raakt door Heel Holland Bakt 
en ook Mike kijkt hier naar. 
Mike: “Het is een leuk pro-
gramma. Ik ben heel kritisch 
op mijzelf maar dus ook op 
anderen. Ik ben het niet al-
tijd eens met de bewoordin-
gen van Robèrt, het ligt soms 
net even anders maar ik snap 
dat hij het op een begrijpelij-
ke en leuke manier wil doen.” 
Dan lachend: “Mijn moeder 
vraagt wel eens of het nou 
ècht zo moeilijk is als op te-
levisie.” 
Met zijn vrouw Taylor, ook 

bakker, en zoontje Mason 
van twee jaar woont hij nu 
in Heemskerk na een perio-
de van verblijf in verschillen-
de landen. Mike: “We hebben 
gewoond en gewerkt op Cu-
raçao, in New York en Duits-
land. Het is prachtig om in 
al die verschillende landen, 
nieuwe dingen te leren en 
toe te passen. Inmiddels ben 
ik weer terug bij Willem Put-
ter in Uitgeest en dat bevalt 
goed.” Op woensdag 9 no-
vember vond in Drachten de 
Nationale Bakkersvakwed-
strijd plaats en Mike deed 
hier voor het derde jaar aan 
mee. De vorige jaren concen-
treerde hij zich op het brood 
maar nu was hij toe aan meer 
uitdaging en bereidde zich 
goed voor. Mike: “De hele 
week vooraf aan de wedstrijd 
draaide ik dubbele diensten 
om alles voor elkaar te krij-
gen, dat was zeer hectisch.” 
Maar zeker de moeite waard 
want Mike won maar liefst 
drie prijzen. Zijn Monchout-
aart was goed voor een twee-
de prijs en daarnaast haalde 
hij nog twee keer een eerste 
prijs binnen voor innovatie- 
en sierstuk. 
Rond de kerstdagen verkoopt 
Bakker Putter aan de Middel-
weg de met zilver bekroon-
de Monchoutaart en de ver-
wachting is, dat de klant daar 
graag voor in de rij komt 
staan. (Monique Teeling)

Mike de Jong met de trofee en het winnende taartje

Cadeautjesmarkt 
Rode Kruis in de Zwaan
Uitgeest - Op 30 november 
organiseert het Rode Kruis 
weer een cadeautjesmarkt. 
Alle presentjes die u koopt 
zijn gemaakt door de deel-
nemers van de maandag-
middag activiteiten in Gees-
terheem.  De opbrengst is 
bestemd  voor de aanschaf 
van nieuwe materialen. Op 
woensdag 30 november van 
11.30  tot 15.30 staan vrijwil-

ligers van het Rode kruis, in 
dorpshuis de Zwaan, klaar 
om u te helpen bij uw aan-
kopen.  Voor 1 euro maakt u 
kans op een zelf geborduurd 
kerstkleed. 

Het is ook nog mogelijk om 
op maandagmiddag 12 de-
cember van 14.30 uur tot 
15.30 uur in Geesterheem 
iets van uw gading te kopen.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De herfst is een dankbaar onderwerp voor veel fotografen. De prachtige herfst-
kleuren in de natuur, een zonnetje maar ook hele donkere wolken, altijd goed voor een mooie 
foto. Deze foto maakte ik toen ik van Uitgeest naar Castricum liep. Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest - Zou het met de 
maan te maken hebben? Een 
paar dagen geleden scheer-
de de maan op een heel klei-
ne afstand (356.400km, is dat 
klein? Dat is ruim 140 keer 
op vakantie gaan naar Zuid 
Frankrijk, en weer terug) 
langs de aarde. En dat schijnt 
invloed te hebben. Op al-
les!  Waarschijnlijk ook op de 
spelverdelingen. Het schud-
den van spellen kaarten met 
de hand leidt op den duur 
tot vlakke verdelingen. Als 
je aan de computer vraagt 
om 24 random spellen, dan 
krijg je veel grilliger verdelin-
gen. Maar goed, er was geen 
computer aan te pas geko-
men dus hoe komt het dan 
dat die spellen zo grillig zijn? 
Maan? We zullen het niet we-
ten. De 8-kaarten, tweekleu-
renspellen en de singletons 
en renonces vlogen ons om 
de oren. Zo kon het gebeuren 
dat de ene speler 11 kaar-
ten had in ruiten en schop-
pen en haar maat 10 kaar-
ten in klaveren en harten. 
Maar ook kwamen we een 
8-4 fi t in harten tegen. Afi jn, 
hoe houd je je daarin staan-
de? Het biedsysteem, dat wil 
zeggen de biedafspraken die 
een koppel maakt, is gericht 
op datgene wat het meeste 
voorkomt, niet op allerlei uit-
zonderingen. Je kunt wel iets 
over afspreken over ‘azenvra-
gen als je een renonce hebt’ 
maar geheid dat het fout 
gaat als de situatie zich voor-
doet: ‘Goh, hoe was het ook 
al weer? Twee jaar terug bij 
de Paasdrive hebben we toch 
afgesproken dat we bij azen-
vragen, als je zelf een renon-
ce hebt … … etc’. Dat werkt 

dus niet. Maar als de maan 
invloed heeft op de spelver-
delingen, zou die invloed dan 
niet ook van toepassing zijn 
op de bridgers zelf? Of zijn 
juist zij de winnaars die, bei-
de voeten op de grond, zich 
niks aantrekken van die eso-
terische invloeden? Hoe het 
ook zij, Marian de Vries-Truus 
Jansen winnen deze sessie, 
gevolgd door Henk Graaf-
sma-Theo Vijn. In de B-lijn 
winnen Henk Groen-Herman 
van Sambeek met overmacht 
, jippiejajee!, met de hoog-
ste score van de avond, bijna 
70%. In de C-lijn zien wij een 
fraaie score van Theo Huising 
(wedstrijdleider) met maat 
Pieter Andringa, en in de E-
lijn zowaar een uitstekende 
score van Riet Balster-Evert 
Rozemeijer, met ruim 63%. 

A-lijn: 1 Marian de Vries-
Truus Jansen 57,64%; 2 Henk 
Graafsma-Theo Vijn 57,29%; 3 
Hans Wijte-Paul Wijte 56,6%.
B-lijn: 1 Henk Groen-Her-
man van Sambeek 68,12%; 
2 Gré Appelman-Tineke van 
Sambeek 61,74%; 3 Margriet 
de Beurs-Ria Weel 58,58%.
C-lijn: 1 Theo Huising-Pie-
ter Andringa 64,06%; 2 Ria 
Beerens-Riet Meyer 56,77%; 
3 Tineke de Groot-Constance 
Dirks 56,77%.
D-lijn: 1 Joop de Beer-Fiene-
ke de Beer 58,33%; 2 André 
Hermans-Bert van der Pol 
56,25%; 3 Wim Nugteren-Nel 
van Bergen 54,69%.
E-lijn: 1 Riet Balster-Evert 
Rozemeijer 63,02%; 2 Ger van 
Andel-Rob de Neef 58,85%; 
3 Hans Eijking-Roland Kiès 
57,81%.
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws

www.lijfengezondheid.nl
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De VrijeLijst wil snel 
impuls sociale woningen
Castricum - De VrijeLijst 
verwacht van het college van 
B en W dat het nu tempo 
gaat maken met het geven 
van een tijdelijke impuls aan 
de sociale woningvoorraad. 
Raadslid Ron de Haan voor 
De VrijeLijst reageert hiermee 
op de verklaring waarmee de 
VVD-fracties in de gemeen-
ten Alkmaar, Heerhugowaard 
en Langedijk vorige week 
naar buiten zijn getreden. Het 
aanbod van sociale wonin-
gen moet tijdelijk worden ge-
stimuleerd, om zo het hoofd 
te kunnen bieden aan de 
krapte op de woningmarkt. 
De VVD-fracties in de regio 
Alkmaar laten weten dat ‘het 
enige juiste antwoord op de 

tijdelijke verhoogde vraag is 
tijdelijke huisvesting, zodat 
we de tijd krijgen om struc-
turele oplossingen te vinden 
voor een duurzaam gezonde 
marktsituatie op de (sociale) 
woningmarkt’. Ron de Haan 
zegt verrast kennis te hebben 
genomen van het standpunt 
van de VVD. ,,De partij levert 
al zo lang ik in de gemeen-
teraad actief ben wethouders 
aan bestuurscolleges en er is 
op dit punt nooit een stap ge-
zet. 

Na tien jaar omarmt de VVD 
in de regio mijn actieplan 
voor tijdelijke sociale wonin-
gen. Nu de andere partijen in 
de Castricumse politiek nog.”

Bonhoeffer in prijzen 
bij First Lego League

Regio - Spanning bij veel 
kinderen tijdens de regiofi-
nale van de First Lego Lea-
ge Noord-Holland Noord 
woensdag 16 november bij 
Hogeschool Inholland Alk-
maar. Elk team ontwikkel-
de en presenteerde een zelf-
gebouwde robot, die mis-
sies uitvoeren op de finale-
dag. Het beste robotontwerp 
was van de Bezige Bijen van 
het Bonhoeffer College uit 
Castricum. Het team Has-

selbraam van de gelijknami-
ge basisschool uit Heerhugo-
waard gaat door naar de Be-
neluxfinale. ,,Met deze wed-
strijd willen we kinderen en-
thousiast maken voor tech-
niek”, aldus coördinator Miri-
am Lof, die hoopt dat jonge-
ren in de toekomst daardoor 
eerder kiezen voor een tech-
nische opleiding. ,,We willen 
het gebrek aan technisch ge-
schoold personeel op de ar-
beidsmarkt verkleinen.”

Carla weg bij Zonnebloem
Akersloot - Carla Looijer-Van Beek heeft afscheid genomen 
van De Zonnebloem, afdeling Akersloot. Jarenlang heeft zij 
zich als vrijwilliger met hart en ziel ingezet. In april van dit jaar 
werd haar 35-jarig jubileum gevierd. Mede door haar heb-
ben vele ouderen uit Akersloot deel kunnen nemen aan aller-
lei activiteiten. Maar haar stokpaardje en trots was toch wel 
Zon in de schoorsteen. Het bestuur en de vrijwilligers van de 
afdeling Akersloot zijn haar dankbaar voor alles wat zij in de 
afgelopen jaren gedaan heeft.

Akersloot - De Stichting Sa-
men Spelen heeft voor het 
vijfde achtereenvolgende jaar 
een zeer succesvolle griezel-
tocht georganiseerd, dit keer 
bij Camping Geversduin. Op 
vrijdag 11 en zaterdag 12 no-
vember liepen in totaal ruim 
550 mensen de griezeltocht, 
waarin ze orks, zwarte gees-
ten en andere figuren tegen-
kwamen. Dankzij de grote 
belangstelling is voldoende 
geld opgehaald om aanko-
mend jaar weer veel te kun-
nen betekenen voor de doel-
groep zieke en/of gehandi-
capte kinderen.

Vrijwilligers gezocht
Castricum - Stichting Gou-
den Dagen Castricum is een 
organisatie die, in onze regio 
in samenwerking met ViVa! 
Zorggroep, wensen van ou-
deren uit de gemeente ver-
vult. Men is op zoek naar vrij-
willigers die samen met een 
projectleider wensen willen 
verzamelen, organiseren en 
soms ook uitvoeren. De uit-
voering kan ook aan ande-
re vrijwilligers overgedra-
gen worden. De tijdsbeste-

ding kan in overleg en zelf 
worden ingedeeld. Voor een 
tienjarig meisje is het Soci-
aal Team Castricum op zoek 
naar een vrijwilliger die haar 
van Castricum naar Hoofd-
dorp wil rijden of anders-
om. Ze woont bij haar opa en 
oma in Hoofddorp. Eén keer 
in de week op woensdagmid-
dag bezoekt zij haar moeder 
in Castricum en dan moet 
ze in overleg heen of terug-
gebracht worden. SIG am-

bulante woonbegeleiding is 
voor een vrolijke jongen van 
22 jaar op zoek naar iemand 
die eenmaal per week sa-
men met hem wil sporten bij 
Train&Go in Castricum. De-
ze jongen heeft epilepsie en 
is niet heel mobiel. Voor zijn 
gezondheid zou het goed zijn 
als hij blijft bewegen maar hij 
heeft hier wel iemand bij no-
dig om hem te begeleiden. 
Aanmelden Geesterduinweg 
5 in Castricum, tel.: 0251-
656562. De vacaturebank is 
ook te vinden op www.vrijwil-
ligerswerkcastricum.nl.

Als zwart 
zegeviert

Limmen - Afgelopen vrij-
dag werkten de schakers van 
Vredeburg hun achtste ron-
de van de competitie af. On-
danks dat wit steeds mocht 
beginnen, wist opvallend ge-
noeg geen enkele speler dat 
in winst om te zetten. 

Tars Wanders liet Bert Hol-
lander wel erg makkelijk een 
beslissende aanval opzetten. 
Sandra Hollander hield Re-
mi Aafjes zoet met een pi-
on meer, maar Aafjes zette 
een vrijpion om in winst. Bar-
ry Blekemolen was als eer-
ste klaar door te winnen van 
Gertjan Hafkamp. In de ana-
lyse bij Dirk Aafjes ging het 
over een zwarte toren die al 
veel eerder mat had kunnen 
geven tegen Marlies Sturk. 
Jaap Limmen won eindelijk 
weer eens in een lange partij 
tegen Jan Borst. Marc Voor-
walt won van Harry Levering 
en Ed van Duin won zijn eer-
ste partij van het seizoen te-
gen Jan Brantjes. En ook 
Hans de Goede en Jan Leve-
ring zegevierden met zwart 
tegen respectievelijk Jeroen 
van Vliet en Nico Pepping. 
De enige remise werd geno-
teerd voor Gijs Pouw en Mar-
cel Wester.

Op donderdag speelde Vre-
deburg 3 zijn eerste bonds-
wedstrijd in Volendam. Het 
werd een prima overwinning 
door volle punten van Tars 
Wanders en Marlies Sturk, 
terwijl Dirk Aafjes het beslis-
sende halfje bemachtigde. 
Alleen Adri Beentjes moest 
een nederlaag slikken. Ko-
mende dinsdag begint het 
nieuw gevormde team Vre-
deburg 4 de bondscompeti-
tie in Alkmaar.

Castricum - Lukt het le-
zen al niet meer of slecht-
ziend? Visio komt naar 
verschillende vestigingen 
van Bibliotheek Kenne-
merwaard.  Visio verzorgt 
hier inloopspreekuren. 

Men kan binnenlopen voor 
informatie en advies over 
wat Visio kan betekenen bij 
slechtziend- en blindheid. 
Ook is er een selectie van 
hulpmiddelen om uit te pro-
beren. In Limmen op dinsdag 
29 november van 13.00-14.30 
uur, in Castricum op maan-
dag 12 december van 11.00-
12.30 uur.

Visio in de 
bibliotheek

Regio - De jaarlijkse deur-
tot-deurcollecte van het Le-
ger des Heils wordt gehou-
den van 28 november tot 
en met 3 december. De op-
brengst komt ten goede aan 
het sociaal-maatschappelijk 
werk van het Leger des Heils, 
in de plaats of regio waar het 
is opgehaald. Een groot deel 
van dit sociaal-maatschap-
pelijk werk wordt niet gesub-
sidieerd.

Leger des Heils
collecteert 
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Regio - Voor de 6.000 deel-
nemers aan de Velsertun-
nel Run is het wachten bij-
na voorbij. Zij lopen zondag 
27 november in groepen van 
vijfhonderd van het Rabo-
bank IJmond Stadion in Vel-
sen-Zuid naar de Breestraat 
in Beverwijk, een afstand van 
7,68 kilometer. Halverwege 
passeren zij de gerenoveerde 
Velsertunnel.

De organisatie krijgt zondag 
hulp van 250 vrijwilligers die 
worden ingezet als onder an-
dere verkeersregelaar, kle-
dinginnemer, chauffeur en 
EBHO’er. Het eerste start-
schot wordt om 11.00 uur 
gelost. Na het passeren van 
de Velsertunnel worden de 
deelnemers in Velsen-Noord 

feestelijk onthaald door de 
bewoners en plaatselijke 
muziekgroepen. Om 14.30 
uur, als alle lopers binnen 
zijn, gaat de Mini Velsertun-
nel Run van start voor kinde-
ren van vier tot en met twaalf 
jaar. Zij lopen 768 meter - de 
lengte van het overdekte deel 
van de tunnel - van het Stati-
onsplein naar de Breestraat.

Automobilisten moeten zon-
dag van 9.00 uur tot 15.00 
uur rekening houden met 
verkeershinder. Deelnemers 
kunnen gebruikmaken van 
de pendelbussen tussen Be-
verwijk en Velsen-Zuid. Met 
de auto komen wordt sterk 
afgeraden. Zie ook velser-
tunnelrun.nl/algemene-in-
fo-2/verkeersmaatregelen. 

Verdonk junior storm- 
en waterbestendig

Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft donderdag-
avond onder barre omstan-
digheden de winst gepakt in 
de wekelijkse rit om de KPB-
mountainbikecup. 
Voor de overige podium-

plekken bleven drie kandi-
daten over: Henk Jan Ver-
donk senior, Wim Verdonk 
en Henk Louwe. Tenslot-
te slaagde Wim Verdonk er 
in zijn tweede positie vast te 
houden.

Blokfl uitisten gezocht
Castricum - Blokfl uiten-
semble Fontegara heeft haar 
35-jarig jubileum gevierd 
met een optreden van het 
troubadourgezelschap My-
celium uit Deventer te zien 
op de foto. 
Omdat het ensemble de laat-
ste jaren afscheid heeft moe-
ten nemen van een fl ink aan-
tal leden, zijn ze nu op zoek 
naar mensen die het leuk 

vinden om in een groep blok-
fl uitmuziek te spelen van zo-
wel oude als moderne com-
ponisten. 
De leiding is in handen van 
Lydia de Leur. Wie belang-
stelling heeft om eens een 
repetitie in de Maranatha-
kerk bij te wonen op maan-
dag van 20.00 tot 21.00 uur 
kan met de dirigente contact 
opnemen via 06-26300763.

Leerlingen debatteren
Castricum - Een recordaan-
tal van 123 Nederlandse vo-
scholen debatteert dit jaar op 
de negentiende editie van het 
Nederlands Kampioenschap 
Debatteren voor Scholieren. 
Scholen uit heel Nederland 
reizen naar Utrecht voor de 
tweede voorronde op zater-
dag 26 november, waaronder 
Bonhoeffercollege. Vorig jaar 
wisten de leerlingen de lan-
delijke fi nale te bereiken en 
ze hopen ook dit jaar weer 
hoge ogen te gooien. 
De leerlingen gaan in de-
bat met elkaar over actue-
le maatschappelijke thema¹s, 
zoals of lhbt-docenten ver-
plicht uit de kast moeten ko-
men en of de aparte cate-
gorie ‘paralympische sporter 
van het jaar’ moet worden af-
geschaft.  De scholieren kun-
nen de debatstellingen voor-
af voorbereiden, maar horen 

pas vlak voor het debat of zij 
voor- of tegenstander moe-
ten zijn. Ook volgt er ter plek-
ke een improvisatiestelling.
Het NK Debatteren voor 
Scholieren bestaat uit drie 
voorrondes en een fi nale. Per 
voorronde gaan de tien bes-
te scholen door naar de fi na-
le op Universiteit Utrecht op 
zaterdag 21 januari 2017.
Het NK Debatteren voor 
Scholieren volgt de parle-
mentaire debatvorm World 
Schools Format. Ieder de-
batteam bestaat uit vier de-
baters. Om en om houden 
de voor- en tegenstanders 
een speech van vier minu-
ten waarin zij hun standpunt 
verdedigen. Wanneer alle de-
baters hun speech gehou-
den hebben, bepaalt de jury 
op basis van argumentatie en 
presentatie de winnaar van 
het debat.

Prestaties Ent en Zonneveld
Castricum - Bij biljartver-
eniging WIK wordt de libre-
competitie gespeeld en Piet 
Zonneveld steeg twee plaat-
sen op de ranglijst na een 
partij tegen Cor Stroet. Dat  
zijn uitstekende prestatie van 
vorige week geen toevalstref-
fer was, liet Peter Ent zien in 
zijn partij tegen Jörgen Bol-
ten met vijftien caramboles in 
de achttiende beurt. 
Deze hoge serie bracht hem 
op een stijgingspercentage 
van 52%. Ferry van Gennip 
was verantwoordelijk voor de 
eerste verliespartij van Jaap 
de Boer in de wintercompe-
titie. Met zijn verdiende der-
tien punten klom Ferry naar 

de tweede plek op de rang-
lijst. Terwijl zijn eerste partij 
van de avond voor Joop van 
de Wijst uitliep op een de-
ceptie, kwam hij sterk terug 
in zijn partij tegen Hans Kooi-
man. 
Ook Jan Kamp beleefde een 
avond waarin hij aantoonde 
dat hij toch een goede libres-
peler is, terwijl het bij zijn te-
genstander Gert Lute, maar 
niet wilde lukken. Peter Vos 
pakte zijn zevende overwin-
ning van de competitie, op 
Hans Kooiman. Stand: Jaap 
de Boer met 143 punten, 2. 
Ferry van Gennip met 135 
punten en derde is Jan van 
der Zon met 134 punten.

Akersloot - Na een vlie-
gende start van Meervogels 
kwamen de handbaldames 
snel met 6-2 voor. VVW werd 
hierdoor wakker geschud en 
kwam door een aantal af-
standsschoten weer langs-
zij. Meervogels ging hier-
door gehaast spelen en ver-
loor daardoor onnodig de bal 
waar VVW dankbaar gebruik 
van maakte. Ruststand 11-12 
in het voordeel van VVW. In 
de tweede helft kon Meer-
vogels door snelle aanval-
len en goed keeperswerk 
van Anouk Putter uitlopen 
naar vier punten verschil: 18-
14. De rommelige laatste vijf 
minuten zorgden voor een 
spannend einde. De laatste 
seconde kreeg Meervogels 
bij een 24-25 achterstand 
een penalty en beheerst werd 
de bal in het net gesmeten. 
Eindstand 25-25.

Gelijkspel 
Meervogels

Gratis online 
cursussen

Castricum - Als lid van Bi-
bliotheek Kennemerwaard is 
het mogelijk een jaar lang 
gratis twee online cursus-
sen te volgen. Om een nieu-
we hobby te ontdekken of 
een vreemde taal te leren. 
Om wegwijs te worden in een 
computerprogramma of meer 
te weten over gezondheid en 
opvoeding. Als bonus krijgt 
iedere cursist elke maand 
een korte cursus cadeau.
Er zijn in totaal dertig cursus-
sen in de categorieën Vrije 
tijd, Persoonlijke ontwikke-
ling, Computer en nieuwe 
media, Gezondheid en op-
voeding en Talen. Met een 
geldig bibliotheeklidmaat-
schap kan men twee cursus-
sen kiezen. Kijk voor het aan-
bod op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl. Met het aan-
bieden van online cursussen 
wil de bibliotheek een bijdra-
ge leveren aan de persoonlij-
ke ontwikkeling van mensen.

Regio - Voor de mees-
te huishoudens valt de wa-
terschapsbelastingaanslag 
voor 2017 lager uit. Meerper-
soonshuishoudens zonder ei-
gen huis profi teren het meest 
van de daling. Over het alge-
meen daalt hun aanslag met 
1,7%, circa vijf euro. Dat de 
aanslag voor de meeste huis-
houdens daalt, wordt voorna-
melijk veroorzaakt door een 
daling van de kosten van de 
rioolwaterzuiveringen.

Aanslag omlaag
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Succesvolle WOSU-
actie voor Rwanda

Uitgeest - Het is inmid-
dels traditie dat de Werk-
groep OntwikkelingsSamen-
werking Uitgeest op gezette 
tijden een actie organiseert 
ten bate van een goed doel. 
En dan met name een goed 
doel dat gerelateerd is aan 
Uitgeest of aan de Uitgeester 
samenleving. Dit keer had de 
werkgroep het oog laten val-
len op Emmanuel Rutahysi-
re, een 28- jarige student uit 
Rwanda. Rwanda is het land 
waar onze plaatsgenote Het-
ty Franzani twee jaar als vrij-
williger in het onderwijs heeft 
gewerkt. 
Gedurende die periode was 
Emmanuel haar tolk tijdens 
het geven  van workshops en 
heeft hij geprobeerd haar de 
beginselen van het Kinyar-
wanda (de inheemse taal) bij 
te brengen. Tijdens die perio-
de is er tussen hen een grote 
vriendschap ontstaan. 
Emmanuel komt uit een arm 
Rwandees gezin. Hij heeft tij-
dens de genocide van 1994 
zijn vader verloren en al-
tijd voor zijn moeder, broer 
en zusje gezorgd. Vanuit zijn 
kerkgenootschap heeft hij de 
kans gekregen om zijn ba-
chelor Communicatieweten-
schappen en Journalistiek 
te halen. Maar omdat er nu  
eenmaal meer kansen zijn als 
er een vervolgstudie wordt 
behaald, wilde Hetty het voor 
hem  mogelijk maken om zijn 
masters te halen.
Dat is nu bijna gelukt; eind 
van dit jaar studeert Em-
manuel af aan de universi-
teit van Kampala in Oegan-
da want in Rwanda was de-
ze studierichting niet aanwe-
zig. Zijn afstudeerproject, een 
onderzoek naar de bestrij-
ding van malaria onder kin-
deren tussen de 1 en 5 jaar in 
een van de armste districten 

van Rwanda, heeft inmiddels 
de  aandacht van  experts 
getrokken. Doordat Emma-
nuel zich heel goed bewust 
is van de mogelijkheden die 
hij heeft gekregen, probeert 
hij samen met andere jonge  
mensen van zijn kerkgenoot-
schap op zijn beurt jongeren, 
die minder kansen hebben 
gehad, een  vak te laten leren 
en te voor zien van de daar-
voor benodigde hulpmidde-
len. Zo zijn er inmiddels een 
aantal vakopleidingen voor 
timmerlieden en coupeuses 
bekostigd.
Om te voorzien in de laat-
ste kosten voor de studie en 
het voortzetten van deze vak-
opleidingen, heeft de WOSU 
op 28 oktober een maaltijd 
georganiseerd waarvoor ie-
dereen zich kon inschrijven. 
Ruim vijftig mensen maak-
ten van deze gelegenheid ge-
bruik en hadden een gezelli-
ge en interessante avond. Tij-
dens een smakelijke maaltijd, 
verzorgd door Ryan en Ursu-
la, kookteam van “De Klop”, 
kon iedereen door middel 
van een powerpoint presen-
tatie kennismaken met Em-
manuel en met Rwanda, het 
land waar hij vandaan komt. 
Het was een buitengewoon 
geanimeerde bijeenkomst en 
Hetty kan een prachtig be-
drag overmaken naar Emma-
nuel waarmee hij,  ehalve de 
laatste kosten voor zijn stu-
die, ook nog een aantal an-
dere jonge Rwandezen hoop 
op een toekomst kan  bie-
den. Op  deze manier geeft 
hij het stokje zelf door en dat 
is de manier waarop ontwik-
kelingssamenwerking zou 
moeten zijn: een stevig duw-
tje in de rug en…….gaan!!
De opbrengst van de avond 
helpt zeker mee: 1060,60 
voor Emmanuel!

 

Uitgeest - Deze week in deze rubriek groep 4 van de Veenisschool in het jaar 1986-1987, aan-
geleverd door Marsha Zoeteman. Bovenste rij: André Mak, Marsha, Remco de Weijer, Kaman 
Cheung, Casper Boer, Salina de Vries. Zittend: Joris Peijs, Betty Terol, Monique vd Kommer, 
Ralf Heeremans, Gerrie Lotterman, Judith Binkhorst, Dennis Hoolwerf, Ruud Stengs (schrijf 
je zo??), Femke Blaauw, René Kwant en Juf Duinker. Liggend voor: Sten Schotvanger en Kim 
vd Steen.
Ook een foto voor deze rubriek? Heel oud of redelijk recent, dat maakt niet uit als het maar 
wel een klas uit Uitgeest is. Mail de foto naar redactie@uitgeestercourant.nl.

Naam: Tessa van Beek
Leeftijd: 16 jaar
Tessa bracht al andere kran-
ten rond voordat zij de Uit-
geester Courant in de brie-
venbus stopte dus haar hoef 
je op dit gebied niets meer 
wijs te maken. Zij heeft zelfs 
twee wijken weg te werken 
en doet dat met plezier. In de 
buurt van De Pollen zijn dat 
150 kranten en de wijk rond 
Geesterheem telt zo’n 160 
adressen. Hier doet zij on-

geveer twee uur over. Slecht 
weer is niet leuk maar Tes-
sa zul je niet horen moppe-
ren, gewoon regenjas aan 
en gaan. Tessa: “Ik zit in de 
vierde van het vmbo aan het 
Kennemer College en soms 
ben ik op woensdag pas om 
18.00 uur thuis. Dat wordt 
dan krap om alles op tijd weg 
te werken. Mijn oma, Ursula 
Hendriks, loopt dan wel eens 
mee. Bij haar worden name-
lijk de kranten afgezet en het 

Iedere week weer wordt de Uitgeester Courant bij u langs gebracht door een van on-
ze bezorgers. Wie zijn zij? 

gebeurt zelfs wel eens dat zij 
een wijk voor mij loopt. Echt 
superlief!” 

Het geld dat zij verdient wordt 
gespaard tot zij iets leuks ziet 
en dat kan van alles zijn. Tus-
sen school en kranten door 
heeft Tessa nog tijd voor haar 
hobby tekenen. Na het vm-
bo wil zij mbo en vervolgens 
hbo gaan doen om uiteinde-
lijk docente Engels te wor-
den. (Monique Teeling)

B E Z O R G E R
VAN DE MAAND

BEZORGER VAN DE MAAND
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Gesproken boeken voor 
leden met leesbeperking
Regio - Meer dan een mil-
joen Nederlanders heb-
ben een leesbeperking. Om 
te zorgen dat zij ook kun-
nen genieten van een goed 
boek heeft de Bibliotheek 
iets nieuws: 45.000 gespro-
ken boeken, exclusief voor 
leden met een leesbeper-
king via www.bibliotheek.nl/
passendlezen. De gespro-
ken boeken zijn exclusief be-
schikbaar voor bibliotheekle-
den met een leesbeperking, 
zoals blind– of slechtziend-
heid of dyslexie. Maar ook 

leden met een andere be-
perking waardoor lezen niet 
of moeilijk gaat, kunnen ge-
bruik maken van de collec-
tie. Leden van Bibliotheek 
Kennemerwaard kunnen met 
hun lidmaatschapsgegevens 
een webaccount aanmaken. 
Hiermee hebben zij direct 
toegang tot de collectie ge-
sproken boeken. De gespro-
ken boeken zijn te beluiste-
ren via een computer, tablet 
of smartphone. Een internet-
verbinding is daarvoor wel 
vereist.

Duinjaarkaart verandert
Regio - Vanaf 1 januari 2017 
hanteert PWN voor wande-
laars en fietsers nog slechts 
één soort jaarkaart: de per-
soonlijke jaarkaart. Het af-
schaffen van leeftijdsonder-

scheid betekent dat het ta-
rief van een ‘reguliere’ jaar-
kaart voor volwassenen en 
voor 65-plussers gelijk wordt 
getrokken en komend jaar 
12,50 euro bedraagt. 

Onvrede fietsenstalling station
Castricum - De enquête 
van de Fietsersbond afdeling 
Castricum is afgerond. 172 
mensen hebben de moeite 
genomen de vragen te be-
antwoorden en 144 respon-
denten hebben aangeven 
wat volgens hen beter kan. 
Aanleiding op een 
enquête te starten waren on-
der andere klachten vanwe-
ge het ontbreken van een af-
dak en de rommelige aanblik 

van de fietsenstalling bij het 
NS-station. 
De aanblik, de kwaliteit van 
de voorziening, het beheer, 
de veiligheid, de duurzaam-
heid; het is allemaal niet opti-
maal. Bovendien lijkt de stal-
ling onvoorbereid op de toe-
komst. Terwijl de enquête 
liep werd bekend dat lande-
lijk miljoenen euro beschik-
baar komt voor stationsfiet-
senstallingen.

Bakkum - In Fase Fier begint 
op zondag 27 november om 
16.00 uur een nieuwe edi-
tie van Jazz in Bakkum. Ini-
tiatiefnemer Jos van Beest is 
een gepassioneerd muzikant, 
muziekpromotor en presen-
tator bij Djazz-tv van het pro-
gramma Focus on Vocal Jazz.
Deze middag komt Jos met 
zijn trio naar Bakkum. Sa-
men maakten zij dertien al-
bums, het volgende wordt in 

Osaka in Japan gepresen-
teerd in februari 2017. Luiste-
ren naar muziek in de tradi-
tie van de legendarische pi-
anist Oscar Peterson afge-
wisseld met anekdotes. Met 
Jos van Beest aan de piano, 
Erik Schoonderwoerd op bas 
en Ben Schröder achter de 
drums. Op de foto v.l.n.r.: Ben 
Schröder, Jos van Beest, Erik 
Schoonderwoerd. Foto: Wies 
van Beest.

Castricum - Zaterdag 26 no-
vember van 14.00 tot 16.00 
uur is er een workshop Co-
der Dojo. Het gaat over leren 
programmeren en is geschikt 
voor zeven tot zeventien jaar. 
Meedoen is gratis. 
Sanneke van der Meer is me-
dewerker Formulebibliotheek 
Senior, consulent Mediawijs-
heid en trainer van CoderDo-
jo Kennemerwaard. Ze neemt 
zelfs een paar reeds ontwor-

pen robots mee. Een laptop 
meenemen hoeft niet, maar 
mag wel.
Bij CoderDojo kunnen kinde-
ren alles leren over program-
meren. Denk hierbij aan web-
sites, games, apps of zelfs ro-
bots. Gamen is natuurlijk een 
groot onderdeel in het leven 
van een developer. Niet al-
leen games bouwen, maar 
ook games spelen hoort bij 
CoderDojo. 

Surfrock, punk en Face 
II Face in De Bakkerij

Castricum - Vrijdag 25 no-
vember spelen in de Bakke-
rij de muzikanten van Daika-
iju psychedelische surfrock.
Zaal open om 21.00 uur. Za-
terdag 26 november As We 
Go uit Duitsland en Black 
Volvo. Zij brengen melodi-
sche punk-rock. Zaal open 
21.00 uur, entree vijf euro. 
Zondagmiddag wordt in De 
Bakkerij de aftrap gegeven 
voor het maandelijkse poli-
tieke platform Face II Face. 

Face II Face wil aan politieke 
partijen en geïnteresseerden 
een podium bieden, waar 
‘face to face’ gediscussieerd 
kan worden over allerhan-
de zaken. De stelling van de 
dag wordt door het publiek 
bepaald: zowel lokale als lan-
delijke kwesties kunnen aan 
bod komen. Face II Face zal 
maandelijks terugkeren tot 
aan de verkiezingen in maart.
Aanvang: 15.00 uur. Entree is 
gratis.

Castricum - Zondagmid-
dag 27 november vertelt Mi-
cha Meinderts vanaf 14.00 
uur over zijn boek ‘Aldus Sy-
bren’, dat handelt over trans-
genderschap.  
Sybren, pas gescheiden, ver-
huist na twintig jaar Amerika 
terug naar Rotterdam, waar, 
afgezien van een oom, nie-
mand hem kent en niemand 
weet dat hij tot drie jaar ge-
leden nog door het leven 
ging als vrouw. In zijn nieu-
we land, zijn nieuwe lijf en in 
zijn nieuwe rol als single ho-
moman probeert Sybren uit 
te vinden wat hij wil, en met 
wie. En terwijl hij, getergd 
door heimwee, en twijfel 
langzaam nieuwe vrienden 
maakt, komt Sybren erachter 
dat een nieuwe start niet zo 
simpel is. Aldus Sybren is een 
prachtige mix van de klassie-
ke coming-of-age en het zeer 
actuele thema dysphoria

Transgender-
schap in lezing

Akersloot - De finale van 
het NK keezen is afgelo-
pen weekend gespeeld in 
De Vriendschap. 86 teams 
streden om de eerste plaats. 
De titel ging naar Bas van 
der Molen en Rinus Hollen-
berg. Deelnemers kwamen 
uit het hele land, maar de be-
ker bleef in Akersloot. Zon-
dag 27 november vindt er 
weer een reguliere keezdrive 
plaats in De Vriendschap. De 
aanvangstijd is 12.30 uur. In-
schrijvingen via www.keez-
bord.nl of bel 0251-312866. 

Kampioenen 
keezen

Regio - ARZV Roei heeft 
twee landelijke roeiprijzen 
gewonnen. Tijdens de Leden-
vergadering van de KNRB 
heeft ARZV’er Nel Kingma 
twee prijzen in ontvangst mo-
gen nemen: de prijs voor de 
vaardigheidsproeven bij de 
jeugd als bij de volwassenen. 
ARZV-instructeur Han Mous 
is genomineerd voor de zo-
genaamde roei-oscar.

In de prijzen

Kampioenschap driebanden
Akersloot - Vrijdag 25, za-
terdag 26 en zondag 27 
november is Akersloot 
het strijd toneel van het 
kampioenschap 1e klasse 
driebanden.

 In biljartcentrum De Vriend-
schap zullen acht finalisten 
van de districtfinales het te-

gen elkaar opnemen om zo 
toegang te krijgen in de fina-
le van het Nederlands kampi-
oenschap. 
De aanvang vrijdag 25 no-
vember is 19.00 uur terwijl 
op zaterdag de eerste ronde 
om 10.00 uur van start gaat. 
Zondagmiddag is de start om 
13.00 uur. 
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Jaarboek 2016 Vereniging Oud Uitgeest
Uitgeest - Tijdens het bloe-
menfeest in 1925 bouwden 
de bewoners van het Zwar-
te Pad (nu: Verzetstraat) het 
kolossale gevaarte dat op bij-
gaande foto wordt afgebeeld. 
Het stelt de Fokker F17 voor 
die in 1924 een avontuurlijke 
vlucht maakte van Schiphol 
naar Batavia. De foto is op-
genomen in een van de ze-
ven artikelen die dit jaar zijn 
verschenen in de Hutgheest, 
het jaarboek van de Vereni-
ging Oud Uitgeest. Aan de 
hand van krantenartikelen 
worden de bloemenfeesten 
in 1906, 1911 en 1925 uitvoe-
rig beschreven. Het hele dorp 
was in de ban van dit festijn 
en duizenden bezoekers ver-

gaapten zich aan al het fraais 
dat werd geboden. 

Ook andere gebeurtenissen 
in Uitgeest trokken de aan-
dacht van de landelijke pers. 
Enkele merkwaardige berich-
ten uit kranten van 1766 tot 
1911 worden in het jaarboek 
aangehaald en becommenta-
rieerd. Zo wordt bijvoorbeeld 
in 1873 in het Nieuws van 
den Dag vermeld dat een ar-
beider met gevaar voor eigen 
leven een treinongeluk wist 
te voorkomen door net op tijd 
de spoorwissels te verstel-
len. De Hollandsche IJzeren 
Spoorweg Maatschappij be-
loonde de held met een geld-
bedrag van zegge drie gul-

den en negentig centen.     

Jane Torenburg, een inwoon-
ster van Uitgeest, heeft in de 
periode 1948-1971 een dag-
boek bijgehouden, waarin 
voornamelijk kleine gebeur-
tenissen in het dorp zijn op-
getekend. Uit haar aanteke-
ningen blijkt echter ook dat 
zij daarbij niet uit het oog 
verloor wat er zich zoal in de 
wereld afspeelde. 

Rond 1550 stonden er on-
geveer 135 woningen in Uit-
geest en telde het dorp 620 
inwoners onder wie ene Jan 
Cornelisz Cabel (Kabel). 
Tot op heden wonen er nog 
steeds nazaten van Jan Cor-
nelis in Uitgeest. Het wel en 
wee van twaalf generaties 
Kabel wordt uitvoerig be-
schreven, evenals de diverse 
beroepen die in de loop der 
eeuwen werden uitgeoefend: 
schipper, zeilmaker, lid van 
de vroed- en waardschap-
pen, ontvanger van de 100e 
penning, tuinknecht, bloem- 
en bollenkweker, enz. 

In twee pagina’s wordt de 
geschiedenis geschreven 
van brandspuithuisjes in Uit-
geest. Aan de hand van een 
aantal illustraties wordt dui-
delijk gemaakt hoe ze er-
uitzagen en op welke loca-
ties ze stonden. Een kort ar-
tikel is gewijd aan de bijzon-
dere ontstaansgeschiedenis 
van de twee paardjes op de 
darsdeuren van Bonkenburg 
8. Het jaarboek wordt afge-
sloten met de Kroniek, waar-
in de belangrijkste gebeurte-
nissen die in Uitgeest in 2015 
plaatsvonden, de revue pas-
seren.

Het jaarboek is verkrijgbaar 
bij boekhandel Schuyt en 
de secretaris van de Vereni-
ging Oud Uitgeest (tel. 0251-
314290; secretaris@ouduit-
geest.nl). 

Over bebouwing ijsbaanterrein
Besluit valt in raads-

vergadering 8 december
Uitgeest - Het houdt de ge-
moederen in Uitgeest fl ink 
bezig de laatste tijd, de in-
vulling van het ijsbaanter-
rein. Dat was dan ook te zien 
aan de grote opkomst vori-
ge week dinsdagavond in het 
gemeentehuis waar de com-
missievergadering Grond-
gebiedzaken plaatsvond en 
dit onderwerp aan de or-
de kwam. Volgens opdracht 
van de gemeenteraad komen 
in het centrumgebied voor-
zieningen die voor de hele 
dorpsgemeenschap van be-
lang zijn, zoals: zorgwonin-
gen ter vervanging van Gees-
terheem; woningen voor on-
der andere senioren, een 
sportzaal en een Integraal 
Kind Centrum (IKC). Het IKC 
brengt drie basisscholen en 
bijpassende functies samen 
onder één dak (kinderop-
vang, jeugdbibliotheek, Cen-
trum voor Jeugd en Gezin).
Fé Beentjes beet als jong-
ste spreker het spits af en 
overhandigde meer dan 300 
handtekeningen die zij on-
der andere op school had 
verzameld. Aan het woord 
kwamen verder onder meer 
sprekers van de IJsclub, Viva 
Zorggroep, Tabijn en Jeugd- 
en Jongerenraad. De oproep 
aan het begin van de verga-
dering om alles ordentelijk 
te laten verlopen, werd ge-
hoord en zo kreeg ieder een 
spreektijd van vijf minuten. 
Van de elf sprekers was me-
vrouw Van Dijk namens Viva 
Zorggroep, met betrekking 
tot het nieuwe zorgcentrum, 
wellicht de meest opmerke-
lijke met de dreiging te ver-
trekken uit Uitgeest als men 
zo blijft aanmodderen. Diver-
se Uitgeester partijen kon-

den hierna vragen stellen 
die werden beantwoord door 
wethouder Antoine Tromp. 
Hij benadrukte dat de keuze 
om het ijsbaanterrein te ge-
bruiken voor de bebouwing 
berust op het feit dat op dit 
terrein meer dan voldoen-
de ruimte beschikbaar is, er 
is een verkeersveilige ont-
sluiting mogelijk en de open-
heid van het omliggende ter-
rein past volgens het colle-
ge uitstekend bij de gewens-
te inrichting van een centraal 
gelegen, openbare ontmoe-
tingsplaats. Onderwijsinstel-
ling Tabijn heeft op grond van 
zijn onderwijsvisie een sterke 
voorkeur voor deze locatie, 
aldus de wethouder. De ba-
nen van Jeu de boules-ver-
eniging Boule Plaisir kunnen 
in de visie van het college 
blijven waar ze nu zijn. Voor 
de IJsclub Uitgeest wordt een 
alternatieve locatie gezocht. 
Het tenminste benodigde 
bouwoppervlak van het IKC 
bedraagt volgens het colle-
ge 3157 vierkante meter, uit-
gaande van één bouwlaag.  
Het ijsbaanterrein beslaat 
11.000 vierkante meter, zodat 
het bouwvolume van het IKC 
minder dan een derde van 
het gebied uitmaakt. School-
plein, fi etsenstalling en par-
keerterrein vormen samen 
nog een zogeheten ‘uitloop-
gebied’, dat maximaal 2132 
vierkante meter groot wordt.
Na ruim drie uur vergaderen 
kon het plan uiteindelijk met 
8 stemmen voor en 6 stem-
men tegen, door naar de ge-
meenteraad. In de raadsver-
gadering die plaatsvindt op 
donderdag 8 december zal 
een besluit worden geno-
men. (Monique Teeling)

TV-ploegen in Uitgeest
Uitgeest - Ons dorp is de 
laatste dagen bezocht door 

diverse tv-ploegen. De oe-
fensessie van de tennissers 

van De Dog die volgend jaar 
het werelddurrecord dubbel-
tennis willen verbeteren was 
voor diverse tv-programma’s 
aanleiding om een ploeg te 
sturen. Maar ook de plannen 
van de gemeente om het ijs-
baanterrein te bebouwen en 
de hierdoor ontstane com-
motie in het dorp vormden 
een dankbaar onderwerp 
voor de redactie van diver-
se tv-programma’s. Op de-
ze door Ger Bus gemaakte 
foto wordt tegenstander van 
de bebouwing Thom van Son 
geinterviewd voor het pro-
gramma Hart van Nederland 
van SBS6. Het item werd za-
terdag uitgezonden.



Kampioenen bij TC Uitgeest
Uitgeest - Zondag 6 no-
vember vond bij TC Uitgeest 
een klein feestje plaats, maar 
liefst 4 jeugdteams waren 
kampioen geworden in hun 
klasse van de najaarscompe-
titie, allen ongeslagen!!

Op de foto van links naar 
rechts en van boven naar be-
neden: 
Jongens tot en met 14, Jon-
gens tot en met 17-1, Ge-
mengd tot en met 17 en Jon-
gens tot en met 17-3.

Woensdag 23 november:
Legmeervogels MO19:1 FC Uitgeest MO19-1 1 9:30

Zaterdag 26 november meisjes:
FC Uitgeest MO19:1 Kon. HFC MO19-1  14:30
Koedijk MO17-1 FC Uitgeest MO17:1 1 5:00
FC Uitgeest MO17:2 Meervogels 31 MO17-1  12:00
FC Uitgeest MO15:1 Fortuna Wormerv. MO15-2 10:45
Kolping Boys MO15-2 FC Uitgeest MO15:2  11:30
FC Uitgeest MO13:1 Limmen MO13-1  09:00
Adelbert St MO13-1 FC Uitgeest MO13:2  11:00
FC Uitgeest MO11-1 FC Uitgeest MO11:2  10:15
FC Uitgeest MO11:1 FC Uitgeest MO11-2  10:15

Jongens:
FC Uitgeest JO17:1 Hillegom sv JO17-1  14:30
FC Uitgeest JO17:2 KFC JO17-2  12:45
SVIJ JO17-1 FC Uitgeest JO17:3  14:00
Castricum JO17-4 FC Uitgeest JO17:4  14:30
FC Uitgeest JO16:1 Sporting K’nie JO16-1  12:30
FC Uitgeest JO16:2 Marken JO16-1  14:30
FC Uitgeest JO15:1 Onze Gezellen JO15-1  12:45
ODIN 59 JO15-2 FC Uitgeest JO15:2  13:00
Vitesse 22 JO15-3 FC Uitgeest JO15:3  12:00
FC Uitgeest JO15:4 SVA JO15-3  14:45
Zaanlandia JO14-1 FC Uitgeest JO14:1  13:15
FC Uitgeest JO14:2 RCZ JO14-1  14:45
FC Uitgeest JO13:1 Zouaven De JO13-1  10:15
Apollo 68 JO13-1G FC Uitgeest JO13:4  12:30
Castricum JO13-3 FC Uitgeest JO13:5  11:00
FC Uitgeest JO12:1 OFC JO12-1  09:00
ST Vesdo/Sint Boys JO12-
1 FC Uitgeest JO12:2  11:30
Kolping Boys JO11-1 FC Uitgeest JO11:1  11:30
FC Uitgeest JO11:2 ODIN 59 JO11-2  11:30
Reiger Boys JO11-4 FC Uitgeest JO11:3  08:45
Graftdijk JO11-1 FC Uitgeest JO11:4  10:00
FC Uitgeest JO11:5 Meervogels 31 JO11-2  10:15
FC Uitgeest JO11:6 IJmuiden JO11-3  11:30

FC Uitgeest JO11:7 Stormvogels JO11-4  11:30
FC Uitgeest JO10:1 Onze Gezellen JO10-1  13:00
AFC 34 JO10-4 FC Uitgeest JO10:2  09:00
Kolping Boys JO10-6 FC Uitgeest JO10:4  11:30
FC Uitgeest JO9:1 Fortius JO9-2  09:00
Beemster JO9-1 FC Uitgeest JO9:2  10:00
Spaarnwoude JO9-1G FC Uitgeest JO9:3  08:30
FC Uitgeest JO9:4 Meervogels 31 JO9-2  09:00
FC Uitgeest JO9:5 SSV JO9-2  10:15
FC Uitgeest JO9:6 Jong Hercules JO9-1  09:00
Always Forward JO8-1 FC Uitgeest JO8:1  10:00
FC Uitgeest JO8:2 Foresters de JO8-1  10:15
LSVV JO8-4 FC Uitgeest JO8:3  11:15
FC Uitgeest JO7:1 . 08:45
G-team:
FC Uitgeest G1 (zat) WMC G3 (zat)  11:30

Zondag 27 november dames:
Meervogels 31 VR1 FC Uitgeest VR1  11:00

Senioren:
FC Uitgeest 1 West Frisia 1  14:00
FC Uitgeest 2 AFC 2  11:00
Foresters de 3 FC Uitgeest 3  11:00
DSS 3 FC Uitgeest 4  13:15
FC Uitgeest 5 Egmondia 2  10:30
FC Uitgeest 6 Kennemers 5  11:00
SVA 5 FC Uitgeest 8  12:00
FC Uitgeest 9 Kwiek 78 4  12:45
SVA 7 FC Uitgeest 10  14:00
ADO ‘20 11 FC Uitgeest 11  12:15
FC Uitgeest 12 Limmen 6  10:30
FC Uitgeest 13 Ilpendam 6  13:00

Jongens:
Schagen JO19-2 FC Uitgeest JO19:2  13:30
WMC JO19-1 FC Uitgeest JO19:3  11:00
FC Uitgeest JO19:4 Limmen JO19-4  13:00
FC Uitgeest JO19:1 DSS JO19-1  10:00

Zondag 27 november
Dames
Meervogels 31 VR1 FC Uitgeest VR1 11:00
Senioren:
FC Uitgeest 1 West Frisia 1 14:00
FC Uitgeest 2 AFC 2 11:00
Foresters de 3 FC Uitgeest 3 11:00
DSS 3 FC Uitgeest 4 13:15
FC Uitgeest 5 Egmondia 2 10:30
FC Uitgeest 6 Kennemers 5 11:00
SVA 5 FC Uitgeest 8 12:00
FC Uitgeest 9 Kwiek 78 4 12:45
SVA 7 FC Uitgeest 10 14:00
ADO '20 11 FC Uitgeest 11 12:15
FC Uitgeest 12 Limmen 6 10:30
FC Uitgeest 13 Ilpendam 6 13:00
Jongens:
Schagen JO19-2 FC Uitgeest JO19:2 13:30
WMC JO19-1 FC Uitgeest JO19:3 11:00
FC Uitgeest JO19:4 Limmen JO19-4 13:00
FC Uitgeest JO19:1 DSS JO19-1 10:00

Uitgeest - Zaterdag heb-
ben Out Loud en de Uitgees-
ter Harmonie een zeer ge-
slaagd concert gegeven in de 
Dorpskerk in Uitgeest. In een 
volle kerk zijn nummers van 
onder andere ColdPlay, Amy 
Winehou-se en Adele door 
de zanggroep en harmonie 
samen uitgevoerd. Er waren 
veel enthousiaste reac-ties 
te horen tijdens en na afloop 
van het concert. Daarnaast 
is Jan Vastenouw gehuldigd 
vanwege zijn 60 -arig lid-
maatschap met een gouden 
speld van de muziekbond. 
Ook zin om (weer) muziek 
te maken? Kijk op www.uit-

geesterharmonie.tk of op fa-
cebook (zoek Uitgeester Har-
monie) voor meer informatie.

Out Loud en Uitgeester Harmonie

Geslaagd Herfstconcert 

De laatste keer....?
Uitgeest - Het is een jaarlijks ritueel...... rond deze tijd van 
het jaar steken Gemeentewerken en de IJsclub de koppen 
bij elkaar om af te spreken wanneer de kranen weer wor-
den opengedraaid. De ijsbaan loopt weer onder water zo-
dat, mocht de vorst intreden, snel baantjes getrokken kunnen 
worden. (foto: Ger Bus)
Maar..... is dit de laatste keer?

Uitgeest - In de nacht van 
zaterdag op zondag rond 
02.05 uur werd melding ge-
daan van het feit, dat twee 
mannen een televisie had-
den ingeladen in een auto op 
de Molenwerf en vervolgens 
waren weggereden. De auto 
kon worden staandegehou-
den op de Communicatieweg 
in Heemskerk. Op de ach-
terbank werd een aantal tv’s 
aangetroffen. De bestuur-
der had geen geldig rijbewijs 
en de passagier geen id-be-
wijs. Beiden werden aange-
houden. Tevens werden in-
brekerswerktuigen, defekte 
laptops, snoeren en een fles 
GHB aangetroffen. De tv’s 
bleken afkomstig van de ge-
meentewerf. De aangehou-
den mannen zijn ingesloten 
voor verder onderzoek.

Diefstal vanaf 
gemeentewerf 

Uitgeest - In de nacht van 
vorige week woensdag op 
donderdag werd tussen 
01.00 en 07.00 uur ingebro-
ken in een op de Melksui-
ker geparkeerde stationcar. 
Een ruit werd ingeslagen. Er 
wordt niets vermist.

Autoinbraak

Uitgeest - Op de kruising 
van de Geesterweg / Prinses 
Beatrixlaan vond vorige week 
dinsdag omstreeks 16.35 uur 
een aanrijding plaats tus-
sen twee personenauto’s. 
Een bestuurder reed over de 
Geesterweg richting Limmen. 
De andere bestuurder reed 
vanaf de Prinses Beatrixlaan 
de kruising op en wilde de-
ze rechtdoor oversteken rich-
ting centrum. Hij verleende 
hierbij geen voorrang aan de 
naderende bestuurder.
Beide voertuigen raakten 
dusdanig beschadigd, dat 
deze moesten worden afge-
voerd door een sleepbedrijf.

Aanrijding

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 27 
november plaats in de kerk 
aan het Dielofslaantje in 
Akersloot, aanvang 10.00 uur. 
Het uis de eerste advent, me-
dewerking wordt verleend 
door de cantorij.

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente
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Ophaaldata gft-afval
In week 46 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 28 november 
De Kleis en Waldijk: woensdag 30 november 
De Koog: donderdag 1 december 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 2 december

BURGERLIJKE STAND
NATURALISATIE 
Sinds 9 november zijn de dames R. Cherif 
(afkomstig uit Marokko), A. Fowsiya Kha-
lib (Somalië), Z. Hashemi (Afghanistan) en 
haar echtgenoot Q. Salehzadeh (Afghani-
stan) officieel Nederlanders. Na onderte-

kening van de Verklaring van Verbonden-
heid verraste burgemeester Wendy Ver-
kleij hen met een boeket bloemen en een 
kookboek met Nederlandse recepten.

OVERLEDEN 
J.J. Rinkes, 88 jaar

Bent u al aangemeld voor NLAlert?
Weten wat je moet doen bij een noodsituatie. 
Daar is NLAlert voor. Als er een ramp gebeurt ont-
vangen mensen, die zich voor NLAlert hebben 
aangemeld, een tekstbericht op hun mobiel. Hier-
in staat precies wat er aan de hand is en wat men-
sen het beste kunnen doen. Maandag 5 december 
rond 12.00 uur kunt u weer een controlebericht 
ontvangen.

Hoe werkt NL-Alert? 
De overheid zendt een tekstbericht uit naar mo-
biele telefoons in de directe omgeving van een 
noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell 
broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten 
uit te zenden naar mobiele telefoons via de zend-
masten van alle providers. De werking hiervan 

is vergelijkbaar met een radiosignaal. Mensen ontvangen hierdoor een NL-
Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Naam 
en telefoonnummer zijn niet nodig en blijven onbekend.
Dus ga naar www.nl-alert.nl en stel uw mobiel in.

Onderzoek naar 
woonbehoefte in Uitgeest 
De gemeente Uitgeest onderzoekt momenteel of er behoefte is aan meer 
woningen voor Uitgeesters en aan welke types woningen eventueel behoefte 
bestaat. Via  een steekproef zijn tweeduizend inwoners van Uitgeest aange-
schreven met het verzoek om een enquête in te vullen. Wie geen brief heeft 
ontvangen en toch wil meedoen is van harte welkom de enquête in te vullen 
op internet via de link www.enqueteviainternet.nl/Woonbehoefte_Uitgeest.
De gemeente Uitgeest wil graag weten of u tevreden bent met uw huidi-
ge woonruimte en woonomgeving. Indien u liever zou verhuizen, willen wij 
graag weten waarheen. Is dat een bepaalde plek in Uitgeest of heeft u meer 
interesse in een ander type woonruimte of woning? Wat heeft uw voorkeur 
en wat zijn uw interesses?
Wilt u dat uw inbreng meegenomen wordt in de uitwerking van dit onder-
zoek, dan dient de ingevulde enquête vóór 28 november a.s. bij ons binnen 
te zijn. De gegevens uit de enquête worden geanonimiseerd verwerkt in een 
rapportage.

Een fuut in de binnenhaven van Uitgeest (foto: gemeente Uitgeest).

Voornemen uitschrijving 
Basisregistratie Personen
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Uitgeest zijn voornemens 
om het bijhouden van adresgegevens van de navolgende persoon in de 
Basisregistratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 
van de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP).
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de onderstaande persoon naar 
alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig is op het adres waar deze in 
de BRP staat geregistreerd:
W.D. Cardy, geboren  02-10-1995
Deze persoon of diens gezaghouder wordt verzocht zo spoedig mogelijk 
het nieuwe adres door te geven in de (nieuwe) woongemeente. 
Als wij binnen vier weken geen reactie krijgen over de verblijfplaats van 
bovengenoemde persoon zien wij ons genoodzaakt om betrokkene uit te 
schrijven uit de BRP als vertrokken: Land Onbekend. Dit heeft tot gevolg 
dat betrokkene dan niet meer als ingezetene van Nederland staat inge-
schreven. Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhanke-
lijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kinderbijslag, 
pensioen e.d. komen te vervallen.

Vogelgriep: ophokplicht 
in het hele land 
Voor heel Nederland is een ophok- en afschermplicht ingesteld voor bedrij-
ven die vogels houden (voor de productie van vlees en eieren). Er geldt bo-
vendien een aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven. Dit 
zijn voorzorgsmaatregelen omdat in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen 
en Zwitserland bij wilde vogels vogelgriep van het type H5N8 is gevonden.

Risico voor mensen zeer klein 
In Waterland zijn dode wilde watervogels ontdekt die vermoedelijk H5N8-
griep hebben. Dit waren futen en kuifeenden in de buurt van Monnicken-
dam. Die dieren worden nu verder onderzocht. Het risico op overdracht van 
dier naar mens is zeer klein. Alleen personen die intensief en/of langdurig 
contact hebben gehad met besmette dieren of dierlijke producten, lopen een 
klein risico op een infectie met een dierlijk influenzavirus.

Meld dode watervogels en vermijd contact! 
Het belangrijkste doel van de ophokplicht is te voorkomen dat het virus van-
uit de natuur in bedrijfsgebouwen en legbatterijen terechtkomt. Het wordt 
sterk afgeraden om dode watervogels aan te raken. Er zijn geen aanwijzin-
gen dat mensen besmet kunnen raken met de vogelgriep, maar dat kan niet 
helemaal worden uitgesloten. Laat de dode vogels dus liggen en meld uw 
vondst bij de dierenambulance Kennemerland via 0251-215454.
Meer informatie over de ophokplicht op website rijksoverheid www.rijks-
overheid.nl.

Participatiebijeenkomst 
Erfgoedpark De Hoop
Op zaterdagmiddag 26 november 2016 houdt het Recreatieschap Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer (RAUM) in werkloods De Juffer op het voormalig Erf-
goedpark ‘De Hoop’ een participatiebijeenkomst over de herontwikkeling 
van het gebied. 
Het RAUM wil met belangstellenden in gesprek gaan over de ontwikkeling 
en ruimtelijke kaders van het voormalig erfgoedpark. Indien u uw ideeën en 
standpunten daarover wilt meegeven aan het recreatieschap en de gemeen-
te Uitgeest, dan bent u van harte welkom.
Het middagprogramma heeft twee instapmomenten. Deelnemers kunnen 
kiezen welke qua tijdstip voor hen het beste schikt.
Om 15.00 uur start de eerste gezamenlijke informatiebijeenkomst 
en vanaf 15.15 uur worden de aanwezigen uitgenodigd om deel te nemen 
aan diverse thematafels om hun ideeën en standpunten mee te geven. Om 
16.15 uur start de tweede gezamenlijke informatiebijeenkomst. 
Daarna worden ook deze deelnemers uitgenodigd om via de diverse thema-
tafels hun inbreng mee te geven. Het programma wordt uiterlijk om 17.30 
uur afgesloten. Er zijn twee parkeermogelijkheden: parkeerterrein van het 
voormalige erfgoedpark (links achter de toegangspoort) en het parkeerter-
rein van recreatieterrein Zwaansmeer.
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