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‘IJsbaanplannen’ in gemeenteraad

Wat besluit de raad morgen?
Uitgeest - Een spannen-
de avond, morgen in het ge-
meentehuis. De gemeente-
raad heeft haar maandelijk-
se vergadering en het be-
langrijkste agendapunt is het 
door het college voorgestel-
de herinrichtingsplan van het 
ijsbaanterrein in het centrum 
van Uitgeest. Het plan kent 
fanatieke voor-, maar  ook 

minstens zo fanatieke tegen-
standers.
Wij vroegen de politieke par-
tijen om hun standpunt toe te 
lichten en ook enkele belan-
genorganisaties klommen in 
de pen. Het resultaat vindt u 
op drie pagina’s in deze edi-
tie van de Uitgeester Cou-
rant, die geheel gewijd zijn 
aan de ‘ijsbaanplannen’.

Joke Limmen presenteert 
kinderboek over donorschap
Luna is een meisje van 7 jaar oud en is altijd maar moe. Ze heeft een ziek hart maar dat 
is aan de buitenkant niet te zien. Ze vinden haar soms maar een ‘slome’, totdat ze zo 
ziek wordt dat ze niet meer naar school kan. Alleen een ander hart kan haar redden…..

Uitgeest - Joke Limmen, zelf 
hartgetransplanteerd, heeft 
zich de afgelopen ander-
half jaar bezig gehouden met 
‘t schrijven van het kinder-
boek ‘Een sterretje voor Lu-
na’ waarin op speelse manier 
kennisgemaakt wordt met 
het donorschap. Door mid-
del van onder andere gast-
lessen, lezingen en het staan 
op beurzen wil Joke bijdra-
gen tot bewustwording van 
het donorschap Zo kwam 
zij in gesprek met een leer-
kracht met een jongetje in 
de klas dat wachtte op een 
hart/longtransplantatie. De 
juf wilde de klas voorberei-
den maar had hier geen ma-
teriaal over. Dit liet Joke niet 
meer los en zij besloot hier 
iets aan te doen. 
Joke: “Omdat ik zelf van jongs 
af aan ziek ben geweest en 
onze dochter dezelfde ziekte 
heeft, was het niet zo moei-
lijk mij in te leven.” Binnen 
een week stond het verhaal 
in grote lijnen op papier maar 
daarmee begon het proces 
pas. Er moest steeds iets bij-
geschaafd worden, dit met 
behulp van een aantal men-
sen met redactionele erva-
ring maar ook leerkrachten 
op school. Het boekje moest 
geïllustreerd worden en in 
Hetty Spaanderman, schilde-
res van de grote wandschil-
dering in De Zwaan, vond zij 
een illustrator. Joke: “Het-
ty was direct enthousiast, er 
was een klik en er volgde een 
goede samenwerking. Op de 
Molenhoek las ik het ver-

haal voor waar ik leuke reac-
ties kreeg. Dit was hun eerste 
kennismaking met het begrip 
donorschap. Ik zag eerder tij-
dens gastlessen dat kinderen 
meer kunnen hebben dan je 
denkt. Het trok hen aan, ze 
ervoeren het als bijzonder ie-
mand te zien met een hart 
van een ander en ze von-
den het een raar idee dat ik 
er anders niet meer zou zijn. 
Dit sprak tot de verbeelding. 
Maar ik ben er niet om hen 
over te halen, ik wil het be-
spreekbaar maken en on-
begrip bij onzichtbare ziek-
tes wegnemen. Dit komt dui-
delijk aan bod in het boekje 
en ik hoop dat ik het hiermee 
bespreekbaar maak. Ik zeg 
altijd: “Praat er thuis over met 

je ouders, vraag hoe zij 
er over denken en denk 
er zelf over na. ‘Nee’ is 
overigens ook een keu-
ze. Jullie zijn nog zo 
jong, je hoeft niet te kie-
zen maar weet dat het 
bestaat en dat er al-
tijd hoop is. Transplan-
tatie bij kinderen komt 
steeds vaker voor en 
redt vele levens.” Tekst 
en tekeningen wer-
den bij VHP drukkers 
in Heemskerk gebracht 
en Joke en Hetty waren 
nauw betrokken bij het 
proces. Joke: ‘‘Het was 
heel bijzonder om je ei-
gen boekje uit de pers 
te zien rollen. Er wor-
den 8500 boekjes ge-
drukt waarvan een groot 
aantal op scholen en in 
ziekenhuizen terecht zal 

komen, gedeeltelijk gespon-
sord door de Nederlandse 
Transplantatie Stichting en 
de patiëntenvereniging Har-
ten Twee.
Vooruitlopend op een mooie 
kerstgedachte zal Joke een 
boekpresentatie geven op 
zaterdag 10 december van 
15.00 tot 16.00 bij boekhan-
del Schuyt aan de Middel-
weg waarbij illustrator Het-
ty Spaanderman ook aanwe-
zig is. Het boekje is vanaf dan 
te koop bij Schuyt en te be-
stellen voor 10 euro (exclu-
sief verzendkosten). Zie fa-
cebookpagina ‘Een sterretje 
voor Luna’ of via e-mailadres: 
eensterretjevoorluna@gmail.
com. (Monique Teeling)
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365 dagen per jaar open!
Ma t/m wo 8.00-20.00 uur. 
Do t/m za 8.00-21.00 uur.
En iedere zondag open van 
10.00-18.00 uur.
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Vrouw van 89 slachtoffer 
van brutale oplichting

Uitgeest - Een inwoonster 
van Uitgeest van 89 jaar is 
slachtoffer geworden van op-
lichting.
Op donderdag 1 december 
werd er bij haar aangebeld 
met de mededeling dat haar 
gaskachels aan vernieuwing 
toe waren. Te goeder trouw 
werd de man binnengelaten 
en de bewoonster werd over-
rompeld met mooie praatjes 
dat de kachels verroest wa-
ren en vernieuwd moesten 
worden. Er werd een reke-
ning opgesteld voor het ver-
vangen van de kachels. Er 
moest wel een bedrag voor-
uit worden betaald.
De bewoonster is hierop naar 
een pinautomaat gegaan en 
heeft het voorschot gepind 
en betaald. Op vrijdagoch-
tend 2 december stond de 
man weer voor de deur. Er 
moesten nog wat foto`s ge-
maakt worden van het lei-
dingwerk. Op zaterdagoch-
tend 3 december zou de man 
terugkomen om de kachels 
te installeren.

Bekenden van de oude-
re vrouw hadden inmiddels 
lucht gekregen van het du-
bieuze verhaal en waren za-
terdagochtend aanwezig om 
de klusjesmannen de deur te 
wijzen en om verdere oplich-
ting te voorkomen. De heren 
vertrokken maar waren niet 
van plan om het betaalde 
voorschot terug te betalen. 
Er was immers al een twee-
dehands kachel aangeschaft 
voor de bewoonster.

De politie adviseert niet in 
zee te gaan met mensen die 
ongevraagd aan de deur ko-
men. Heb je werkzaamheden 
die uitgevoerd moeten wor-
den? Zoek dan zelf een per-
soon of bedrijf waaraan je 
het werk gunt en maak goe-
de schriftelijke afspraken 
over de omvang, kwaliteit en 
de prijs van het werk. Waar-
schuw ouderen in je omge-
ving voor dergelijke praktij-
ken en bel de politie bij in-
timidatie of afpersing. (Bron: 
www.112-uitgeest.nl)

Uitgeest - Op zaterdag 17 
december organiseert speel-
tuinvereniging Kindervreugd 
Uitgeest weer een vermake-
lijke superzaterdag. Het the-
ma is deze keer Kerst. Liefst 
drie leuke kinderactivitei-
ten staan op deze dag op 
het programma. Tussendoor 
wordt er een lekkere kerst-
lunch geserveerd. Om 10.00 
uur begint men met een cre-
atieve kerstworkshop. Daar-
na volgen nog een gezelli-
ge kerstbingo en spetterende 
Santa’s Christmas Party. 

Onder begeleiding van Wilma 
Rodenburg maken de kinde-
ren tijdens de workshop be-
schilderde en beplakte kerst-
bakjes waar je van alles 
in kan zetten. Aansluitend 
(11.00 uur) zijn er te gek-
ke prijzen te winnen tijdens 
de kerstbingo. Ondertussen 
wordt er achter de schermen 
een lekkere kerstlunch klaar-
gezet. Als iedereen is uitge-
geten gaan de kinderen rond 
13.00 uur nog even swingen 
en springen tijdens Santa’s 
Christmas Party. De speel-
tuindj’s maken er samen met 
de lichteffecten, lasers, rook-
machines, bellenblaas en 
kerstmuziek een geweldig 
feest van.
Vooraf inschrijven
Kinderen die het leuk vinden 
om bij deze speciale kerstsu-
perzaterdag aanwezig te zijn 
moeten vooraf worden opge-
geven. Dit kan via www.in-
schrijven.speeltuinuitgeest.
nl. Aanmelden is mogelijk 
van donderdag 8 tot donder-
dag 15 december 17.00 uur. 
Kun je niet bij alle activiteiten 
zijn? Dat is niet erg. Het is ui-
teraard ook mogelijk om later 
aan te schuiven. Geeft dit dan 
even aan bij het inschrijven.

Voor meer informatie kunt u 
terecht op de website van de 
speeltuin, www.speeltuinuit-
geest.nl. 

Uitgeester Winterfair 
bij Zwembad de Zien
Uitgeest - Wegens het gro-
te succes van vorig jaar or-
ganiseert Zwembad de Zien 
dit jaar wederom een gezel-
lige Winterfair. Op vrijdag 16 
december van 17.00 tot 21.00 
uur is iedereen van harte wel-
kom. Op het terrein van het 
zwembad is er een ruim aan-
bod van kramen met (kerst)
spullen, sieraden en woon-
producten. Je kunt op de foto 
met de kerstman en de kanti-
ne is geopend voor een hap-

je of drankje. Om 20.00 uur is 
er een optreden van het Uit-
geester koor De Zingende 
Zwanen.
Het pronkstuk van de Win-
terfair is een gehaakte kerst-
groep met stal, die door de 
dames van het Haakcafé van 
de Zien de afgelopen maan-
den is gemaakt. De kerststal 
wordt verkocht aan de hoog-
ste bieder. Alle opbrengsten 
zijn voor Stichting Zwembad 
de Zien.

Uitgeesters in de prijzen 
bij Zonnebloemloterij
Uitgeest - De Zonnebloem 
heeft in Uitgeest 2000 loten 
verkocht. Onlangs vond de 
trekking van de loterij plaats.   
Op lotnummer 0311761 is de 
30e prijs van 50 euro geval-
len. Prijzen van 15 euro vie-

len in Uitgeest op de lotnum-
mers  0311901, 0310901, 
0311765, 0310765,  0311402 
en 0312402.
Hoe de prijswinnaars aan de 
prijs kunnen komen staat op 
de achterkant van het lot.

Auto tegen lichtmast
Uitgeest - Maandagochtend 
om 07.40 uur vond een aan-
rijding plaats op de Gees-
terweg. De bestuurder van 
een personenauto reed in de 
richting van de kruising met 
de Castricummerweg. Kort 

voor de kruising verloor hij 
de macht over het stuur en 
kwam in aanrijding met een 
lichtmast, die op de verkeers-
heuvel in de wegas stond. 
Voertuig en lichtmast raakten 
zwaar beschadigd.



Kubus and The Kingpins in De Bonte Vivant
Uitgeest - Op zaterdag 10 
december wordt 2016 in De 
Bonte Vivant muzikaal afge-
sloten door Kubus and The 
Kingpins.
De Bonte is er trots op de-
ze topband te mogen pre-
senteren. Naast hun ve-
le optredens op allerlei po-
dia, van groot tot klein, zijn 
ze een graaggeziene gast 
op bluesfestivals als Al-
maar Blues Express en Texel 
Blues. 
Deze swingende 
bluesrock(’n roll)-band be-
staat uit vier ervaren muzi-
kanten die in de loop der ja-
ren hun sporen hebben ver-
diend. De leadzanger, Ku-
bus, is altijd trouw geble-

ven aan de Blues. De rest 
van de bandleden zijn, on-
danks vele zwerftochten, 
ook weer back to the Blues! 
Het repertoire bestaat uit 
nummers van blueskanjers 
van o.a. Albert Collins, Wal-
ter Trout, Stevie Ray Vaug-
han, ZZ Top, Joe Bonamas-
sa, Jimmy Thackery, Gary 
Moore, etc. aangevuld met 
eigen werk. Een garantie 
voor een stevig, swingend 
en dampend optreden! 
Kubus and The Kingpins 
bestaat uit: 
- Kees Volkers (kubus), voi-
ce and guitar. Deze zwarte 
band bluesmeester is uitge-
rust met een groovy stem-
geluid die onafscheidelijk 

verbonden is met zijn trou-
we zwarte Gibson Les Paul. 
De combinatie van stem en 
scheurend geluid brengt 
het publiek keer op keer in 
extase! Alle stijlen zitten op-
geslagen in zijn robuuste, 
hoekige gestalte, zijn naam 
Kees Volkers, ofwel..... Ku-
bus! 
- Wim Honig, bass. Nog 
een rots in de branding en 
wat voor één! De basklan-
ken blijven doorklinken in je 
buik tot de volgende och-
tend. Pompend, stuwend en 
trekkend versmelt hij met 
de drums en gaat hij onver-
moeibaar door tot in de la-
te uurtjes. 
- Marc Stam, drums and 
voice. De oerklanken die uit 
het strak gespannen var-
kensvel worden geslagen 
zijn van Marc Stam. Zijn 
degelijke metronomische 
strakke spel vormt de ba-
sis van de band. Als de rest 
door emotie overmand zich 
laat meeslepen is Marc het 
vangnet om alles weer te 
doen samensmelten tot één 
geheel. 
- Robert Geels, guitar and 
voice. Ook deze swingen-
de, snarenverslindende gi-
tarist zal je niet snel verge-
ten. Strakke riffs en spette-
rende solo’s knallen uit zijn 

gitaar en ook Robert Geels 
zal tot het uiterste gaan om 
het publiek te geven waar-
voor ze gekomen zijn.
Ze gaan er vanaf 21.00 uur 
weer een gezellige en swin-

gende, dampende avond 
van maken zoals je gewend 
bent van De Bonte Vivant. 
En zoals je ook gewend 
bent is de toegang gratis.

Uitgeest - We speelden de 
laatste avond van de twee-
de periode en daarmee is de 
grote zeswekelijkse stoelen-
dans weer begonnen. Uit ie-
dere lijn schuiven de boven-
ste drie door naar de hoge-
re lijn, behalve in de A-lijn, 
daar stoten de bovenste drie 
het hoofd tegen de nokbalk 
van onze clubcompetitie. Ho-
ger kan niet, althans niet als 
je niet bereid bent om in de 
districtscompetities mee te 
doen. De ambities van onze 
A-lijners zijn bescheiden. En-
kele koppels spelen, soms in 
andere samenstelling, op een 
tweede club mee, dus ook in 
de clubcompetitie.

En net zoals er koppels pro-
moveren, degraderen de drie 
laagst geëindigden van iede-
re lijn een niveautje. Sommi-
ge koppels vinden het een 
zegen om af te zakken naar 
de B-lijn: Al dat nakaarten in 
de A-lijn, en dat elkaar vlie-
gen afvangen, en dat roe-
pen van de arbiter als je je 
hand hebt uitgestrekt naar 
de biedbox en dan toch weer 

hebt teruggetrokken, en dat 
commentaar dat je achter-
af krijgt!
Van de drie koppels die pro-
moveren naar de A-lijn heb 
ik niet de indruk dat zij moei-
te hebben met dat gedoe al-
daar. Henk Groen-Herman 
Sambeek brengen met hun 
geheel eigengebreide stijl 
schwung in het gebeuren. 
Ineke Los-Marjan de Gilde, 
daarvan hadden wij al eer-
der verwacht dat zij in de A 
zouden gaan optreden, dus 
wij zijn benieuwd, en Lea van 
Dommelen-Nel Weber heb-
ben al eerder op ons hoog-
ste-dorps-niveau meege-
daan, en zullen hun huid 
duur verkopen.

Rest mij om u mee te delen 
dat de club voornemens is 
om, als de dagen weer wat 
gaan lengen, februari-maart, 
weer een kleine viertallen-
competitie te organiseren op 
drie vrijdagavonden. Binnen-
kort zal daar meer informatie 
over worden rondgebazuind. 
Het kan geen kwaad om al-
vast eens bij andere koppels 

        Bridgenieuws

te polsen of zij zin hebben om 
een viertal te vormen. 
De uitslagen:

A-lijn: 1 Carien Willem-
se-Jaap Willemse 63,54%, 2 
Klaas de Groot-Peter Kossen 
58,68%, 3 Ed de Ruyter-Siem 
Wijte 57,99%;
B-lijn: 1 Ineke Los-Siebren 
Graafsma 65,63%, 2 Henk 
Groen-Herman van Sambeek 
53,13%, 3 Evelien Huising-Ria 
Weel 52,08%;
C-lijn: 1 Ria Beerens-Jan 

Meijer 69,44%, 2 Annie Blee-
ker-Ina Woerden 63,19%, 3 
Theo Huising-Pieter Andrin-
ga 54,17%;
D-lijn: 1 Joke Jacobs-Jaap 
Zonneveld 68,75%, 2 Au-
ke Hulshof-Gonny Hulshof 
68,23%, 3 André Hermans-
Bert van der Pol 55,73%;
E-lijn: 1 Agnes van der 
Hoorn-Jacqueline Hoeben 
59,72%, 2 Riet Balster-Evert 
Rozemeijer 56,25%, 3 Wies 
de Wit-Annie Nijman 51,39%.
(Paul Wijte)

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 3 
april plaats in de kerk in Uit-
geest, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is de heer B. Ap-
pers. 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

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

Like en volg ons op FACEBOOK

Gebak, Taartjes en Petit Fours in Kerst opmaak!

Een hele winkel vol met Kerstproducten:
Roomboter Amandelstaaf                     €    5.25
Roomboter Amandelkerststaaf             €    5.75
Roomboter Amandelkrans                     €  11.95
Roomboter Koekkransjes klein             €    5.50

Roomboter Koekkransjes groot            €    5.50
Moskovische Tulband                            €    8.95
Roomboter Cake Tulband                      €    9.95

Roomboter Cake Tulband met vruchten   €    9.95
Roomboter Amandel Kerststol   (1000 gram!!!!)   €    9.95
Duivekater                                              €    4.95

Een hele winkel vol met Kerstproducten:
Roomboter Amandelstaaf                     €    5.25Roomboter Amandelstaaf                     €    5.25
Roomboter Amandelkerststaaf             €    5.75Roomboter Amandelkerststaaf             €    5.75
Roomboter Amandelkrans                     €  11.95Roomboter Amandelkrans                     €  11.95
Roomboter Koekkransjes klein             €    5.50Roomboter Koekkransjes klein             €    5.50

Roomboter Koekkransjes groot            €    5.50Roomboter Koekkransjes groot            €    5.50

Middelweg 180  Uitgeest  cafedebontevivant
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Bakkum - Op zaterdag 10 
december treedt het koor 
Klankcast onder leiding 
van dirigente Brigitte Bur-
gers op in de Oude Keu-
ken. Klankcast bestaat uit 
23 leden uit Castricum en 
omgeving. Het wordt een 
afwisselend programma. 

Klankcast zingt diverse volks-
liedjes en klassieke liederen, 
waarvan sommige bewerkt 

zijn door componist en koor-
lid Jacob Klaasse.  Zangeres 
Floor van der Sluis zal twee 
liederen van Fauré zingen. 
Dwarsfl uitiste Irene Brugman 
treedt op en er wordt piano 
gespeeld door Brigitte Bur-
gers en Jakob Klaasse. 

Het optreden vindt plaat op 
zaterdag 10 december om 
15.00 uur in De Oude Keuken 
op het Duin en Boschterrein.

Bonhoefferdocent vertelt 
over zijn eerste roman

Castricum - Zondag 11 de-
cember vanaf 14.00 uur ver-
telt Peter-Paul Rauwer-
da over zijn roman ‘De ne-
gen kamers’ bij boekhan-
del Laan. Zijn debuutroman 
kreeg goede recensies. Pe-
ter-Paul uit Heiloo is naast 
auteur, illustrator van kinder-
boeken en wiskundeleraar 
aan het Bonhoeffer College. 
Het verhaal gaat over Jonas 
wordt die al enige tijd ge-
teisterd wordt door vreselij-
ke hoofdpijnen. Juist op het 
moment dat hij alleen thuis 
is, worden ze vrijwel on-
draaglijk. Dan gebeurt er iets 
vreemds. 
‘s Nachts wordt er ingebro-
ken en de ongenode gast 
laat een groot boek achter. 
Jonas leest in het boek over 
een merkwaardig huis. La-
ter op de dag blijkt een paar 
straten verderop een derge-
lijk huis te zijn verschenen op 
de plek waar de dag ervoor 
nog een braakliggend veld-
je lag.
Het huis krijgt Jonas in zijn 
greep. Nadat hij binnen weet 
te dringen, dwaalt hij als 
Alice in Wonderland van ka-
mer naar kamer en komt hij 
van de ene wonderlijke situ-

atie in de andere terecht. Er 
ontrafelen zich gebeurtenis-
sen en verhalen die heen en 
weer deinen tussen door en 
werkelijkheid. Zal hij aan de 
greep van het huis kunnen 
ontkomen?
Anderen over De negen ka-
mers: ‘Peter-Paul Rauwer-
da schreef een hypnotise-
rend, psychologisch verhaal 
dat de lezer, met Jonas, heen 
en weer slingert tussen reali-
teit en fantasie. In bloemrijke 
taal die doet denken aan de 
boeken van Zafón en Garcia 
Márquez schildert Rauwerda 
een wereld die nog lang na 
het dichtslaan van het boek 
blijft hangen.’

Castricum - Dinsdag een 
week geleden vond in de na-
middag een inbraak plaats 
op het Wamellant. De cilinder 
in de achterdeur was verwij-
derd. Uit de woning werden 
sieraden gestolen.

Inbraak

Castricum - Vrijdag om-
streeks 23.10 uur werd een 
20-jarige inwoner van Castri-
cum op het NS-station door 
personeel van de NS aange-
houden. 

De jongeman had een con-
troleur uitgescholden voor 
‘kankerfl ikker’. Na zijn aan-
houding werd hij door de ge-
waarschuwde politie overge-
nomen en overgebracht naar 
het politiebureau in Alkmaar 
waar hij de rest van de nacht 
moest blijven. De volgen-
de ochtend is hij verhoord 
en met een proces-verbaal 
heengezonden.

Nachtje cel na 
scheldpartij

Santa Run in het dorp
Castricum - Na het grote 
succes van vorig jaar, wordt 
ook dit jaar weer een hilari-
sche Santa Run gehouden in 
de Dorpsstraat. 

De start is op 17 december 
bij Café My Way om 19.00 uur 
richting La Trattoria. Daar is 
het keerpunt. Daarna over de 
Dorpsstraat terug tot aan de 
fi nish bij Café My Way waar 
de deelnemers gratis een 
glühwein of een biertje krij-

gen. Natuurlijk draagt ieder-
een die meedoet een kerst-
mankostuum. Leeftijd van-
af achttien jaar. Inschrijving: 
voor 16 december bij Café 
My Way. 
De winnaar verdient hon-
derd euro, beschikbaar ge-
steld door My Way, en er zijn 
meer prijzen beschikbaar ge-
steld. De route wordt natuur-
lijk feestelijk versierd. Alle 
winkels zijn deze avond ge-
opend.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur
Rogue One - A Star Wars Story - 3D

woensdag 16.00 uur
Rogue One - A Star Wars Story - 2D

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur

zondag 16.00 & 19.30 uur
maandag 20.00 uur

dinsdag 21.00 uur  woensdag 20.00 uur
Soof 2

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur  dinsdag 14.00 uur

Waterboys
donderdag 20.15 uur

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 17.00 uur  dinsdag 19.00 uur

Down to Earth
vrijdag 16.00 uur

Fantastic Beast - 3D
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 21.00 uur

Fantastic Beast - 2D
zaterdag 13.30 uur 

zondag 11.00 & 15.00 uur
woensdag 13.30 uur

Mees Kees langs de Lijn
zaterdag 16.00 uur

Vaiana (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 13.30 uur
Sing (NL) 3D

zondag 12.30 uur  woensdag 16.00 uur
Vaiana (NL) 2D

Programma 8 dec  t/m 14 dec 2016

Genieten van Soof 2
Na een fl inke dosis relatiethe-
rapie lijkt de koek voor Soof 
en Kasper echt op. Het hoge 
woord komt eruit: ze gaan uit 
elkaar. Althans, dat wil Kas-
per. Soof probeert het van de 
zonnige kant te bekijken, maar 
is de controle over haar toch 
al chaotische leven volledig 
kwijt. De Kooksoof inspireert 
niet meer, de kinderen lijken 
vooral bezig met hun tienerso-
res en Kasper slaat te snel een 
veel te jong en slank ding aan 

de haak. Soof herpakt zich na 
een ontmoeting met Jim Co-
le, maar hun timing blijkt zoals 
altijd net verkeerd. Dan ont-
moet ze de knappe chef-kok 
en ‘foodie’ Bauke. Hij blijkt een 
ware goochelaar in de keuken 
en belangrijker; hij ziet Soof 
zoals ze is. Als de sexy, grap-
pige en mooie Soof en niet 
als een chaotische, werkende 
moeder. Maar of hij uiteindelijk 
de oplossing voor Soofs huwe-
lijksproblemen is?

Hij is de trotse eigenaar van 
een prachtig theater, dat vroe-
ger heel succesvol was, maar 
nu oud en vervallen is gewor-
den. Buster organiseert een ta-
lentenjacht als laatste kans om 
zijn geliefde theater te redden. 
Vijf fi nalisten staan in de spot-
light: een muis die liegt en be-
driegt, maar prachtig kan zin-

Sing in 3D gen; een verlegen tiener-olifant 
met plankenkoorts; een overver-
moeide moeder van 25 biggetje; 
een jonge gangster-gorilla die 
afstand wil nemen van zijn cri-
minele familie en een punk-rock 
stekelvarken die niet langer in 
de schaduw wil staan van haar 
arrogante vriendje. Al deze die-
ren doen auditie in het theater 
van Buster en delen de droom 
die hun leven kan veranderen.
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Uitgeest - In december 2010, nu 6 jaar geleden, was Uitgeest veranderd in een Anton Pieck 
plaatje. Een jaar later gebeurde het weer, prachtig was het. De foto laat de Westergeest in 
2010 zien en misschien hebben we in 2016 ook sneeuw rond de Kerst in Uitgeest. Foto en 
tekst: Ger Bus

De column van Monique.....

Ik weet heus wel dat we verwend zijn afgelopen maanden. Waar de zomer nog het een en 
ander liet liggen, maakte de herfst het meer dan goed. De temperaturen waren prima en we 
zaten nog veel buiten. Ik heb eerlijkwaar nog in mijn T-shirtje zitten zonnen in de tuin toen 
het al ver in oktober was. Maar nu is het toch echt afgelopen met de warmte en is het bij 
tijd en wijle gewoon verrotte koud. De zomerkleren zijn opgeruimd en ik heb het lang uitge-
steld maar het dubbele dekbed is tevoorschijn gehaald. Ik ben nogal thermolabiel en heb al-
tijd koude handen. En een koude neus. En koude voeten. Die voeten zijn niet warm te krijgen 
terwijl ik toch heerlijk warme pantoffels heb voor in huis. Het schijnt ook nog eens aan de 
hormonen te liggen. Verdamme altijd weer die hormonen. Ze zullen gerust een functie heb-
ben maar ik heb er tot nu toe meer last van dan lust. Mijn dochter heeft het overigens ook 
altijd koud. Bij 35 graden in Italië staat zij te bibberen aan de rand van het zwembad en kruipt 
ze het liefst onder twee enorme badhanddoeken. Bij haar mag het dubbele dekbed er ’s zo-
mers niet eens af.
Volgens de een moet je bij koude voeten warme sokken aan in bed en volgens de ander 
weer beslist niet. Ik gril van sokken in bed dus daar begin ik niet aan. 
Nee liever gebruik ik mijn man die veel weg heeft van een straalkachel.
Oké, dat is niet altijd even fijn, met name als je een opvlieger hebt en hij ligt te dichtbij want 
dan voelt ‘t alsof je in de sauna vertoeft en ik ben geen fan van de sauna. Maar als ik steen-
koude voeten heb dan wil ik ze graag warmen tegen zijn kuiten. Door het vele fietsen heeft 
hij zeg maar veel kuit. Hoewel hij van mij zegt te houden, kan hij dit soort acties niet waar-
deren. Toch probeer ik het zo af en toe want ik vind dat ik er gewoon recht op heb. Boven-
dien vind ik het absoluut niet kunnen, mijn man die lekker vlot in slaap valt terwijl ik wanho-
pige pogingen doe mijn uiteinden iets warmer te krijgen. Ik heb een strategie maar die moet 
nog bijgeschaafd. Bij ijzige koude schuif ik heel langzaam en onopvallend mijn voeten zijn 
kant op. Als hij beweegt dan stop ik acuut, leid hem af met kletspraat en vervolgens hervat 
ik mijn af te leggen centimeters op weg naar ontdooiing. Als hij even niet oplet, zet ik beide 
voeten tegen zijn benen KLENGGG. Het genot van zijn warmte is van korte duur want onder 
het roepen van “GA weg met die vrieskisten” keert hij zich abrupt van mij af. Ik moet iets an-
ders verzinnen want de winter duurt nog lang.

Monique Teeling

Voeten

Van 16 tot en met 18 december
Kerstdorp Uitgeest 2016
Uitgeest - Vrijdag 16 en za-
terdag 17 december va 15.00 
tot 21.00 en zondag 18 de-
cember van 14.00 tot 20.00 
wordt het Gemeentehuis-
plein weer omgetoverd tot 
een Kerstdorp. Tien huisjes 
zijn dit jaar weer gevuld met 
heerlijke kerst producten van 
onder andere Bakkerij Put-
ter en Café Klaas. Maar ook 
leuke cadeaus van bijvoor-
beeld Volle Vazen en Geluk 
in Wonen. En dit zijn er nog 
maar 4 van de 10. Kerstdorp 
Uitgeest heeft ook weer een 
loterij, waarbij de totale op-
brengst gaat naar Stichting 

Vergeten Kind. Zondagmid-
dag is de trekking van de ver-
kochte loten en de feestelijke 
uitreiking van alle cadeaus. 
Ook zal burgermeester Wen-
dy Verkleij zondagmiddag de 
wens bekend maken die in 
vervulling zal gaan. Kinde-
ren tot 12 jaar kunnen tijdens 
het Kerstdorp hun wens inle-
veren bij de kerstboom in het 
dorp. 
Diverse attracties zoals een 
springkussen voor de klein-
sten, een rodelbaan voor 
de jeugd tot 12 jaar en een 
kunstijsbaan maken het feest 
compleet. 

Grote schrijfactie in 
Lees Lokaal Uitgeest

Uitgeest - Op zaterdag 10 
december is het de Dag van 
de Rechten van de Mens en 
zoals ieder jaar organiseert 
Amnesty International een 
schrijfmarathon.
Dit jaar wordt een schrijfac-
tie in Lees Lokaal Uitgeest 
gehouden. Aan de hand van 
voorbeeldbrieven kan ie-

dereen die hier aan mee wil 
doen een brief schrijven voor 
mensen van wie de rech-
ten worden geschonden. De 
schrijfactie begint om 11.00 
uur en duurt tot ongeveer 
15.00 uur of wanneer er veel 
mensen meeschrijven langer. 
Lees Lokaal bevindt zich aan 
de Dr. Brugmanstraat 11.





Uitgeest in de 21e eeuw
De gemeenteraad van Uitgeest staat 
voor een belangrijke keuze: de invul-
ling van ons Centrumgebied.

Ook voor het CDA is dit geen ge-
makkelijke keuze. Wij gaan niet  over 
één nacht ijs.De ijsbaan moet blijven, 
maar kan op een andere locatie.
Er is discussie over dit onderwerp 
in Uitgeest en terecht want het gaat 
over een belangrijk onderwerp.
Het CDA kiest voor een brede school 
met vele mogelijkheden.  Een Inte-
graal Kind Centrum  voor kinderen 
van 2 tot 12 jaar met één visie.

Kwalitatief goed onderwijs, voor - en 
naschoolse opvang, peuterspeelzaal. 
Deze school biedt plaats aan 500 
leerlingen. Passend onderwijs, zorg, 
sport, spel, techniek, toneel, school-
tuin , muziek, een bibliotheek, op-
voedkundige diensten. Alles onder 
één dak en op één plek.
Dat gaat niet lukken in de huidi-
ge gedateerde schoolgebouwen. 
Dat lukt wel in een moderne school 
waarin alle voorzieningen onder één 
dak kunnen worden ondergebracht.
Er is geluisterd naar de bewoners, 
medezeggenschapsraden, ouders en 

betrokkenen tijdens 3 inspraakavon-
den in de Zwaan, daar bleek dat er 
niet zoveel mogelijkheden zijn in ons 
centrum. De school moet passen in 
de omgeving met voldoende spel en 
sport mogelijkheden, voor-tijdens en 
na schooltijd. Een duurzame, energie 
zuinige school in het groen. Kortom, 
er is goed over nagedacht.

Door circa 1/3 van de IJsbaan te be-
bouwen, blijft er voldoende groen 
over voor sport en spel en blijft ons 
mooie dorpsgezicht behouden en in 
beeld. De Jeux de Boules vereniging 
kan op de huidige plaats blijven.
Met deze keuze is er ook voldoende 
ruimte in het centrum voor de bouw 
van een sportzaal, een zorgcom-
plex en zorgwoningen voor de oude-
re Uitgeesters in een groene omge-
ving. Het herinrichten van het Cen-
trumgebied biedt kansen voor veilige 
verkeersaanpassingen met voldoen-
de parkeerplaatsen.

Met de ruimte die vrijkomt van de 
bestaande scholen kan een invul-
ling worden  gegeven aan betaalba-
re starters woningen.
Het CDA denkt in KANSEN  voor de 
21e eeuw.

CDA

De VVD ziet het liefst 3 kleine scho-
len in Uitgeest. Dat past het beste 
bij ons dorp. Waarom de keuze van 
1 brede school op het ijsbaanterrein:
De taakstellingen die we opgelegd 
krijgen vanuit het Rijk, maken 3 klei-
ne scholen met overal dezelfde voor-
zieningen onbetaalbaar. Dus de op-
gelegde voorzieningen (denk aan 
een BSO) moeten we vanuit fi nanci-
ele overwegingen concentreren op 1 
locatie.

Andere overwegingen om te kiezen 
voor 1 locatie.
Wanneer we 3 locaties zouden hand-
haven dan zijn er 2 mogelijkheden:
1. Alle voorzieningen op 1 locatie, 
daarmee bloeden de andere 2 loca-
ties leeg. Ouders willen hun kind op 
de school met de beste voorzienin-
gen.
2. De voorzieningen verdeeld over 3 
locaties. Vervolgens gaan kinderen 
over straat tussen de locaties zwer-
ven met alle gevaren van dien.

Vanuit de scholen wordt gevraagd 
om 1 locatie. Is er dan voldoende de-
bat en participatie vanuit de maat-

schappij? Volgens ons wel; ouders 
besturen immers de scholen via de 
MR. Zij staan aan de basis van de 
keuzes over de toekomst. Wie kan 
dat beter dan de ouders van de kin-
deren? Wij als raadsleden?

Daarom 1 locatie.
Waarom het ijsbaanterrein? Simpel: 
het is de enige locatie in het centrum 
waar we een dergelijke voorziening 
kunnen realiseren. 

Daarbij stelt de VVD wel de volgende 
randvoorwaarden:
1. Compensatie van het groen dat 
verloren gaat; op de oude schoollo-
caties moeten we groenvoorzienin-
gen terugbrengen. Het IKC mag niet 
een netto verlies van groen opleve-
ren in het dorp.
2. Realisatie van een nieuwe ijsbaan; 
door alle zachte winters kunnen we 
bijna nooit meer schaatsen in het 
dorp. Gaat het nu om het schaatsen 
of om een ondergelopen weiland dat 
de waterhuishouding verstoort? Nu 
hebben we de kans om een nieuwe 
ijsbaan neer te leggen waar we elk 
jaar echt op kunnen schaatsen, zelfs 
na 1 nachtvorstje zoals in De Lier. 

VVD

Voor de toekomst!
Een nieuwe school, waarom? Sinds 
een aantal jaren zijn de schoolbe-
sturen in Nederland verantwoor-
delijk voor het onderhoud van de 
schoolgebouwen. De schoolge-
bouwen waar de scholen nu in-
zitten vragen énorm veel onder-
houd. Elke euro die het schoolbe-
stuur dus in het onderhoud van 
schoolgebouwen stopt is een ver-
loren euro voor het onderwijs. Met 
een onderhoudsarm nieuw school-
gebouw zullen de euro’s die Ta-
bijn van de Rijksoverheid krijgt 
ook écht naar het onderwijs gaan 
en niet alleen naar het onderhoud. 
Deze onderwijsgelden worden dus 
beter voor onze toekomstige inwo-
ners besteed. Hoewel kwaliteit van 
onderwijs niet op lokaal niveau ge-
regeld of gestuurd hoeft te worden 
kan D66 met deze beslissing toch 
een bijdrage leveren aan de kwa-
liteit van het onderwijs voor onze 
(toekomstige) kinderen.

Het gebied tussen de Meet en de 
Molenhoek zal worden gebruikt 
voor het ontwikkelen van een nieu-
we school. Dit betekent dat de ijs-

baan voor een deel bebouwd gaat 
worden. D66 begrijpt de weerstand 
van een deel van de inwoners om 
de ijsbaan te bebouwen. Het sen-
timent is hierin belangrijk. Maar 
op alleen sentimenten kunnen wij 
geen toekomst bouwen. Het col-
lege geeft ook terecht aan dat er 
geen andere opties zijn. De infra-
structuur rondom de school, denk 
aan parkeerruimte en de verkeers-
afwikkeling, moet ook veilig gere-
geld worden. De ijsbaan zal een an-
dere mooie plek in het dorp moe-
ten krijgen. D66 is dan ook over-
tuigd dat het voorgenomen besluit 
een juist besluit is.

D66 wil vooruit met Uitgeest. Wij 
gaan het centrumgebied een im-
puls geven voor de inwoners van 
nu én voor de toekomstige inwo-
ners.. Vooruit, voor iedereen. Dat is 
onze drijfveer en daarom zitten wij 
in de gemeenteraad!
Wilt u reageren? Mail ons op se-
cretaris@d66uitgeest.nl of volg Re-
né op twitter @reneoud
Tot slot willen wij de Uitgeester 
Courant bedanken voor het bieden 
van deze mogelijkheid.

D66

De ‘ijsbaanplannen’ houden de 
gemoederen bezig in Uitgeest. 
Morgen, donderdag 8 december, 

wordt een beslissing genomen in 
de gemeenteraad. Verdwijnt de 
ijsbaan defi nitief uit het centrum-

gebied? Wordt op deze plek een 
groot Integraal Kind Centrum ge-
realiseerd? Wij vroegen de poli-

tieke partijen hun standpunten in 
de Uitgeester Courant kenbaar te 
maken en uit te leggen. 

PU houdt vast aan breed aangeno-
men motie in raad van 24/9/2015. 
Bouw Brede School én behoud 
school in de Koog tot minimaal 
2030. Tevens was er de toezegging 
van het vorig college de ijsbaan 
niet te bebouwen. Tot half oktober 
2016 mochten de  burgers  en PU 
hier van uitgaan. Alles veranderde 
plotseling want “Toen was toen en 
nu is nu”. Het ijsbaanterrein  werd 
de enige geschikte locatie!
In tegenstelling tot het college ziet 
PU wél alternatieven voor bebou-
wing van ijsbaanterrein  t.w. 
1) Een Brede school voor 400 leer-
lingen in gebied 2, tussen Hoge-
weg en Geesterweg en behoud 
school in de Koog.
2) Een Brede school voor 400 leer-
lingen op Paltroklocatie en behoud 
of nieuwbouw school in oude dorp.
Een aantal nadelen van deze alter-
natieven gelden ook, zelfs in ver-
hoogde mate, bij het bouwen van 
één grote school op het ijsbaanter-
rein
Behalve het niet nakomen van ge-
maakte afspraken over behoud 2 
scholen heeft PU de volgende ar-
gumenten:

• In elk wijk een school beperkt de 
noodzaak om de drukke  Geester-
weg over te steken. 
• Eén grote school brengt door gro-
tere afstanden onnodig veel ver-
keer met zich mee.
• Veel ouders willen keuzemogelijk-
heid van school, daarom een grote 
en een kleine school.
• School op ijsbaanterrein gaat ge-
heel ten koste structureel groen. Bij 
genoemde alternatieven is groen-
verlies minder dan de helft.
• IJsbaanterrein is een unieke lo-
catie voor o.a. buitengym voor 
de scholen,  sportbeoefening, 
schaatsbaan, kermisterrein enz. 
Met een meer open karakter kan 
de aantrekkelijkheid nog worden 
vergroot.
De centrumvisie behoort één ge-
heel te zijn. Het doordrammen van 
een onomkeerbare beslissing op 
één onderdeel, het bebouwen van 
het ijsbaanterrein, doet geen recht 
aan de burgerparticipatie, is onde-
mocratisch en Uitgeest onwaardig. 
Het vaststellen van de centrumvisie 
als geheel behoort breed gedragen 
te zijn. Eén stem meer vóór dan te-
gen is dat niet.

Progressief Uitgeest

De ‘ijsbaanplannen’....  Wat vindt de politiek?

PvdA
De UVP is tegen het bouwen van 
een groot schoolgebouw op de IJs-
baan met daar omheen schoolplei-
nen en fi etsenstalling.Het is niet 
wenselijk dat er een schoolgebouw 
komt voor alle kinderen van het 
Oude dorp en de Koog. Wij vinden 
600 kinderen te veel en dat gaat 
volgens ons ten koste van de kwa-
liteit van onderwijs en leefomge-
ving. Waar is een klein dorp zoals 
Uitgeest sterk in, dat zijn de voor-
zieningen zoals Bibliotheek, Sport-
velden een dorpshuis (de Zwaan) 
een zwembad De Zien en een bui-
tenvoorziening als de IJsbaan, waar 
iedereen en alles terecht kan ook 
de kermis. In de winter schaatsen 
en in de zomer sporten voor jong 
en oud. De Bibliotheek is al weg 
een plaats waar men samen komt 
en die erg gemist wordt, ook het 

Gemeentehuis staat op de nomi-
natie om te verdwijnen. Het Zwem-
bad waar ook veel sport bedreven 
wordt zit ook in de gevaren zone.
Er moet goed onderwijs gegeven 
worden met aandacht voor ieder-
een en daarom pleiten wij voor ook 
een openbare school in de Koog en 
dan bedoelen we de Paltrok school 
midden in het groen, en we vinden 
dat een nieuwe school moet pas-
sen in het geheel, vooral als het de 
oude dorpskern betreft daar past 
het niet. Ook maken wij ons zorgen 
over de verkeersveiligheid, het is te 
massaal, kortom we zijn tegen een 
school op de IJsbaan.
De UVP vindt dat er een referen-
dum moet komen zodat de Uit-
geester bevolking ook een stem 
krijgt en het een democratisch pro-
ces wordt.

Uitgeester Vrije Partij

Paltrok locatie serieus alternatief 
voor de IJsbaan!

Het college en de coalitiepartijen 
vinden dat er maar 1 geschikte lo-
catie is voor de nieuwe school, de 
IJsbaan.  De Paltrok locatie wordt 
met een paar zinnen in het voorstel 
aan raad van tafel geveegd. Voor zo-
wel de IJsbaan als de Paltrok locatie 
zijn de fi nanciële, ruimtelijke en ver-
keerstechnische aspecten niet on-
derzocht. Hoe kun je dan op een ver-

antwoorde manier tot een keuze ko-
men?
Bovendien zijn er nog geen afspra-
ken gemaakt met schoolbestuur Ta-
bijn over wat er precies gebouwd 
gaat worden en hoeveel m2 daar-
voor nodig zijn. 
De PvdA vindt dat de bouw van een 
nieuwe school op de Paltrok loca-
tie serieus onderzocht moet worden. 
De IJsbaan locatie kan dan behou-
den worden als ontmoetingsplek en 
schaatsbaan voor de Uitgeesters. 

Een mooi groen en karaktervol 
centrumgebied voor alle inwo-
ners van Uitgeest 
Veranderingen roepen altijd weer-
stand op bij een deel van de be-
volking en dat begrijpen wij ook, 
vooral als u eenzijdig en mislei-
dend wordt voorgelicht.
Er wordt vanuit de media vooral 
gecommuniceerd over de burgers 
die deze veranderingen NIET wil-
len en wat de eventuele beperkin-
gen zijn.
Over kansen, mogelijkheden en 
oplossingen wordt u door de me-
dia niet of te weinig ingelicht maar 
die zijn er wel degelijk.

Deze Raad en dit College krijgen 
samen met u de kans om het cen-
trumgebied voor de komende ge-
neraties van Uitgeest in te richten. 
Tussen sporthal De Meet en basis-
school De Molenhoek komt in de 
visie van het College een centraal 
gelegen en groene open ruimte die 
dient als het nieuwe hart van het 
dorp. Met onder andere een nieuw 
zorgcentrum, een nieuwe Sport-
hal en een Integraal Kind Centrum 
(IKC).

Een nieuw zorgcentrum is hard no-
dig voor onze ouderen en de sport-

hal is aan vervanging toe. Uitgeest 
heeft ook zorg- en aangepaste wo-
ningen nodig die passen in de hui-
dige en toekomstige tijd.
En zoals de Jeugd en Jongeren-
raad van Uitgeest heeft geschre-
ven horen ook zij een plek te krij-
gen in ons centrumgebied.

Het nieuwe IKC wordt een school 
waar de komende generaties meer 
dan alleen onderwijs gaan krijgen. 
Dit IKC moet de mogelijkheid bie-
den om voor- en naschoolse op-
vang te huisvesten, muziekonder-
wijs, een jeugdbibliotheek en an-
dere opvoedkundige diensten. Bui-
tenspelen is belangrijk, daarom zal 
de nieuwe school ook diverse bui-
tenspeelmogelijkheden moeten 
hebben vóór en ná schooltijd.

Er wordt veel gespeculeerd over 
het IJsbaanterrein. Uitgeest Lokaal 
gaat alleen akkoord met het be-
bouwen van het huidige IJsbaan-
terrein als het College belooft dat 
er een alternatieve IJsbaan komt 
voor de IJsclub en alle Uitgeesters.
De IJsbaan hoort bij ons erfgoed. 
Het maakt ons dorp nèt iets mooier 
dan andere dorpen.
Op initiatief van Uitgeest Lokaal 
blijft de Jeu de Boules baan intact. 

Uitgeest Lokaal

De commissievergadering over dit onderwerp werd druk bezocht (fo-
to: Monique Teeling)

De ijsbaan wordt onder water gezet. De laatste keer? (foto: Ger Bus)





De ‘ijsbaanplannen’....
Adviezen van andere organisaties
De politiek is morgen tijdens de Raadsvergadering aan zet. Veran-
dert het centrumgebied van Uitgeest grondig? Hoe de verschillen-
de politieke partijen hierover denken heeft u op de vorige pagina’s 
kunnen lezen. Maar ook andere organisaties willen graag hun me-
ning geven.

MFA’s zijn problematische gebouwen
Op 1 december publiceerde de web-
site “gemeente.nu” de resultaten van 
onderzoek naar onderkomens voor 
meervoudig gebruik, in ambtenaren 
termen MFA’s.
‘Uitgaande van een gemiddeld inves-
teringsniveau van 2000 euro per vier-
kante meter is er in totaal ongeveer 
10 miljard euro geïnvesteerd. Bijna 
de helft van de MFA’s is in het bezit 
van gemeenten, zo’n 570. Een groot 
aantal panden (34 procent) is in han-
den van verschillende partijen. Vol-
gens het onderzoek hebben de ge-
bouwen een niet al te beste repu-
tatie: MFA’s zijn bijna altijd een ge-
meentelijk initiatief, gestart vanuit de 
verwachting dat het delen van ruimte 
leidt tot meer maatschappelijke op-
brengsten voor minder geld. 
Maar daar komt weinig van terecht, 
ze staan bij gemeenten te boek als 

dure gebouwen, waar veel geld bij 
moet. MFA’s worden vaak als proble-
matisch en lastig te beheren ervaren. 
Tot zover het onderzoek.
Het is te hopen dat College, Raad 
en ambtenaren in Uitgeest zich nog 
eens achter de oren krabben, nu dit 
als schokkend te kenmerken onder-
zoek openbaar is gemaakt.
Want naast alle reeds naar voren ge-
brachte bezwaren, geconstateerde 
onregelmatigheden en belangenver-
strengeling onder het motto: “Tabijn 
bepaalt, gemeenschap betaalt” is dit 
onderzoek helaas ook een feitelijke 
bevestiging van het falende College-
beleid in de afgelopen jaren. Het roer 
moet om!

Meer informatie: www.gemeente.
nu/ruimte-milieu/bouw/mfas-staan-
boek-als-problematische-gebouwen.

Het plan van het college is het plaat-
sen van een Integraal Kind Centrum 
(IKC) op een gedeelte van de ijsbaan. 
De Jeugd- en Jongerenraad (JJR) ziet 
deze plek als een geschikte plek voor 
de plaatsing van het IKC. 

Ten eerste is dit gebied centraal gele-
gen en goed te bereiken voor iedereen. 
Ten tweede is het een gunstige plek 
omdat de gymzaal dichtbij het IKC zal 
zijn. Dit maakt het voor de leerlingen 
veiliger om naar de gymzaal te lopen. 
Ten derde biedt een herontwikkeling 
van dit gebied de mogelijkheid om het 
gebied beter te integreren in de omge-
ving. Door dit gebied te ontwikkelen en 
bij het ontwerp van het IKC te betrek-
ken kan er een multifunctioneel gebied 
worden gerealiseerd. 
Wij vinden dat het ijsbaanterrein zoda-
nig moet worden benut dat het moge-
lijk blijft voor de jeugd- en jongeren om 
te sporten en spelen. Er moet een stuk 
groen over blijven in het centrum dat 
zich hiervoor leent. Hoe mooi en veilig 
zou het zijn als kinderen en jongeren 

op dezelfde plek kunnen leren, spe-
len en sporten. Wij zien verandering 
niet per se als iets negatiefs maar juist 
als iets positiefs, waarbij we met elkaar 
een mooi multifunctioneel gebied kun-
nen creëren. 

Wij vinden het echter noodzakelijk dat 
de ijsbaan blijft voortbestaan. Mocht 
dat niet kunnen in het huidige gebied, 
dan zien wij graag terug dat de ijsbaan 
naar een ander gebied in het dorp zal 
worden verplaatst. Daarnaast zien wij 
graag dat er ook gedacht gaat worden 
aan de verkeersveiligheid voor jonge-
ren. Wij denken zelf aan het plaatsen 
van een rotonde of stoplichten, waarbij 
fi etsers en voetgangers voorrang krij-
gen. Als laatst vinden wij het belangrijk 
dat er in de verdere plannen van de ge-
meente ook gedacht gaat worden aan 
het creëren van starterswoningen. 
Deze korte samenvatting van onze kijk 
op de plannen van het college, hebben 
wij uiteraard ook in de vorm van een 
advies kenbaar gemaakt aan de ge-
meenteraad. 

Bijdrage van de Jeugd & 
Jongerenraad van Uitgeest

Een ‘Once in a lifetime’- kans!
Wat een unieke kans…wat een 
mooie uitdaging. De door het Col-
lege van B en W van Uitgeest 
voorgestelde locatie voor het IKC 
biedt de unieke kans op de reali-
satie van een Integraal Kind Cen-
trum….een IKC waar alles om het 
kind draait…het kind centraal staat!

De teams en Medezeggenschaps-
raden van de Vrijburg, Molen-
hoek en Binnenmeer zijn door-
drongen van de urgentie van een 
besluit. Er moet iets gebeuren! 
Zij staan open voor verandering 
en positief tegenover deze plan-
nen en zien de kansen en uitda-
gingen. En natuurlijk …ook zij zien 
nog wel wat mitsen en maren. En 
natuurlijk…er spelen ook emo-
ties op, maar zij willen ervoor gaan!
Waar wij gezamenlijk voor willen 
gaan, is een IKC waar kinderen zich 
thuis voelen…zich gezien en ge-
kend voelen...waar zij komen om te 
leren, te spelen, te sporten, zich te 
ontwikkelen en anderen te ontmoe-

ten…alles gericht op het hoogst 
haalbare voor ieder kind…op een 
zo optimaal mogelijke ontwikkeling.
Een IKC waar sprake is van één vi-
sie…één pedagogische lijn voor kin-
deren van 2 tot 12 jaar…één orga-
nisatie, één aanspreekpunt, een 
multidisciplinair team, één ma-
nagement…een totaalpakket 
van educatie, opvang, ontwikke-
ling, zorg, welzijn en vrije tijd on-
der één dak…naadloos op elkaar 
aansluitend…met zeer korte lijn-
tjes! Het volgen van de ontwikkeling 
van het kind en het plegen van in-
terventies of inzetten van begelei-
ding daarop worden gemakkelijker!
Een IKC waar, door de bunde-
ling van krachten, fi nanciën en ex-
pertises, een grote mate van fl exi-
biliteit wordt gerealiseerd die 
veel beter tegemoet komt aan 
de eisen die Passend Onderwijs 
aan ons stelt…een plek waar tege-
moet kan worden gekomen aan speci-
fi eke onderwijsbehoeften van (bijna) 
alle kinderen…anno de 21ste eeuw!
Een IKC waar sprake is van een zeer 

breed aanbod/totaalpakket, door sa-
menwerking met partners als de bi-
bliotheek, de muziekschool en an-
dere organisaties en verenigingen 
met een aan onderwijs gerelateerd 
aanbod…lezen…muziek…dans…
sport…spel…ict…techniek…en ga 
zo maar verder. 

Het IKC als een plek waar interes-
ses en talenten van kinderen wor-
den aangeboord en ontwikkeld.
Een IKC waar allerlei organisaties 
en voorzieningen in het kader van 
(met name preventieve) jeugdzorg 
laagdrempelig toegankelijk zijn…
thuisnabij met zeer korte lijntjes! 
Het IKC als een zelfvoorzienend 
energiezuinig duurzaam gebouw…
passend in het dorpse karakter…
met een duidelijke verbinding met 
het dorp/de wijk…met een intie-
me en kleinschalige uitstraling…
in een verkeersveilige omgeving
Een IKC met fl exibele multi-inzet-
bare binnenruimtes, waar ook na 
schooltijd, in de weekenden en in 
de vakanties een aanbod kan wor-

den gerealiseerd voor de jeugd. 
Een IKC met een natuurlijke groene 
en veilige buitenruimte, waar sport 
en spel…bewegen ook na schooltijd 
en in de vakanties een aanbod kan 
worden gerealiseerd voor de jeugd. 
Een IKC met een buitenruimte waar-
in ‘groenbeleving’ echt mogelijk is…
kinderen weer met hun handen in 
de grond mogen wroeten…kinderen 
mogen zaaien, verzorgen en oogs-
ten…een plek die past bij het groe-
ne agrarische karakter van Uitgeest
Het moment nadert dat de raad een 
historisch besluit kan nemen…een 
besluit dat Uitgeest een unieke plek 
geeft…centraal in het dorp…goed 
onderwijs…goede voorzieningen…
groen…ruim opgezet…uitdagend…
bruisend…voor iedereen…voor al-
le Uitgeesters….voor de komen-
de decennia…een plek waar je wilt 
zijn…een plek waar je wilt opgroei-
en…gelukkig opgroeien in Uitgeest!  

 Namens Tabijn: Vrijburg, 
Molenhoek en Binnenmeer.
Hans Groot – directeur Binnenmeer

Bijdrage van Tabijn

Bijdrage Bewonersoverleg 
Centrumgebied en Werkgroep 
Acties Uitgeest & Omgeving

RTV Noord-Holland be-
steedt aandacht aan de 
ijsbaanplannen
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Regio - Kaatje is de vrouw 
die zorgt dat de Koning niets 
tekort komt aan lekkernijen; 
delicatessen dus. Daarvoor 
is zij contant op zoek naar 
mooie en aparte producten 
die je niet bij de supermarkt 
ziet liggen. Of producten die 
op een bijzondere manier 
worden geproduceerd.
Kaatje wil graag dat meer 
mensen van deze producten 
kunnen genieten. Dus komt 
zij bij mensen thuis om over 
de producten te vertellen, 
een aantal producten te laten 
proeven, recepten en tips uit 
te wisselen en natuurlijk te 
verkopen. 
Kaatje helpt iedereen om de 
producten goed te gebruiken 
maar ook de gasten hebben 
misschien leuke tips. Natuur-
lijk is het mogelijk de voor-
raad aan te vullen. Dat kan 
via www.koningskaatje.nl
Om de bewoners in de wijde 

omtrek kennis te laten maken 
met haar lekkere en feestelij-
ke producten, staat Kaatje 
op 8, 9, 10 en 11 december 
op de Castle Christmas Fair 
op Slot Assumburg. Zij heeft 
daar een kraam vol lekkers 
zoals panettones, Belgische 
chocolade, feestelijk gekleur-
de pasta’s, mosterd met een 
toevoeging van cognac, ker-
sensap uit Noord-Holland, 
druivensap van Merlot-drui-
ven, Italiaanse kazen met 
onder andere stukjes ech-
te truffel of pistachenootjes, 
Souq by Nadia &Merijn, de 
Arabische producten bekend 
van 24Kitchen, en nog veel 
meer mooie producten. 
Ook leuk om daarmee een 
origineel en lekker cadeau-
pakket samen te stellen. Dat 
kan voor zowel de snoeper 
als de kok. Als cadeau of om 
zelf van te genieten tijdens 
de feestdagen. 

Mooie geuren van ‘We 
love the Planet’ bij Twice
Castricum - Twice, de da-
mesboetiek op de Toren-
straat 36, heeft iets moois 
aan het assortiment toege-
voegd; producten van We 
Love The Planet. Er zijn drie 
producten verkrijgbaar: Dif-
fusers, crèmedeodorant en 
kaarsen. De diffusers zijn vrij 
van chemische bestandde-
len en kunnen, in tegenstel-
ling tot conventionele geur-
stokjes, geen allergische re-
acties veroorzaken. Ze zijn 
beschikbaar in drie fi jne 
geuren.
De diffusers worden in één 
van de duurzaamste fabrie-
ken van Azië gemaakt, eco-
vriendelijk en zelfvoorzie-
nend. Alle energie die de fa-
briek nodig heeft wordt op-
gewekt uit water- en zonne-
energie, waardoor de fabriek 
niet verbonden is met het 
elektriciteitsnet of de open-
bare watervoorziening. Alle 
medewerkers van de fabriek 
krijgen gezonde maaltijden 
aangeboden. Deze maaltij-
den komen vers uit de or-
ganische groentetuin en vis-
vijver. We Love The Planet 

crèmedeodorants zijn ver-
krijgbaar in vijf verschillen-
de geuren voor zowel man-
nen als vrouwen. Ze bestaan 
uit voor honderd procent 
uit natuurlijke ingrediënten 
en zijn biologisch gecertifi -
ceerd. Er zijn geen syntheti-
sche en huidbelastende in-
grediënten aan toegevoegd 
en de deodorant bevat geen 
aluminium. Doordat de deo-
dorant in een klein en com-
pact blikje zit, is die ook nog 
eens handig mee te nemen. 
En dan tot slot de grappige 
kaars in een kokosnoot die 
in vier verschillende geuren 
verkrijgbaar is.

Prachtige kerstshow bij 
Aalsmeerse Plantenhal

Heiloo - Het is weer een 
feest om door de Aalsmeer-
se Plantenhal te lopen; de 
winkel is volop in sprookjes-
achtige kerstsfeer gebracht. 
Er zijn heel veel verschillen-
de originele kerstdecoraties 
te zien, ook leuk om cadeau 
te doen. En er is sfeervol-
le verlichting ingekocht die 
voor binnen en buiten te ge-
bruiken is, te koop voor een 
vriendelijke prijs. Uiteraard 
staat het weer vol met kerst-
sterren, azalea¹s, phalaenop-
sissen en andere planten.
Ook dit jaar is er weer een 
enorm assortiment kerstbo-
men. Keuze uit honderden 

bomen in diverse soorten 
en maten tegen messcherpe 
prijzen. De boom wordt keu-
rig ingepakt voor de klant en 
desgewenst in de auto gela-
den. Verder zijn er voor kleur 
in de tuin en in de bakken vi-
olen, helleborusen, skimmia’s 
et cetera. Er worden boven-
dien weer gezellige kerst-
workshops gegeven, kijk voor 
informatie op www.aalsmeer-
seplantenhal.nl. Voorlopig is 
Aalsmeerse Plantenhal elke 
zondag open van 12.00 tot 
17.00 uur. Het personeel staat 
voor iedereen klaar met ad-
vies. Het adres is De Hoef-
smid 25 in Heiloo.

Schitterende kerst-
bomen bij Frits Janssen

Akersloot - Met een kerst-
boom van Tuincentrum Frits 
Janssen wordt heel wat ge-
zelligheid in huis gehaald. 
Er is een ruime keuze uit ve-
le prachtige kerstbomen. Van 
de gewone kerst spar, de 
Blauwspar, de Servische spar 
tot de Nordman; van klein 
tot groot, gezaagd, met kluit 
of in pot. Naast de vertrouw-
de kerstbomen, die Dennis 
ook dit jaar uit het Sauerland 
heeft gehaald, ook mooie 
kerstbomen uit Denemarken. 
Voor Tuincentrum Frits Jans-
sen geen kerstbomen van de 
groothandel, maar gewoon 
verse bomen van het land.  
Tuincentrum Tuinaanleg Frits 
Janssen is dé verkoopdealer 
van stalen kerstboomstan-
daards, de EasyFix. De fraaie 
kerstboomstandaard met 
waterreservoir, waarbij de 
boom in vijf seconden recht 
en stevig staat. Verkrijg-
baar in verschillende kleu-
ren en maten. Dennis boort 
de kerstboom voor, waar-

na hij eenvoudig thuis op de 
standaard geplaatst kan wor-
den. Ook brengt dit bedrijf de 
kerstboom gratis thuis in Uit-
geest, Akersloot, Castricum 
en Heemskerk. Om de kerst-
sfeer compleet te maken 
heeft Tuincentrum Tuinaan-
leg Frits Janssen een sfeer-
volle kerstafdeling. Hier kan 
men allerlei originele kerst-
spullen uitzoeken, waaron-
der kerstballen, versiering, 
verlichting, accessoires en 
kerstboomstandaards. Voor 
kersttijd zullen hier natuurlijk 
ook de bekende kerststerren, 

Kerst in Abdij
Regio - De Abdij van Eg-
mond organiseert allerlei ac-
tiviteiten rondom de gro-
te kerstexpositie en kerst-
markt. Zondag 11 decem-
ber om 11.00 uur gaat dorps-
dichter Arij van der Vliet met 
de deelnemers aan de slag 
met dichten en schrijven. Het 
koor De Rijnforellen zingt za-
terdag 10 december vanaf 
14.00 uur kerstliederen. Op 
zondag treden  diverse leer-
lingen van Muziek- en Dans-
school Heiloo op vanaf 14,00 
uur. Het Vocaal ensemble 
Cappella Nova zingt  11 de-
cember om 14.30 uur in de 
Abdijkerk. Tot en met 6 janu-
ari is er een grote kerstmarkt 
in het bezoekerscentrum van 
de Abdij. 

azalea’s, cyclamen, hyacin-
ten en kerststukjes te verkrij-
gen zijn. En voor wie zelf cre-
atief is, is er een ruime keu-
ze uit decoratie en insteek-
materiaal. Zondag 11 en zon-
dag 18 december is Tuincen-
trum Tuinaanleg Frits Jans-
sen geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Deze dagen is er 
gratis koffi e, warme cho-
colademelk en erwtensoep 
met wat lekkers erbij. Ook 
brengt de kerstman op za-
terdag 10 december een be-
zoek en heeft hij voor de 
kleintjes een presentje mee-
gebracht. Tuincentrum Tuin-
aanleg Frits Janssen is te vin-
den op Klein Dorregeest in 
Akersloot. Meer informatie is 
te vinden op : www.tuincen-
trumfritsjanssen.nl.

Castricum - De onderne-
mende vrouwen van Goed 
Contact komen op 19 decem-
ber samen voor een kerstont-
bijt. In een gezellige kerstset-
ting sluiten zij het jaar in stijl 
af en blikken zij vooruit op 
het komende jaar. Het kerst-
ontbijt vindt plaats van 8.15 
tot 9.30 uur in Huisvanbin-
nen, Kerkweg 2, Limmen. Al-
le vrouwelijke professionals 
zijn welkom. Aanmelden via 
www.goed-contact.nl.

Kerstontbijt 
Goed Contact
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Hartsvriendinnen door dik en dun
Akersloot - In 1995 werd 
Riet Verduin-Beentjes wedu-
we en zij miste toen behalve 
haar echtgenoot ook meteen 
haar allerliefste gezelschap 
en kaartmaatje. Toen ze dat 
deelde met een vriendin van 
vroeger, Truus Welboren, be-
sloten ze de soms lange zon-
dagmiddagen samen door te 
komen. Met mooie fietstoch-
ten en als het regende door 
binnen een puzzeltje te leg-
gen. 

Met het verstrijken van de 
tijd werd ook Mien Verduin-
van der Kolk, die ze nog ken-
den van hun vroege jeugd in 
Heemskerk, benaderd nadat 
haar man was overleden. Al 

snel werd er een vierde lot-
genoot bijgezocht, want zo`n 
derde wiel. Tiny Leyen meld-
de zich op een zondag eind 
jaren 90. Dat ging niet zon-
der slag of stoot, want Tiny 
kwam uit Limmen en dat is 
toch heel anders dan Heems-
kerkse meisjes onder elkaar. 
Maar om gezellig te fietsen 
en bij regen te klaverjassen is 
het fijner en veiliger met z’n 
vieren, dus werd er een oog-
je dichtgeknepen. Inmiddels 
zijn de meiden, zoals ze soms 
door hun kinderen worden 
genoemd, iedere zondagmid-
dag samen. 
Er wordt gepraat, gespeeld, 
gefietst en gekibbeld want ja, 
je wilt toch winnen. De winst 

gaat in een potje om, als dat 
vol is, samen te verteren bij 
Hotel van der Valk.  Verder 
zorgen de dames goed voor 
elkaar. Als er eentje niet zo 
lekker is, dan hebben de an-
deren dat feilloos door en 
slepen ze elkaar door de 
week heen tot de volgende 
zondagmiddag. De plek van 
samenkomst wisselt steeds 
en als het regent worden ze 
door hun kinderen gehaald 
en gebracht. Want verpiete-
ren achter de geraniums la-
ten deze meiden zich niet 
overkomen. Al ruim twintig 
jaar klinkt er iedere week een 
toost op de gezondheid.  
Op de foto v.l.n.r.: Riet, Mien,  
Tini en Truus.

De nieuwe kampioenen
Limmen - JO13-1 in de zaal van voetbalvereniging Limmen 
is najaarskampioen geworden in de 1e klasse. Dit team is 
pas net begonnen, maar heeft de eerste titel al te pakken. De 
competitie is nog niet afgelopen, maar met een 100% score 
van 21 punten uit 7 wedstrijden zijn deze toppers niet meer in 
te halen. Op de foto v.l.n.r.: onder: Cas Stuifbergen, Lasse van 
Druenen, Jesse Buur, Stijn Glorie. Boven: Tijn Welgraven, Lino 
Valkering, Jur Hollenberg en Sid Schoorl.

Printmedia Kennemerland Uitgevers maakt kwaliteitsslag

Krant nieuwe stijl: duurzaam, beter leesbaar 
en nog steeds boordevol lokaal nieuws!

De printmedia hebben de 
afgelopen jaren een storm 
aan veranderingen in het 
medialandschap moeten 
doorstaan. Niet alleen de 
opmars van internetkran-
ten maar ook het ‘snel-
le nieuws’ op social media 
deed menig uitgever van 
gedrukte kranten huiveren. 
Al ver daarvoor hadden ra-
dio en tv zich al als nieuws-
concurrenten aangediend. 

Alle concurrerende nieuws-
stromen ten spijt hebben 
kwaliteitskranten in gedruk-
te vorm zich kunnen handha-

ven. Uitgeverijen die dat is ge-
lukt, zijn meegegaan met ver-
anderingen, óók in dit digita-
le tijdperk. 
De kunst is om bedreigingen 
om te buigen naar kansen. 
De beste van deze gedrukte 
kranten is het gelukt om be-
staansrecht te houden. Zelfs 
om er beter van uit ‘de strijd’ 
te komen. De krant die u nu in 
handen heeft valt onder uitge-
versgroep Kennemerland Uit-
gevers. Nog altijd onafhanke-
lijk in handelswijze én denk-
wijze. Alle gelederen, van di-
rectie tot redactie en alle an-
dere medewerkers, dragen 

deze waarden dan ook met 
gepaste trots. Hoe houdt Ken-
nemerland Uitgevers met tien 
huis-aan-huiskranten zijn be-
staansrecht in medialand? 

Voor iedereen en objectief 
- Lezerspubliek staat het vrij 
kopij in te leveren maar redac-
ties blijven verantwoordelijk 
voor de inhoud van de krant.
- Nieuws van en voor ieder-
een maar zonder opgedron-
gen meningen, politieke kleur 
of ongefundeerde feiten

Maatschappelijk debat
- Ontwikkelingen in de maat-

schappij blijven zich opvolgen, 
mensen worden steeds mon-
diger en tegenstellingen wor-
den soms in een grimmig de-
cor geuit. De krant gaat met 
zijn tijd mee en laat voor- en 
tegenstanders aan het woord 
(wel op een eerlijke manier, 
hoor en wederhoor, ingezon-
den brieven ondertekend en 
reacties gevraagd uit het le-
zerspubliek)

Digitaal
- Oók digitaal staan deze 
kranten hun mannetje: eigen 
nieuwssites, op Facebook en 
Twitter (alle uitingen getoetst 

aan redactionele vakkundig-
heid)

Duurzaam
- Oog voor maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid met 
duurzaamheid in een hoog 
vaandel: één centrale printer 
per grote afdeling en een op 
duurzaamheid gecertificeerde 
drukkerij

Kwaliteit
- Wij luisteren naar de vraag 
van lezers en adverteerders. 
Daarom is gekozen voor een 
grotere letter, dikker, witter en 
milieuvriendelijk papier.

www. .nl

www. .nl
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FC Uitgeest heerst en beheerst
Uitgeest - De kunst van kop-
loper zijn is het te blijven. Het 
lijkt wel een uitspraak van 
een ons ontvallen voetbal-
grootheid maar is net zo waar 
als “voetballen is heel simpel, 
maar het moeilijkste wat er is, 
is simpel voetballen”. Winnen 
is daarom een vereiste want 
anders heb je kans dat je 
koppositie verloren gaat. FC 
Uitgeest snapt dat en gaat 
daar aan de hand van coach 
Florian Wolf slim en met res-
pect voor iedere tegenstan-
der mee om. Er wordt gedo-
seerd druk gezet op de te-
genstander en geen over-
moedige risico’s genomen. 
Wordt dat allemaal goed uit-
gevoerd dan krijg je een re-
sultaat als afgelopen zondag 
in de thuiswedstrijd tegen 
Stormvogels. Met een 5-0 
nederlaag mocht de ploeg uit 
IJmuiden nog in de handen 
knijpen want dat had zomaar 
nog meer kunnen zijn.
FC Uitgeest startte vandaag 
zonder Emiel Sinnige en van-
daag met Tinus Putter in 
het hart van de verdediging 
in plaats van Stan Vrouwe. 
Het laatste niet het gevolg 
van slecht spel, maar van de 
enorme concurrentie op die 
positie. 
De eerste twintig minuten 
waren overduidelijk voor de 
thuisploeg die gecontroleerd 

de aanval zocht en in de 17e 
minuut een eerste beloning 
mocht incasseren. Nadat hij 
in de 14e minuut met een 
kopbal, overigens fraai gered 
door keeper van Nieuwkoop, 
al dicht bij de openingstref-
fer was, lukte het in de 17e 
minuut Lester Half om op zijn 
“Halfs” de bal op slinkse wij-
ze in de korte hoek te plaat-
sen en de keeper kansloos te 
laten. 1-0
De thuisploeg bleef de bete-
re maar kwam in de 27e mi-
nuut goed weg toen spits 
Scholten verzuimde een kop-
bal voor open doel te promo-
veren tot een treffer. Veelzeg-
gend was dat dit zo onge-
veer de enige kans was die 
Stormvogels over de gehele 
wedstrijd zou krijgen. Volko-
men verdiend werd in de 29e 
minuut de voorsprong uitge-
bouwd. Een helder moment 
deed Romario Aroma beden-
ken om de bal slim, over de 
te ver voor zijn doel staan-
de keeper te lepelen. Ap-
plaus was zijn deel. 2-0. In 
de tweede helft werd het wat 
slordiger aan de kant van de 
thuisploeg. De zorgvuldig-
heid verdween en het balver-
lies kwam. Ondanks deze wat 
mindere fase waren er nog 
genoeg mogelijkheden voor 
vooral Lester Half om de sco-
re uit te breiden. Het duurde 

daarom nog tot de 79e mi-
nuut voordat de bevrijdende 
goal viel. De net in het veld 
gekomen Ruud Koedijk nam 
de bal fraai op de pantoffel. 
3-0. Vier minuten later deed 
hij het nog een keer dunne-
tjes over. Een gestileerde vol-
ley liet keeper van Nieuw-
koop kansloos. 4-0. De van-
daag goed spelende Roma-
rio Aromia bepaalde tot slot  
in de 87e minuut  de eind-
stand op 5-0 door vanaf de 
rand zestien de bal hard in 
de hoek te jagen. 
Daarmee besloot de ploeg 
van trainer Florian Wolf een 
wedstrijd waar het van begin 
af aan had “geheerst” en toch 
de kunst “beheerste” om ge-
duldig en gedisciplineerd te 
blijven. Daarmee toonde de 
ploeg aan “de kunst van het 
koploper zijn” te beheersen 
en blijft het ook nog eens on-
geslagen dit seizoen. Voor-
waar een prestatie. Volgen-
de week uit bij De Foresters 
in Heiloo maar weer “koplo-
pertje” spelen en “heersen”. 
(De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Koning, Mar-
chena, Groen, Putter, de 
Jong, Brouwer (84e Duijn), 
Aroma, Smit (45e E. Sinni-
ge) , Olgers, Yeboah (79e 
Koedijk), Half.

Nayshel Marchena is al 
enige weken in vorm. Als 
rechtsback doet hij zijn 
werk goed en laat hij op 
die positie dit seizoen 
menig buitenspeler vol-
strekt kansloos. Daarnaast 
stoomt hij regelmatig mee 
naar voren om extra druk 
te zetten op de tegen-
stander. Vandaag werd hij 
daarvoor door de jury be-
loond met de uitverkiezing 
tot Bakkum en Krookspeler 
van de wedstrijd. Nayshel 
van harte.

Bakkum en 
Krookspeler

Woensdag 06 december
FC Uitgeest MO11:1 BOL MO11-1  18:00

Donderdag 07 december
Foresters de 3 FC Uitgeest 3  19:30
Zaterdag 10 december
Meisjes:
HSV MO19-1 FC Uitgeest MO19:1  12:30
FC Uitgeest MO17:1 Jong Holland MO17-1  15:00
FC Uitgeest MO17:2 DSS MO17-3  11:45
FC Uitgeest MO15:2 Castricum MO15-2  13:15
Jongens:
FC Uitgeest JO17:1 Velsen JO17-1  14:45
V.V. Bergen JO17-2 FC Uitgeest JO17:3  12:30
FC Uitgeest JO17:4 ADO ‘20 JO17-5  11:30
Hercules Z’dam sc JO15-1 FC Uitgeest JO15:1  10:00
Castricum JO15-3 FC Uitgeest JO15:3  11:00
SVA JO15-4 FC Uitgeest JO15:4  11:15
FC Uitgeest JO13:1 VVA/Spartaan JO13-1  10:00
FC Uitgeest JO13:3 DEM JO13-3  10:15
AFC 34 JO13-4 FC Uitgeest JO13:4  12:15
ADO ‘20 MO13-1 FC Uitgeest MO13:1  11:15
United/DAVO JO11-1 FC Uitgeest JO11:2  09:00
FC Uitgeest JO11:6 Zandvoort JO11-6  09:00
IJmuiden JO11-6 FC Uitgeest JO11:7  10:10
FC Uitgeest JO9:3 IJmuiden JO9-1  09:00
FC Uitgeest JO9:6 IJmuiden JO9-4  09:00

FC Uitgeest JO8:1 Fortuna W’veer JO8-1  09:00
FC Uitgeest JO8:3 LSVV JO8-3  10:15
FC Uitgeest JO7:1  08:45

Zondag 11 december
Dames
Alcmaria Victrix VR2 FC Uitgeest VR1  11:30
Senioren:
Foresters de 1 FC Uitgeest 1 1 4:00
Pancratius 2 FC Uitgeest 2  11:00
Koedijk 3 FC Uitgeest 3 1 2:00
FC Uitgeest 4 SVA 2  10:30
ADO ‘20 6 FC Uitgeest 5  12:15
Flamingo s 64 (de) 2 FC Uitgeest 6  14:00
FC Uitgeest 7 Volendam (rkav) 5  10:30
FC Uitgeest 8 Wijk aan Zee 4  13:00
Koedijk 11 FC Uitgeest 9  14:00
Vitesse 22 10 FC Uitgeest 10  14:00
Alcmaria Victrix 6 FC Uitgeest 11  14:00
FC Uitgeest 12 Kolping Boys 8  10:30
FC Uitgeest 13 KFC 6  13:00
Junioren:
Succes JO19-1 FC Uitgeest JO19:2  10:30
Beemster JO19-1 FC Uitgeest JO19:3  14:00
FC Uitgeest JO19:4 Alliance 22 JO19-4 1 3:00
FC Uitgeest JO19:1 (zon) Ouderkerk JO19-1  10:00

Kop-staart aanrijding
Uitgeest - Uitgeest - Op de 
Provincialeweg moest de be-
stuurder van een vrachtauto 
zaterdagochtend tegen half 
elf vol in de remmen door een 
manoeuvre van een voor hem 
rijdend voertuig. Hetzelfde 
gold voor de achter hem rij-
dende personenauto’s.
Eén van de bestuurders van 
deze personenauto’s kon zijn 
voertuig niet tijdig tot stil-
stand brengen en kwam in 
aanrijding met zijn voorgan-

ger. Deze werd op zijn beurt 
doorgeschoven tegen de 
voor hem rijdende perso-
nenauto. Twee auto’s raakten 
dusdanig beschadigd, dat 
deze moesten worden weg-
gesleept door een bergings-
bedrijf.
De inzittenden van een au-
to (een vader en drie kinde-
ren) zijn voor nader onder-
zoek per ambulance overge-
bracht naar het ziekenhuis. 
(foto: www.112-uitgeest.nl)

Open Podium bij 
De Zwaan cultureel

Uitgeest - Zaterdag 17 de-
cember kunt u weer genie-
ten van een keur aan arties-
ten die het Open Podium in 
De Zwaan zal betreden. 
In willekeurige volgorde zul-
len voor u optreden:
- TroubaDichter BartenofCor-
nelis, Nederlandstalig eigen 
werk met gitaar, mooi/leuk/
prikkelend  en roerend.
- Anouk de Wit: Gedichten: 
Anouk leest voor uit eigen 
werk.
- Ampless (foto): 3 dames en 
1 heer uit Velsen. Door het  
unieke geluid van accorde-
on en 
  samenzang  geeft Ampless  
een originele, onverwachte 
twist en een subtiele akoesti-

sche  invulling aan een geva-
riëerd repertoire.
- Bert Pruis: Een regelmati-
ge bespeler van ons podium: 
fingerstyle gitaar en zang.
- Nicolaas Snel: soloviool, in 
de traditie van de solo sona-
tes van Bach en de caprices 
van viool  virtuoos Paganini, 
gespeeld in een modern jas-
je met jazz-, pop- en folk in-
vloeden.
- Ton Hemmen en friends: 
zang, gitaar, sax en cajon: 
Een verrassende nieuwe be-
zetting rond  onze presenta-
tor Ton Hemmen.

begonnen wordt om 20.30 
uur en de toegang is natuur-
lijk als altijd gratis. 



7 decemberi 2016 19

Uitgeest - “Het is erop of er-
onder”, aldus Stormvogels 
trainer/coach Ton van Duijn 
voorafgaand aan de kraker 
van afgelopen zondag tegen 
Zaandam Zuid. Bij winst zou 
zijn ploeg goede zaken doen 
op de ranglijst, bij een neder-
laag zouden er al drie verlies-
punten zijn geleden en zou 
de titelaspiratie een moeilijk 
verhaal worden. 
Zoals verwacht, deden bei-
de ploegen weinig voor el-
kaar onder. Stormvogels had 
echter wel veel moeite met 
de scheidsrechter, die regel-
matig dubieuze beslissingen 
nam.  Het eerste aanvalsvak, 
onder leiding van Sebastiaan 
van den Bosch, werd veel-
vuldig, ten onrechte, door de 
leidsman berispt waardoor 
er offensief niet voldoende 
kon worden gebracht. Ver-
dedigend stond de orga-
nisatie sterk, maar werd er 
toch onder de druk bezwe-
ken. Na een kwartier spelen 
was het gevolg een schame-
le 0-1 achterstand. Zaandam 
Zuid kreeg vervolgens een 
strafworp mee en verdub-
belde de score. Het tweede 
aanvalsvak trok de stand vlot 
gelijk  door scores van Eve-
line Nootebos en Lisa Haije, 
waarna Demi Erkelens haar 
ploeg voor het eerst op  voor-
sprong zette. Het spel golfde 
op en neer. Kort voor rust be-
nutte Gerard Valkering een 
strafworp, waardoor Storm-

vogels met een minima-
le voorsprong van 6-5 kon 
gaan rusten. Van Duijn loof-
de zijn ploeg tijdens de rust 
voor de  getoonde vechters-
mentaliteit, want gemakke-
lijk ging het niet. Bij aanvang 
van de tweede helft was het 
wederom Valkering die een 
strafworp benutte en de Uit-
geesters voor het eerst twee 
punten los waren. Vervol-
gens lag het momentum bij 
onze dorpsgenoten die kon-
den uitlopen naar 13-9. Met 
nog 10 minuten op de klok 
een relatief veilige marge, 
ware het niet dat Zaandam 
Zuid nog volop in de kan-
sen geloofde. De meegereis-
de Zaanse supportersschare 
zweepte de bezoekers zoda-
nig op, dat die vervolgens op 
gelijke hoogte kwamen in de 
slotminuut. Ongeloof heers-
te bij Stormvogels, maar met 
nog enkele seconden te gaan 
werd er va banque gespeeld.  
In de bloedstollende slotse-
conden werd de uitstekend 
spelende  Lisa Haije beloond 
met een strafworp, die koel-
bloedig werd benut door Val-
kering. 
De zo gewenste overwinning, 
14-13, was binnen. Een spra-
keloze Van Duijn wist niet 
veel meer te zeggen dan dat 
zijn ploeg deze zege verdien-
de. Aan vechtlust en menta-
le weerbaarheid ontbrak het 
niet in deze adembenemen-
de match. 

     Korfbalflits
       Stormvogels

Kerststukjes Stormvogels
Uitgeest - Het is inmiddels 
een jaarlijkse traditie gewor-
den, de kerststukjes bij KV 
Stormvogels.
Ieder jaar worden er door le-
den kerststukjes gemaakt, 
onder professionele begelei-
ding. Deze kersstukjes wor-
den dan de volgende dag 
door de jeugdleden verkocht 
aan de deuren in Uitgeest 
(een deel van De Koog en het 
Oude Dorp). Ook de Kerst-
man helpt een handje mee 
met zijn grote bakfiets.
Het is altijd een gezellige ac-
tiviteit voor jong en oud!!
Wilt u ook een kerststukje 
kopen en daarmee de jeugd 
van KV Stormvogels steunen, 
dat kan. De kerststukjes kos-
ten 8 euro per stuk. Voor twee 
stukjes betaalt u 15 euro.

• U kunt het kerststukje zelf 
uitzoeken op de vrijdagavond 
9 december, vanaf 20.30 uur 
in de kantine van KV Storm-
vogels. De kantine is geves-
tigd aan de Niesvenstraat 14 
op Sportpark de Koog.
• Als u in Uitgeest woont, 
kunt u ook een kerststukje 
bestellen via e-mail of per te-
lefoon. Dan wordt het kerst-
stukje op zaterdag 10 de-
cember (eventueel op afge-
sproken tijd) bij u thuis be-
zorgd. E-mailadres: stormvo-
gels.uitgeest@knkv.nl. Tele-
foon: 0251-320035.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Na-
nette Oldenburger, tel. 0251-
320035 of per mail, stormvo-
gels.uitgeest@knkv.nl.

Uitgeest - TTVU 1 (2e Klas-
se) speelde tegen Amster-
dam ‘78 3 in eigen hal. Team 
1 speelde verzwakt met Jel-
le van Werkhoven uit Team 3 
(5e klasse). Het verschil was 
dus groot voor deze ene Uit-
geester, maar toch kon hij 
een game winnen, wat een 
hele mooie prestatie is. Henk 
Spoelstra bleek weer eens de 
grote man en won zijn en-
kels en ook nog samen met 
Martin van Veen de dub-
bel. Martin speelde ook weer 
sterk maar werd twee keer in 
5 games verslagen. 4-6 voor 
Amsterdam 78 ‘3. De Uit-
geesters eindigen hiermee 
op een vijfde plek in de pou-
le.

TTVU 2 speelde in Heemste-
de tegen HBC 6. Van begin af 
aan was al bekend, dat bei-
de ploegen gaan degrade-
ren naar de 4e klasse. René 
van Buren liet nog een keer 
zien, dat hij ook een enkel in 
de 3e klasse kan winnen, het 
werden er bijna twee. Helaas 
kwam hij dit seizoen niet he-
lemaal in het spel. Billy Fa-
tels won twee enkels en wist 
samen met Patrick Rasch de 
dubbel te domineren. Voor 
Patrick was het twee keer net 

niet raak en de laatste was 
ver vandaan. HBC 6 won met 
6-4. TTVU 2 eindigt ook als 
vijfde in de 3e klasse.

TTVU 3 speelde hun laat-
ste wedstrijd tegen de Vole-
wijckers 3 uit Amsterdam. 
Dennis Janssen, Marijn van 
Kampen en Nico Baltus ver-
pletterden de tegenstanders, 
lieten alleen de dubbel lig-
gen en werden kampioen in 
de 5e klasse en promoveren 
naar 4e klasse. TTVU 3 won 
met 9-1.

TTVU 4 speelde tegen Ra-
pidity 11 uit Beverwijk om 
het kampioenschap in de 6e 
klasse. Het was een gelijke 
strijd en het eindigde 5-5, he-
laas had Beverwijk in het be-
gin van de strijd meer punten 
en zijn kampioen geworden.

Ook in de DUO Competitie 
heeft Uitgeest iets te vieren. 
Team 1 won nog een keer 
met 5-0 van Rijsenhout 1. 
Rob de Boer en Marcel Cou-
wenberg waren weer eens te 
sterk en promoveren naar de 
5e klasse. Team 2 eindigt op 
een mooie 3e plek.
Het najaarseizoen is bij deze 
afgesloten.

     Tafeltennisnieuws

Klaverjassen 
in speeltuin

Uitgeest - Op maandag 12 
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 informatie kunt u 
terecht op www.speeltuinu-
itgeest.nl of stuur een mail 
naar info@speeltuinuitgeest.
nl.

Uitgeest - In de nacht van 
zondag op maandag rond 
01.00 uur viel de bestuurder 
van een Porsche op door zijn 
rijgedrag. Na staandehou-
ding blies hij een “F”. Ver-
volgens werd hij aangehou-
den en overgebracht naar 
het bureau. Daar bleek uit de 
ademanalyse een alcoholge-
bruik van 545 ug/l.
De bestuurder kreeg een rij-
verbod van 5 uur. Proces-ver-
baal wordt opgemaakt.

Bestuurder 
onder invloed

Uitgeest - Zaterdagavond 
verloor een bezoeker van 
een horecagelegenheid zijn 
bonnetje van de garderobe. 
Bij het ophalen van zijn jas, 
bleek deze aan iemand an-
ders te zijn afgegeven. Ken-
nelijk had de dader het bon-
netje gevonden en de jas op-
gehaald.

Jas gestolen

Uitgeest - Tussen 29 no-
vember en 2 december werd 
een buitenboordmotor van-
af een boot ontvreemd. De 
boot stond op een trailer ge-
stald op een afgesloten be-
drijfsterrein.

Motor gestolen

Uitgeest - Donderdag wer-
den drie fietsen gestolen 
vanaf het Stationsplein. Het 
betreft  een herenfiets, merk 
Gazelle G7+, kleur zwart. Een 
damesfiets, merk Trek T300, 
kleur wit em een damesfiets, 
merk Trek, kleur beige.

Fietsen weg

VVD Uitgeest levert 
toch wethouder
Uitgeest - Enige maanden 
geleden is Karel Mens terug-
getreden als wethouder. De 
VVD was voornemens geen 
wethouder te leveren voor 
de laatste anderhalf jaar. Dit 
voornemen heeft volgens een 
bericht op de facebookpagi-
na van VVD Uitgeest voor-
namelijk te maken met de fi-
nanciële gevolgen. Een wet-
houder vervangen kost nog-
al wat.
Nu bekend is geworden dat 
wethouder Kloosterman bin-
nenkort met zwangerschaps-
verlof gaat en daarmee nog 

een wethouder wegvalt, voelt 
de VVD-fractie toch de nood-
zaak om opnieuw een wet-
houder aan te dragen. Dit in 
het belang van de bestuur-
baarheid van de gemeente 
Uitgeest.
De VVD van Uitgeest draagt 
Anke de Vink-Hartog voor als 
wethouder. Zij wordt voorge-
dragen op donderdag 8 de-
cember 2016. Anke is mo-
menteel lid van de commis-
sie samenlevingszaken en 
vanuit die rol reeds betrok-
ken bij vraagstukken uit on-
ze gemeente.

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

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

Dé

Dé

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

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

Dé
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Ophaaldata gft-afval
In week 50 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 12 december 
De Kleis en Waldijk: woensdag 14 december 
De Koog: donderdag 15 december 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 16 december

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
J.W. Menting, 90 jaar

GEBOREN
Collin Putter, zoon van Frank 
en Mariëlle Putter-Schuijt

Hoe steek je veilig vuurwerk af? 
Ieder jaar raken er honderden mensen gewond door vuurwerk. Zij verlie-
zen hierdoor vaak vingers of een oog. Eigenlijk is vuurwerk altijd gevaar-
lijk. Zelfs fopvuurwerk, dat het hele jaar door te koop is. Wil je dus geen 
risico lopen, steek dan geen vuurwerk af. Doe je het toch, let dan op het 
volgende:
•	 Experimenteer	niet	zelf	met	vuurwerk:	maak	vuurwerk	nooit	open!
•	 Steek	vuurwerk	nooit	los	in	jas-	of	broekzakken.
•	 Trek	kleding	aan	die	tegen	een	stootje	of	vonk	kan	(dus	geen	nylon).	
 En ook niet iets met een capuchon.
•	 Lees	de	gebruiksaanwijzing	van	te	voren.	In	het	donker	kun	je	niet	lezen.

Tips voor het afsteken
•	 Zorg	dat	siervuurwerk	altijd	stevig	en	stabiel	staat.	Zet	pijlen	altijd	in	
	 een	fles,	half	gevuld	met	zand.	Sla	voor	grote	vuurpijlen	een	pvc-buis	
 in de grond.
•	 Zet	vuurwerkpotten	altijd	klem	tussen	twee	stenen.
•	 Steek	vuurwerk	aan	met	een	aansteeklont,	sigaret	of	sigaar.	Gebruik	
 nooit lucifers of een aansteker.
•	 Steek	geen	vuurwerk	uit	je	hand	af.
•	 Steek	weigeraars	(vuurwerk	dat	niet	is	afgegaan)	nooit	opnieuw	aan.
•	 Zorg	dat	anderen	minstens	zes	meter	afstand	houden.
•	 Gooi	nooit	vuurwerk	naar	iemand	toe.	Ook	niet	naar	dieren!

Klaar	met	afsteken?	Ruim	het	dan	op.	Laat	geen	vuurwerk	op	straat	liggen.

Bescherm je ogen met een vuurwerkbril 
Elk jaar lopen honderden mensen ernstig oogletsel op door vuurwerk. 
Vaak	zijn	dat	de	toeschouwers.	Je	kunt	je	ogen	beschermen	met	een	spe-
ciale	vuurwerkbril.	Die	kun	je	rond	de	jaarwisseling	voor	een	paar	euro	
kopen	bij	de	meeste	winkels	waar	ze	vuurwerk	verkopen.

De laatste raadsvergadering van dit jaar begint donderdag 8 december om 
19.00 uur (foto: gemeente Uitgeest). 

Laatste raadsvergadering in 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!).	De	
vergadering wordt voor het eerst live uitgezonden door de lokale om-
roep	OSU.	Op	de	agenda	staan	onder	meer	de	volgende	onderwerpen:
-	Voordracht	benoeming	mw.	A.	de	Vink-Hartog	tot	wethouder 
-	Herinrichting	Centrumgebied 
-	Uitgangspunten	Gebiedsvisie	Stationsomgeving 
-	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

Vuurwerk afsteken? 
Houd rekening met de regels!
Gewijzigde regels 
Vuurwerk	afsteken	mag	volgens	een	besluit	van	de	rijksoverheid	dit	jaar	
alleen	van	31	december	om	18.00	uur	tot	1	januari	om	02.00	uur.	Op	
een aantal plaatsen in de gemeente Uitgeest is het afsteken van vuur-
werk	echter	altijd	verboden.
Nieuw	dit	jaar	is	het	verbod	op	het	afsteken	van	vuurwerk	binnen	100	
meter van locaties waar paarden worden gehouden. Voor paarden kan 
vuurwerk	een	grote	bron	van	stress	zijn.	Om	die	reden	heeft	het	college	
besloten	om	ook	daar	een	vuurwerkverbod	in	te	stellen.
Daarnaast	gold	het	afsteekverbod	al	binnen	100	meter	van:	rieten	daken,	
molens,	opslag	van	brandstof/tankstations,	opslag	van	vuurwerk/ver-
kooppunten	en	opslag	van	brandbare	stoffen.
Bovendien	geldt	het	afsteekverbod	binnen	50	meter	van	de	in-	en	uitgan-
gen van alle tunnels, het hertenkamp, de Dokter Brugmanstraat tussen 
de	nummers	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. 

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

Voornemen uitschrijving 
Basisregistratie Personen
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Uitgeest zijn voorne-
mens	om	de	bijhouding	van	adresgegevens	van	de	navolgende	per-
soon	in	de	Basisregistratie	Personen	(BRP)	op	te	schorten	op	grond	van	
artikel	2.22	van	de	Wet	Basisregistratie	Personen	(Wet	BRP).
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de onderstaande persoon 
naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig is op het adres waar 
hij in de BRP staat geregistreerd:
J.A.	Krijger												geboren		13-11-1956	
Deze persoon wordt verzocht zo spoedig mogelijk het nieuwe adres 
door	te	geven	in	de	(nieuwe)	woongemeente.
Als	wij	binnen	vier	weken	geen	reactie	krijgen	over	de	verblijfplaats	
van	bovengenoemde	persoon	zien	wij	ons	genoodzaakt	om	betrokke-
ne	uit	te	schrijven	uit	de	BRP	als	vertrokken:	Land	Onbekend.	Dit	heeft	
tot	gevolg	dat	betrokkene	dan	niet	meer	als	ingezetene	van	Nederland	
staat	ingeschreven.	Hierdoor	kan	het	recht	op	overheidsvoorzieningen	
die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, 
kinderbijslag,	pensioen	e.d.	komen	te	vervallen.


	49_ed12_pag05
	49_ed12_pag06
	49_ed12_pag07
	49_ed12_pag09
	49_ed12_pag11
	49_ed12_pag13
	49_ed12_pag15
	49_ed12_pag17



