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Markt voor Prijedor goed bezocht
Uitgeest - Zaterdag vond 
weer de periodieke markt 
voor Prijedor plaats in De 
Klop De markt werd goed be-
zocht. 

Weliswaar staat momen-
teel alles in het teken van de 
vluchtelingen die in ons land 
binnenkomen. maar in Prije-
dor in Bosnië blijft hulp no-

dig. De mensen daar zijn in 
de oorlog in hun eigen land 
gebleven, maar hun huizen 
en fabrieken zijn verwoest 
en er is veel te weinig werk, 
waardoor heel veel mensen 
nog steeds in grote armoe-
de leven. Vaak in een kapot 
huis, geen ziekteverzekering, 
geen geld voor de dagelijkse 
dingen. 
Zaterdag was het een gezel-
lige drukte en de spulletjes 
vonden duidelijk aftrek.
Voor een nieuw aanbod voor 
de volgende markt is uw hulp 
weer nodig. Boeken, speel-
goed en kerstartikelen die 
nog goed verkoopbaar zijn, 
zijn van harte welkom.
Contactadressen: Co Heine, 
Kruiskamplaan 110 (311982); 
Fetze Pijlman, Vrijburglaan 61 
(313632); Han Scheerman, 
Hogeweg 76 (311019); Siem 
van Zutphen, Westergeest 
75(310193). (foto’s: Ger Bus)

Uitgeest - In de Wethouder 
Twaalfhovenstraat ontstond 
zaterdagavond rond half elf 
brand in een geparkeerde 
auto. De vuurhaard bevond 
zich in de kofferbak. Door 
een omwonende was al be-
gonnen met blussen. Door de 
brandweer werd het vuur uit-
eindelijk gedoofd. Het betreft 
vermoedelijk brandstichting. 
De eigenaar deed aangifte.

Autobrand

TC Uitgeest verwelkomt 
200ste jeugdlid

Uitgeest - Tennisclub Uit-
geest is zeer verheugd met 
het 200ste jeugdlid. Lizzy 
Castricum was de gelukki-
ge en ontving van hoofdtrai-
ner Perry een prachtig mooi 
nieuw racket, aangeboden 
door Intersport Veldhuis. Een

compliment is dat vol-
gens de trainer voor de ver-
nieuwde Jeugdcommissie en 
Jeugdraad, die de goede lijn 
hebben voortgezet en nieu-
we ideeën voor de jeugd van 
de tennisclub tot uiting heb-
ben gebracht.
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

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

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

Karlijn Langendijk 
speelt thuiswedstrijd

Uitgeest - Zondag 11 de-
cember speelt Karlijn Lan-
gendijk een thuiswedstrijd 
op het podium van De Zwaan 
Cultureel. Karlijn is geboren 
in 1995 en groeide op in Uit-
geest. Sinds haar geboorte is 
ze omringd door gitaarmu-
ziek en op haar 13de ging zij, 
geïnspireerd door haar vader, 
zelf gitaar spelen. Nu stu-
deert ze bijna af aan het con-
servatorium, schrijft ze haar 
eigen muziek en heeft ze op 
het podium gestaan met be-
kende gitaristen als Tom-
my Emmanuel, Peter Finger 
en Gareth Pearson en heeft 
ze optredens gehad in onder 
andere Duitsland en China.
Instrumentale akoestische 
gitaarmuziek staat  bij de-
ze voorstelling centraal. Je 

hoort invloeden vanuit klas-
siek, jazz, pop en wereldmu-
ziek. Karlijn gebruikt de gi-
taar als medium om een ver-
haal te vertellen waarbij het 
publiek kan wegdromen en 
zijn verbeelding de vrije loop 
kan laten gaan.
Dit optreden van Karlijn be-
gint om 14.30 uur in Dorps-
huis De Zwaan. De toegangs-
prijs is 10 euro, Vrienden van 
de Zwaan Cultureel krijgen 
2,50 korting. Kaartverkoop 
via boekhandel Schuyt of aan 
de zaal (mits nog beschik-
baar), of via de online kaart-
verkoop.
Voor meer informatie en an-
dere voorstellingen zie de 
website van De Zwaan Cul-
tureel (www.dezwaancultu-
reel.nl).

Buitendeurcollecte AMO 
voor de Adventsactie

Uitgeest - In de Adventspe-
riode houdt de AMO groep 
zoals gewoonlijk 2 buiten-
deurcollectes voor de Ad-
ventsactie. Het centrale the-
ma dit jaar is: Hoop voor 
moeder en kind.
De AMO heeft ervoor geko-
zen om zich op het project: 
‘Een veilig huis voor de aller-
armsten in de Westelijke Jor-
daanoever’ te richten.
In de Westelijke Jordaan-
oever groeien veel kinderen 
op in een onveilige of onge-
zonde woning. Dat heeft een 
slechte invloed op hun ge-
zondheid en schoolloopbaan. 
De Ridderorde van het Hei-
lig Graf van Jeruzalem wil 45 
kwetsbare gezinnen helpen 
hun huisje op te knappen. 
De gezinnen zijn arm en dik-
wijls eenoudergezinnen. Ar-
me gezinnen wonen meestal 
in te kleine huizen met mini-
male faciliteiten. De families 
kunnen het onderhoud of het 
verbeteren van de woonom-
standigheden niet financie-
ren omdat het hele inkomen 
naar de basisbehoeften (zo-
als voedsel) gaat. De slechte 
woonomstandigheden ver-
oorzaken echter wel proble-
men. 
De families lopen een ho-
ger risico op gezondheids- 
en veiligheidsproblemen. De 
omstandigheden zijn in het 
bijzonder slecht voor de op-
groeiende kinderen, want het 
heeft invloed op hun ontwik-
keling, zowel op korte als op 
lange termijn. 
De kinderen hebben vaker 
ademhalingsproblemen, in-
fecties en psychische pro-
blemen dan andere kinderen 
van hun leeftijd. Bovendien 

lopen ze grote kans op het 
voortijdig verlaten van school 
en op drugs- en alcoholmis-
bruik. 
Daardoor komen de kinderen 
net als hun ouders in werk-
loosheid en armoede terecht.
Voor het verbouwen van de 
huizen worden bewust loka-
le aannemers en werklieden 
ingehuurd. 
Dat stimuleert de lokale eco-
nomie, want het genereert tij-
delijke werkgelegenheid voor 
werkloze arbeiders in Bethle-
hem en Oost-Jeruzalem. Al-
le bouwmaterialen en be-
nodigdheden worden aan-
geschaft bij lokale leveran-
ciers en transportbedrijven. 
Hierbij wordt, waar moge-
lijk, een kleine eigen bijdra-
ge gevraagd van de families 
voor het opknappen van hun 
huizen.
Door dit project wordt de 
toekomst van veel kansar-
me kinderen in de Westelijke 
Jordaanoever ten goede be-
invloed.

De collectes zullen worden 
gehouden op zondag 4 de-
cember en het weekend van 
17/18 december na afloop 
van de viering in de R.K kerk 
in Uitgeest.
Voor meer informatie zie: 
www.adventsactie.nl. Ook is 
hier een link naar een filmpje 
te vinden dat een goed beeld 
geeft wat het voor een familie 
kan betekenen dat hun huis 
wordt opgeknapt.

Uiteraard is het ook mogelijk 
om uw bijdrage over te ma-
ken op het rekeningnummer 
van de AMO: IBAN NL 12 
RABO 0152101950. 

Uitgeest - We speelden de 
vijfde avond van de tweede 
periode. Nog één avond en 
we gaan weer plaatspunten 
bepalen die straks gaan uit-
wijzen wie in de diverse lijnen 
clubkampioen wordt. 
Ons eerste spel van de avond, 
spel 17, bieden onze tegen-
standers: 1Ruiten – 3SA, en 
na het spelen, het contract 
werd eenvoudig gemaakt 
met 3 overslagen (de 3SA-
bieder had een 4-kaart Rui-
ten), barsten mijn maat en ik, 
met een zeker chagrijn want 
we wisten wel dat 3SA+3 
goed scoort,  gelijktijdig los: 
‘Moeten jullie dat niet anders 
bieden? Het kan immers zo-
maar 6Ruiten zijn!’ 
Het verweer was zowel een-
voudig als onberispelijk: ‘Ik 
zou niet weten hoe we dat 
zouden moeten bieden’, en 
het gelijk was deze keer aan 
de zijde van de 3SA-bieders. 
De hele lijn zat in 3SA, en 
scoorde je dat + 3, zoals on-

ze tegenstanders, dan lever-
de dat 67% op (3SA + 2 le-
verde maar 9% op). Analy-
se achteraf, thuis op de com-
puter met de spelverdelingen 
bij de hand, leerde echter dat 
6Ruiten (bijna!) dicht is, bij de 
gegeven kaartverdeling. Al-
leen als Noord geen schop-
pen start, wordt 6Ruiten niet 
gemaakt. Zo zie je maar dat 
zo’n spelletje drie keer ple-
zier (of chagrijn) kan ople-
veren: tijdens het bieden en 
spelen, tijdens het nakaarten, 
en thuis op de computer.  
En voor de vierde keer, cha-
grijn, tijdens het schrijven 
van dit verslag. 

Kijken we naar de uitsla-
gen dan zien wij weer eens 
een 70%-er, in de E-lijn. Wies 
de Wit-Annie Nijman sco-
ren maar liefst 70,14% en dat 
doen zij door maar liefst 11 
(elf) toppen te scoren. 
Op 11 van de 24 spellen sco-
ren zij 100%, dus beter dan 

        Bridgenieuws

alle anderen in de lijn. 
In de A-lijn zien wij onver-
wachte winnaars. Nellie 
Modderman-Ans Stephan 
lappen alle reputaties aan 
hun laarzen en geven, bij-
na, alle anderen het nakijken. 
Bijna, want ook Theo(‘wat zit 
je nou te zwammen, man?’) 
Vijn met Henk (‘Geluk is met 
de goddelozen’) Graafsma 
trekken zich niks aan van de 
gevestigde orde en wringen 
zich brutaal in de top van de 
A-lijn. Daar houden wij van! 
Ga zo door.

De uitslagen:

A-lijn: 1 Nellie Modderman-
Ans Stephan 56,08%, 2 Arie 
van der Eng-Mart Rietjens 
55,49%, 3 Henk Graafsma-
Theo Vijn 54,97%;
B-lijn: 1 Ria Admiraal-Wout 

Admiraal 57,99%, 2 Evelien 
Huising-Ria Weel 55,90%, 3 
Lia Hendrikse-Corrie Nijsen 
53,47%;

C-lijn: 1 Jan Goeman-Henk 
Zwaan 65,10%, 2 Ria Bee-
rens-Riet Meyer 58,85%, 3 
Annie Bleeker-Ina Woerden 
50,52%;

D-lijn: 1 Joop de Beer-Fie-
neke de Beer 64,58%, 2 Ma-
rianne de Groot-Hans Kolle-
rie 55,21%, 3 Auke Hulshof-
Gonny Hulshof 53,65% 3 Wil 
van der Pol-Ank van der Eng 
53,65%;

E-lijn: 1 Wies de Wit-An-
nie Nijman 70,14%, 2 Jan 
van den Booren-Karel Rom-
kes 56,94%, 3 Elly Stuijt-Aad 
Stuijt 53,33%.
(Paul Wijte)
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Uitbreiding Brushbeauty met 
gelnagel-, permanente make 
up- en rimpelbehandelingen

Uitgeest - Mensen laten spranke-
len, dat is onze passie. Wil je je huid 
verbeteren, een perfecte wenkbrauw 
of eyeliner, je rimpels laten opvullen 
of je nagels perfect (met gel) gelakt? 
Wij nemen de tijd om je te adviseren 
en ervoor te zorgen dat je spranke-
lend naar huis gaat!
Kwaliteit staat voorop bij Brushbeau-
ty sparkling looking good shop & sa-
lon, vandaar dat eigenaresse Susan 
Duijn als aanvulling op de huidverbe-
terende gezichtsbehandelingen van-
af heden uitbreidt met permanente 
make up, rimpel- en gelnagelbehan-
delingen. ,,Ik was al tijden op zoek 
naar aanvullende behandelingen 
voor mijn klanten maar vond het las-
tig om specialisten te vinden die vol-
doen aan mijn kwaliteitseisen. Inmid-
dels heb ik 4 vakvrouwen gevonden 
die uitblinken in hun vakgebied.”
Drs. Elvira Serlier en Dr. Janni-
ne Wilpshaar komen regelmatig bij 
Brushbeauty langs voor het uitvoeren 
van rimpelbehandelingen. Beide cos-
metisch artsen behandelen bij luxe 
parfumerieën en schoonheidsinstitu-
ten door heel Nederland en hebben 
dan ook de nodige ervaring. 
Madya Donkers is specialist op het 
gebied van permanente make up. 
Met meer dan 10 jaar ervaring past 
ze de nieuwste technieken toe en 
weet als geen ander hoe ze voor jou 
de perfecte wenkbrauw of eyeliner 

moet creëren.
Wendy Portielje is nagelstyliste in 
hart en nieren. Ze zet snel en kun-
dig gelnagels op handen en voeten in 
elke gewenste kleur en vorm.  Meer 
dan 15 jaar heeft ze als nagelstyliste 
gewerkt bij een gerenommeerde par-
fumerie. Daarnaast heeft ze les gege-
ven aan nagelstylisten in opleiding. 
Wendy werkt met ORLY Gel FX. OR-
LY is het enige met vitamine verrijkte 
systeem voor gelnagels welke de na-
tuurlijke nagel beschermt en voedt. 
Brushbeauty bestaat uit een profes-
sionele schoonheidssalon én web-
shop waar huidverbeterende en -ver-
jongende producten voor gezicht en 
lichaam, make-up, huid supplemen-
ten en beauty cadeaus worden ver-
kocht én huidverbeterende behande-
lingen (peeling) en adviezen worden 
gegeven.
Sinds kort verkopen wij ook Brush-
beauty sparkling looking good thee, 
die wij speciaal hebben ontwikkeld 
om je een ontspannen gevoel te ge-
ven en er goed uit te zien! 
Kijk (ook voor cadeautips!) op www.
brushbeauty.nl  of www.brushbeau-
tysalon.nl of maak een afspraak 
via info@brushbeauty.nl of Susan 
Duijn 0650984237 (ook What’s App). 
Brushbeauty is gevestigd te Molen-
weg 4 in Uitgeest. 

It’s time to sparkle!!

Opbrengst  NSGK-collecte 
Uitgeest - Van 14 tot en met 19 november hebben vrijwilligers in Uitgeest ge-
collecteerd voor NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). 
Zo’n 20 collectanten zijn langs de deuren gegaan en hebben 1850 euro opge-
haald. NSGK bedankt alle collectanten en alle gevers hartelijk voor hun ge-
weldige bijdrage! 
Wilt u volgend jaar ook collecteren, dan kunt u contact opnemen met  Leo-
nie Weering (LWeering@nsgk.nl]. Heeft u geen collectant aan de deur gehad 
maar wilt u toch nog een bijdrage overmaken? Dat kan door een SMS te stu-
ren met de letters NSGK naar nummer 4333 (daarmee doet u een eenmalige 
gift van 2,50), of met een online donatie via www.nsgk.nl.

Snelheidscontroles
Uitgeest - Vrijdag werd een snel-
heidscontrole gehouden op de 
Broekpolderweg, waar de maximaal 
toegestane snelheid 80 bedraagt. 
Vier overtreders werden genoteerd. 
De bestuurder van een auto die 138 
reed moest zijn rijbewijs inleveren. 

Op de Provincialeweg werd vorige 
week woensdag de snelheid van ruim 
2700 voertuigen gemeten. Maarliefst 
419 bestuurders hadden het gas te 
diep ingetrapt en reden harder dan 
de toegestane 80 kilometer. Hier was 
de hoogstgemeten snelheid 132.

S P A R K L I N G  L O O K I N G  G O O D  S H O P  &  S A L O N
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Palingrokerij 
van den Kommer & Zn 

Sluisbuurt 45 (naast viaduct Rijksweg 9) 
Uitgeest       Tel. 312274 

Palingrokerij 

Openingstijden:

donderdag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Extra opening:

maandag 5 december van 10.00 tot 16.00 uur.

Gerookte paling 
(kan vacuüm verpakt)

Voor het heerlijk avondje: 
gerookte palingfi let 

en gerookte zalmfi let.
Dit alles uit onze eigen rokerij!

Ook verse stoofaal, zalm- 
en kabeljauwfi let

KADO-HINT VAN SINT:KADO-HINT VAN SINT:
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Documentaire Bloemen-
dagen is in aantocht

Limmen - Het ligt in de lijn 
der verwachting dat er in 
april 2017 een documentai-
re in première gaat met bij-
zonder beeldmateriaal en 
de historie van de overbe-
kende Bloemendagen Lim-
men. Wat ooit in 1952 begon 
met een bescheiden rijdend 
bloemencorso, groeide uit 
tot een unieke gebeurtenis, 
elk voorjaar rond het laatste 
weekeinde van april.
Een gebeurtenis die jaarlijks 
duizenden bezoekers trekt. 
Enkele jaren was de belang-
stelling en deelname sterk 
tanende, echter het leeft 
weer als nooit tevoren. 
Door professioneel fi lm- en 
documentairemaker Marriët 
Haverkamp van de Stichting 
Kist wordt een documentai-
re samengesteld waarin de 
historie van toen en het he-
den in elkaar overgaan. Wat 
bezielt een kleine, hechte 
dorpsgemeenschap als Lim-
men om ieder jaar weer een 

unieke bloemenpracht ten 
toon te stellen?
Oud bestuursleden van de 
Bloemendagen, De Stich-
ting Oud Limmen, met heel 
veel historisch beeldmateri-
aal en de huidige Stichting 
Bloemendagen gaan met el-
kaar en de fi lmmaker aan 
de slag. Er is al veel mate-
riaal voorhanden en ook in 
2016 zijn veel opnames ge-
maakt. Op donderdag 8 de-
cember is vanaf 20.00 uur in 
De Oude School een pre-
sentatie en voorlichtings-
avond waarop de initiatief-
nemers hun plannen ont-
vouwen. In februari wordt 
een grote crowdfunding-ac-
tie gehouden.
Wie thuis nog interessan-
te informatie, foto’s of fi lms 
heeft over de Bloemenda-
gen Limmen, kan dat mee-
nemen naar de bijeenkomst. 
Voor meer informatie: 06-
47316902, mhaverkamp@
hetnet.nl.

Castricum - De cyclus van 
vier lezingen bij de Oer-IJ 
Academie in Huis van Hil-
de voor dit seizoen wordt op 
donderdag 8 december afge-
sloten door Jan de Koning, 
die komt vertellen over de 
bewoningsgeschiedenis van 
het Oer-IJ gebied van 2000 
jaar voor tot 1500 jaar na 
Christus. 

Het wordt een chronologi-
sche reis met extreme pie-
ken en dalen beginnend met 
de klokbekergrafheuvel uit 
Velserbroek tot de verspreid 
liggende boerderijen bij 
Limmen de Krocht, de eer-
ste stolpen die we nog kun-
nen zien op de vroegste his-
torische kaarten uit de 16e 
eeuw. Jan de Koning, gebo-
ren in Castricum, werkt te-

genwoordig bij Hollandia ar-
cheologen in Zaandijk. Kijk 
voor meer informatie of voor 
het bestellen van kaarten op 
de website oerij.eu.

Verrassing
Castricum - Juf Marcella Te-
ijsen uit Castricum werd vo-
rige week vijftig jaar. Omdat 
ze ook al 25 jaar juf is, be-
sloot basisschool De Jordaan 
in Amsterdam haar te ver-
rassen. Dat is te lezen en te 
zien op de site van RTVNH. 
De leerlingen wachtten haar 
op bij de piano in de hal van 
Centraal Station met een T-
shirt waarop 50 was te zien. 
Om even na 8.00 uur kwam 
Juf Marcella tevoorschijn 
en kinderen zongen uit vol-
le borst het ‘lang zal ze leven’. 

Regio - Op zondag 4 decem-
ber is er een IVN-wandeling 
in de Wimmenummerduinen. 
Start bij het Nachtegalenpad, 
aan de noordkant van Eg-
mond aan den Hoef om 11.00 
uur. De wandeling duurt ruim 
twee uur. Verzamelen bij het 
informatiebord. Een donatie 
van 2,50 euro wordt op prijs 
gesteld. Opgeven vooraf is 
niet nodig.

Wandeling

‘Elke wijze uil begint 
als een uilskuiken’

Akersloot - Pieter Hac-
qubard heeft een boek uit-
gebracht voor kinderen van 
acht tot en met dertien jaar: 
‘Lezen! Denken! Doen! Elke 
wijze uil begint als een uils-
kuiken’. Het boek is bijzonder 
speels vormgegeven, het be-
vat vrolijke illustraties, allerlei 
spelletjes en fantasieverha-
len die met educatieve infor-
matie worden gecombineerd. 
Daarbij is er een toevoeging 
van onderdelen zoals vlin-
ders, kraaltjes en zonnepit-
ten. ,,Ik kwam op het idee om 
een doeboek te maken om-

dat mijn kleinkinderen al-
tijd maar naar hun smartp-
hone staren”, zegt Pieter die 
eerder historische uitgaven 
op zijn naam zette. ,,Niks mis 
mee die smartphone, maar 
er is zoveel meer. Ik wil kin-
deren graag aan het denken 
zetten. De verschillende on-
derdelen kunnen uit het boek 
worden gehaald waardoor 
het mogelijk is om met meer-
dere kinderen aan de slag 
te gaan aan tafel.” Het boek 
is geschikt voor jongens en 
meisjes en is nu te koop in de 
boekhandel.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag & zaterdag 19.00 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur

Waterboys
zondag 11.30 uur
dinsdag 14.00 uur

Zicht op Water
vrijdag 21.15 uur  maandag 20.00 uur

Toni Erdmann
vrijdag 16.00 uur

zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur
woensdag 13.30 & 20.00 uur 

Down to Earth
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.30 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Fantastic Beast - 3D
zaterdag & zondag 16.00 uur
Fantastic Beast - 2D

donderdag 20.00 uur
Tonio

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 21.15 uur

Bridget Jones’s Baby
zaterdag 16.00 uur 
zondag 11.30 uur

woensdag 16.00 uur
Mees Kees langs de Lijn

woensdag 13.30 uur
Sing (NL) 3D

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 16.00 uur
Vaiana (NL) 3D

zaterdag & zondag 13.30 uur
De Club van Sinterklaas 

& geblaf op de pakjesboot

Programma 1 dec  t/m 7 dec 2016

Waterboys 
Waterboys vertelt het in-
tens grappige en ontroeren-
de verhaal van schrijver Vic-
tor en zijn zoon Zack. Op de-
zelfde dag door hun vrouwen 
het huis uitgezet, moeten de 
mannen zichzelf en hun re-

latie opnieuw zien uit te vin-
den tijdens een turbulente 
reis naar Schotland. Een va-
der die maar niet volwassen 
wil worden en zijn zoon die 
het leven wat minder serieus 
zou moeten nemen.

Vaiana
Drieduizend jaar geleden 
trokken de grootste zeevaar-
ders ter wereld over de stil-
le oceaan om de vele eilan-
den van Oceanië te ontdek-
ken. Tot daar op een dag 
een einde aan kwam en nog 
steeds weet niemand hoe dat 
ooit kon gebeuren? Walt Dis-

ney Studios presenteert Vai-
ana, een animatiefi lm over 
de avontuurlijke en dappe-
re Vaiana, die één grote mis-
sie heeft: de oceaan over zei-
len en de eeuwenoude tradi-
ties van haar voorouders her-
stellen. 
Op deze spannende ontdek-
kingsreis ontmoet Vaiana 
halfgod, Maui, die haar be-
geleidt in haar zoektocht.
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Sakura Sushi & Grill, een 
aanwinst voor Castricum

Castricum - Voor liefheb-
bers van lekker en gezel-
lig uit eten gaan is er een 
aantrekkelijke keuze bij-
gekomen. Japans restau-
rant Sakura Sushi & Grill is 
enkele weken geleden van 
start gegaan in het pand 
waar voorheen Azië Plaza 
was gevestigd. 

Het restaurant is geheel op-
nieuw ingericht en het resul-
taat is verbluffend. Er is ge-
kozen voor warme kleuren, 
een houten vloer en het ge-
heel is bijzonder smaakvol op 
elkaar afgestemd. Yong Ti-
an Hu en Fang Fang Fu zijn 
de nieuwe eigenaars; jong, 
eigentijds, energiek en met 

een jarenlange ervaring in de 
horeca. Samen met hun twee 
kinderen wonen zij boven het 
restaurant.
Terwijl de koks volop aan het 
werk zijn in de keuken, vertelt 
Fang Fang meer over het res-
taurant. ,,Onze gasten kun-
nen in twee uur per ronde 
maximaal vijf gerechten be-
stellen en er zijn vier rondes. 
Er is keuze uit 45 verschil-
lende sushi’s, er is soep, sa-
lades, warme hapjes en bar-
becuegerechten. Verder is er 
een keuze uit gerechten van 
de hete plaat en natuurlijk 
een aantal lekkere desserts.” 
Voor vegetariërs is er een uit-
gebreide keuze al draait het 
hier natuurlijk vooral om vis 

en vlees. Mensen die niet van 
sushi houden kunnen een 
keuze maken uit de verschil-
lende warme gerechten. Zo is 
dit restaurant heel geschikt 
om met een groot gezelschap 
feestelijk uit eten te gaan; er 
is voor ieder wat wils.

‘Heerlijk gegeten, vriendelijke 
bediening, een goede aan-
winst voor Castricum’. Dat 
schrijft een tevreden gast op 
Facebook. Fang Fang: ,,Van-
zelfsprekend zijn onze ge-
rechten van een zeer goe-
de kwaliteit en staat hygiëne 
voorop in ons bedrijf. Daar-
naast vinden wij het heel be-
langrijk dat onze gasten zich 
echt thuis voelen bij ons. Wij 

willen hen graag een gewel-
dige avond bezorgen.”
De gerechten van Sakura, 
wat kersenbloesem betekent, 
kunnen worden afgehaald of 
ze worden thuisbezorgd van 
17.00 tot 20.00 uur en dat kost 
maar 1,50 euro meer. Regel is 
wel dat er meer dan tien euro 
wordt besteed. Heel bijzon-
der is dat alle gerechten van 
Azië Plaza ook nog af te ha-

len zijn of thuisbezorgd kun-
nen worden. Sakura Sushi & 
Grill is geopend op maan-
dag, woensdag en donder-
dag vanaf 16.00 uur en in het 
weekend al vanaf 12.00 uur. 
Dat wordt lekker lunchen! 
Het adres is Burgemeester 
Mooijstraat 39 in Castricum, 
tel.: 0251-651088. Kijk voor 
het gehele menu op www.
sakura-castricum.nl.

Voortaan ook Gl-diploma 
op PCC Oosterhout

Regio - Door de landelijke 
vernieuwingen in de boven-
bouw van het vmbo, kunnen 
leerlingen van PCC Ooster-
hout in Alkmaar nu hun prak-
tijkgerichte opleiding ook af-
sluiten op het niveau van 
de gemengde leerweg (vm-
bo Gl). De aansluiting op het 
mbo wordt daarmee nog be-
ter.

Het Petrus Canisius Colle-
ge heeft vmbo-opleidingen 
op alle niveaus in huis. PCC 
Oosterhout is al jaren de plek 
voor de sterk praktijkgerichte 
vakcollege-opleidingen voor 
instromers op Gl-, Kb- en 
Bb-niveau. De leerlingen van 
deze opleidingen leren lie-
ver met hun handen én hun 
hoofd, dan alleen vanuit een 
boek. Zij gaan daarom vanaf 
de allereerste schooldag voor 

minimaal 30% van de school-
tijd met praktische vakken 
aan de slag.
Vanaf dit schooljaar kun-
nen deze leerlingen op PCC 
Oosterhout hun theorie- en 
praktijkvakken nu ook op het 
hoogste vmbo-niveau (Gl) af-
sluiten. 
Vestigingsdirecteur Johan 
Dekker: ,,We zijn blij met 
deze mogelijkheid, omdat 
wij onze ambitieuze leerlin-
gen hiermee tegemoetko-
men. Met name technische 
opleidingen zijn populair en 
de vraag naar goed opgelei-
de vakmensen neemt toe. We 
hebben vrij veel leerlingen 
die in de loop van hun oplei-
ding echt goed ‘op stoom’ ra-
ken. Zij krijgen hiermee extra 
aansluitingsmogelijkheden 
naar met name de mbo-op-
leidingen op niveau 3 en 4.”

Conceptstore maakt 
Castricum stukje ‘Mooijer’

Castricum - Veel verschil-
lende producten onder één 
dak, maar allemaal in de-
zelfde stijl en sfeervolle set-
ting. Dat is een conceptstore 
en dergelijke winkels zie je 
steeds meer, vooral in gro-
te steden. Maar ook Cas-
tricum heeft nu zo’n hip-
pe conceptstore: Mooij Cas-
tricum in de Burgemees-
ter Mooijstraat 26. Met één 
klein verschil: binnen het 
sfeerconcept worden niet al-
leen verschillende producten 
maar ook verschillende on-
dernemers samengebracht.
Sfeervolle glazen windlich-
ten, stoere houten tafels, 
handbeschilderd fair-trade 
servies, duurzame kaars-
jes van eco-soja, kaarten 
en papierwaren met grap-
pige of inspirerende tek-
sten, delicatessen met bij-
zondere smaakcombina-
ties, kunst. Zomaar enkele 
van de bijzondere producten 
die in de winkel zijn te vin-
den. En niet allemaal in een 
eigen hoekje of aparte stel-
ling maar sfeervol gecombi-
neerd met elkaar. ,,Alle pro-
ducten voldoen aan de con-
ceptwaarden van Mooij en 
passen daarom bij elkaar. Zo 
versterken ze elkaar en vor-
men gezamenlijk een mooi 
sfeervol geheel. Als je bin-
nenloopt voelt het aan als 
een warme deken. Je wilt op 
ontdekkingsreis en elk hoek-
je bekijken”, aldus concept-

ontwikkelaar Natasha Loppi.
Ze heeft het concept sa-
men opgezet met Lenie Kel-
der, eigenaar van het pand in 
Castricum en werkzaam als 
loopbaan- en ondernemers-
coach, maar voorheen voor-
al bekend als retailer van de 
eerste sportzaak die in het 
pand gevestigd was. De term 
‘sfeer & beleving’ die vaak 
genoemd wordt als kern-
waarde van het nieuwe win-
kelen, wordt bij Mooij opti-
maal ingezet. De hele winkel 
wordt zeer regelmatig geheel 
opnieuw ingericht. 
Er wordt met thema’s ge-
werkt en er worden diverse 
activiteiten georganiseerd, 
van creatieve workshops tot 
lezingen, van proeftafels tot 
kunstexposities.
Meer informatie www.mooij-
castricum.nl.

Castricum - Team Distan-
ce Runners was in Tilburg, 
waar de jubileumeditie van 
de Warandeloop plaatsvond. 
Butter domineerde de wed-
strijd, maar door een trap op 
zijn hak viel hij en verloor een 
van zijn schoenen. 
Schröer eindigde als twee-
de Nederlander. Butter zat 
er kort achter en fi nishte op 
plek dertien als vijfde Neder-
lander. 
A-junior Bram Anderies-
sen schreef de Warandeloop 
van 2016 op zijn naam. Bij de 
vrouwen is Lotte Krause de 
snelste TDR-atlete op plek 
acht. Manon Kruiver eindig-
de op een vijftiende plaats. 

Warandaloop

www. .nl

www. .nl

Korting bij 
Loek Anderson 
Regio - Foto Loek Anderson 
is al tien jaar gespecialiseerd 
in het digitaliseren en het 
overzetten van dierbare her-
inneringen. Foto Loek Ander-
son zet alles over op dvd, usb, 
stick of harde schijf. 
Profi teer nu van een nieu-
we actie, tien tot vijftien pro-
cent korting op het scannen 
van dia’s, smalfi lms en vi-
deotapes. Aan elke opdracht 
wordt veel aandacht besteed. 
Slechte lassen van fi lms wor-
den hersteld, videobanden 
gereinigd en de kleuren ver-
beterd. Het zoekraken van 
dierbare beelden is uitgeslo-
ten. Vragen over de prijzen 
of mogelijkheden? Ga dan 
langs met het materiaal voor 
een vrijblijvende offerte. Het 
adres is Kennemerlaan 85-87 
in IJmuiden. 
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Uitgeest - Sinterklaas is nog in ‘t land, maar in het huis van Ron de Boer overheerst al ze-
ker een maand de kerstsfeer. Ron bouwt ieder jaar een kerstdorp van 11 bij 1,2 meter, dat op 
afspraak bezichtigd kan worden. Ron vertelde me dat het een uit de hand gelopen hobby is. 
Na jaren gewerkt te hebben als bakker en ambtenaar in Heemskerk ging hij met pensioen en 
verhuisde naar Uitgeest. Zijn interesse in de kerst is er altijd geweest. In zijn kerstdorp staan 
onder andere 65 huisjes, 3 molens, 3 spoorbanen, een kabelbaan, vliegtuigjes en 16 markt-
kraampjes. Het opbouwen neemt 4,5 week in beslag. De bekendheid van het kerstdorp be-
slaat momenteel heel Noord-Holland. Er komen regelmatig mensen op bezoek, ze maken dan 
vele foto’s en Ron wordt dan ook wel eens verrast met een kerstkaart van de mensen met 
zijn dorp erop en dat geeft hem een gevoel van waardering. Als men wil komen kijken kan 
dit ,maar altijd onder begeleiding van de bouwer, zeker als het om kinderen gaat. Na de kerst 
gaat Ron direct weer opzoek naar leuke dingen voor het jaar daarop. Een afspraak maken? 
Bel 0251-315283. Foto en tekst: Ger Bus

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 - De turnsters van 
Unitas Uitgeest hebben 16 
medailles binnen gehaald 
tijdens de eerste Rayon-
wedstrijden van het seizoen 
2016-2017. 
Afgelopen weekend von-
den in Beverwijk de 1e Ray-
onwedstrijden voor de 4e, 5e 
en 6e divisie plaats. De turn-
sters deden het niet onver-
dienstelijk en namen 5 gou-

den, 3 zilveren,  5 bronzen, 
en 3 4e medailles mee terug 
naar Uitgeest
Dit weekeinde was er goud 
voor de jonge turnster Pip 
Loose, Iris de Ruijter, Ma-
rit Mulder, Zoë Guit en Eva 
Schimmel. Een zilveren me-
daille was er voor Billie Boyle, 
Dena Hourik en Norah Ren-
ken. Brons was er voor Puck 
Hessels, Julia de Wildt, Sil-

via Berkhout, Cleo Schoute 
en Demi Hanssen. Een vierde 
plek was er voor Felicia Afriy-
ieh, Linda den Boer en Jamie 
Beentjes. 
De overige Unitas turnsters 
eindigden op de plaatsen: 
Eef Reulen (instap) plaats 6; 
Pip Kraaij (instap) plaats 10, 
Roos Korkis (instap) plaats 
21; Quinty Bloedjes (pup.1) 
plaats 20; Sterre Bakker 
(pup.2) plaats 6; Bente Put-
ter (pup. 2) 6e; Sophie Ploe-
ger 11e; Phileine v.d.Landen 
(jeugd 1) plaats 10; Isa Tim-
mermans (jeugd 2) plaats 
7; Chiara Garita ( jeugd 2) 
plaats 3; Elina Muyskens (ju-
nior) plaats 6; Lea van Die-
men (senior) plaats 15.
De selectie van Unitas is het 
seizoen succesvol begonnen 
alhoewel er een aantal turn-
sters zijn die net geen me-
daille behaald hebben om-
dat ze net niet op het juis-
te moment hebben kunnen 
laten zien wat ze wel in hun 
mars hebben. Ze gaan de ko-
mende tijd weer hard trai-
nen zodat ook deze turnsters 
een mooie medaille mee naar 
huis kunnen nemen. (train-
ster Ans Pieters)

Kerstkoffietafel 73+
Uitgeest - De gezamenlijke 
kerken van Uitgeest verzor-
gen, in samenwerking met 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren, ook dit jaar een kerst-
koffietafel 73+ op WOENS-
DAG 14 DECEMBER, van 
15.00 tot 18.00 uur in dorps-
huis De Zwaan.
U kunt zich aanmelden vanaf 
1 december tot 7 december 
tussen 18.00 en 19.00 uur bij 

de volgende adressen: Ank 
van der Eng, Pr. Beatrixlaan 
65, tel.nr. 0251-311570; Tiny 
Tijsen, Pr. Beatrixlaan 32, tel.
nr. 0251-312567; Thea Deijle, 
Dr. Brugmanstraat 90b, tel.nr. 
0251-311584.
Voor vervoer kunt u bel-
len naar de Algemene Hulp-
dienst, van maandag tot en 
met woensdag van 09.00 tot 
10.00 uur op 0251-319020

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Regeert Tabijn 
Uitgeest?

Daar lijkt het op, omdat de Paltrok locatie maar zeer be-
perkt  is meegenomen in het onderzoek naar een plek 
voor de brede school, het Integraal Kind Centrum (IKC). 
Om de volgende redenen lijkt de Paltrok locatie een goe-
de locatie voor het IKC: 
• Voldoende ruimte. Uitgaande van het rapport IKC Uit-
geest van 12-01-2016 is er 4382 m2 nodig met een twee-
de bouwlaag van 900 m2. De Paltrok locatie beslaat nu 
2390 m2. Voor de extra benodigde ruimte van 2000 m2 
kan een deel van het plantsoen achter de Paltrok gebruikt 
worden. Dit is t.o.v. van het totale plantsoen een zeer be-
perkt deel en het minst gebruikt. De tweede bouwlaag 
zou ook nog vergroot kunnen worden. 
• Goede ligging van deze locatie. De locatie is ca. 100 m. 
van de geplande locatie op de ijsbaan.
•  Verkeer en veiligheid. De noodzakelijke maatregelen lij-
ken voor beide locaties vrijwel hetzelfde. 
• Afstand voor de kinderen. Uitgaande van 50% kinderen 
uit beide wijken, zou dit geen verschil maken. Een onder-
zoek naar de juiste percentages is voor een goede afwe-
ging gewenst. 
 •  Groenbeleving. Het park is aanzienlijk groter dan de ijs-
baan, dus deze beleving zal zeker niet minder zijn. 
• Verplaatsing van de ijsbaan is niet nodig. 
• Geen aantasting van de zichtlijnen op de kerk door een 
groot gebouw op de ijsbaan. Groen rond de ijsbaan wat 
nu het zicht belemmerd kan gesnoeid worden. 
•  De groenaantasting van het plantsoen in de Koog is zeer 
beperkt en de mooie open plek, die de ijsbaan is, blijft 
voor allerlei activiteiten bestaan.
•  De weerstand tegen deze locatie zal waarschijnlijk min-
der zijn. Dit kan vertraging voorkomen.
Blijkbaar wil Tabijn het IKC persé op de ijsbaan hebben 
en gaat het bestuur hier in mee en volledig voorbij aan de 
grote weerstand van de burgers voor deze locatie. Echter 
Tabijn beslist niet over de locatie, daarvoor is onze raad 
verantwoordelijk. Daarom roep ik bestuur en raad op om 
de Paltrok locatie een eerlijke kans te geven.

L. Naastepad 



Sven
Sinterklaas welk huisnum-
mer heeft het Pietenhuis?
Oh Sven, ik zou het niet we-
ten. Ik heb er nooit op gelet. 
Maar als je een brief wilt stu-
ren, kun je gewoon op de en-
velop “Pietenhuis” schrijven. 
Dan komt je brief zeker aan 
bij Sinterklaas en de Pieten.

Waarom heeft u nu een 
PakjesPiet en eerst niet?
Ik dacht, lieve Sven, dat het 
handig zou zijn om een apar-
te PakjesPiet te hebben. Maar 
nu ik zie wat er allemaal mis 
kan gaan, denk ik dat ik dat 
misschien beter niet had kun-
nen doen. Maar je weet het, 
ik zeg altijd:  “het komt alle-
maal goed!”. 

Krijgt u ook cadeautjes 
voor uw verjaardag?
Als ik jarig ben, krijg ik wel 
eens een cadeautje van de 
Pieten. En daar ben ik dan 
heel erg blij mee. Maar eigen-
lijk hoef ik geen cadeautjes 
te krijgen. Ik GEEF liever ca-
deautjes. Aan jullie.

Komen er nog meer fi lm-
pjes van de VlogPiet?
Ja, en dan de fi lmpjes van de 
VlogPiet. Er komen er zeker 
nog meer. Alleen snap ik niet 
zo veel van al die nieuwer-
wetse dingen. Dat zal wel aan 
mijn hoge leeftijd liggen. Denk 
je niet ?  Nou, dag Sven.

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 naast hun juf Sylvia) Famke, Sven, Jen-
nely en Julia van de Binnenmeerschool.

Julia
Wat zijn alle namen van de 
Pieten?
Oh oh Julia, wat stel jij een 
moeilijke vragen aan een ou-
de man. Ik ken wel de mees-
te namen van de Pieten, maar 
van allemaal ? Nee hoor, dat 
red ik niet meer. Ik kijk ge-
woon in het boek en dan weet 
ik het weer. Maar gelukkig 
kennen de HoofdPiet en de 
HuisPiet wel alle namen uit 
hun hoofd. En die helpen mij 
dan weer. Opgelost! 

Waarom bent u een Goed-
heiligman?
Ze noemen mij een Goed-
heiligman, omdat ik natuurlijk 
een bisschop ben. Dat is toch 
een soort van heilige man. En 
omdat ik altijd aan iedereen 
cadeautjes geef. Ik probeer 
altijd goed te zijn voor ieder-
een. En daarom noemen ze 
mij vaak een Goedheiligman. 
Leuk he?

Waarom komt u met de 
boot en niet met het vlieg-
tuig? (Sven denkt dat 
Amerigo niet in het vlieg-
tuig past)
Julia, ik zou best met het 
vliegtuig kunnen komen, want 
Amerigo past best in een 
vliegtuig. Zeg dat maar tegen 
Sven. Maar ik wilde als kind 
al het water op, op een boot. 
En eigenlijk wilde ik schipper 
worden. Maar ik moest na-

tuurlijk Sinterklaas worden, 
dus dan kun je niet ook nog 
eens schipper zijn. Vanaf dat 
moment heb ik altijd gekozen 
voor de boot. Ben ik toch nog 
een klein beetje schipper, af 
en toe. En dat vind ik leuk!

Toen de WellesPiet ging 
bakken, had hij allemaal 
meel op zijn gezicht en 
deed hij zout in de taart. 
Vindt u het goed dat hij er 
zo’n rommeltje van maakt?
IDe WellesPiet heeft er inder-
daad een grote troep van ge-
maakt in de keuken.  Wat was 
het smerig!! Dat vind ik na-
tuurlijk niet goed en niet fi jn, 
maar hij bedoelde het wel 
goed. Hij wilde me echt ver-
rassen. En daarom kan ik ook 
niet echt boos op hem zijn.  
Nou, dag Julia.

Staat het Zwarte Pieten-
huis soms in de haven? Ik 
denk het wel.
Dag Jennely. Nee, het Pieten-
huis staat niet in de haven, 
maar op een groot landgoed 
met tuinen er omheen. Lek-
ker rustig, zodat we niet door 
iedereen worden gestoord in 
ons werk. Want we hebben 
het natuurlijk erg druk met al 
die pakjes en pepernoten. En 
stel je nu eens voor, dat ieder-
een ook nog eens langs zou 
komen? 
Daarom vertel ik ook niet pre-
cies waar het ligt.

Ik was in de speelgoedzaak 
en wilde heel graag een glit-
teroogje maar dat mocht niet 
van mama. De volgende dag 
had ik het in mijn schoen. Hoe 
kan dat?
Mijn Zwarte Pieten luisteren over-
al altijd heel goed naar wat de 
mensen – en vooral de kinderen 
– zeggen. En toen ze in de win-
kel hoorden dat jij het glitteroogje 
graag wilde hebben, maar het niet 
mocht kopen van mama, hebben 
zij dat meteen voor je gekocht en 
diezelfde avond nog in je schoen 
gedaan. Lief he? En wat een leuke 
verrassing he? Daar houden wij 
van. Van verrassingen, bedoel ik.

Hoe komen jullie met die 
ring in huis?
Die ringen zorgen er voor, dat 
elk slot van elke deur open-
gaat als wij de ring er tegen-
aan houden. Dat scheelt een 
hele bos sleutels sjouwen. En 
bovendien, het was altijd zo’n 
gezoek om de goede sleu-
tel te vinden. Daarom ben ik 
heel blij met de ringen. Maar, 
je moet goed weten, alleen 
mijn Zwarte Pieten mogen de 
ringen gebruiken in deze tijd. 
En als het eenmaal pakjes-
avond is geweest, dan moeten 
zij de ringen weer bij mij inle-
veren. Dan kunnen ze er ook 
geen gekke of domme dingen 
mee doen. Goed opgelost he?  
Dankjewel voor je vragen Jen-
nely. Nou dag hoor ! 

Wanneer slaapt u Sinter-
klaas? Want ’s nachts bent 
u op het dak. 
Dag Famke. Wat leuk dat jij 
zo goed nadenkt over Sinter-
klaas. Maak jij je een beetje 
bezorgd om mij ?
Ik heb niet zoveel slaap nodig 
hoor. Als we in de nacht klaar 
zijn met pakjes brengen, ga ik 
daarna naar bed en val met-
een in slaap. En ongeveer op 
het moment, dat jullie met zijn 
allen weer bij de juf op school 
zijn, dan word ik weer wakker 
en begint er een nieuwe werk-
dag. Maar maak je geen zor-
gen hoor, het duurt maar drie 
weken. Daarna heb ik weer al-
le tijd om uit te rusten. Eerst 
op de boot naar Spanje en 
daarna in mijn huis in Spanje. 
En weet je, bij dat huis is een 
heerlijk zwembad. En ik ben 
dol op zwemmen. Kom eens 
een keer langs als je met je 

ouders in de buurt bent. Dat 
zou ik leuk vinden.

Waarom gaat Sinterklaas 
niet dood?
Waarom Sinterklaas niet dood 
gaat? Ja, dat is een heel goeie 
vraag, alleen weet ik het ant-
woord zelf ook niet. Ik voel 
me nog hartstikke jong en al-
les doet het nog goed. Dus ik 
ga nog lang niet dood. Maar 
waarom? Geen idee.  

Waarom is de HoofdPiet de 
belangrijkste Piet?
De HoofdPiet is echt de be-
langrijkste Piet, want hij is “de 
baas” over de Pieten. Eigenlijk 
ben ik natuurlijk de baas, maar 
ik heb het zo druk, dat ik dat 
niet allemaal zelf kan doen. 
Nou, daar helpt de HoofdPiet 
me bij. En niet alleen op de 
boot, maar ook in het Pieten-
huis. Nou, dag hoor !

Allevier vragen de kinde-
ren zich ernstig af waar 
de pakjes voor pakjes-
avond zijn. Ze waren niet 
op de boot. (Julia: mis-
schien heeft een dief ze 
gesteeld). Sven: Sint, ik 
ben een superheld met al 
mijn vrienden. De Pieten 
mogen mij bellen en dan 
komen wij de dieven wel 
helpen vangen.
Wat lief, dat jullie allemaal 
zo bezorgd zijn over de pak-
jes. Julia, er is geen dief hoor, 
die de pakjes heeft gesteeld. 
Maak je maar geen zorgen. 
En als er dan misschien men-
sen zijn, die de pakjes wil-
len stelen, dan bel ik gewoon 
Sven met zijn vrienden. Dat 
zijn superhelden en die ko-
men de Pieten wel helpen. Fijn 
hoor jongens!!! Ben ik heel blij 
mee. En jullie weten, Sint zegt: 
“Alles komt altijd goed !!”  En 
zo is het ook.

Sint Nicolaas:
Lieve allemaal van de Bin-
nenmeerschool. Dank jul-
lie wel voor alle vragen. Ik 
hoop dat jullie door mijn 

antwoorden iets beter be-
grijpen hoe het allemaal 
gaat bij mij en de Pieten. 
En als je nog vragen hebt, 
mag je ze rustig stellen als 
ik bij jullie op school kom.

Voor allemaal nu een 
knuffel van Sint.
Nou, dag hoor!

Jennely

Famke

Alle vier
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Uitgeest - Team 1 speelde 
thuis tegen Diemen 1. He-
laas was het team maar met 
twee man, maar ze presteer-
den ondanks een man min-
der ontzettend goed. Henk 
Spoelstra wist zijn drie par-
tijen met mooie momen-
ten te winnen en ook Mar-
tin van Veen wist twee par-
tijen te winnen. Hij raakte in 
een partij erg gefrusteerd, 
wat hem twee games kostte, 
maar uiteindelijk won hij de 
finale-game. Net op tijd af-
gekoeld. Een fraaie 6-4 winst 
voor TTVU1.

Team 2 speelde in de hoof-
stad tegen US11. De heren 
mochten het tegen een da-
mesteam opnemen. Altijd 
lastig. Billy Fatels kon twee 
keer gemakkelijk een winst 
afdwingen maar de derde 
verloor hij. Patrick Rasch won 
er ook een maar René van 
Buren had geen wapen te-
gen het vrouwelijk schoon. 
Met een 7-3 verlies kwamen 
de mannen weer terug naar 
Uitgeest.

Team 3 speelde tegen het 
derde team van Castricum. 
Het was een gelijke strijd. 
Jelle Werkhoven heeft al zijn 
concentratievermogen in de 

eerste wedstrijden moeten 
steken om deze te zegevie-
ren. Bij zijn laatste enkel wil-
de het niet lukken. Nico Bal-
tus was ook twee enkels lang 
superieur. Marijn van Kam-
pen die voor het eerst in de 
5e klasse speelt, ging heel 
diep, elke enkel in 5 games, 
hij wist er één voor zich te 
winnen. Uiteindlijk werd het 
5-5

Team 4  speelde thuis tegen 
Tazano 96 team 6. Ook een 
gelijk opgaande strijd. Roger 
Schuddeboom was hier de 
held van de avond, hij won 
twee enkels en de dubbel sa-
men met Huib van Leeuwen. 
Huib won 1 enkel net als An-
toine van der Spek. Ook hier 
werd het 5-5

In de Duocompetie speelde 
Uitgeest 2 tegen Rijsenhout 
1. Michel Switser en Rob de 
Boer lieten niks van de te-
genstander over en wonnen 
alle partijen deze avond. Uit-
geest 1 reisde af naar Patri-
os 1 die tweede staan in de 
competitie.  Marcel Couwen-
berg wist zijn enkels win-
nen. Rob de Boer won he-
laas maar 1 wat wel genoeg 
is voor de winst 2-3 voor Uit-
geest 1. (Billy Fatels)

     Tafeltennisnieuws

Uitgeest - Zondag trad het 
eerste team van Stormvo-
gels aan tegen HBC. De im-
mer beladen streekderby te-
gen de Heemskerk Beverwijk 
Combinatie zorgt altijd voor 
wat extra motivatie bij de 
Uitgeesters, die bij winst de 
voorlopige ranglijst konden 
aanvoeren. Trainer/coach Ton 
van Duijn schatte de kansen 
voor zijn ploeg vooraf hoog 
in, maar waarschuwde zijn 
ploeg voor onderschatting. 
Een moment van onacht-
zaamheid leidde tot een 1-0 
achterstand in de eerste mi-
nuut, maar Stormvogels gaf 
al snel een signaal af door 
vervolgens uit te lopen naar 
een 1-5 voorsprong.  Het fy-
sieke spel van HBC werd be-
straft door het toekennnen 
van strafworpen aan Storm-
vogels, maar de UItgeesters 
creeerden en benutten ook 
veel kansen uit het verzorg-
de veldspel. Na 20 minuten 
spelen  was de stand 4-12 
in het voordeel van de ploeg 
van Van Duijn, die ontspan-
nen aan de zijlijn stond te ge-

nieten. De eerste helft werd 
een doelpuntrijk spektakel, 
waarbij onze dorpsgenoten 
de partij volledig domineer-
den. Met een ruststand van 
8-17 kon er achterover wor-
den geleund.
De Uitgeesters kwamen ech-
ter niet goed uit de rust. De 
organisatie was zoek en de 
ploeg liet zich verleiden tot 
de klassieke fout om het spel 
klein te willen houden en de 
bal te veel naar binnen te 
willen spelen. Hoewel Van 
Duijn zich geen moment zor-
gen baarde over de overwin-
ning, kwamen er wel de no-
dige ergernissen. Om kampi-
oen te kunnen worden moet 
zijn ploeg constanter wor-
den en dat is toch zeker de 
ambitie. Pas in de 8e minuut 
werd er gescoord, weliswaar 
door HBC, waarna de wed-
strijd weer op gang kwam.  
Stormvogels wist zonder ech-
te overtuiging de voorsprong 
te consolideren en kwam 
geen moment in gevaar. In 
de slotfase gunde Van Duijn 
zijn topschutter, Gerard Val-

     Korfbalflits
       Stormvogels

kering, een publiekswissel 
en maakte Danny Haije zijn 
opwachting. De partije ken-
de verder geen verrrassen-
de ontwikkelingen,  Stormvo-
gels was duidelijk een maatje 
te groot voor HBC en sleep-
te een overtuigende 15-24 
zege in de wacht. Volgende 
week de kraker tegen mede-
titelkandidaat Zaandam Zuid, 
aanvang 15.20 in sporthal de 
Zien.
Treffers: Gerard Valkering(7), 
Sebastiaan van den Bosch(6), 
Demi Erkelens(4), Lisa Ha-
ije(3), Eveline Nootebos(2), 
Jord Betjes(1) en Ward Bet-
jes(1)

Gerard Valkering, maar liefst 7 
x trefzeker

De column van Monique.....

“Wat wil je moeder voor haar verjaardag?” vroeg de kersverse vriend afgelopen zomer aan 
mijn dochter. Tot wanhoop van gezinsleden, familie en vrienden kan ik nooit iets bedenken. 
Tenslotte gaat het om de gezelligheid en niet om de cadeaus. Mijn verjaardag was zonnig 
dus vierde ik het buiten waar het al snel druk werd. Voor het eerst zou de vriend en publique 
verschijnen. Met een grote grijns enterde hij de tuin en overhandigde een enorme in bloei 
staande orchidee. Hij kon natuurlijk niet weten dat ik een nitwit ben op plantengebied. Ik be-
perk mij tot slechts één kamerplant die weinig water blieft en die, als ik dat vergeet, niet ge-
irriteerd zijn bladeren laat vallen. Daar heb ik ‘m overigens op uitgekozen. Volgens de plan-
tenverkoopster kon zelfs de grootste sukkel deze plant verzorgen. Ik laat ‘m zoveel moge-
lijk met rust en hij schijnt dat prima te vinden. Soms verschijnt er een wittig soort bloem en 
dat vertaal ik maar in een beloning naar mij toe. Maar nu kreeg ik die in bloei staande orchi-
dee waar ik tamelijk nerveus van werd. Op internet zocht ik hoe ik ervoor zorgde dat ie niet 
binnen een week ter aarde besteld moest worden via de composthoop. Daar schrok ik mij 
te pletter van de prijs van dit organisme en besloot toegewijd mijn uiterste best te doen de 
bloei zo lang mogelijk voort te laten duren. Ook omdat ik het geschenk een vreselijk lief ge-
baar vond. Orchie, zo noemde ik hem liefkozend, wenste maar één keer per week een beet-
je water dus dat vond ik meteen al sympathiek. Hij kreeg een prominente plek in de kamer 
waar ik hem goed in de gaten kon houden. Het zou mij toch niet gebeuren dat hij vroegtijdig 
de pijp aan Maarten gaf. Ik zocht naarstig naar plantenverzorgtips en vond ze. Het water ge-
ven is niet zomaar iets las ik. Het diende niet klakkeloos te gebeuren maar met aandacht en 
afwisseling. Hoe vaker ik van huis was, hoe eenzamer de plant zich zou voelen. En, zo leer-
de ik: “Praat tegen je plant, doe dit op een rustige toon, als je tegen ze schreeuwt, werkt het 
averechts. Als je je planten echt wil verwennen, streel je ook even de bladeren. Niet te vaak, 
dan wennen ze er te veel aan en gaan ze er op rekenen, maar af en toe een aai moet hemels 
voor ze zijn!” Afijn kennelijk doe ik het een en ander goed want hij staat nog steeds te shinen 
als een malle en er is ‘iets’ ontstaan tussen Orchie en mij. Ik ben zowaar verliefd geworden 
op die uitbundige bloemenpracht. Vanochtend gaf ik hem zijn wekelijkse slokje water via een 
schoteltje en zag gestaag het waterpeil zakken. Voor ik het in de gaten had zei ik dingen als: 
“Dat vind jij lekker he? JÁ dat vind jij lekker!”  Waarop Orchie een bescheiden boertje liet.

Monique Teeling

Orchidee

Uitgeest - Vorige week dins-
dagochtend om 09.00 uur 
vond een aanrijding plaats 
op de kruising Provinciale-
weg/afrit A9. De bestuurster 
van een personenauto reed 
vanaf de afrit de kruising op 
en wilde linksaf slaan in de 
richting van Krommenie. De 
bestuurster van een andere 
personenauto naderde over 
de Provincialeweg vanuit 
de richting Krommenie de-
ze kruising. Beide bestuur-
sters gaven aan, dat het ver-
keerslicht voor hen op groen 
stond.
Een bestuurster  had last van 
haar hoofd en is per ambu-
lance afgevoerd naar het zie-
kenhuis. Beide auto’s werden 
weggesleept door een ber-
gingsbedrijf.

Aanrijding

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 4 
december plaats in de kerk 
op de Castricummerweg in 
Uitgeest, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is de heer van 
der Straten. 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Uitgeest - In de avonduren 
op dinsdag 22 november 
werd ingebroken in een wo-
ning aan de Benesserlaan. 
De dader(s) verschafte(n) 
zich de toegang via een raam 
op de eerste verdieping. Het 
is nog niet bekend wat er 
wordt vermist.

Woninginbraak

Uitgeest - Tussen 23 en 24 
november werd een ruit van 
een schoolgebouw aan de 
Benningskamplaan vernield.

Ruit van school 
vernield

Uitgeest - Op 23 november 
werd een bromfiets, merk 
Piaggio Zip, kleur zwart, ken-
teken F015JJ, vanaf het Stati-
onsplein ontvreemd.

Diefstal 
bromfiets



Stop met dromen die niet 
gerealiseerd kunnen worden
Uitgeest - Mijn standpunt over eventuele herontwikkeling van 
Erfgoedpark De Hoop is: stoppen met alle plannen tot her-
bouw, aanbouw en verbouw van het voormalig Erfgoedpark De 
Hoop. RAUM: neem het verlies en breng dit prachtige stuk-
je Uitgeest weer terug tot een mooi wandel- fiets- en natuur-
gebied.
Laten we eerlijk zijn: u wilt bebouwing, onder het mom van 
‘ontwikkeling’ om daarnaast een houtzaagmolen neer te zet-
ten. Redelijkerwijs: dit is geen haalbare kaart. Neem als voor-
beeld de Zaanse Schans. Exploitatie en onderhoud van de mo-
lens blijven problematisch. Ook in Uitgeest hebben de vier mo-
lens moeite om gelden te vinden voor hun noodzakelijke on-
derhoud. Wellicht denken de enthousiastelingen/ vrijwilligers 
van nu dat een houtzaagmolen te realiseren is. Toekomsti-
ge vrijwilligers bereiken de pensioengerechtigde leeftijd veel 
later. Van hen is dan ook weinig inzet te verwachten. Tijdens 
de drukbezochte bijeenkomsten in het gemeentehuis o.l.v. de 
heer Gijs Kornmann over de omgevingsvisie van Uitgeest bleek 
dat ‘groenbestemming’ hoge prioriteit en draagvlak geniet in 
Uitgeest. Ook tijdens de raadsvergadering van oktober 2015 
werden bouwplannen (Plan Oudgeest) aan deze zuidoever van 
tafel geveegd.
Tot slot: sloop wat er nu staat. Realiseer een mooi wandel- en 
fietspad langs het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Zoals dit 
ook vroeger was. Dit gebied is zo in trek bij de natuurliefheb-
bers. Met de verstedelijking van het platteland blijven we be-
hoefte hebben aan natuurgebieden.
RAUM had in de Buitenlanden van de Wijkermeerpolder ook 
een plan ontwikkeld dat financieel niet haalbaar bleek. Toen 
werd er niet naar de bewoners geluisterd. Schadepost van an-
derhalf miljoen euro. Luister nu a.u.b. wel naar de bewoners en 
stop met dromen die niet gerealiseerd kunnen worden.
M. T. Rodenburg-Tiebie

Herontwikkeling voormalig 
Erfgoedpark ‘De Hoop’

Uitgeest -Het recreatieschap geeft de hoop niet op om op het 
voormalige Erfgoedpark `De Hoop` een renderende exploitatie te 
realiseren. De tijd zal moeten leren of het een ijdele hoop is. Een 
plan voor verblijfsrecreatie werd het vorig jaar door de gemeente-
raad afgewezen. Het werd in de Uitgeester gemeenschap slecht 
ontvangen en het bleek financieel nog eens op drijfzand te berus-
ten.
In een breed gedragen brochure hebben bedrijven, bewoners en 
bestuur van Uitgeest in oktober 2015 al laten weten een rendabe-
le exploitatie van verblijfsrecreatie aan het Uitgeestermeer alleen 
te zien als de problemen worden aangepakt in combinatie met 
een reductie van geluidsoverlast en fijn stof van de A9 en Schip-
hol. Als rijksweg A9 in een tunnel wordt ondergebracht en Schip-
hol eindelijk met glijvluchten gaat landen keren de kansen.
Zo komt er dan op Dorregeest en groot terrein vrij dat benut kan 
worden voor een upgrading van het huidige recreatieterrein al-
daar, dat daar momenteel ligt te verpauperen en te criminaliseren. 
Verblijfsrecreatie aldaar sluit veel beter aan op de belevingswe-
reld van de recreant die alsdan uitzicht geboden wordt op het ver-
tier van en naar de jachthavens met een veel aantrekkelijker zicht-
lijn. En de infrastructuur is daar veel makkelijker aan te passen. Zo 
omzeilt men ook de bottleneck van de Sluisbuurt en de Meldijk 
en kan men het historisch karakter daar beter handhaven.
Via een eenvoudig fiets/voetgangerspontje kunnen ze zo naar het 
jachthavengebied met zijn vele voorzieningen en naar een seri-
eus te ontwikkelen erfgoedpark met als hoofdelement een soli-
taire houtzaagmolen van Cornelis Corneliszn en oude ambach-
ten en kunststudio’s in de bestaande bebouwing. Zo heb je be-
zoekers wat te bieden. Dat de vorige poging niet is gelukt komt 
niet zozeer doordat het plan niet deugde, maar doordat het geld 
is verspild aan het najagen van een wrakke Otter uit Amsterdam. 
Een en ander vereist wel dat bestuurders van de gemeente, pro-
vincie en rijk verder kijken dan de eerstvolgende verkiezingen. De 
wereld verandert voortdurend en laten we investeren in onze toe-
komst tot voordeel van ons allen. 

AVBU-UITGEEST A. van Dam

Grootsteedse bestuurders, ijsbaan 
bebouwen? Nee!!!

Uitgeest -Onze grootsteedse bestuurders hebben lak aan Uitgeestermeer, ijsbaan en jeu de bou-
le spelers. Overal moet gebouwd worden. Onomkeerbare vernietiging van natuur, dorpshart en ge-
not van jong en oud in Uitgeest. Volbouwen alsof we stads moeten worden. Grote fabrieksachtige 
scholen voor minstens 600 kinderen. Ja, ja met integratie van nog velerlei disciplines in datzelfde 
mega grote schoolgebouw. Zoals bibliotheek, muziekschool, naschoolse opvang, sporthal en bo-
vendien een ouderen zorgcentrum! Hoe groots is dat.  Bouw gewoon zoals het hoort in ons dorps-
hart zonder het geweld aan te doen. Nieuwe ouderen woningen bovenop de huidige. Dat schijnt te 
kunnen, daar is rekening mee gehouden bij de bouw van het huidige ouderencentrum.
Een vernieuwde school voor Binnenmeer en Molenhoek samen. De huidige directie van de Bin-
nenmeer en Tabijn denken ook alleen grootsteeds. Die willen wel een mega groot modern school-
gebouw. Oké dan, maar waarom moeten in datzelfde gebouw al die andere activiteiten plaatsvin-
den? Het huidige gebouw van “de oude Binnenmeer” kan uitstekend dienst doen voor al die acti-
viteiten. Enige aanpassingen, verbouwingen en moderniseringen zoals voor de reeds gerealiseerde 
woningen in de rest van het gebouw. Zo hoeft ook dit beeldbepalende vertrouwde bouwwerk niet 
uit ons dorpshart te verdwijnen. 
Geen rechtgeaarde Uitgeester wenst aantasting van ons oudste dorpshart bij de hervormde kerk 
en wenst ook geen afdanken van de Binnenmeer bij de katholieke kerk. Onze Uitgeester architect 
die in de Binnenmeer woont, weet wel raad met het hergebruik en aanpassing van dat monumen-
tale pand voor bibliotheek, muziekschool, naschoolse opvang, sporthal en ook nog een ouderen 
zorgcentrum. Of onze ouderen nu naar de Langebuurt of naar het ijsbaanterrein moeten is voor 
hen even ver. Maar ze zullen met ons, blij zijn met het behoud van het ijsbaanterrein en de jeu de 
boule baan in een niet al te erg verkracht dorpscentrum. Laat vooral geen kinderen uit de Koog de 
Geesterweg dagelijks oversteken. Ook de Koog verdient een eigen school. Zo kunnen ouders die 
geen mega fabrieksschool wensen voor hun kinderen nog naar de Koog, als alternatief om voor 
kleinschaliger onderwijs te kiezen. 
Ook het erfgoedpark moet er aan geloven. Als we niet opletten wordt ook daar nóg meer ge-
bouwd. Nóg meer verpesten van ons dorpse karakter en het aanzicht van het meer vol plempen 
met bouwwerken. Steeds meer kavels voor vermogenden worden daar uitgegeven aan mensen 
die van elders komen. Neem een voorbeeld aan de bouwers langs onze eeuwenoude Meldijk en 
Sluisbuurt zij bouwen met behoud van dorpse ideeën en maten.
Verontruste burger A. Smulders

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.

De mening van de UVP over de 
‘ijsbaanplannen’

De UVP, de Uitgeester Vrije Partij, stuurde ons een ingezonden brief om haar standpunt 
te uiten over de recent gepresenteerde bouwplannen van de gemeente op het ijsbaanter-
rein. Wij hebben ook de andere partijen benaderd om hun standpunt kenbaar te maken. 
De reacties op dit verzoek vindt u volgende week in de Uitgeester Courant. De gemeen-
teraad neemt in haar vergadering van 8 december een besluit over het voorstel.

De mening van de UVP:
‘Wij vinden dat het nog te vroeg is om een besluit te nemen over een bouwlocatie van een school 
voor 600 leerlingen, en zeker niet in het oude dorpshart en helemaal niet op de ijsbaan. Er is aan de-
ze kant van de spoorlijn geen openbaar onderwijs, alleen in de Kleis staat de school de Wissel. Wat 
het bestuur van Tabijn wil gaat ons te ver en we worden aangesproken door ouders die een open-
bare school terug willen aan deze kant van het station, Waldijk is te ver om kinderen alleen naar 
school te laten gaan. Wij willen dat de Paltrok, die ligt aan een prachtige groene speelweide, weer 
een openbare school wordt en na een goede renovatie weer meedoet. De Hoekse en Kabeljauw-
se twisten bestaan dus toch in Uitgeest. Na 2017 moeten de scholen zelf opdraaien voor het groot 
onderhoud, dus dat ze er vanaf willen dat begrijpen wij, hoewel de scholen volgens de media beslist 
niet armlastig zijn. Maar om met geld vanuit de Gemeente Uitgeest  een enkele miljoenen kostende 
school te bouwen gaat ons te ver. Wij zeggen: de Binnenmeerschool, de Molenhoek en de Vrijburg-
school bij elkaar voegen in een schoolgebouw, op die vrij gekomen plaatsen woningbouw. Ook ein-
delijk gaan bouwen bij de kassen van Baars, daar is plaats voor 150 woningen. Op de plaats van de 
bibliotheek en het Cultureel centrum is plaats voor een nieuw zorgcentrum voor ouderen, als we een 
stukje weg van de  Irenelaan inleveren en de parkeerplaats van de oude bibliotheek kan daar een 
sportzaal gebouwd worden.Op de plaats van de Meet een nieuwe school dan heeft de Boules Plaisir 
net zoals de IJsclub weer bestaansrecht en blijft de ijsbaan  van alle Uitgeesters.’
De Fractie UVP, Guus Krom, Jan vd Berg
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Grieks restaurant 
Olympia beide 

kerstdagen geopend

Het kerstdiner ziet er prach-
tig uit. Als voorgerecht kan men 
kiezen uit een gevarieerde scho-
tel van diverse Griekse hapjes, 
een heerlijke Hollandse garna-
lencocktail of een carpaccio van 
ossenhaas. Het hoofdgerecht 
biedt eveneens keus uit drie 
verschillende gerechten, zoals 
een mixed grill, een boterzach-
te zalm- en kabeljauwfi let met 
dillesaus of een heerlijk gerecht 
van bladerdeeg gevuld met 
lamsbout, feta en champignons. 
De hoofdgerechten worden ge-
serveerd met diverse garnitu-
ren. De vijf nagerechten zijn een 
feestelijke fi nishing touch, waar-
bij u bijvoorbeeld kunt kiezen uit 
baklava, een lopend chocolade 

cakeje, een fl ensje met warme 
kersen of gewoon een lekkere 
dame blanche!  Als afsluiting is 
er koffi e of thee. Het kerstdiner 
kost 39,50 euro. Wie met kerst 
liever thuis eet maar niet zelf wil 
kokkerellen kan ook eten afha-
len bij Olympia. Makkelijker kan 
toch niet? Bovendien krijgt u 5% 
korting bij afhalen. Voor hen die 
nog geen cadeau-idee hebben 
voor de komende feestdagen: 
Olympia verkoopt ook dinerbon-
nen voor elk gewenst bedrag. 
Op 24 december, kerstavond, is 
Olympia ook gewoon geopend. 
Voor meer info kunt u kijken op 
de nieuwe website (www.olym-
piaheemskerk.nl) of bellen naar 
0251 244580.

Heemskerk - Grieks restaurant Olympia aan de Gerrit van 
Assendelftstraat 2 is beide kerstdagen geopend vanaf 16.30 
uur. Er is een speciale à la carte kaart gemaakt met een zeer 
ruime keuze uit 22 voorgerechten, ruim 20 hoofdgerechten 
en wel 10 verschillende desserts. Of men kan een keuze ma-
ken uit het 4-gangen kerstdiner. De avond wordt opgedeeld 
in twee delen: Vanaf 16.30 tot 19.30 uur en na 20.00 tot slui-
tingstijd.

Castricum - Op 24 december bestaat 
de Kerst-Inn dertig jaar. En weer worden 
op kerstavond in Castricum, Akersloot 
en Limmen veertig mensen verrast met 
een kerstpakket. Ook de plaatselijke 
bloemisten stellen kerststukjes beschik-
baar. Zes vrijwilligers verassen op kerst-
avond mensen die het afgelopen jaar 
veel verdriet hebben gekend.

Dertig jaar 
Kerst-inn

Beleef een Russische kerst
Castricum - Sfeervolle Russische 
en Byzantijnse kerstmuziek vult za-
terdag 10 december  de Maranat-
hakerk. Het Slavisch Byzantijns 
Koor en Vocaal Ensemble Soedaryn-
ja verzorgen die avond een gevari-
eerd concert. Ingetogen religieuze 
Russische gezangen worden afge-
wisseld met romantische kerstlied-
jes en vrolijke volksliedjes uit Rus-
land en Oekraïne.
Beide koren staan onder de leiding 
van de Russische dirigente Svetlana 
Tsariova. Zij studeerde aan de con-

servatoria van Jekaterinenburg en 
Moskou. Slavisch Byzantijns Koor 
Zwolle is een gemengd koor van 
vijfentwintig zangers en zangeres-
sen dat uitsluitend a capella zingt. 
De acht zangeressen van Vocaal 
Ensemble Soedarynja leggen zich 
eveneens toe op a capella zang,
met een enkele aanvulling met gi-
taar en fl uit. Tot besluit zingen de 
koren samen het overbekende ‘Tie-
chaja notsch’ ofwel ‘Stille nacht’ in 
een bewerking van Svetlana Tsario-
va. Het concert begint om 20.00 uur.

Eenvoudige zege FCC

Castricum - De overwinning van 
FC Castricum op DZS kwam niet als 
een verrassing, maar de uitslag had 
veel hoger moeten zijn dan de 4-1 
waarmee de koppositie werd ge-
handhaafd. De Castricummers gin-
gen goed van start en hadden al in 
de zesde minuut succes, toen Car-
lo Vrijburg raak schoot, 1-0. DZS 
kwam na eerst de lat te hebben ge-
raakt via een schitterend schot van 
Rick Kenter op gelijke hoogte, 1-1. 
Nadat Bob van der Waal kort daar-
op voor 2-1 had gezorgd, ontstond 
een wat gezapig vervolg van de eer-

ste helft.
Castricum creëerde na de rust kans 
op kans, maar het duurde toch tot 
in de 68e minuut dat de voorsprong 
werd vergroot. Bob van der Waal, 
die kort daarna geblesseerd uitviel, 
bood Elario Zweet een kans, waar 
hij wel raad mee wist, 3-1. In de 
75e minuut was het opnieuw Elario 
Zweet. Hij schoot keihard raak na-
dat twee DZS-verdedigers op elkaar 
waren gebotst, 4-1. Het bleef bij de-
ze score.
Zaterdag gaat FC Castricum op be-
zoek bij Germaan/de Eland.

Castricum - Eduard, de Charles 
Aznavour van Bakkum, speelt don-
derdag 8 december de warmste 
liedjes uit zijn repertoire in Franks 
Huiskamertheater. 

Eduard heeft naast zijn muzikaliteit, ook 
nog een onwaarschijnlijk levensverhaal 
waarmee hij zijn liedjes aan elkaar kop-
pelt. Op de Dorpsstraat 23, aanvang 
20.00 uur. Reserveren: info@dorps-
straat23.nl.

Chansons bij Frank!

Univé-winkel Limmen sluit
Regio - De Univé-winkel aan De 
Drie Linden 1 in Limmen gaat per 
1 februari 2017 sluiten. Tegen-
woordig verloopt het contact met  
verzekerden meer en meer via te-
lefoon, e-mail, app en internet. 
Als gevolg daarvan bezoeken 

klanten de Univé-winkels steeds 
minder vaak. De medewerkers 
van de vestiging in Limmen blij-
ven in dienst. Klanten kunnen na 
1 februari naar de Univé-winkel 
op het Geert Groteplein 20 in Alk-
maar. 
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Laatste woning Nieuw 
Koningsduin fase 3 

Bakkum - Vorige week don-
derdag heeft ontwikkelaar 
en bouwer ABB Bouwgroep 
de laatste woning van Nieuw 
Koningsduin fase 3, op land-
goed Duin en Bosch opgele-
verd. Met deze oplevering is 
het deelplan nagenoeg vol-
tooid. 
De komende periode wordt 
gezorgd voor de verde-
re inrichting van het gebied. 
Nieuw Koningsduin fase 3 is 
onderdeel van de meer dan 
tweehonderd woningen van 
Nieuw Koningsduin, verdeeld 
over zes verschillende fases. 
Landgoed Duin en Bosch 
ontwikkelt zich de komen-
de jaren van een zorglocatie 
naar een gemengd woon- en 
zorggebied. De zes verschil-
lende woonfases, verspreid 
over het schitterende groene 

landgoed, zijn zeer populair. 
Binnen afzienbare tijd wa-
ren alle bouwnummers ver-
kocht. De bouw van de laat-
ste fasen; fase 4, 5 en 6 staat 
gepland voor het einde van 
dit jaar. Naar verwachting 
worden de laatste woningen 
eind 2017 opgeleverd. Meer 
informatie over het plan is te 
vinden op de website www.
nieuwkoningsduin.nl.

Schokgolf, explosief 
scenario op IJsland

Akersloot - Frank van Zwol 
publiceert met zijn nieuwe 
thriller Schokgolf een huive-
ringwekkend en uiterst ex-
plosief scenario dat zich af-
speelt op IJsland. In Schok-
golf stuurt de Akerslo-
ter avonturier en auteur zijn 
geheim agent Tom Brandt 
dwars door de ruige en weer-
barstige natuur van IJsland.

Tom Brandt, oud-marinier 
en natuurfotograaf, raakt tij-
dens een reportage voor Na-
tional Geographic betrokken 
bij een dramatisch ongeval in 
een vulkaankrater op IJsland. 
Was er sprake van een toe-
vallige aardbeving of hadden 
de mysterieuze trillingen een 
andere oorzaak?
Als Tom wil uitzoeken wat er 
precies is gebeurd, mengt 
zijn tweede werkgever, de 
Militaire Inlichtingen- en Vei-
ligheidsdienst, zich in de zaak 
en stuurt hem met een groep 
geologen dwars door het rui-
ge en onherbergzame bin-
nenland om undercover een 
onderdeel van een geheim 
wapen te testen. De interna-
tionale groep wordt vanaf het 
begin van de expeditie ge-

teisterd door sabotage en te-
genslag en bovendien lijkt ie-
dereen een eigen agenda te 
hebben. Ondertussen is een 
islamitische terreurcel bezig 
met de laatste voorbereidin-
gen voor een aanslag die al-
les wat de wereld tot dusver 
aan terroristische aanslagen 
heeft gezien laat verbleken.
Alvorens hij Schokgolf 
schreef daalde Van Zwol zelf 
af in de krater van de Thrih-
nukagigur vulkaan, scheurde 
met een sneeuwscooter over 
de krater van de uiterst ex-
plosieve Katla en trok te voet 
door het binnenland van IJs-
land.

Net als zijn vorige thrillers 
is ook Schokgolf gebaseerd 
op feiten. Van Zwol gebruik-
te zijn ervaringen tijdens een 
ski-expeditie op Groenland 
voor zijn debuut Het Thule-
incident in 2009, dat geno-
mineerd werd voor de Scha-
duwprijs. Een overlevings-
tocht door de Canadese wil-
dernis resulteerde in Klem en 
na een voettocht over het arc-
tische Spitsbergen schreef hij 
Niemandsland, met geheim 
agent Tom Brandt. 

Akersloot - In de VS is het al 
jaren een hit; de foute kerst-
trui-run. Vrijdag 23 december 
om 19.00 uur is het Wilhel-
minaplein het startpunt van 
de ‘Serious Request Kerst-
trui Run’. 

De deelnemers lopen drie ki-
lometer in hun meest fou-
te kersttrui of outfit door 
Akersloot. Rock en Roll 
Dansgroep Akersloot en Ca-
fé De Vriendschap slaan hun 
handen ineen om te zorgen 

voor een parcours voorzien 
van veel gezelligheid. Na af-
loop is er in De Vriendschap 
warme chocolademelk en 
glühwein. 

Meedoen kost 7,50 euro 
waarvan de opbrengst naar 
Serious Request gaat. 3FM 
Serious Request 2016 vraagt 
aandacht voor een stille ramp 
die elke 35 seconden een 
kinderleven eist: longont-
steking. Inschrijven: info@
vriendschapakersloot.nl.

Tata-Steel-Big-Band The 
Swing Masters naar Limmen

Limmen - Dit jaar heeft de 
Tata-Steel-Big-Band The 
Swing Masters  de eer om 
de inwoners van Limmen en 
omstreken alvast in  kerst-
sferen te brengen. Het kerst-
concert wordt op initiatief 
van Limmen Cultuur gegeven 
op zondag 11 december om 
20.00 uur in Vredeburg. De 
Tata-Steel-Big-Band, aan-

gevuld met een zangeres, 
speelt in de traditionele big 
band bezetting met een rit-
mesectie, trompet, saxofoon, 
trombone en hoornsectie, 
een zeer gevarieerd repertoi-
re. Speciaal voor deze avond 
in Limmen is er een kerst-
programma samengesteld. 
Kaarten via www.limmencul-
tuur.nl of bel 072-5053274.

Akersloot - Ben Visser heeft 
donderdag gezegevierd in de 
wekelijkse strijd in Akersloot 
om de KPB-mountainbike-
cup. 

Zoals gebruikelijk op De 
Cloppenburgh was het Henk 
Verdonk junior die er als een 
raket vandoor te gaan. Daar-

Gelukstreffer 
Ben Visser

De iepen van 
de Oranjelaan
Castricum - De Oranjelaan 
krijgt 38 nieuwe iepen. In de 
week van 5 tot 9 december 
worden de bomen geplant. 
Het gaat om de Ulmus New 
Horizon, een snelgroeiende 
iepensoort. Over vijf tot zeven 
jaar bepalen de bomen weer 
het beeld in de Oranjelaan. 

De iepen komen in de plaats 
van de iepen die als gevolg 
van de herinrichting moesten 
worden gekapt. Dat is inmid-
dels gebeurd.
Wel staan er nog een paar 
zuiliepen. De gemeente wil 
deze later verplanten naar 
andere plekken en vervan-
gen door dezelfde soort als 
die er nu komt. Zo zullen er 
uiteindelijk vanaf de Willem 
de Zwijgerlaan tot aan de 
Soomerwegh dezelfde iepen 
staan.

Brons voor Mei 
lou Fontein

Limmen - Afgelopen zater-
dag turnde de selectie van 
TIOS hun eerste competitie-
wedstrijd in Beverwijk. Mei 
lou Fontein was de eerste 
turnster die de spits mocht 
afbijten en zij deed dit uitste-
kend. De start op balk (11.65) 
was wat minder, want met de 
koprol rolde ze van de balk af. 
Bij de sprong (11.475) en de 
brug (14.20) wist ze haar po-
sitie echter goed op te krik-
ken door tweemaal als twee-
de te eindigen. Ook op vloer 
scoorde ze goed(13.20) en ze 
mocht daarna het brons in 
ontvangst nemen.

na kwam Wilfred Knegt met 
Ben Visser op afstand. Half-
koers sloeg de pech bij Henk 
toe en hij moest de koers ver-
laten. Zo werd Wilfred Knegt 
titelkandidaat. Maar Ben Vis-
ser was met een inhaalrace 
begonnen en slaagde daarin. 
Eenmaal in het wiel van Knegt 
te zijn gekomen plaatste Vis-
ser nog een grandioze jump 
en liet Knegt daarmee defi-
nitief achter zich. Henk Jan 
Verdonk senior werd derde.
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FC Uitgeest toont zich een 
waardig koploper

Uitgeest - Vreemde titel 
misschien na een wedstrijd 
waarin door de koploper met 
1-1 werd gelijkgespeeld te-
gen naaste achtervolger 
West  Frisia. Teleurstelling ligt 
dan op de loer maar is niet 
nodig. De thuisploeg domi-
neerde een groot deel van 
de wedstrijd en had natuur-
lijk de 1-0 voorsprong moe-
ten uitbouwen naar een ge-
ruststellende 2-0. De kansen 
waren er. Toch is dat niet zo 
makkelijk al het lijkt. Zij van 
West Frisia waren waarlijk 
geen koekenbakkers en lie-
ten zien dat ze niet voor niets 
hun laatste vier wedstrij-
den hadden gewonnen. Te-
gen zo’n tegenstander moet 
geduld bewaard worden en 
niet veel worden weggege-
ven zoals dat in voetbalter-
men heet. En dat was pre-
cies wat FC Uitgeest deed. 
Gedisciplineerd ,op een paar 
slordigheden na, werd het 
werk gedaan en als de uit-
blinkende Sonny Pronk van 
de Noord-Hollandse ploeg in 
de 84e minuut niet een bril-
jant moment had gehad door 
een aangespeelde bal in één 
keer succesvol op de pantof-
fel te nemen, was het zomaar 
volkomen verdiend een over-
winning geworden. 
FC Uitgeest moest het van-
daag doen zonder de afwe-
zige Emiel Sinnige. Daar-
door schoof alleskunner Jorn 
Brouwer een linie terug al-
waar hij zich deze middag 
waardig van zijn taak kweet. 
In de voorhoede was daar-
door een plaats ingeruimd 
voor de dit seizoen wat grillig 
opererende nieuwkomer Ro-
mario Aroma. Het eerste half 
uur van de wedstrijd stond 
volledig in het teken van twee 
ploegen die elkaar met grote 
omzichtigheid benaderden. 
Er gebeurde hoegenaamd 

niets buiten een in de 34e 
minuut door scheidsrechter 
Meijer genegeerde hands-
bal in de zestien van Joost 
de Jong die de bal toch echt 
“voordelig” op de arm kreeg. 
Het venijn zat in de staart van 
de eerste helft. Eerst mis-
te Augustine Yeboah oog in 
oog met keeper Kok (gebeurt 
hem dit seizoen net iets te 
vaak) waarna vervolgens de 
later wel koelbloedige Sonny 
Pronk een enorme kans ver-
prutste na een slippertje van 
de vandaag overigens goed 
spelende Paul Groen.
Het begin van de tweede 
helft was duidelijk voor de 
thuisploeg die wat meer ging 
spelen vanuit de gedachte 
“no guts, no glory” en West 
Frisa steeds meer terugdrong 
in het eigen stafschopgebied. 
De beloning volgde in de 58e 
minuut toen Lester Half weer 
eens een zeldzaam staal-
tje van zijn klasse liet zien en 
de liefhebbers deed smul-
len.” Loerende” Lester had tot 
nu toe , straf afgedekt als hij 
werd, nog geen echte kans 
gehad. Maar daar was ineens 
de steekpass van Jorn Brou-
wer, de slimme en adequa-
te loopactie van Lester waar-
mee hij zich bij het ontvan-
gen van de bal ineens tussen 
keeper en verdediger had 
gepositioneerd en het beslis-
sende “stiffie” dat keeper Kok 
kansloos liet. 1-0
 In de fase daarna was FC Uit-
geest de bovenliggende par-
tij en leek de 2-0 in de maak. 
Echter kansen voor Roma-
rio Aroma en ook Lester Half 
leidden niet tot de bevrijden-
de treffer. Een overwinning 
leek in de maak tot de 84e 
minuut dan toen ook de sup-
porters van groengeel niet 
anders konden doen dan ap-
plaudisseren voor een hoog-
standje van Sonny Pronk. Een 

nog niet eens zo gemakkelijk 
aangegeven bal werd door 
hem gepromoveerd tot een 
weergaloze volley waarop 
keeper Sven Koning kansloos 
was. 1-1. Uiteindelijk kon-
den beide partijen daarmee 
leven. Er was weliswaar niet 
gewonnen maar belangrij-
ker was (vooral voor FC Uit-
geest) dat er niet was verlo-
ren van een naaste concur-
rent. Daarmee verdient FCU 
een kop als deze in dit ver-
slag. (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Koning, Mar-
chena, Vrouwe, Groen, de 
Jong, Brouwer, Aromia 
(84e Koedijk), Smit ( 71e 
Putter), Yeboah, Olgers, 
Half.

Zaterdag 03 december Meisjes:
FC Uitgeest MO19:1 Pancratius MO19-1  14:30
Assendelft MO17-1 FC Uitgeest MO17:1  12:30
Limmen MO17-1 FC Uitgeest MO17:2  14:45
WSV 30 MO15-1 FC Uitgeest MO15:2  12:30
FC Uitgeest MO13:1 Vitesse 22 MO13-1  12:45
Foresters de MO13-2 FC Uitgeest MO13:2  10:00
DTS MO11-2 FC Uitgeest MO11:1  09:15
V.V. Bergen MO11-1 FC Uitgeest MO11:2  09:00

Jongens:
Jongens:
Castricum JO17-1 FC Uitgeest JO17:1  10:30
FC Uitgeest JO17:2 ADO ‘20 JO17-2  14:15
FC Uitgeest JO17:3 VSV JO17-2  14:30
Alkmaarsche Boys JO17-1 FC Uitgeest JO17:4 12:30
FC Uitgeest JO16:1 WSV 30 JO16-1  12:30
FC Uitgeest JO16:2 Westfriezen JO16-1  14:30
FC Uitgeest JO15:1 Vitesse 22 JO15-1  12:45
SVA JO15-2 FC Uitgeest JO15:2  12:00
ADO ‘20 JO15-4 FC Uitgeest JO15:3  11:00
FC Uitgeest JO14:1 HSV JO14-1  08:55
OSV JO13-1 FC Uitgeest JO13:1  11:00
SVA JO13-2 FC Uitgeest JO13:2  10:30
FC Uitgeest JO13:3 Assendelft JO13-2  11:30
Dynamo JO13-2 FC Uitgeest JO13:4  11:00
ADO ‘20 JO13-4 FC Uitgeest JO13:5  10:00
FC Uitgeest JO12:1 ODIN 59 JO12-1  10:45
SVW 27 JO12-2 FC Uitgeest JO12:2  10:15
FC Uitgeest JO11:1 HBC JO11-1  13:00
FC Uitgeest JO11:2 IJmuiden JO11-2  11:30
FC Uitgeest JO11:3 Fortuna Wormerv. JO11-3 11:30
Rijp (de) JO11-3 FC Uitgeest JO11:4  09:30
FC Uitgeest JO11:5 Vitesse 22 JO11-3  10:15
FC Uitgeest JO11:6 ODIN 59 JO11-6  10:15
FC Uitgeest JO11:7 Terrasvogels JO11-4  11:30
FC Uitgeest JO10:1 ADO ‘20 JO10-1  09:00
Kolping Boys JO10-7 FC Uitgeest JO10:2  09:00

FC Uitgeest JO10:3 Castricum JO10-1  09:00
Reiger Boys JO10-6 FC Uitgeest JO10:4  13:45
FC Uitgeest JO9:1 KFC JO9-1  09:00
Koedijk JO9-2 FC Uitgeest JO9:2  12:45
Kennemers JO9-1 FC Uitgeest JO9:3  09:00
FC Uitgeest JO9:4 ODIN 59 JO9-7  09:00
FC Uitgeest JO9:5 Meervogels 31 JO9-4  10:15
FC Uitgeest JO9:6 Velsen JO9-3  09:00
Jong Holland JO8-1 FC Uitgeest JO8:1  08:45
FC Uitgeest JO8:2 WSV 30 JO8-2  10:15
Duinrand S JO8-1 FC Uitgeest JO8:3  09:00
FC Uitgeest JO7:1 .  08:45
G-team:
FC Uitgeest G1 (zat) V.V. Bergen G1G (zat)  11:30

Zondag 04 december Dames:
FC Uitgeest VR1 HSV VR1  10:30

Senioren:
FC Uitgeest 1 Stormvogels 1  14:00
FC Uitgeest 2 JOS/W’graafsmeer 2  11:00
FC Uitgeest 3 Kennemers 3  10:30
Meervogels 31 2 FC Uitgeest 4  11:00
FC Uitgeest 5 Vitesse 22 7  10:30
FC Uitgeest 6 SVIJ 2  13:00
Vitesse 22 8 FC Uitgeest 7  14:00
Kolping Boys 5 FC Uitgeest 8  12:00
FC Uitgeest 9 WBSV 2  12:30
FC Uitgeest 10 Sporting Krommenie 4  12:30
FC Uitgeest 11 Sporting Krommenie 5  10:30
HSV 6 FC Uitgeest 12  10:00
Purmerland 4 FC Uitgeest 13  10:00

Jongens:
FC Uitgeest JO19:2 Sint Boys JO19-1  13:00
FC Uitgeest JO19:3 Rijp (de) JO19-2  14:30
Bloemendaal JO19-2 FC Uitgeest JO19:4  12:00
Zaanlandia JO19-1 FC Uitgeest JO19:1  12:00

Kick Smit heeft zich dit sei-
zoen ontpopt als een vaste 
waarde op het middenveld 
van FC Uitgeest. Niet voor 
niets want hij speelt de-
gelijk en gedreven dit sei-
zoen. Hij durft de bal diep 
te spelen en schuwt ook 
het lijf aan lijf gevecht op 
het middenveld niet. On-
danks een blessure in de 
71e minuut waardoor hij 
het veld moest verlaten ko-
zen wijze mannen hem tot 
Bakkum en Krookspeler 
van de wedstrijd. Kick ge-
feliciteerd.

Bakkum en 
Krookspeler

Klaverjassen bij FC Uitgeest
Uitgeest - Op vrijdag 2 de-
cember organiseert suppor-
tersvereniging Geel/Groen 
weer een kla-
verjasavond in 
het clubhuis van 
FC Uitgeest. Be-
gonnen wordt 
om 20.00 uur, de 
deuren van het 

clubhuis gaan een half uur 
eerder open. 
Er zijn weer mooie prijzen te 

winnen. Neem 
gerust uw buur-
man/buurvrouw 
mee om een 
gezellige kaart-
avond te heb-
ben.

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé

Ook tunnelrunners 
uit Uitgeest

Uitgeest - 6000 sportieve 
streekgenoten betraden zon-
dag het kersverse asfalt in de 
verbouwde Velsertunnel. On-
der hen ook diverse plaats-
genoten. Deze foto ontvin-
gen we van Yvonne Mul. 
Man Bart en de 13-jarige 
zoon Thorben meldden zich 
voor de loop van 7,68 meter. 
Thorben, waarschijnlijk een 
van de jongste deelnemers 
aan deze afstand, finishte in 
39 minuten en 27 seconden. 
Zijn vader deed er 10 secon-
den langer over...... Een ‘once 
in a lifetime’-ervaring volgens 
de Uitgeesters. Daar konden 
ze wel eens gelijk in krijgen 
want in januari raast het ver-
keer er weer doorheen en zal 
het luchtje ‘als nieuw’ er snel 
vanaf gaan.



Uitgeest - Onderstaand 
de activiteitenkalen-
der van december van de 
Stichting Uitgeester Seni-
oren.
Alle activiteiten vinden 
plaats in dorpshuis de 
Zwaan, tenzij anders ver-
meld. Soosactiviteiten, da-
gelijks van maandagmid-
dag tot en met vrijdag-
middag. Voor inlichtingen 
m.b.t. Soos, kunt u bellen: 
312127. 
 

Activiteitenkalender 
december

Maandag  5, 12, 19:
09.00-10.00 en 10.15-
11.15 uur: Pilatus
10.00-13.15 uur: Koffie-
Plus. 
10.00-12.00 uur: Biljartles 
dames
13.30-16.45 uur: Biljarten 
en bridgen . 
14.30-16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten 
Rode Kruis, ook verkoop, 
inl: 312712
Maandag  5:
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: Computercursus
Maandag  12:
10.00-12.00 uur:  Schrij-
verskring

Dinsdag  6, 13, 20, 27:
13.30-16.45 uur:  Biljarten
Dinsdag 6, 13, 20:
09.15-10.15 uur: Yoga
10.45-11.45 uur: Tai Chi 
(niet op 20)
13.30-16.45 uur: bridgen, 
klaverjassen
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: Computercursus
Dinsdag  6:
13.30-15.00 en 15.00-
16.30: Computercursus
Dinsdag 13:
09.30-12.00 uur: Fotocur-
sus

Woensdag 7, 14, 21, 28:
13.30-16.45 uur:  Biljarten 
en klaverjassen
Woensdag  7, 14, 21:
09.30-10.15 uur en 10.45-
11.30 uur: Bewegen 60+ 
in de Klop, inl.: 310370
19.45-21.30 uur: “Die 
Geestersangers” in Gees-
terheem, inl.: 313401
Woensdag 7:
09.30-11.30: Handwerken
13.30-15.30 uur: Kaarten 
maken
14.00-16.30 uur: Tekenen/
schilderen
Woensdag 7, 14: 
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: Computercursus
10.00-12.00 uur:  Koersbal
Woensdag 14:

10.00-12.00: Muziek maken
14.00-15.30 uur: Engelse 
conversatie
15.00-18.00 uur: Kerstkof-
fietafel gezamenlijke ker-
ken
Woensdag 21:
14.00-16.00: Filmmiddag
Woensdag 7 en 21:
10.00-12.00 uur: Biljartles 
dames 

Donderdag 1, 8, 15, 22, 29:
Wandelen (1 of 2 uur): 
vertrek 9.30 uur vanaf het 
dorpshuis 
09.30-12.00 uur:  Biljartles 
voor heren
09.30-11.30 uur:  Beeld-
houwen/boetseren
13.30-16.45 uur:  Biljarten 
14.00-16.00 uur:  Rummi-
cub en schaken
Donderdag 1, 8, 15, 22:
13.30-15.00 uur:  Fifty-fit  
15.15-16.15 uur:  Pilatus
Donderdag 1, 8, 15:
14.00-16.00 uur: Scrabble
09.30-11.30 uur: Beeld-
houwen/boetseren
Donderdag 1, 15:
09.30-11.30 uur:  Guilten
Donderdag 8, 22:
09.30-11.30 uur:  Vertel-
kring Uitgeest
Donderdag 1:
09.30-11.30 uur:  Work-
shop Tablet
Donderdag 8:
10.00-11.30 uur:  Engel-
se conversatie09.30-11.30 
uur: Theezakjes vouwen
09.00-12.00 uur:  Opfrisbij-
eenkomst rijvaardigheid
Donderdag  15:
09.30-11.30 uur: 3-dimen-
sionaal (kaarten)
09.30-11.30 uur: Work-
shop E-book herhling

Vrijdag  2, 9, 16, 23, 30:
13.30-16.45 uur:  Biljarten
Vrijdag 2, 9, 16, 23:
09.15-10.15 uur en 10.15-
11.15 uur: Yoga 
Vrijdag 2, 9, 16:
13.30-16.30 uur: Bridgeles 
Vrijdag 2,9:
13.30-15.30 uur: De Zin-
gende Zwanen 
Vrijdag 16:
14.00-16.00 uur: Kerstvie-
ring met ‘De Skulpers’

De S.U.S. is bereikbaar 
van maandag tot en met 
donderdag  van 9.00-12.30 
uur en van 13.30-16.00 
uur (vrijdag gesloten) in 
Dorpshuis de Zwaan.  Voor 
informatie betreffende ac-
tiviteiten: mw. C. van Me-
gen en mw. M. Kortekaas, 
tel.: 319020, email: s.u.s@
inter.nl.net of kijk op www.
uitgeestersenioren.nl.

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Bijzonder en divers 
Kerstconcert met Time Square

Uitgeest - Na het succes van 
Titanic, besloot Time Square 
zich toe te leggen op een 
voorstelling van geheel ande-
re orde. Op 16 en 17 decem-
ber komt het koor met een 
Kerstconcert in de Hervorm-
de Kerk in Uitgeest. Koorlid 
Lisanne Kuyper: “Titanic was 
een musical met alles er op 
en er aan dus het was wel 
even wennen dat wij ons nu 
puur op de muziek moesten 
focussen.” Grinnikt: “We ston-
den in september, met bui-
ten dertig graden, vierstem-
mige Kerstliederen te oefe-
nen en dat is toch wel apart.” 
De voorbereiding is ook deze 
keer weer zeer grondig met 

dirigent Arno Hillege aan het 
roer. Hij kreeg de liefde voor 
muziek met de paplepel in-
gegoten van zijn moeder die 
in Driehuis ook de dirigeer-
stok zwaait. 
Tijdens de repetities wordt 
Arno ondersteund door con-
certpianiste Charlotte de Wijs 
uit Haarlem. Arno weet hoe 
hij het koor precies zo kan 
laten klinken zoals hij het in 
zijn hoofd heeft. Er worden 
circa 20 liederen ten gehore 
gebracht waarvan een aantal 
a capella dus zonder instru-
mentale begeleiding. Arno: 
“Het wordt een divers pro-
gramma met authentieke lie-
deren, veelal bekend door de 

melodie maar met een iets 
andere tekst. Ook van de 
momenteel veel beluister-
de a capellagroep pentatonix 
wordt iets gezongen en zelfs 
een Latijns stuk zal niet ont-
breken. Met Gaudete wordt 
het koor uitgedaagd Gregori-
aanse stappen te zetten.”
Lisanne: “Arno’s moeder 
heeft de uitspraak voor ons 
op een bandje ingespro-
ken zodat wij het wel precies 
goed doen.”
Dat het een bijzonder en stijl-
vol Kerstconcert wordt daar 
twijfelt niemand aan. Kaarten 
10 euro via kaarten@time-
square.nl of bij boekhandel 
Schuyt. (Monique Teeling)

Uitgeest - Dit keer afbeel-
ding 00548 uit de beeldbank 
Vereniging Oud Uitgeest
In 1962 gaf dokter Smeets 
EHBO-les in de kantine van 
de Hollandsche MelkSui-
kerfabriek. Veel namen van 
de deelnemers zijn bekend, 
maar we missen er nog twee.
Staand van links naar rechts: 

dokter Smeets, C. Bijman, zr. 
Fausta, zr. Prudentia, Cees 
Berkhout; zittend op stoel: 
mevr. de Leeuw-Acquoi, 
.........?, mevr. Schoenmaker; 
zittend op de grond: mevr. 
Schermer, ...........?, Martha 
Admiraal.
 Als u deze namen weet, wilt 
u dan een mailtje sturen naar 

secretaris@ouduitgeest.nl of 
bellen met Nel Tromp-van 
Baar 311572 of Herman Ter-
voort 313196.
 
De vorige afbelding was 
02909. Een uitje met de be-
woners van de Kleis. Binnen 
een paar uur waren alle na-
men bekend!
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Ophaaldata restafval
In week 49 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 5 december 
De Kleis en Waldijk: woensdag 7 december 
De Koog: donderdag 8 december 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 9 december

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
C.J. Hoek, 90 jaar 
J. van Hoogland, echtgenote 
van C. Schenk, 77 jaar 

E.J.J.M. Steenbakkers, echtge-
note van J. de Groot, 59 jaar 
GETROUWD 
M.H.J. Lijesen en M.W. Ooms

Laatste raadsvergadering van 2016
De gemeenteraad van Uitgeest houdt zijn laatste vergadering van 2016 op 
donderdagavond 8 december. De bijeenkomst in de raadzaal is openbaar en 
begint reeds om 19.00 uur (in plaats van 20.00 uur!). Op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwerpen:
- Herinrichting Centrumgebied 
- Uitgangspunten Gebiedsvisie Stationsomgeving 
- Financiële bijdrage verbinding A8-A9  
- Actualiseren beleidslijn extra woningen op één perceel 
- Vaststellen Najaarsnota 2016 en 3e Begrotingswijziging 2016
Voor de complete agenda: zie het Raadsinformatiesysteem op www.uit-
geest.nl

Een auto van het gemeentelijke wijkbeheer staat zijn accu te laden op een 
van de twee oplaadpunten bij het gemeentehuis. Voor niet-elektrische auto’s 
zijn deze parkeerplaatsen niet bedoeld (foto: gemeente Uitgeest).

Vergadering Welstandscommissie
De Welstandscommissie behandelt op maandag 5 december 2016  de 
bouwplannen van de gemeente Uitgeest. Voor meer informatie over de te 
behandelen bouwplannen, het bijwonen van de vergadering en overige in-
formatie over welstandszaken kunt u contact opnemen met de afdeling 
Inwoners team Dienstverlening op tel. 0251-361111.

Niet parkeren bij oplaadpunt
De gemeente Uitgeest is sinds de zomer weer een aantal oplaadpunten voor 
elektrische auto’s rijker, onder andere bij het gemeentehuis en bij het NS-sta-
tion. Heel handig voor de vele gebruikers van elektrische auto’s in en om Uit-
geest. 
Let u er wel op dat het parkeren van een niet-elektrische auto op deze plaat-
sen niet is toegestaan. U kunt hiervoor op basis van het Regelement ver-
keersregels en verkeerstekens een bekeuring krijgen.

Vuurwerk afsteken? 
Houd rekening met de regels!
Gewijzigde regels 
Vuurwerk afsteken mag volgens een besluit van de rijksoverheid dit jaar al-
leen van 31 december om 18.00 uur tot 1 januari om 02.00 uur. Op een 
aantal plaatsen in de gemeente Uitgeest is het afsteken van vuurwerk ech-
ter altijd verboden.
Nieuw dit jaar is het verbod op het afsteken van vuurwerk binnen 100 me-
ter van locaties waar paarden worden gehouden. Voor paarden kan vuur-
werk een grote bron van stress zijn. Om die reden heeft het college beslo-
ten om ook daar een vuurwerkverbod in te stellen.
Daarnaast gold het afsteekverbod al binnen 100 meter van: rieten daken, 
molens, opslag van brandstof/tankstations, opslag van vuurwerk/verkoop-
punten en opslag van brandbare stoffen.
Bovendien geldt het afsteekverbod binnen 50 meter van de in- en uitgangen 
van alle tunnels, het hertenkamp, de Dokter Brugmanstraat tussen de num-
mers 4 t/m 260 (De Slimp) en nummer 15 (Geesterheem).
Het college heeft tot deze verboden besloten ter voorkoming van gevaar, 
schade of overlast. De politie zal optreden tegen overtredingen.

Wenskerstboom bij gemeentehuis 
Op 16, 17 en 18 december is er evenals vorig jaar een Kerstdorp op het 
plein voor het gemeentehuis. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen daar op 
die dagen een tekening met een kerstwens of een kaartje met een kerst-
wens inleveren, voorzien van naam en telefoonnummer. De gemeente Uit-
geest laat de leukste of origineelste wens in vervulling gaan.
Burgemeester Wendy Verkleij maakt zondag 18 december om circa 16.30 
uur in het Kerstdorp bekend welke wens wordt uitgevoerd en wie hem 
heeft bedacht. 

Bij Geesterheem en het  tegenovergelegen De Slimp is het afsteken van 
vuurwerk verboden (foto: gemeente Uitgeest).

Lichtmastnummers
De gemeente krijgt met enige regelmaat meldingen over lichtmasten die 
niet werken. Dankzij uw melding kan de gemeente gericht de openba-
re verlichting repareren. Voor het kunnen afhandelen van de storing is het 
echter noodzakelijk dat er een lichtmastnummer in de melding aangege-
ven wordt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

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