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Meet and greet met Rafael van der Vaart

Jochem Klijn verzilvert 
voetbalreis naar Sevilla
Uitgeest - De speciale 
match die tijdens de lustru-
meditie van de Beursvloer 
IJmond Noord werd gemaakt 
waardoor Jochem Klijn uit 
Uitgeest samen met zijn va-
der naar een wedstrijd van 
Real Betis Sevilla kon én daar 
bovenop een meet and greet 
met Rafael van der Vaart 
kreeg aangeboden, is verzil-
verd. 
Op zaterdag 22 november 
vloog Jochem samen met zijn 
vader Paul Klijn naar Sevilla. 
Daar hadden vader en zoon 
twee dagen de tijd om de 
stad te verkennen. Zondag-
avond 23 november stond 
de wedstrijd tussen Real Be-
tis Sevilla en Atletico Madrid 
op het programma. Helaas 
kwam van der Vaart niet tot 
spelen en verloor Sevilla met 
0-1, maar dat maakte de er-
varing niet minder indruk-
wekkend. Na de wedstrijd 
werden Jochem en Paul bij 
Van der Vaart thuis uitgeno-
digd voor de meet and greet, 
extra speciaal! Eenmaal daar 
nam Van der Vaart uitgebreid 
de tijd voor Jochem en over-
handigde hij hem een gesig-
neerd shirt. 
De Beursvloer zet met haar 
event ieder jaar maatschap-
pelijk betrokken organisa-
ties in het zonnetje. Met de-
ze match, waar ambassa-
deur Rafael van der Vaart 
zeer nauw bij betrokken was, 
vierde de Beursvloer IJmond 
Noord haar 5-jarig jubileum. 

Jochem ontvangt een gesigneerd T-shirt uit handen van Van 
der Vaart

De Beursvloer IJmond Noord 
is sponsors A9 Studio’s en 
Endema Woninginrichting én 

Van der Vaart zeer erkentelijk 
voor het mogelijk maken van 
deze reis. 

Fabo zoekt leiding
Uitgeest - De Fabo Hobby-
vereniging in Uitgeest ver-
zorgt verschillende hobby-
clubs voor jongeren van 7 tot 
en met 15 jaar. Tijdens deze 
avonden worden de mooi-
ste knutseltjes gemaakt. Voor 
een aantal van hun clubs is 
men nog op zoek naar men-
sen die het leuk vinden om 
hun creativiteit en technie-

ken te delen en leren aan 
kinderen.
Bent of kent u iemand die het 
leuk vind om te knutselen/
timmeren/modelbouwen en 
dit ook te leren aan kinderen, 
neem dan contact met Fabo 
op om eens te komen kijken 
op een van de clubs.
Voor meer informatie: www.
fabouitgeest.nl.
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UW INSTALLATEUR VOOR:
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● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
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● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
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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

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Even terug in de tijd, het jaar 2012. Het was een geweldige winter voor de Uitgees-
ter schaatsliefhebbers. Er werd zelfs een ‘elfstedentocht’ gereden op de ijsbaan. Er was een 
geweldige sfeer onder de vele aanwezigen. Wie weet kunnen we dat deze winter weer mee-
maken? Foto en tekst: Ger Bus

De column van Monique.....

Het is een verwarrende tijd. In plaats van onbezorgd Sinterklaas vieren, zijn we met z’n al-
len met onze neus op de feiten gedrukt. Zwarte Piet is een doorn in het oog van een aantal 
landgenoten maar ook ver buiten Nederland. Ik genoot als kind enorm van dit oerhollandse 
volksfeest. Mijn ouders lieten, toen mijn zus en ik de peuter- en kleuterleeftijd hadden Sinter-
klaas komen met een of twee Pieten. Hoewel ik zenuwachtig was, vond ik het machtig mooi 
en wij hielden met name van de stoute acties van Piet. Mijn zusje zie ik nog met haar pan-
toffeltjes op de bank staan, leunend en handjes op haar rug, bij het afscheid roepend “Piet, 
Piet!!!! KUSJE” haar lippen alvast getuit. Ze wist het zeker, ze zou later met Piet gaan trou-
wen want ze was hevig verliefd. Dat idee hield ze nog een tijdje vast want ze kreeg verkering 
met een hele leuke Surinamer die, vanuit Amsterdam, moest zien te aarden in ons dorp. Wat 
voor de duvel niet meeviel. Nooit zagen wij in Piet een domme knecht met slavernij verleden. 
Rond mijn zesde baalde ik er van dat ik blank was, nooit zou ik bij de Sint naar een Pieten-
functie kunnen solliciteren. Toen onze kinderen klein waren, vierden we het feest met het he-
le circus thuis en ook zelf speelde ik inmiddels met veel plezier de rol van de hulp van Sin-
terklaas. Eerlijkgezegd vond ik de Pietendiscussie in het begin tamelijk hysterisch met Quin-
sy Gario in de hoofdrol, ik twijfelde. Als hierover in mijn omgeving werd gediscussieerd, hield 
ik mijn mond. Ik wist het gewoon niet meer, was het echt zo vreselijk wat wij deden, niemand 
had toch de bedoeling anderen te kwetsen met dit feest, een lange traditie die wij nooit met 
racisme in verband hadden gebracht. Moesten wij ons dat zomaar af laten pakken? Ik vond 
ze aanvankelijk helemaal niet leuk die stroopwafel – regenboog- of verfdoosPieten. En toen 
kwam vorig jaar die documentaire naar aanleiding van het pietendebat van Sunny Bergman 
op televisie. ‘Zo zwart als roet’ Emoties werden geanalyseerd en zij ging op zoek naar de me-
chanismen die schuilgaan achter de gevoelige snaar die het zwarte pieten-debat raakt. Toen 
gebeurde het. Sunny overtuigde. Vooral bij het gedeelte waar zij in Engeland beelden van ons 
Sinterklaasfeest liet zien. De verontwaardiging en ontzetting bij de meestal blanke kijkers was 
groot. Ze begrepen absoluut niet hoe wij het in ons hoofd haalden op deze manier een feest 
te vieren. Ik kan niet zeggen dat ik er de hele zomer mee bezig ben geweest maar mijn me-
ning is gevormd. Voor kinderen maakt kleur geen barst uit. Laten we een kleurrijk feest vie-
ren, dan weten we straks niet beter.

Monique Teeling

Zwarte Piet

R   aadslid 
aan het wooRd

Jan 
van den Berg
Mijn naam is Jan van den 
Berg en ik ben geboren en 
getogen in Uitgeest.
Vanaf de oprichting van 
de Uitgeester Vrije Partij 
ben ik daar lid van en bijna 
vanaf het begin zit ik  voor 
de UVP in de raad. Wij 
zijn een echte dorpspartij 
die gaat voor de belangen 
van de Uitgeesters, wat 
niet zeggen wil dat we al-
leen maar kijken wat er in 
Uitgeest gebeurt.
Uitgeest neemt een bij-
zondere plaats in de regio 
in door zijn ligging. We 
hebben niet alleen te ma-
ken met de BUCH maar 
ook met de IJmond en de 
Zaanstreek. Dat is best in-
gewikkeld en vraagt veel 
van een ieder om met alle 
partijen tot een goed re-
sultaat te komen.
De UVP is een partij die 
zijn rug recht houdt en 
zich wil houden aan wat 
ze de kiezers beloofd heb-
ben. Wij zetten ons op 
deze manier in voor de 
gemeenschap want je be-
reikt niets met alleen maar 
commentaar hebben. Ben 
je het niet eens met wat er 
gebeurt in je dorp doe er 
dan iets aan en sluit je aan 
bij een partij en dan liefst 
bij de onze.
Het lijkt soms wel of het 
allemaal niets uithaalt 
maar daar moet je dan 
verandering in proberen 
te brengen en als je lang 
genoeg volhoudt gaat dat 
lukken. 
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Castricum - Leerlingen die 
op school en thuis worden 
begeleid met de keuze van 
hun vervolgstudie en loop-
baan, vallen minder vaak 
uit in hun vervolgstudie. 
Dat concludeerde de VO-
Raad twee jaar geleden op 
grond van onderzoek. 

De meeste voortijdig school-
verlaters vallen uit op het 
mbo. Daarom is het vak loop-
baanoriëntatie en begelei-
ding (lob) inmiddels verplicht 
in de laagste niveaus van het 

vmbo (basis en kader). Waar-
schijnlijk volgt deze verplich-
ting ook op het hoogste ni-
veau (theoretische leerweg). 
Steeds meer vmbo’s gebrui-
ken de lob-methode van 
Qompas. 

Op 26 november zette Qom-
pas de tweehonderdste 
school die met de online me-
thode werkt in het zonne-
tje. Die dag werden op alle 
acht vestingen van het Clusi-
us College in Noord-Holland 
een taart bezorgd.

Minder uitval op vmbo 

Castricum - Vanuit restaurant 
Johanna’s Hof start op zondag 
20 december een midwin-
terwandeling voor iedereen 
die even de benen wil strek-
ken. Er is een 8 km en een 20 
km wandeling. Beide wandel-
tochten eindigen in strandpa-
viljoen Deining. Op het eind-
punt van de wandeltocht is 
het mogelijk aan te schuiven 
voor een kerstbrunch rondom 
de hout gestookte open haard 
met uitzicht op de branding 
van de Noordzee. 

Onderweg treffen de wande-
laars midwinterhoornblazers 
aan op hun pad. Zij blazen 
om beurten de Oale of de Nije 
roap, een traditioneel gebruik 
om in de advent de klanken 

Midwinterhoornwandelingen

van de midwinterhoorn ten 
gehore te brengen. Het doel 
van het midwinterhoornbla-
zen is van oudsher het verja-
gen van boze geesten en het 

aanroepen van de komst van 
het voorjaar. 
Opgeven via info@sportwan-
delschool.nl of 0229-239447 
tot 18 december.

Castricum - Projectkoor 
Castricum heeft sinds 2010 
al diverse succesvolle pro-
jecten georganiseerd. Hoog-
tepunten zijn zeker de kerst-
projecten en -concerten die 
dit jaar voor de vijfde maal 
plaatsvinden. Het projectkoor 
wordt gevormd door ruim 75 
deelnemers uit de hele re-

gio. Steeds worden bijzon-
dere klassieke- en lichtvoeti-
ge composities geselecteerd 
die in zes weken worden in-
gestudeerd. Binnenkort zal 
Castricum-TV de dvd van het 
kerstconcert 2014 in zijn ge-
heel uitzenden.

Dirigent is Cees Brugman. 

Kerstconcert van het 
Projectkoor Castricum

Gedurende vele jaren was 
hij dirigent van bekende or-
kesten en koren waarmee hij 
concerten heeft gegeven in 
binnen- en buitenland, even-
als voor radio en televisie. 
Medewerking wordt verleend 
door de professionele so-
praan Ineke Baksteen en een 
koperkwintet van Alkmaar 
Brass. Pianist is Gijs Braak-
man. Tijdens zes weken is 
opnieuw een boeiend reper-
toire ingestudeerd door het 
koor. Met onder meer het be-
faamde Transeamus van Hu-
bert Cuypers, Panis Angeli-
cus van Cesar Franck, Happy 
Christmas – War is Over van 
John Lennon, carols en nog 
veel meer. Het kerstconcert 
'A Child is Born' vindt plaats 
op zondag 13 december om 
14.30 uur in de Maranatha-
kerk. Kaartverkoop bij de 
kerk vanaf 13.30 uur. Reser-
veringen : Aad Zonneveld, tel. 
0251-656907 en Ina Nieu-
wenhuis 072-5052537. 

Castricum - Op 4 novem-
ber werd er door een groep 
van maar liefst 25 kandida-
ten voor het A-diploma af-
gezwommen. Dit waren: Vy-
an Bakker, Alissa Boon, Tijs 
Brakenhoff, Mats Bruggeling, 
Stef Buur, Dani Dalmolen, 
Stan Dekker, Isa van Duin, 
Jacky Esser, Maartje Fes-
si, Sam Groot, Kyra Hartman, 
Roosmarijn Huitenga, Zoë 
Karsten, Isis Koopman, Nina 
Leijen, Mila Lindeman, Julia 
Lowie, Jim Luttikhuizen, Fen-
ne Schipper, Ole Snuif, Fien 
Van Ballegoijen De Jong, Ki-
ara de Vink, Tobias Wensveen 
en Bas Winder. Heel trots na-
men ze allemaal hun eerste 
échte zwemdiploma in ont-
vangst. 

Op woensdag 11 novem-
ber hebben negentien kan-
didaten hun B-diploma be-
haald. Dit waren: Stef Bak-
ker, Leah van den Berg, Hugo 
Broos, Lara van Dalen, Yfke 
Dekker, Noor Eickhof, Mirthe 
Hoornsman, Floor Jonker, Li-
sa Kohlberg, Jesse Lemmink, 
Koen Ruyter, Dean Scheffer, 
Lola van Schie, Melrose van 
der Spek, Mette Steenber-
gen, Mike Stengs, Jill Wijker, 
Raoul de Wilde en Michelina 
Zelichowska. 

Woensdagmiddag 18 novem-
ber hebben acht kandidaten 
met goed gevolg voor C af-
gezwommen. Amie Carton, 

Lisa Haringman, Sarie Hiem-
stra, Jason Klene, Miquel 
Llama, Tessa Metzelaar, Swe 
Naing en Lucas Vels. 

Op woensdag 25 novem-
ber was er afzwemmen voor 
Zwemvaardigheid en voor 
alle drie de niveaus moch-
ten acht kandidaten afzwem-
men. Deze drie niveaus vol-
gen elkaar in moeilijkheid 
en afstand op. Voor Zwem-
vaardigheid 1 hebben Hielke 
Haasbroek, Harold Hollmann 
en Lotte Rijs afgezwommen. 
Zwemvaardigheid 2 is be-
haald door Kareem Colleye 
en Tim van Egmond, terwijl 
Julie Amende, Steef de Groot 
en Adeline Hollmann aan alle 
eisen voor Zwemvaardigheid 
3 voldeden, waaronder ook 
de vlinderslag.  

Op dinsdag 24 november 
hebben Lena Deen, Rogier 
Dekker, Julius Huisman, Ro-
byn Pannekees, Maud Pee-
ters en Fenna Twisk voor 
het eerste Jip-diploma af-
gezwommen, voor Jip-di-
ploma 2 lieten Julius Huis-
man en Romy Zoon al hun 
vaardigheden  zien en Juli-
us kreeg vandaag zelfs twee 
diploma’s. Boet Stouten-
beek behaalde zijn Jip-diplo-
ma 4. Woensdag 25 novem-
ber hebben Tijn Glorie, Nova 
Hoekstra en Jill de Ruiter tij-
dens hun eigen les hun Jip-
1-diploma gehaald.

Afzwemmers november

Castricum - Een huis dat 
zo duurzaam is, dat je geen 
energiekosten meer hebt. 
Dat is het ideaal dat bin-
nen enkele jaren ook in Cas-
tricum realiteit wordt. Dat 
bleek afgelopen dinsdag-
avond op de avond ‘Zonne-
panelen & Meer’ die de loka-
le energiecoöperatie CALo-

rie in het gemeentehuis or-
ganiseerde. Dat in Castricum 
energieneutraal een populai-
re wens is, bleek uit de grote 
opkomst: 135 mensen lieten 
zich informeren en deelden 
ervaringen. Conclusie: de 
eerste energieneutrale ver-
bouwde huizen in Castricum 
zijn technisch en financi-

Huis zonder energiekosten eel haalbaar binnen twee tot 
vijf jaar. Het aanpassen van 
een bestaande rijtjeswoning 
tot ‘nul op de meter’ gaat nu 
nog zo’n 45.000 euro kosten, 
schatte Cornel Borst van AC 
Borst Bouw. Zo’n verbouwing 
gaat binnen tien dagen. 
Bezoekers van de avond lie-
ten zich inspireren door on-
der andere de bedrijven Zon-
bespaart BV, OIT Technisch 
Installatie Bureau en Greeny 
Bros over warmtepompen, 
zonnepanelen, slimme ven-
tilatie, zuinige cv-pompen, 
warmteterugwinning en an-
dere technieken. De door 
wethouder Ans Pelzer ge-
opende publieksavond was 
de start van een nieuwe zon-
nepanelenactie. Meedoen? 
Ga naar www.calorieener-
gie.nl.
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Prachtige kerstbomen 
bij Frits Janssen!

Akersloot  De kerst is in 
aantocht en bij Tuincentrum 
Frits Janssen staat een ruime 
keuze prachtige kerstbomen 
te wachten. Van de gewone 
spar, de blauwspar, de Ser-
vische spar tot de Nordman; 
van klein tot groot, gezaagd, 
met kluit of in pot. Naast de 
vertrouwde kerstbomen, die 
Dennis ook dit jaar uit het 
Sauerland heeft gehaald, 
verkopen ze hier ook prach-
tige kerstbomen uit Dene-
marken. Bij de kerstbomen-
kwekerij hadden zij de eer-
ste keus om de mooiste bo-
men op het land uit te zoeken 
en te voorzien met een label 
van Frits Janssen. Voor Tuin-
centrum Frits Janssen geen 
kerstbomen van de groot-
handel, maar gewoon verse 
bomen van het land.  
Vorig jaar is Tuincentrum 
Tuinaanleg Frits Janssen be-
gonnen met de verkoop van 
stalen kerstboomstandaards, 
de EasyFix; een kerstboom-
standaard met waterreser-
voir waarmee de boom in 
vijf seconden recht en ste-
vig staat. Verkrijgbaar in ver-
schillende kleuren en maten. 
Dennis boort de kerstboom 
voor, waarna hij eenvoudig 
thuis op de standaard ge-
plaatst kan worden. Boven-
dien worden de bomen gra-
tis verpakt voor handig ver-
voer. Ook brengt het bedrijf 
de kerstboom gratis thuis in 
Uitgeest, Akersloot, Castri-
cum en Heemskerk. 
Om de kerstsfeer compleet 
te maken heeft Tuincentrum 

Tuinaanleg Frits Janssen ook 
een sfeervolle kerstafde-
ling. Voor kersttijd zullen hier 
natuurlijk ook de bekende 
kerststerren, azalea’s, cycla-
men, hyacinten en kerststuk-
jes te verkrijgen zijn. En voor 
wie zelf creatief is, is er een 
ruime keuze uit decoratie en 
insteekmateriaal. 
 
Zondag 6 en zondag 13 de-
cember is Frits Janssen ge-
opend van 11.00 tot 16.00 
uur. Deze dagen is er gra-
tis koffie, warme chocolade-
melk en erwtensoep met wat 
lekkers erbij. Ook brengt de 
kerstman op zaterdag 12 de-
cember een bezoek aan het 
tuincentrum en heeft hij voor 
de kleintjes een presentje 
mee gebracht. Tuincentrum 
Tuinaanleg Frits Janssen is te 
vinden op Klein Dorregeest 
in Akersloot.  Meer informa-
tie is te vinden op : www.tuin-
centrumfritsjanssen.nl. 

Zonnepanelen vergelijken

Regio - Zonnepanelen kun-
nen vele jaren het beeld van 
de woning bepalen.
Daarom is het prettig als het 
mogelijk is om voor de aan-
koop te weten hoe het er uit 
gaat zien en je niet hoeft te 
kiezen op basis van een plaat-

je in een folder. Bij Greeny 
Bros. aan de A9 in Uitgeest 
wordt een ruime keuze van 
de meest populaire zonnepa-
nelen en montagesystemen 
getoond. De vestiging is van 
dinsdag tot en met zaterdag 
geopend, donderdag is er 

ook koopavond. Een afspraak 
maken is niet nodig.
Zo is het mogelijk om bij 
Greeny Bros. ook de zonne-
panelen uit de Castricum-
se CALorie-actie te zien en 
kan direct vrijblijvend een of-
ferte-aanvraag worden be-
keken. Daarbij kan op basis 
van hoogwaardige luchtfo-
tografie vaak al een vakkun-
dig persoonlijk advies wor-
den gegeven of een afspraak 
worden gemaakt voor het be-
kijken van de mogelijkheden 
bij de woning zelf.
Wie zonnepanelen laat plaat-
sen door Greeny Bros. heeft 
nu nog meer zekerheid over 
zorgeloze stroomopbrengs-
ten. De Noordhollandse zon-
nepanelenspecialist is nu ook 
aangesloten bij Stichting Ga-
rantiefonds ZonneEnergie. 
Het adres is Molenwerf 1-A 
in Uitgeest, voor openings-
tijden zie www.greenybros.
com.

Stiltewandeling
Castricum – Op maandag 7 
december is er weer een stil-
tewandeling in het Noordhol-
lands Duinreservaat. Verza-

melen rond 9.30 uur op de 
parkeerplaats bij het infor-
matiecentrum
De Hoep aan de Zeeweg in 
Bakkum. De wandeling duurt 
tot circa 11.30 uur. Deelname 

is gratis. Na afloop is er ge-
legenheid om, voor eigen re-
kening, samen iets te drinken 
bij Johanna’s Hof. Voor ver-
dere informatie: tel.: 0251 – 
654064.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur

Suffragette
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

zondag 16.30 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

Burnt
zondag 11.00 uur
Son of Saul

vrijdag 18.30 uur
Mockingjay part 2 - 3D

zaterdag 18.30 uur
zondag 13.30 uur

Mockingjay part 2 - 2D
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 15.45 uur 
zondag 11.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Youth
donderdag 20.00 uur  vrijdag 21.30 uur

zaterdag 18.30 & 21.30 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Spectre

woensdag 16.00 uur   
Dummie de Mummie 2 

woensdag 13.30 uur 
Mega Mindy vs Rox

woensdag 16.00 uur   
Snoopy en Charlie Brown - 3D (NL)

zaterdag 15.45 uur   
zondag 13.30 uur  woensdag 13.30 uur     
The Good Dinosaur - 3D (NL)

zaterdag 13.00 uur   
The Good Dinosaur - 2D (NL)
vrijdag  15.45 uur  zaterdag 13.00 uur   

De club van Sinterklaas 
en de verdwenen schoentjes

Programma 3 dec  t/m  9 dec 2015

Strijders Suffragette
Het krachtige drama van 
Sarah Gavron is de eerste 
speelfilm over de werkelijke 
strijders bij de Suffragettes. 
Dat waren niet de hoogopge-
leide vrouwen uit de hoogste 
klassen, maar de arbeidsters 
die ervoeren dat hun vreed-
zame protesten tot niets leid-
den. De enige kans op ver-
andering die overbleef was 
radicalisering en geweld. In 

hun strijd voor gelijke rech-
ten zetten zij alles op het 
spel: hun banen, hun gezin-
nen, hun kinderen en hun 
leven. Maud was zo’n strij-
der. Het verhaal van haar ge-
vecht voor vrouwenrechten is 
meeslepend en schokkend 
als een thriller; en tegelijker-
tijd hartverscheurend en in-
spirerend. Met onder andere 
Meryl Streep. 

In dit nieuwe Sinterklaas-
avontuur, de verdwenen 
schoentjes, schrikt de Club 
van Sinterklaas zich een 
hoedje. Ze laten trouw ca-
deautjes achter in de schoen-
tjes van kinderen, maar die 
worden gestolen en de pie-
ten krijgen de schuld. Zou 
Kornee Kwastenbroek er 

Club van Sinterklaas
iets mee te maken hebben? 
Kornee is nu speelgoedma-
ker, maar als kind werd zijn 
schoentje altijd ‘per onge-
luk’ overslagen. Nu heeft hij 
moepies gemaakt; speel-
goedknuffels die doen wat hij 
zegt. Wil hij wraak nemen op 
Sinterklaas en laat hij daarom 
schoentjes leegstelen? 

Gamma gestart met 
verkoop kerstbomen

Heemskerk - Gamma 
Heemskerk heeft nu ook 
kerstbomen in het assorti-
ment. Woensdag is de ver-
koop gestart van mooie 
Nordmannen in twee soor-
ten en in verschillende hoog-
tes. Deze zeer naaldvaste bo-
men zijn er al vanaf 11,95 eu-
ro en worden gratis ingepakt 
en ingeladen. Natuurlijk is bij 
Gamma Heemskerk ook de 
bijpassende versiering ver-
krijgbaar, er zijn drie verschil-

lende thema’s. Deze maand 
wordt ook een leuke actie 
gehouden in de winkel. Van-
af week 51 zijn er veertien 
speciale kerstballen te vin-
den met letters erop. Van de-
ze letters kan een woord ge-
maakt worden en dat woord 
vormt weer de basis voor een 
slagzin. De inzenders van 
de slagzinnen maken kans 
op leuke prijzen. Gamma 
Heemskerk is gevestigd aan 
De Smidse 15-17.

Heiloo - Op 13 december 
vindt het derde zondagmid-
dagconcert plaats in de Witte 
Kerk. Bamestra Nova is terug 
voor een decemberconcert. 

Kerstconcert Bamestra Nova
Het ensemble brengt een af-
wisselend kerstprogramma. 
Aanvang 15.00 uur. Reserve-
ring via www.concertenwitte-
kerk.nl of 06-45184525.













 
12     3 december 2015

Struikelen over 
Oudgeest

Uitgeest - De val van het 
College over het plan Oud-
geest heeft bij velen vraag-
tekens opgeroepen en tot 
emotionele commentaren 
geleid. Het plan betrof de 
ruimtelijke ordening van een 
belangrijk en gevoelig deel 
van het grondgebied van 
Uitgeest. Het was door het 
recreatieschap geselecteerd 
om in een soort dubbelslag 
een aantal problemen op te 
lossen. Het schap wordt na-
melijk geconfronteerd met 
afnemende bezoekersaan-
tallen, een structureel tekort 
aan onderhoudsfondsen en 
de erfenis van het erfgoed-
park De Hoop, inclusief de 
houtzaagmolen.
Het plan is vervolgens voor-
gelegd aan het College en 
in verschillende commis-
sies in al of niet besloten zit-
tingen uitvoerig besproken. 
Waarom niet de wethouder 
ruimtelijke ordening maar de 
wethouder financiën, tevens 
vice-voorzitter van het recre-
atieschap, het plan heeft ge-
presenteerd is niet duide-
lijk. Omdat alle risico’s van 
het plan zoals gebruikelijk 
op het bordje werden gelegd 
van de projectontwikkelaar 
waren in principe de finan-
ciële risico’s voor het schap 
en de gemeente immers af-

gedekt en had de wethouder 
ruimtelijke ordening het plan 
kunnen en moeten presen-
teren. Door tegen het plan 
te stemmen heeft PU in fei-
te zijn eigen wethouder la-
ten vallen.
 
Wie het raadsvoorstel goed 
had gelezen kon conclude-
ren dat de financiële onder-
bouwing van het voorstel 
door de projectontwikkelaar 
was gebaseerd op een lan-
delijk NVM-rapport over re-
creatiewoningen in Neder-
land op eigen grond in een 
onbelemmerde natuurlij-
ke omgeving. Dit plan kende 
een erfpachtconstructie en 
belemmeringen op het ge-
bied van weg- en luchtver-
keer en zou ook een open-
baar karakter krijgen. Bo-
vendien was het te compact 
van aard voor een open ge-
bied en hield onvoldoen-
de rekening met de wind-
vang voor de te bouwen mo-
len. Dat deed de vrees ont-
staan voor een exploitatie 
t.b.v. de huisvesting van bui-
tenlandse werkkrachten. Op 
zich niks mis mee maar daar 
hebben wij geen recreatie-
schap voor.
 
AVBU – UITGEEST
Secr.: A. van Dam

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.

Nieuwe Hutgheest gepresenteerd
Uitgeest - Woensdag 25 no-
vember vond in de Zwaan 
de presentatie plaats van de 
nieuwe Hutgheest, het jaar-
boek 2015 van Vereniging 
Oud Uitgeest, Deze Hut-
gheest staat grotendeels 
in het teken van de Tweede 

Wereldoorlog en de herden-
king van zeventig jaar bevrij-
ding. Het eerste exemplaar is 
door Greet Enkt-Mors over-
handigd aan Jan Zweeris, 
één van de auteurs (foto bo-
ven). Greet Enkt-Mors werd 
daarna in de bloemetjes ge-

zet omdat ze zich vele jaren 
heeft ingezet voor de redac-
tie (foto onder). Daarna gaf 
Bank Beentjes een fotopre-
sentatie die inhaakte op de 
inhoud van het jaarboek. 
Er was een geweldige be-
langstelling voor deze bijeen-
komst. Er werden vele ont-
brekende namen en gege-
vens genoteerd die vanuit de 
aanwezigen werden verteld. 
Na afloop werd Bank Been-
tjes bedankt voor zijn prach-
tige presentatie. Onder het 
genot van een drankje werd 
nog gezellig na gebabbeld.

De Hutgheest is verkrijgbaar 
bij de Vereniging Oud Uit-
geest en boekhandel Schuyt. 
Daar kan men ook nog te-
recht voor een exemplaar van 
het boek ‘In gesprek met…
deel 2’ dat eerder dit jaar is 
verschenen. (Ger Bus)

Computercursussen S.U.S.
Uitgeest - In januari gaan 
er diverse computercursus-
sen van start bij de Stichting 
Uitgeester Senioren. Wilt u 
meedoen? Wees er dan snel 
bij, want onze cursussen zit-
ten altijd snel vol. Maximaal 4 
deelnemers per cursus.

Computercursus Windows 
gevorderden
U leert het verschil tussen 
Windows 7, 8.1 en 10, het ge-
bruik van een configuratie-
scherm, mappen maken en 
daarin bestanden opslaan, 
een programma downloa-
den en installeren, een ac-
count aanmaken, een back-
up van bestanden maken op 
een externe harde schijf, fo-
to’s versturen schoonmaak-

programma’s gebruiken, mu-
ziek beluisteren, downloa-
den en nog veel meer. Heeft 
u een laptop? Neemt u deze 
dan mee naar de cursus. 
Eens per 2 weken op maan-
dag van 09.00 – 10.30 uur 
en van 10.30 – 12.00 uur, op 
dinsdag van 13.30 – 15.00 
uur en van 15.00 – 16.30 uur. 
Start op 4 en 5 januari 2016. 
Kosten € 20,-- voor 8 lessen 
inclusief koffie/thee en ex-
clusief materiaal.

Cursus digitale fotobewer-
king:
In deze cursus leert u foto’s 
bewerken, foto’s van uw foto-
toestel op uw computer zet-
ten, een diavoorstelling van 
foto’s maken, filmpjes met 

muziek van foto’s maken, een 
fotoboek maken en foto’s 
versturen. Kortom een inte-
ressante en leerzame cursus. 
Heeft u een laptop, neemt u 
deze dan mee naar de cur-
sus. Digitale camera meene-
men.
Eenmaal per 2 weken op 
woensdag van 09.00 – 10.30 
uur. Start 13 januari. € 20,-- 
voor 8 lessen inclusief koffie/
thee en exclusief materiaal.

Informatie en opgeven op het 
kantoor van de Stichting Uit-
geester Senioren, op de eer-
ste etage van dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5 in Uit-
geest, telefonisch: 0251-31 
90 20 of via e-mail: s.u.s@in-
ter.nl.net. 
Zie ook: www.uitgeesterseni-
oren.nl.

Lotgenotenbijeenkomst 
voor NAH’ers

Heemskerk - De maande-
lijkse lotgenotenbijeenkomst 
voor mensen met een niet-
aangeboren hersenafwijking 
(NAH) wordt maandag 7 de-
cember gehouden in buurt-
centrum Het Spectrum. 
In Nederland wonen naar 
schatting ruim een half mil-
joen mensen die blijvend 
klachten en problemen erva-
ren als gevolg van hersenlet-
sel. Dat kan bijvoorbeeld zijn: 
vergeetachtigheid, erg moe, 
snel boos, impulsief, somber, 
de weg niet kunnen vinden, 
passief of lusteloos, moei-
te met praten of het begrij-
pen van gesprekken, pro-
blemen met plannen of con-

centreren. Hersenletsel gaat 
niet over maar men kan er 
wel beter mee leren omgaan. 
Door te praten over de veran-
deringen, te gaan bewegen 
en energie beter te verde-
len. Het kan fijn zijn om tips 
te horen van anderen die het 
leven met hersenletsel mak-
kelijker kunnen maken. 

Deze maandelijkse bijeen-
komst is maandag 7 decem-
ber van 13.30 tot 15.30 uur in 
buurtcentrum Het Spectrum, 
Lauraplein 1 te Heemskerk. 
Aanmelden is niet nodig. 
Voor meer informatie: gerrit.
vangelderen@welschap.nl of 
bel 0251-253054. 



Klaverjassen 
in speeltuin

Uitgeest - Op maandag 7 
december is er weer een ge-
zellige klaverjasavond bij 
speeltuinvereniging “Kin-
dervreugd” in Uitgeest. Het 
clubgebouw, gelegen aan 
de Middelweg in Uitgeest, 
is vanaf 19.00 uur geopend. 
Om 19.30 uur start het spel. 
De entree bedraagt 1,50 eu-
ro. Men streeft er naar om 
rond 23.00 uur weer klaar te 
zijn. Na het kaarten is er een 
verloting. Voor meer informa-
tie kunt u terecht op www.
speeltuinuitgeest.nl of stuur 
een mail naar info@speeltui-
nuitgeest.nl.

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert 
woensdag 9 december weer 
een filmmiddag in De Zwaan. 
Gedraaid wordt een Neder-
lands gesproken boekverfil-
ming van een bekende Ne-
derlandse schrijfster, geba-
seerd op een waargebeurd 
verhaal. Genre: drama, oor-
logsfilm en romantische film. 
In verband met de restric-
tie van de filmlicentie van de 
S.U.S. mogen zij de titel van 
de film hier niet noemen. Wilt 
u weten welk film er draait? 
Kijkt u dan op de posters in 
het dorpshuis of belt u 0251-
319020 voor meer informatie.
Woensdag 9 december van 
14.00 tot 16.00 uur. Kosten  
3 euro inclusief koffie/thee 
en cake in de pauze. U kunt 
vooraf in De Zwaan of aan de 
zaal een kaartje kopen.

Filmmiddag

Uitgeest - De laatste wed-
strijden van het najaarssei-
zoen 2015 zijn gespeeld.
Team 3 sluit het seizoen met 
een nederlaag af. Alleen Bil-
ly Fatels wist 2 punten voor 
het team te behalen. Eerst 
leek het erop dat hij ook een 
derde zou winnen, maar frus-
trerend genoeg lukte het ge-
woonweg niet. Dennis Jann-
sen en Nico Baltus maakten 
het niet spannend tegen de 3 
mannen van TSTZ Haarlem. 
Een 2-8 winst voor Haarlem. 
Uitgeest 3 (4e klasse) ein-
digd op een 4e plaats in de 
najaarscompetitie van 2015.
Team 2 deed het uitstekend 
en behaalde een perfecte 
overwinning 10-0. René van 
Buren, Patrick Rasch en Jelle 
van Werkhoven hadden het 
zeker niet makkelijk en veel 
werd in 5 games gespeeld, 
maar Uitgeest wilde het net 
even wat meer en stuurde 
The Victory 7 uit Weesp te-
rug naar de 5e klasse. Heel 
even stonden ze op de eerste 
plek van de najaarscompe-
titie, maar eindigden op een 
goede tweede plek in de 4e 
klasse.

Team 1 was een avondje op 
stap bij Doko (V) 1 in Velsen-
Noord en hebben uitstekend 
gepresteerd. Henk Spoelstra 
speelde een beetje zwak-
jes en won er maar twee van 
zijn drie partijen, net als Vic-
tor Tchernov die iedereen dit 
seizoen laat zien, wat side-
spin is ... tenminste, als je zo 
snel kunt kijken. Martin van 
Veen was vanavond verreweg 
de sterkste en gaf iedereen 
een lesje in tafeltennis. Een 
mooie 2-8 overwinning voor 
Uitgeest. Ook Team 1 stond 
even op plaats 1 van de na-
jaarscompetitie, maar wer-
den ingehaald en eindigden 
op een sterke tweede plek in 
de 2e klasse.

Team 4 maakte nog een uit-
stapje naar Amsterdam om 
tegen Tempo Team 15 te spe-
len. Eugenie Rasch zag er 
niet alleen goed uit, maar 
won ook een partij, net als 
Antoine van der Spek. Erik 
van Breukelen won als eni-
ge twee van het team uit Uit-
geest. Helaas 6-4 verloren 
maar wel een mooie derde 
plek in de 6e klasse.

     Tafeltennisnieuws

Uitgeest - De film Char-
lie’s Country is vrijdag 11 de-
cember te zien in Filmhuis 
De Zwaan. Charlie woont in 
een afgelegen Aboriginalge-
meenschap in het noorden 
van Australië (Arnhem Land). 
Naarmate de regering haar 
controle over de traditionele 
levenswijze van de gemeen-
schap opvoert, raakt Charlie 
zichzelf kwijt tussen de twee 
culturen. Steeds vaker komt 
het tot een confrontatie met 
de autoriteiten. Charlie, vol 
onbegrip over de wet en re-
gelgeving trekt in zijn eentje 
de wildernis in om er te gaan 
leven op de traditionele ma-
nier. Maar het leven is ver-
anderd sinds de tijd van zijn 

voorouders en blijkt de para-
dijselijke aantrekkingskracht 
van de bush bedrieglijk is. 
De film is een knap psycho-
logisch portret, maar ook een 
scherpe aanklacht tegen de 
Australische maatschappij.  
Charlie’s Country brengt ook 
de landschappelijke schoon-
heid van Australië prachtig in 
beeld. 
De zaal is open vanaf 19:45 
en de film begint om 20:15. 
Toegang 5 euro (Vrienden v/d 
Zwaan 4 euro) inclusief een 
kopje thee of koffie. Kaarten 
zijn vooraf verkrijgbaar bij 
Boekhandel Schuyt aan de 
Middelweg 139 in Uitgeest, 
of op de avond zelf aan de 
zaal, indien nog beschikbaar.

‘De Zon Staat Aan’ op 
zondag’ in De Zwaan
Uitgeest - Wat een heerlij-
ke titel voor een voorstelling 
in het koude, natte, gure en 
donkere december. Met zijn 
band brengt ‘Lichte Dichter’ 
Jesse van den Elsen zondag 
13 december dit persoonlijke 
en intieme liedjesprogram-
ma. 
Zangeres Jozan van Bal-
kom weet met haar prachtige 
stem de gevoelige snaar te 
raken.  Instrumenten als pia-
no, cello en contrabas zorgen 
voor een melodieuze en over-
wegend akoestische sound. 
De songs hebben een sterk 
romantische invloed. The-
ma’s als ‘vrijheid, individua-
lisme en vluchten uit de wer-
kelijkheid’ worden in warm-
bloedige lyrics uitgewerkt, 
met verwijzingen naar de na-

tuur en ontwikkelingen in de 
samenleving. 
Tussen de nummers door 
draagt Jesse enkele van zijn 
puntige, vaak humoristische 
gedichten voor. 

Aanvang van deze voorstel-
ling is 14.30 uur. De toe-
gangsprijs is 10 euro,  Vrien-
den van de Zwaan Cultureel 
krijgen 2,50 korting. Kaart-
verkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits 
nog beschikbaar), of via on-
line reservering. Ook een ge-
weldig kado voor de Sint!

Voor meer informatie en an-
dere voorstellingen zie de 
website van De Zwaan Cul-
tureel (www.dezwaancultu-
reel.nl).

Uitgeest - In de nacht van 25 
op 26 november werd bij een 
woningcomplex aan de Mid-
delweg aan de buitenzijde 
over een lengte van ca. 2 me-
ter het lood weggesneden en 
weggenomen. Dit lood werd 
eerst omgekruld met behulp 
van een achtergelaten wan-
delstok.
Ook werd tevergeefs op twee 
andere plaatsen van het 
wooncomplex getracht lood 
weg te nemen.

Lood-dieven

Uitgeest - Op dinsdag 24 
november werd weer een 
fiets gestolen vanaf het Sta-
tionsplein. Het betrof een 
crèmekleurige damesfiets, 
merk Batavus Diva.

Fiets gestolen 
op Stationsplein

Palingrokerij/aalhandel 
A.C. van den Kommer 

Sluisbuurt 45 (bij de jachthavens) 
Uitgeest       Tel. 312274 

Palingrokerij/aalhandel 

Openingstijden voor de sint:

Woensdag 2 dec. van 9.00 tot 17.00 uur

Donderdag 3 dec. van 9.00 tot 17.00 uur

Vrijdag 4 dec. van 9.00 tot 17.00 uur

Zaterdag 5 dec. van 9.00 tot 16.00 uur

Gerookte paling en zalm 
uit onze eigen rokerij

Palingfi let, garnalen en makreel

Stoofaal, enz.
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Voorkom een volgende 
kapitale fout bij Prorail
Uitgeest - Vanaf 15 de-
cember stopt geen en-
kele Intercity trein meer 
op station Uitgeest. Dit 
is nog maar een voorbo-
de van wat de forenzen-
de bewoners te wachten 
staat en op dezelfde 15 e 
december tijdens een be-
langrijk bestuurlijk over-
leg wordt besproken.
Want dan ontvouwen het 
ministerie voor I&M, Pro-
vinciebestuur, Prorail en 
de regisseur van dit alles, 
de “Vereniging EU Delta-
metropool”, hun plannen 
om de spoorlijn samen te 
laten gaan met het Me-
tronetwerk van Groot Am-
sterdam. Een ommezwaai 
naar een metrodienst-
regeling onder het mot-
to Hoog Frequent Spoor 
en in direct verband met 
het project “Sprintstad”. 
Een project dat o.a. een 
maximale verstedelijking 
van 1,5 km rondom het 
“Spoorwegknooppunt Uit-
geest” inhoudt. Het begint 
er helaas op te lijken dat 
in onze BUCH regio nu 
Prorail en regisseur “Ver-
eniging EU Deltametro-
pool” worden ingezet om 
de verdubbeling en groot-
schalige verstedelijking 
van Groot Amsterdam hier 
door te drukken, terwijl de 
reiziger er aantoonbaar 
op achteruit gaat. Enige 
goed ingevoerde bewo-
ners hebben het ministe-
rie voor I&M deze zomer 
gewaarschuwd: alle inter-
city treinen bij station Uit-
geest vervallen en de reis-
tijd van de Sprinters wordt 
zelfs langer, terwijl de 
kans op vertragingen op 
een tot maximale capaci-
teit opgerekt spoortraject 
enorm groot wordt. 

Dat dit project “Sprint-
stad” al een schaduw 
vooruitwerpt, blijkt uit 
spanningen die zijn ont-
staan rond de participa-
tie bij een nieuwe Omge-
vingsvisie Uitgeest 2030, 
het Verkeersplan en de 
inrichting van het Dorps-
hart van Uitgeest. Bewo-
ners constateerden een 

fors gebrek aan informa-
tie en transparantie en 
hebben hun zorgen hier-
over aan de gemeente ge-
meld. De indruk begint te 
ontstaan dat onvoldoen-
de zorgvuldig en in gro-
te haast besluiten zijn ge-
nomen en voorbereid die 
in feite pas na de vast-
stelling van een definitie-
ve toekomstvisie 2030 aan 
de orde zijn. Prangende 
voorbeelden zijn de drei-
gende aantasting van het 
Werelderfgoed “Stelling 
van Amsterdam” en het 
nog open landelijk ge-
bied door Prorail c.s. en 
een Megascholencomplex 
midden in het Dorpshart. 

De rol van Prorail en de 
kongsi eromheen moet 
niet worden onderschat. 
Jaren achtereen zijn grote 
tekorten bij megaprojec-
ten, financieel wanbeheer 
en naar het lijkt zelfs het 
wegsluizen van grote, ge-
oormerkte bedragen weg-
gewuifd en door de pre-
sident commissaris van 
Prorail goedgepraat. Deze 
absurde en voor ons dorp 
en regio straks desastreu-
ze gang van zaken dient 
met kracht te worden be-
streden. Naast de Reizi-
gers organisatie open-
baar vervoer roepen wij 
als bewoners- en Natuur 
& landschap organisa-
tie op tot bezinning. Noch 
het samengaan met het 
metronetwerk van Groot 
Amsterdam, noch de met 
“Sprintstad” verbonden 
massale urbanisatie zijn 
in onze gemeente en re-
gio BUCH gewenst! 

Wij dringen er bij de poli-
tiek en de af te vaardigen 
regiodelegatie op aan om 
op 15 december en daar-
na alles in het werk te 
stellen om deze kapitale 
fout van Prorail c.s. te cor-
rigeren.

St. Behoud Alkmaar-
dermeer Omgeving, Af-
deling Uitgeest
Werkgroep Acties Uit-
geest e.o.

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 - Deze maand een 
foto uit de fotobeeldbank (nr. 
22615) waar nog niet veel 
over bekend is. Het is de vis-
vereniging ‘de Morgenstond’. 
Deze foto werd genomen in 
1948 bij het 25-jarig bestaan 
zoals de tekst op het bord 
vermeldt. Officieel was de 
naam ‘Uitgeester Vischcolle-
ge de Morgenstond’.
Een paar namen zijn al wel 
genoemd maar de meeste 
mensen zijn onbekend. De 
namen Dirk Peijs, Alie Smit 
en Piet Melten hebben wij al 
gehoord maar ook daar wer-
den nog de nodige vraagte-
kens bijgezet. Opvallend is 
wel dat er ook dames bij de 
club zaten. Of zouden die er 
alleen maar opstaan omdat 
er toen een feestje te vieren 
was? Ook valt op dat sommi-
ge mensen een corsage dra-
gen maar niet allemaal. De 
visclub schijnt een jaar later 
opgeheven te zijn maar ook 
daar zijn nog de nodige twij-
fels over.

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit haar databank in 

deze rubriek

Wie kan ons iets meer ver-
tellen over deze foto en deze 
vereniging en welke mensen 
staan er op? 

Hierbij nog een extra foto (nr. 
02882) van deze club uit on-
ze beeldbank. Wij vermoeden 
dat deze uit de jaren dertig 
stamt. De man met de bloe-
men was vermoedelijk de 

voorzitter, hij zit ook op de fo-
to hierboven in het midden. 
Overigens is ook hier geen 
vis te bekennen!

Uw reactie kunt u kwijt op 
onze website: www.ouduit-
geest.nl  bij Wie is wie. 
Hier kunt u de foto ‘s ook nog 
op uw scherm verder bekij-
ken.  

Winterfair bij De Zien
Uitgeest - Ook in de win-
termaanden is er van alles 
te beleven op het terrein van 
Zwembad De Zien! Vrijdag 11 
december is er van 18.00 tot 
21.00 uur een Winterfair. Een 
gezellige markt met meer dan 
20 kramen, een meet & greet 
met de kerstman en muzika-
le warmte van Kooriander. In 
de kantine van De Zien zijn 
heerlijke warme hapjes en 
drankjes te koop. Wat je bij-
voorbeeld kunt aantreffen op 
de markt: een kraam van de 

Abdij van Egmond met kaar-
sen, boeken en kerstgroepen, 
de kerstbomen van tuincen-
trum Frits Janssen, steiger-
houtartikelen, (gedenk)sie-
raden, woonaccessoires, vo-
gelhuisjes, groendecoraties, 
zijde sjaals en collen, etc. 
Een compleet overzicht van 
kraamhouders is te vinden 
op www.zwembad-dezien.nl. 
De toegang is gratis!
Ook de volgende activiteit 
van de winterZien is de moei-
te waard: op 1 januari (14.00 

uur) een nieuwjaarsduik bij 
het Zwaansmeer, in samen-
werking met Liefting Fit.
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Castricum - Op zaterdag 12 
december biedt Iskra Jazz-
club een avondje jazz met 
jonge muzikanten in Hotel 
het Oude Raadhuis. Eén van 
de meest aansprekende jazz-
pianisten op dit moment is de 
van Duitse origine Franz von 
Chossy. Hij studeerde summa 
cum laude af aan het con-
servatorium van Amsterdam. 
Daarna studeerde hij aan de 
Manhattan School of Mu-
sic in New York bij enkele in-
vloedrijke pianisten. Hij kreeg 
er ook les in filmmuziekcom-

posities, soms duidelijk terug 
te horen in zijn eigen compo-
sities. Hij beschikt over een 
groot talent voor jazzimpro-
visatie. 
Daarnaast heeft hij de afge-
lopen jaren blijk gegeven van 
een groot vermogen tot het 
schrijven van boeiende en 
aansprekende jazzcomposi-
ties. In zijn trio speelt hij sa-
men met Clemens van der 
Feen (contrabas) en Paul 
Wiltgen (drums).  Kaartver-
koop via www.iskra.nl of aan 
de kassa. Aanvang 20.30 uur.

Pianist Von Chossy 
en  vernieuwende jazz

Castricum - Op dinsdag 8 
december is er een Alzhei-
mer Café in Castricum en 
het onderwerp is: ‘Hulp van 
het sociaal team bij demen-
tie’. Dementie kan heel con-
fronterend zijn. Soms zijn er 
vragen waarbij het antwoord 
niet zo snel gevonden is. Dan 
is het fijn om te weten dat er 
een sociaal team bestaat die 
kan helpen met ondersteu-
ning, begeleiding en advie-
zen. De gespreksleider van-
uit Alzheimer Nederland, af-

deling Midden-Kennemer-
land, verstrekt samen met 
een medewerker van Socius 
Maatschappelijk Dienstver-
leners informatie over het so-
ciaal team. Meer weten over 
dit onderwerp? Ga naar het 
Alzheimer Café in Service-
flat Sans Souci, Sans Sou-
ci 113. Het programma start 
om 19.30 uur en duurt tot 
21.00 uur. De toegang én het 
eerste kopje koffie zijn gra-
tis. Aanmelding vooraf is niet 
nodig.

Hulp van het sociaal 
team bij dementie

Het worden heerlijke feestdagen:

Italiaanse delicatessen 
bij Smeraglia

Regio - Het worden heerlijke 
feestdagen met de Italiaanse 
delicatessen van Smeraglia. 
De importeur, gevestigd aan 
de Lijnbaan 77 in Heemskerk, 
heeft speciaal voor de feest-
dagen een aantal bijzondere 
artikelen in het assortiment 
opgenomen. Ook bestaat na-
tuurlijk de mogelijkheid om, 
samen met het team van 
Smeraglia, een mooi kerst-
pakket samen te stellen.

Het magazijn van Smerag-
lia puilt dezer dagen uit van 
de lekkernijen. Wie in de de-
cembermaand wil eten in Ita-
liaanse stijl doet er verstan-
dig aan even langs te gaan 
en een keuze te maken uit 
het zeer ruime assortiment. 
Nieuw in de collectie is een 
heerlijke truffelsaus, maar 
ook Italiaanse kaas met truf-
fel en peper is er verkrijgbaar. 
Speciaal voor mensen met 
een allergie voor koemelk is 
er nu lactosevrije mascarpo-
ne, ricotta en mozzarella in 
de schappen te vinden. Ook 

is er een zoute ricotta, ge-
maakt van geitenmelk. Liever 
een kopje koffie? Smeraglia 
heeft nu cafeïnevrije espres-
so, je proeft werkelijk geen 
enkel verschil. 
De traditionele grappa, een 
alcoholische drank die zowel 
op zichzelf als bijvoorbeeld 
in de koffie gedronken kan 
worden, is er in verschillende 
varianten. Kies bijvoorbeeld 
voor grappa met viooltjes, of 
met kruiden. En wat te den-
ken van de grissini, een soort 
knapperige broodstengel, 
vergelijkbaar met onze soep-
stengels maar dan op traditi-
oneel Italiaanse wijze gebak-
ken. Ook deze broodstengels 
zijn hier verkrijgbaar. De ech-
te fijnproevers kunnen genie-
ten van diverse soorten verse 
pasta, onder meer met gor-
gonzola of met peer en kaas. 
Natuurlijk is er ook een mooi 
assortiment Italiaanse wijnen 
beschikbaar.
Kijk voor uitgebreide infor-
matie op www.smeraglia.nl 
of bel: 0251 247204.

Castricum - Op het eer-
ste verjaardagsfeest van het 
Bondgenootschap Geletterd-
heid Kennemerwaard heb-
ben op donderdag 26 novem-
ber, tien nieuwe organisaties 
hun handtekening gezet on-
der het convenant waaron-
der Stichting Welzijn Castri-
cum. Het Bondgenootschap 
is een jaar geleden opgericht 
door Stichting Lezen & Schrij-
ven met als doel samen te 
werken in het voorkomen en 
verminderen van laaggelet-
terdheid. Eén van de vele con-
crete acties vanuit het Bond-
genootschap is het oprichten 
van het Taalhuis Alkmaar. Hier 
kan iedereen terecht met vra-
gen over het volgen van een 
cursus of het vinden van een 
taalmaatje.

Geletterdheid

Boerenland 
natuurgebied

Limmen - De gemeen-
te en een Limmense agra-
riër hebben een bijzondere 
pachtovereenkomst geslo-
ten, waarbij het boerenland 
tevens dient als gebied voor 
weidevogels. 
Een en ander komt voort uit 
de verplichte compensatie 
die de gemeente moest le-
veren voor de aanleg van het 
fietspad tussen Castricum 
en Akersloot. De gemeen-
te moet in totaal 9,3 hecta-
re grond compenseren. Dat 
houdt in dat er, in ruil voor de 
grond die het fietspad in be-
slag neemt, op andere plek-
ken grond beschikbaar moet 
komen voor weidevogels. 
De gemeente werkt hier-
in samen met een Limmen-
se agrariër, die grond van de 
gemeente pacht en maatre-
gelen treft om de grond toe-
gankelijk te maken voor wei-
devogels. Hij kan dat doen 
met subsidie van de Provin-
cie Noord-Holland. De over-
eenkomst betreft 7,5 hectare. 
De provincie heeft inmiddels 
ingestemd met de gevon-
den oplossing. De gemeen-
te moet dus nog 1,8 hectare 
compenseren.

Boekje over geschiedenis 
familiebedrijf Borst

Bakkum - Lia de Ruyter 
heeft ter ere van het hon-
derdjarig bestaan van Ho-
tel Borst, nu Hotel Fase 
Fier, een boekje geschre-
ven over de geschiedenis 
van het familiebedrijf. 

,,Ik leerde Borst 26 jaar gele-
den kennen via Jazz in Bak-
kum, de jazzclub die zij, samen 
met Jos van Beest, had opge-
richt. In die jaren heb ik Borst 
ervaren als een warme, gezel-
lige plek, een plek waar ieder-
een zich welkom kon voelen.” 
De huiskamersfeer, en het feit 
dat het zo’n belangrijke func-
tie vervulde in het dorp Bak-
kum, deden haar besluiten om 
voor dit bijzondere familiebe-
drijf , waar nu de vierde gene-
ratie volop aan het werk is, als 
verjaardagscadeau dit boekje 
te schrijven.
In het boekje staan behalve 
veel oude foto’s en artikelen, 
ook leuke verhalen uit vroe-
gere tijden. Ook staat het ont-

staan van het pand beschre-
ven. De lezer krijgt een mooi 
beeld van hoe het familiebe-
drijf, beginnend met grond-
legger grootvader Willem 
Borst, door de jaren heen in 
de familie is gebleven. 

Het boekje is verkrijgbaar bij 
Hotel Fase Fier en bij boek-
handel Laan en kost 9,95 eu-
ro. Foto: Jos Zonneveld.

Akersloot - Milosj van Re-
nesse is donderdagavond 
winnaar geworden van de 
wekelijkse rit om de KPB-
mountainbikecup. Op Sport-
complex de Cloppenburgh 
was hij het direct die het ini-
tiatief op zich nam. Henk Ver-
donk junior werd tweede, 
Henk Louwe derde.

Milosj op dreef
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Castricum - Na het hand-
balvrije weekend van vori-
ge week, aangezien er geen 
scheidsrechter was komen 
opdagen, had CSV/Meervo-
gels energie over. De heren 
1 mannen hadden na twee 
weken weer zin in een potje 
handbal in de tweede divisie 
in Amsterdam tegen het eer-
ste team van US.  

De wedstrijd begon in even-
wicht. Na een kwartier spelen 
wisten de gasten een voor-
sprong op te bouwen. Na de 
stand 6-6 begon CSV/Meer-
vogels aan een schitteren-
de fase met heerlijk handbal. 
Een paar minuten voor rust 
was de stand uitgebouwd 
naar 7-14. 

Geen vuiltje aan de lucht 
dus voor CSV/Meervogels, 
die vervolgens nog een paar 
goals moesten incasseren en 
de rust in gingen met een 10-
15 voorsprong. De tweede 
helft begon fel. US wilde in 

eigen huis duidelijk niet wor-
den weggespeeld door het 
combiploegje uit Akersloot 
en Castricum. En zo werd het 
15-16. CSV/Meervogels wist 
na deze fase zich weer terug 
te vechten en te scoren en 
kon de voorsprong in stand 
blijven. 
Er was weer een voorsprong 
van 15-19 en deze werd op-
nieuw vergroot naar 17-24 
door fijn en krachtig handbal. 
Deze voorsprong van zeven 
goals bleef vervolgens weer 
mooi in evenwicht. Op het 
einde kon US nog een beetje 
terugkomen, maar op voor-
sprong niet meer. De eind-
stand was 24-29 in het voor-
deel van CSV/Meervogels. 
De mannen staan nu met een 
wedstrijd minder gespeeld 
op een vijfde plaats met ne-
gen punten uit acht wed-
strijden en zicht op plek vier. 
De volgende wedstrijd is in 
Akersloot, in sporthal de Le-
lie, op zaterdag 12 december 
om 20.20 uur tegen Hellas 2.

Team CSV/Meervogels 
laat zien wat het kan

Castricum - De uit Castri-
cum en omstreken afkomsti-
ge alternatieve rockband Wa-
vezero heeft een crowdfun-
ding opgezet op Voordekunst 
voor hulp bij het uitbrengen 
van hun opkomende album 
op vinyl. Wavezero is in 2002 
begonnen in de Bakkerij in 
Castricum en heeft de afge-
lopen jaren met hun inten-
se en melancholische live-
optredens op vele nationale 
en internationale podia ge-
staan. De band bestaat uit 
Tom Gaasbeek (zang, gitaar, 
synth), Bas Snabilie (drums) 
en Willem Zevenhuizen (bas). 
De heren zijn in 2012 begon-
nen met de opnames voor 
hun nieuwe album en deze 
zijn op allerlei verschillende 
plekken genomen; van pro-
fessionele studio tot slaapka-
mer.  Naast dat het album di-
gitaal wordt uitgebracht wil 
de band het album graag op 
vinyl uitbrengen en zijn hier-

Crowdfunding Wavezero
voor de actie gestart. Wave-
zero biedt verschillende te-
genprestaties aan, bijvoor-
beeld één van de eerste zijn 
om het nieuwe album te ont-
vangen tot een akoestisch 
optreden in de achtertuin.
De band heeft voor de 
crowdfunding gewerkt aan 
een speciale promotievideo, 
te zien op www.voordekunst.
nl of www.wavezero.nl.

Egmond - Op zaterdag 12 
december organiseert Le 
Champion de Midwinter-
duinloop in Egmond-Binnen, 
met afstanden van 7,6 en 16,8 
km. Het parcours door het 
duingebied gaat over ver-
harde en onverharde wegen 
en over een deel van het Eg-
mond Halve Marathon par-
cours. De winnaars per af-
stand bij zowel de vrouwen 
als mannen komen in aan-
merking voor de prijzen, be-
schikbaar gesteld door Run-

nersworld Zaandam. Inschrij-
ven is mogelijk bij Runners-
world in Zaandam, Haar-
lem en Alkmaar of ter plek-
ke op 12 december. De start 
van beide afstanden is om 
11.00 uur nabij Dorpshuis de 
Schulp. Het dorpshuis be-
staat op 13 december veer-
tig jaar en daarom worden 
er in het weekend van 12 en 
13 december in en om het 
dorpshuis verschillende acti-
viteiten georganiseerd. Foto: 
Frits van Eck.

Inschrijving Midwinter-
duinloop geopend

Castricum - Dat Frans Pe-
perkamp de serie Américain 
beheerst is bekend, maar het 
moet wel lukken en het ver-
eist grote concentratie. 

In de derde beurt tegen Ni-
colás de Hilster vielen de bal-
len goed en kon de carambo-
lemachine z’n gang gaan. Hij 
toverde een serie van 176 uit 
de keu. Hij moest er nog één 
en die mistte hij. Dit was een 
gelukje voor Nicolás want die 

kon nog 22 caramboles aan 
de scorelijst toevoegen  zo-
dat een zeer acceptabel ge-
middelde van acht overbleef. 
Frans speelde met een ge-
middelde van 45. Het ge-
beurde allemaal bij biljartver-
eniging Onder Ons. Wil Snel 
kon weer een mooie partij 
aan zijn lijstje toevoegen. In 
zeven beurten maakte hij ge-
hakt van Arie Liefting. Arie 
maakte in de tweede beurt 
nog wel een mooie serie van 

Frans Peperkamp in vorm 38, maar Wil was hem de 
baas. Wil eindigde deze par-
tij met een moyenne van 8.5. 
John Koelman won in acht 
beurten van kaderspeler Dick 
Pruis. Hij speelde gemiddeld 
ruim elf in deze partij. Dick 
kwam er met een gemiddel-
de van twaalf goed vanaf. 

Alex Völker (kader) had een 
slechte start tegen Wim 
Schermer. Na beurt zes kreeg 
Alex meer gevoel en kon in 
de twaalfde beurt, met een 
serie van 35, de partij op zijn 
naam zetten.   

Castricum - Lisa, Djoe-
ke en Bridget van FCC 
zijn voorlopig geselec-
teerd voor de KNVB on-
der 11/onder 12. Ze krij-
gen van de KNVB 6 trai-
ningen op vrijdag bij Al-
cmaria Victrix en spelen 
een wedstrijd op maan-
dag 14 december tegen 
andere veertien meiden 
die trainen in Velsen. Be-
gin januari wordt er weer 
een selectie gemaakt.
Naast de voetbaltraining 
wordt er ook krachttrai-
ning bijgebracht: de zo-
geheten performance 
training en krijgen ze 
voedingstips. 
Op de foto v.l.n.r.: Lisa 
Stengs, Djoeke de Ridder 
en Bridget Assink.

Geselecteerd 
door KNVB

Castricum - De laatste weken in topvorm zijnde Kees 
Baars, speelde bij biljartvereniging Wik in zijn partij tegen 
Rien Emmerik meer tegen zichzelf dan tegen zijn tegen-
stander. Beide spelers kwamen niet tot hun vereiste moy-
enne en moesten tevreden zijn met maar zeven punten. Jan 
Kamp ging gevoelig onderuit tegen Jan van der Zon. De-
ze pakte tien winstpunten terwijl de andere Jan genoegen 
moest nemen met zes. Hein Kitsz profiteerde van deze mis-
stappen van de leiders, door Gert Lute in een prima partij 
te verslaan. Met deze overwinning nestelde Hein zich op de 
tweede plaats van de ranglijst. 

Verrassend verlies Wik

Bonhoeffer door naar 
finale NK Debatteren

Castricum - Een recordaan-
tal van 124 Nederlandse vo-
scholen debatteerde dit jaar 

op het Nederlands Kampi-
oenschap Debatteren voor 
Scholieren. Scholen uit heel 

Nederland reisden naar Hil-
versum voor de eerste  voor-
ronde afgelopen vrijdag 27 
november, waaronder het 
Bonhoeffer College. De Cas-
tricumse scholieren hebben 
de vijfde plek behaald. Dit 
betekent dat zij zaterdag 23 
januari  in de finale strijden 
om de titel NK Debatteren 
voor Scholieren 2015/2016. 
Het Jac. P. Thijssecollege 
heeft de 26e plek behaald. 

Het is het 18e jaar op rij dat 
het Nederlands Debat Insti-
tuut het kampioenschap or-
ganiseert voor havo/vwo-
scholieren uit de bovenbouw 
en is één van de grootste 
scholierencompetities. Het 
NK Debatteren voor Scho-
lieren bestaat uit drie voor-
rondes en een finale. De tien 
beste scholen per voorronde 
gaan door naar de finale op 
de Universiteit Utrecht.



Dreamteam MHCU D1
Uitgeest - Meisjes D1 van 
MHCU is - net als in de voor-
competitie – winnaar gewor-
den van de herfstcompeti-
tie door alle wedstrijden win-
nend af te sluiten. 10 wed-
strijden spelen, 10 wedstrij-
den winnen met een doelsal-
do van +74. Dat zijn klinken-
de rapportcijfers! De coach 
Casper Mouissie zegt daar-
over: ‘In de voorcompetitie 
waren ze te laag ingedeeld 
(3e klasse) en wonnen ze de 
wedstrijden relatief eenvou-
dig. Ik dacht dat ze het na 
de herfstvakantie (1e klas-
se) zwaarder zouden krijgen 
maar uiteindelijk hebben ze 
ook die wedstrijden allemaal 

gewonnen.’ 
Maar wat is de verklaring 
voor dit succes? Casper: ‘Dat 
is een goede vraag. De meis-
jes spelen dit seizoen pas 
voor het eerst in deze sa-
menstelling en komen uit 5 
verschillende teams. Maar ze 
vormen een echt team, willen 
allemaal heel graag en wor-
den elke week beter. Daarom 
ben ik blij dat ze weer pro-
moveren en in het voorjaar 
tegen sterkere tegenstan-
ders zullen spelen want van 
die wedstrijden leren ze het 
meest. Op deze plaats ove-
rigens ook een bedankje aan 
de sponsor ControlSolutions 
International BV.’

Zaterdag 05 december
Junioren:
Hoofddorp s.v. B2-FC Uitgeest B1 14:45
Sp. Krommenie B1-FC Uitgeest B2 15:00
FC Uitgeest B3-ADO ‘20 B3 14:30
FC Uitgeest B5-Kennemers B2 14:30
Volendam (rkav) C2-FC Uitgeest C1 14:30
FC Uitgeest C2-Zeevogels C1 12:30
Reiger Boys C4-FC Uitgeest C3 12:30
FC Uitgeest C4-ODIN 59 C4 14:30
FC Uitgeest C5-HSV C6 13:00
SVIJ C2-FC Uitgeest C6 11:15
Foresters de C6-FC Uitgeest C7 13:15
G-team:
FC Uitgeest G1-HOSV G1 11:30
Meisjes:
Jong Holland MB1-FC Uitgeest MB1 08:45
Assendelft MB1-FC Uitgeest MB3 11:00
ADO ‘20 MC1-FC Uitgeest MC1 13:00
FC Uitgeest MC2-Zeevogels MC1 13:00
FC Uitgeest MD1-LSVV MD1 11:00
FC Uitgeest ME2-Assendelft ME1 09:00
Pupillen:
FC Uitgeest D1-Vitesse 22 D1 10:15
FC Uitgeest D2-Zaandijk D1 11:00
DEM D3-FC Uitgeest D3 11:30
FC Uitgeest D4-ADO ‘20 D4 13:00
Castricum D4-FC Uitgeest D6 09:15
FC Uitgeest D7-Sporting Krommenie D4  
 09:00
Castricum E1-FC Uitgeest E1 08:45
FC Uitgeest E2-Reiger Boys E2 11:30
SDZ E3-FC Uitgeest E3 11:30
FC Uitgeest E4-ODIN 59 E5 11:30
Castricum E3-FC Uitgeest E5 10:00
FC Uitgeest E6-ODIN 59 E6 10:15

FC Uitgeest E7-Jong Holland E5 11:30
Koedijk E9-FC Uitgeest E8 08:45
Onze Gezellen E6-FC Uitgeest E9 09:30
VVH Velserbroek E1-FC Uitgeest E10 09:30
FC Uitgeest E11-HBC E7 09:00
Stormvogels E3-FC Uitgeest E12 09:00
Onze Gezellen F1-FC Uitgeest F1 10:30
FC Uitgeest F2-KSV F3 10:15
FC Uitgeest F3-Foresters de F5 09:00
FC Uitgeest F4-DSS F5 10:15
FC Uitgeest F5-Rijp (de) F2 09:00
Fortuna Wormerv. F7-FC Uitgeest F6 10:15
FC Uitgeest F7-ODIN 59 F9 10:15
FC Uitgeest F8-ADO ‘20 F10 09:00
FC Uitgeest MP2-FC Uitgeest MP1 09:00
HSV MP2-FC Uitgeest MP3 09:00

Zondag 06 december
Senioren:
Assendelft 1-FC Uitgeest 1 14:00
VVIJ 2-FC Uitgeest 2  11:00
FC Uitgeest 3-Foresters de 3 10:30
VVS 46 4-FC Uitgeest 5  11:00
Foresters de 5-FC Uitgeest 6 11:00
Rijp (de) 3-FC Uitgeest 7 14:30
FC Uitgeest 8-Hillegom sv 5  10:30
FC Uitgeest 9-GSV 3  12:45
FC Uitgeest 10-Castricum 3 13:00
KFC 5-FC Uitgeest 11  09:30
FC Uitgeest 12-ADO ‘20 13 10:30
FC Uitgeest 13-Tos Actief 7 13:00
Dames:
United/DAVO VR1 -FC Uitgeest VR1 11:00
Junioren:
FC Uitgeest A1-DSS A1 10:30
FC Uitgeest A2-FC Castricum A3 13:00

Uitgeest - Was het vorige 
week in de A-lijn over de ge-
hele linie een tamelijk moei-
zaam gebeuren, de sfeer 
was, om met Goethe te spre-
ken, ‘zum Tode betrübt’ (met 
uitzondering van een enkele 
patjepeeër die zich daar niets 
van aan wenste te trekken). 
Deze week was het, althans 
voor drie koppels, ‘Himmel-
hoch jauchzend’. Klaas de 
Groot-Peter Kossen sluiten 
een matige tweede periode 
af met een derde plaats met 
ruim 61%, waarmee hun ge-
middelde weer boven de 50% 
komt (en degradatie wordt 
afgewend!). Er was een twee-
de plaats voor Eric Molenaar-
Harry Twaalfhoven met bijna 
64%. Dat was niet eens nipt 
maar ruim voldoende om de 
tweede periode winnend af te 
sluiten. En een eerste plaats 
was er voor Hans Wijte-Paul 
Wijte, met de astronomische 
score van bijna 75%. Die sco-
re haal je alleen als je (bijna) 
alles goed doet en als de te-
genpartij een handje helpt. 
Om mijn buurman er nog 
eens bij te halen die de paral-
lel trekt tussen bridge en ten-
nis: ‘Alle eerste services wa-
ren in, elke backhand return 
lukte, geen enkele lob mis-
lukte, en daarbij sloeg de te-
genpartij dubbele fouten, of 
in het net, of ze gingen elkaar 
de maat nemen’. Mooie sco-
re dus, maar mijn ex-schoon-
moeder zou d’r neus opha-
len: ‘Eigen roem stinkt’. Na 
dat hemel-gedoe resteerde 
er voor de rest van de kop-
pels slechts 50% of minder; ‘t 
moet ergens vandaan komen.
In de B-lijn scoren Ineke Los-

Marjan de Gilde een dik-
ke 62% waarmee ze onmid-
dellijk beslag leggen op de 
eerste plaats in de periode 
en promoveren. We ontvan-
gen ze graag in de A-lijn. We 
noemen nog enkele promo-
vendi, tegelijkertijd wetend 
anderen tekort te doen. Naar 
de B-lijn promoveren Mar-
griet de Beurs-Tineke Eijking, 
zij zijn bezig met een gesta-
ge, indrukwekkende opmars. 
Ook Elly en Aad Stuijt pro-
moveren. Zij verruilen de E-
lijn voor de D-lijn. We wen-
sen alle promovendi succes 
in de hogere lijn. En van al-
le degradandi hopen we dat 
ze het plezier in bridge be-
houden.

A-lijn: 1 Hans Wijte-Paul 
Wijte 74,65% 2 Harry Twaalf-
hoven-Eric Molenaar 63,89% 
3 Klaas de Groot-Peter Kos-
sen 61,81%.
B-lijn: 1 Ineke Los-Marjan 
de Gilde 62,15% 2 Theo Hui-
sing-Pieter Andringa 56,60% 
3/4 Corrie Nijsen-Dick Hen-
drikse 53,82% 3/4 Henk-
Graafsma-Theo Vijn 53,82%.
C-lijn: 1/2 Jan Goeman-
Henk Zwaan 55,56% 1/2 
Riet Schafgans-Leo Tromp 
55,56%, 3 Henny Kaandorp-
Ans Verheijde 51,39%.
D-lijn: 1 André Hermans-
Bert van der Pol 56,25% 2 
Ans Andringa-Mieke Neeft 
54,86% 3 Joke Jacobs-Jaap 
Zonneveld 50,69%.
E-lijn: 1 Elly Stuijt-Aad Stuijt 
60,42% 2 Ger van Andel-
Rob de Neef 54,17%, 3 Riet 
Balster-Evert Rozemeijer 
53,65%. 
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Uitgeest - Donderdag 17 de-
cember organiseert de Stich-
ting Uitgeester Senioren een 
workshop tablet voor gevor-
derden. Deze workshop kunt 
u alleen volgen als u Tablet 
1 en 2 gevolgd heeft. Aan 
de orde komen: Polaris Of-
fice (een Word document of 
Spreadsheet maken of laden 
via mail), Spotify, Skype, boe-
ken op uw tablet zetten en le-
zen, documenten opslaan in 
een map, een agenda bijhou-
den en iets doen met foto’s.
Donderdag 17 december van 
09.30 tot 11.30 uur. Kosten  4 
euro inclusief koffie/thee.
Aanmelden: 0251–319020 of 
via e-mail: s.u.s@inter.nl.net. 
Zie ook de website: www.uit-
geestersenioren.nl

Workshop 
tablet voor 

gevorderden

Uitgeest - De eigenaar van 
een personenauto parkeer-
de deze op donderdag 26 no-
vember, rond 17.00 uur op de 
Hogeweg. Toen hij de volgen-
de dag omstreeks 12.00 uur 
bij de auto terugkwam con-
stateerde hij, dat deze was 
aangereden.
De linker voorzijde was be-
schadigd. Deze schade is 
vermoedelijk veroorzaakt bij 
het in/uitparkeren.
De veroorzaker is na de aan-
rijding doorgereden.

Schade aan ge-
parkeerde auto

Uitgeest - In de nacht van 
donderdag op vrijdag om 
05.00 uur kwam de bestuur-
der van een personenau-
to met twee wielen van zijn 
voertuig in de berm. De au-
to slipte en reed via een ver-
keersbord de sloot in.
Een inzittende raakte door 
de klap met haar hoofd het 
dashboard en werd voor on-
derzoek per ambulance naar 
het ziekenhuis vervoerd.
De auto werd weggetakeld 
door een bergingsbedrijf.

Auto in sloot

Uitgeest - In de avond van 
donderdag 26 november 
werd er tijdens de afwezig-
heid van de bewoners inge-
broken in een woning aan de 
Esdoornstraat. De keuken-
deur aan de achterzijde werd 
geforceerd en de gehele wo-
ning doorzocht. Een laptop 
werd ontvreemd.

Woninginbraak

Apeldoorn - In een loods 
in Apeldoorn heeft de poli-
tie donderdag 26 november 
2500 kilogram illegaal vuur-
werk aangetroffen. Vier man-
nen zijn aangehouden. De 
mannen komen uit Beekber-
gen, Apeldoorn en Beverwijk 
en zijn 46, 60, 25 en 67 jaar 
oud.
Een onderzoek onder lei-
ding van het Functioneel Par-
ket leidde de politie naar het 
adres waar agenten van het 
Amsterdamse Team Milieu 
het vuurwerk aantroffen. Het 
gaat om professioneel vuur-
werk, waaronder een grote 
hoeveelheid van het type Co-

bra’s 6 en flowerbeds. Twee 
van de vier verdachten zijn 
in verzekering gesteld voor 
nader onderzoek. De ande-
re twee zijn na verhoor heen-
gezonden. De politie doet 
recherchematig onderzoek 
naar illegaal vuurwerk en de 
mensen die daarin handelen. 
Daarbij hebben zij uw hulp 
hard nodig. Als u weet waar 
illegaal vuurwerk is opgesla-
gen of wordt doorverkocht, 
kunt u dit doorgeven via tele-
foonnummer 0900 8844. Wilt 
u liever anoniem blijven? Bel 
dan Meld Misdaad Anoniem 
via telefoonnummer 0800-
7000.

Beverwijker aangehouden
2500 kilo illegaal 
vuurwerk aangetroffen
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Portefeuilleverdeling nieuw college
Met het aantreden van drie nieuwe wethouders heeft het col-
lege opnieuw de portefeuilleverdeling geregeld en vastgesteld. 
Daarbij zijn ook enkele nieuwe portefeuilles samengesteld. Hier-
onder de hoofdlijnen. Voor een volledig overzicht: zie www.uit-
geest.nl.

-  Burgemeester Wendy Verkleij: Algemene en Bestuurlijke Zaken, Inte-
grale Veiligheid, Politie en Openbare Orde, Brandweer, Aantakking A8-
A9, Opstelplaats treinen/programma hoogfrequent spoor.

-  Wethouder Antoine Tromp: Drie decentralisaties, Onderwijs, Jongeren- 
en ouderenbeleid, Volksgezondheid, Sociale Zaken, Beleidsvisie wo-
nen, zorg en welzijn, Vrijwilligers (sociaal domein).

-  Wethouder Karel Mens: Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed, 
Verkeer en vervoer, Openbare werken en infrastructuur, Groenvoorzie-
ning/Buitendienst,   Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid.

-  Wethouder Judie Kloosterman: Sport, Recreatie en Toerisme (RAUM), 
Overleg Schiphol, Kunst en Cultuur, Volkshuisvesting, Subsidiebeleid, 
Burgerparticipatie, Vrijwilligers (algemeen), Communicatie.

-  Wethouder Jack Zwarthoed: Financiën (inclusief belastingen, control-
ling en verzekeringen), Facilitaire zaken en ICT, Grondbedrijf, gron-
daankoop en -verkoop. 

Opvang zwerfdieren goed geregeld
De wethouders dierenwelzijn van de gemeenten  Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen, burgemeester Wendy Verkleij van de ge-
meente Uitgeest en de Dierenbescherming hebben op 30 novem-
ber 2015 in het dierenopvangcentrum Kerbert Dierentehuis te 
IJmuiden een dienstverleningsovereenkomst ondertekend. Die 
gaat over wettelijke taken op het gebied van de opvang van zwerf-
dieren. Deze worden door de Dierenbescherming uitgevoerd.

Gemeenten hebben een wettelijke taak bij de opvang en het vervoer van 
zwerfdieren. Het Kerbert Dierentehuis en het Knaagdierencentrum - bei-
de gevestigd in IJmuiden -  doen het feitelijke opvangwerk van zwerf-
dieren in de Regio IJmond. Regionale afstemming over aard en omvang 
van de taken, opvangtermijnen en hoogte van vergoedingen was al lan-
ger een wens. 

Voor de Dierenbescherming geldt dat zij nu een kostendekkende ver-
goeding gaan ontvangen en uniforme afspraken met de vier gemeenten 
hebben. In de overeenkomst staan afspraken over de uitvoer van het op-
vangwerk en over de kosten van deze wettelijke taken. 
Sanne Abbas-Geurtjens, beleidsmedewerker dierenwelzijn bij de Dieren-
bescherming regio Noord-Holland Noord: ‘De Dierenbescherming is erg 
blij met de overeenkomst. Deze geeft nu zekerheid over de vergoeding, 
de invulling van de taken en continuïteit van de samenwerking. Hierdoor 
zijn we nog beter in staat om ons in te zetten voor de zwerfdieren in de 
regio. We kijken uit naar een lange en diervriendelijke samenwerking.’

Minder intercity’s in Uitgeest
Op zondag 13 december gaat de nieuwe dienstregeling van de Neder-
landse Spoorwegen (NS) in. Voor treinreizigers op het traject Alkmaar-
Haarlem zijn er veel veranderingen. Alleen in de ochtendspits van Alk-
maar naar Haarlem en in de avondspits van Haarlem naar Alkmaar rijden 
twee intercity’s per uur. Deze stoppen alleen in Beverwijk en niet meer 
op de tussengelegen stations Uitgeest, Castricum en Heiloo. Reist u van-
uit Uitgeest naar Haarlem of naar Alkmaar, dan reist u twee keer per uur 
met een Sprinter.

Wilt u meer weten? Kijk op www.ns.nl en plan uw reis voor vertrek.

Wil Spaanderman Jan Schouten

Afscheidsreceptie wethouders
Woensdag 9 december vindt in de hal van het gemeentehuis van Uitgeest 
van 17.00 tot 18.30 uur de afscheidsreceptie plaats van de voormalige 
wethouders Jan Schouten en Wil Spaanderman. Inwoners, ondernemers 
en bestuurders van instellingen en verenigingen zijn daarvoor van harte 
uitgenodigd.

Raadsvergadering 7 december
De gemeenteraad houdt een openbare vergadering op maandagavond 
7 december 2015. Deze  vergadering wordt gehouden in de raadzaal 
van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. Op de agenda staat on-
der meer de toelating van twee nieuwe raadsleden. De agenda is te be-
kijken via de homepage van de website www.uitgeest.nl, Raadsinfor-
matiesysteem.  

‘Was op Maat’: 
samen voor schoon water
Sinds 1 juni van dit jaar komt er in Noord-Holland zacht water 
uit de kraan. Noord-Hollandse consumenten hebben nu minder 
wasmiddel nodig om hun was schoon te krijgen. Dat is gunstig 
voor portemonnee én milieu. Als iedereen meedoet hoeft het 
hoogheemraadschap namelijk minder wasmiddelresten uit het 
afvalwater te halen. Dat bespaart energie en zorgt voor minder 
slib. Bovendien verbetert ook de kwaliteit van het oppervlakte-
water.

Bewust doseren
De hoeveelheid kalk en magnesium bepaalt de hardheid van kraanwater. 
Hoe zachter het water, hoe minder kalkaanslag in huishoudelijke  
apparaten. Daarnaast verbetert zacht water de werking van zeep.  
Noord-Hollandse consumenten kunnen per wasbeurt tot 20% minder 
wasmiddel gebruiken voor een even schone was. Kijk voor de juiste  
dosering op de verpakking van het wasmiddel! 

Als alle Noord-Hollandse huishoudens hun wasmiddel op maat doseren, 
verdwijnt er jaarlijks minimaal twee miljoen kilo minder wasmiddel in 
het rioolwater.

Voor meer informatie: www.wasmaatje.nl

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
J. Meyer, 81 jaar
W.H. Hegener, 80 jaar
G.M. Heijne, 44 jaar 

Ophaaldata restafval
In week 50 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 7 december. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 9 december.
De Koog:  donderdag 10 december.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 11 december. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op dinsdag 
22 december.
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