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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Oudere dame hard ten val

Uitgeest - Zondagmorgen zijn 
diverse hulpdiensten naar de 
Langebuurt in Uitgeest gegaan. 
Ter hoogte van de kerk was een 
oudere dame lelijk gevallen met 
de fiets. Hierbij is ook de trau-
madienst uit Amsterdam opge-
roepen. 

De traumahelikopter heeft een 
rondje gevlogen over de Lange-
buurt maar hoefde niet te wor-
den ingezet. Het slachtoffer is op 
een brancard gelegd en zo in de 
ambulance naar het ziekenhuis 
vervoerd met onbekend letsel. 
(Foto: Lucas Hazes)

Zestal berooft 
Uitgeestse

Regio - Zes mensen op drie 
scooters hebben donderdagmid-
dag een 23-jarige vrouw uit Uit-
geest in Zaandam beroofd van 
haar tas. De vrouw liep vanaf 
haar werk nabij de Zuiddijk on-
der de dr. J.M. den Uylbrug door. 
Ze stak daarna over richting 
de Wibautstraat. Daar kwamen 
de scooters op haar afgereden. 
Toen de scooters ter hoogte van 
de vrouw reden, griste een van 
de passagiers haar tas uit haar 
handen. Daarna reden de scoo-
ters in onbekende richting weg. 
De politie zoekt getuigen. Wie 
meer weet kan de politie Zaan-
dam bereiken op telefoonnum-
mer 0900-8844. (bron: www.rt-
vnh.nl)

Ooievaarsterrein4 • 1911 CR Uitgeest • 0251  317356
www.fashionmatcuitgeest.nl

300m2 sprankelende mode

Vele bekende dames-heren merken 

Ook diverse sample collecties en restant voorraden 
en altijd tegen speciale prijzen!

Openingsdagen:  
dinsdag - woensdag - donderdag - 
vrijdag - zaterdag van: 10.00 - 17.00 uur

Extra koopzondag: 14 december 10.00 - 17.00 

Ps tussen kerst en oud & nieuw gesloten.
Vanaf 6 januari 2014 zijn wij weer geopend.

vanaf heden start onze opruiming
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Iederéén een 
goede kerst

Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby

en vrije tijd-muziek-talen-sport-

typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

Breed cursusaanbod 
voor jong en oud

U kunt nog 
inschrijven
Winter 2014-2015

www.plusactiviteiten.nl
Tel: 0251 - 67 18 37

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

0% 
BTW

Kerstexpositie 2014

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 13 december 2014 t/m 
zondag 4 januari 2015

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

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

iedere week op de 
achterpagina van 

deze krant het 
gemeentenieuws

4.95

Elke dag warm uit de oven

Proeft u maar!!
Onze Boterstol

500 gram van 6,95 voor

De kerstbestellijsten liggen 
voor u klaar in onze winkels
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Verschijnt woensdag
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BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT
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Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875
Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
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Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
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Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp
Redactie Uitgeester Courant:
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Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV
OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Gas in plaats van rem
Limmen - Donderdag om-
streeks 11.20 uur vond een aan-
rijding plaats op de Vuurbaak. 
De 54-jarige bestuurder van de 
personenauto wilde achteruit in-
parkeren. Maar in plaats van te 

remmen gaf hij gas. Hij is achter-
uit over een muurtje heen gere-
den waar de auto op bleef han-
gen. Het dubbelwandige bak-
stenen muur werd kapot gere-
den. Verder heeft de automobilist  

Castricum - Woensdag rond 
18.00 uur kwam bij de poli-
tie een melding binnen dat er 
aan de Meerweg was inge-
broken. De inbraak heeft over-
dag plaatsgevonden. Het keu-
kenraam was geforceerd en er 
werd kristal gestolen. 
Langs de Geesterweg in 
Akersloot werd vorige week 
maandagmorgen een snel-
heidscontrole gehouden. 37 
automobilisten reden te snel. 
Hoogste snelheid was 81 km/h 
waar 50 is toegestaan. Dins-
dagmiddag werd hier weer ge-
controleerd. Dit keer werden 
103 overtredingen geconsta-
teerd. 
Donderdag hield de politie een 
korte verlichtingscontrole op de 
Dorpsstraat in Castricum. Tus-
sen 18.30 en 19.30 uur bekeur-
de de politie dertien fietsers 
omdat zij reden zonder goed 
werkende verlichting.

Vrijdagmiddag werd op de 
markt van Castricum een 15-ja-
rig meisje uit Zaandam aange-
houden, omdat zij enkele oor-
dopjes van een kraam had ge-
stolen. Haar twee vriendinnen 
die er bij waren waren, waren 
intussen verdwenen. De jon-
gedame is door de politie over-
genomen en zal voor haar straf 
naar bureau Halt gaan. De iden-
titeit van haar twee vriendinnen 
is bekend.
Omstreeks 15.00 uur werd een 
fietster aangereden door een 
personenauto op de Gees-
terduinweg in Castricum. Het 
slachtoffer is voor onderzoek 
overgebracht naar het RKZ. 
Daar bleek dat haar scheen-
been gebroken was.
Zondag bleek dat er ingebro-
ken was in een auto aan de Jo 
Immingstraat. Na het forceren 
van de raamrubbers kon de au-
to geopend worden en werd de 
navigatieapparatuur ontvreemd. 
De inbraak heeft plaatsgevon-
den  tussen vrijdagavond en 
zondagochtend.

een andere geparkeerd staande 
personenauto geraakt. Deze had 
lichte schade. Er was geen spra-
ke van alcoholgebruik en was 
geen sprake van letsel. Foto: Lu-
cas Hazes. 

Wijnproeverij voor 
extraatje senioren

Castricum - Verschillende goe-
de wijnen proeven, kennis op 
doen over diverse wijnen en 
vooral veel gezelligheid is de in-

steek van de wijnproeverij die 
op vrijdag 12 december plaats-
vindt in de aula van de Julia-
na van Stolbergschool in Cas-

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot: 27-11-2014 Kruijer, 
Liam zoon van Kruijer, Tjade en 
van Leenen, Saskia. Castricum: 
26-11-2014 van der Werf, Jen-
the Maria Andrea, dochter van 
Van der Werf, Andreas en Wort-
man, Jantine Roeline Maria. 27-
11-2014 Zonneveld, Luca Xa-
vi, zoon van Zonneveld, Youp en 
van Velzen Jolande E. Limmen: 
26-11-2014 Schenk, Owen Keith 
Martin, zoon van Schenk, Paul 
en Mashall, Helen C.

Aangifte huwelijk
Castricum: 5-12-2014 Pascal R. 
Massee en Sabine Kee.

 Overleden
Castricum: 26-11-2004 Johan-
nes Reijnders gehuwd met Cor-
nelia M. Terluin. 29-11-2014 
Cornelia C. Butter weduwe van 
Arend van Beilen. 30-11-2014 
Nicolasina L.M. weduwe van 
Cornelis W. Duin. 01-12-2014 
Fredericus M.J. Huitenga ge-
huwd met Francina I.M. Reij-
rink. 03-12-2014 Erika H. Wo-
toscheck gehuwd met Nicolaas 
Borgman.
Limmen: 27-11-2014 Jaco-
ba Wacht gehuwd met Corne-
lis Bakker. 27-11-2014 Gerar-
dus A.J. Vogelzang gehuwd met 
Cornelia H.M.Beentjes.

tricum. De inzet is om een ex-
traatje voor de ouderen in Cas-
tricum te realiseren in de vorm 
van een muzikaal optreden 
door het Castricumse popkoor 
Vokaal Kabaal voor woonzorg-
centrum De Boogaert. Deze 
wijnproeverij bestaat uit twee 
delen. Het eerste deel bestaat 
uit het proeven van zeven wij-
nen. 
Voor specifieke informatie zul-
len Christa Lodewijks, Pau-
lien Zwikker of Arjan Lute de 
deelnemers te woord staan. 
Het tweede deel van de avond 
is gericht op elkaar beter le-
ren kennen en borrelen. Hier-
bij worden hartige hapjes ge-
serveerd. Aanvang 17.30 uur, 
aanmelden via www.konings-
maal.net.

www. .nl

www. .nl

www.lijfengezondheid.nl
Ik heb een dikke kont
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Naar Sjaan en de Maan
Castricum - Op dinsdag 30 de-
cember kunnen kinderen van drie 
tot zeven jaar samen met hun 
(groot)ouders genieten van de ei-
gentijdse voorstelling Sjaan en de 
Maan van het Zoldertheater. Het 
Zoldertheater presenteert de kin-
dervoorstelling Sjaan en de Maan 
bij Toonbeeld vanaf 14.00 uur. 
Het is een poëtisch verhaal naar 
het thema van het bekroonde 
prentenboek ‘Ik wil de maan’ van 
Jonathan Emmett. Met toneel, 
poppenspel en originele liedjes 
in een betoverend decor. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar aan de zaal, 

Wereldlichtjesdag in 
Cultuurkoepel Heiloo

Heiloo - Op zondag 14 decem-
ber vindt in de Cultuurkoepel in 
Heiloo een bijzonder evenement 
plaats: Wereldlichtjesdag ofwel 
‘Worldwide Candle Lighting’. Op 
de tweede zondag van december 
steken overal in de wereld men-
sen kaarsjes aan ter nagedachte-
nis aan overleden kinderen. Een 
moment van troost en herken-
ning met livemuziek, mooie woor-
den en om 19.00 uur het sfeervolle 
lichtritueel; een golf van licht die 
de aarde letterlijk en figuurlijk iets 
lichter maakt.
Na drie voorgaande edities op be-
graafplaats Onderlangs in Castri-
cum, was de aula daar door het 
groeiende aantal bezoekers te 
klein geworden. De huidige orga-

nisatie heeft in de Cultuurkoepel 
op het Willibrordusterrein in Hei-
loo een ruimere, sfeervolle loca-
tie gevonden. Het team bestaat 
uit Marjolijn Peters als betrokken 
moeder, Betsy de Jager, zij is re-
giovertegenwoordiger van de Ver-
eniging Ouders van een Overle-
den Kind, en ritueelbegeleiders Evi 
Velders, Marinta Rutten en Daph-
ne van den Boogaard als adviseur. 
Het thema van de herdenkingsce-
remonie, die om 18.45 uur begint 
is ‘Een mozaïek vol herinneringen’. 
De muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door zangeres Simone Aw-
hina, Yme Bosgra en intercultureel 
vrouwenkoor Mihira. De toegang 
is gratis maar een vrijwillige dona-
tie wordt zeer op prijs gesteld.

Beeldhouwen 
in speksteen

Castricum - Op donderdag-
avond 15 januari start in Castri-
cum een nieuwe cursus beeld-
houwen in speksteen. Tijdens 
deze cursus, onder intensieve 
begeleiding van beeldhouwster 
Hanny Kracht, maken de cur-
sisten van een ruw stuk spek-
steen een beeld. De cursus is 
bij uitstek geschikt voor mensen 
die nog geen of weinig ervaring 
hebben met beeldhouwen. De 
cursus wordt gehouden in het 
Bonhoeffercollege op acht avon-
den. Aanvang: 19.45 uur. Opge-
ven kan bij www.plusactiviteiten.
nl. Informatie via: info@hanny-
kracht.nl of 072-5054019.

Lilian en Suzanne 
winnen Groot Dictee

Castricum – Vorige week dins-
dag was het Groot Dictee Castri-
cum in de bibliotheek waar ou-
deren de strijd aanbonden te-
gen jongeren. Er waren circa 45 
deelnemers, senioren en leer-
lingen van het het J. P. Thijsse 
College en het Bonhoeffercolle-
ge. Het dictee werd geschreven 
door Hanneke Klinkert en ging 
onder andere over Een vlucht re-
genwulpen van Maarten ‘t Hart, 
dat in het kader van de actie Ne-
derland leest gratis is uitgedeeld 
door de bibliotheek. De schrij-
ver Robert Anker heeft het dic-
tee voorgelezen. Bij de senio-
ren werd de eerste prijs behaald 

door Lilian Schreuder (67) met 
elf fouten. De drie voorafgaan-
de jaren won ze ook al de eer-
ste prijs. De tweede prijs bij de 
senioren ging naar Minka v.d. 
Berg met dertien fouten, de der-
de prijs naar Marleen van Eijk 
met vijftien fouten. Bij de junio-
ren was de eerste prijs voor Su-
zanne Rozing met 22 fouten, een 
gedeelde tweede prijs was voor 
Matty Meijer en Julya Groen 
die beiden 23 fouten maakten. 
Op de foto Robert Anker die de 
prijzen uitdeelde met Suzanne. 
Daarachter staat Hanneke Klin-
kert die het dictee schreef. 

Soul in De Oude Keuken
Bakkum - Liefhebbers van Otis 
Redding, James Brown, Sam & 
Dave, Ray Charles en Aretha Fran-
klin opgelet. Komende zaterdag in 
De Oude Keuken: No More Soul! 
met Castraicummers Jan Wil-
lem Schröder en Ad de Haan. Een 
uniek en eenmalig concert van 

zeven musici en vocalisten. Op de 
de toetsenman na, die nog in The 
Swinging Soul Machine speelde, 
allemaal van Castricumse bodem. 
No More Soul! speelt op zater-
dag 13 december vanaf 13.30 uur 
in de Oude Keuken op het terrein 
van Dijk en Duin, ingang Zeeweg.

Bakkum - Donderdag 11 de-
cember is er van 13.00 tot 15.30 
uur een kerstmarkt bij Dijk en 
Duin. Er zijn meerdere kramen 
met zelfgemaakte spulletjes in 
de Plaza van De Oude Keuken. 

Kerstmarkt bij Dijk en Duin

bij Muziekhandel Borstlap, Boek-
handel Laan en de Readshop. De 
toegang bedraagt 7,50 euro.

Ook zijn plantenkas Echt Bak-
kums Groen  en vintage De Win-
kel in de voormalige wasserij 
open. Koek en sopie kan wor-
den genuttigd in de Binnenpost/
Inloop. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 15.30 uur
vrijdag 15.30 & 21.15 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 15.30 uur

woensdag 15.30 uur
The Hobbit 3 - 3D

donderdag 20.00 uur 
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
The Hobbit 3 - 2D

donderdag & vrijdag 16.00, 18.45 & 21.15 uur
zaterdag 18.45 & 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur 

maandag, dinsdag 
& woensdag 18.45 & 21.15 uur
Gooische Vrouwen 2

vrijdag 18.45 uur   dinsdag 14.00 uur
Trash

zaterdag 18.45 uur  dinsdag 14.00 uur
Samba

zaterdag 13.30 uur   
zondag 11.00 & 13.00 uur   

woensdag 13.30 uur   
Mees Kees op de planken

zaterdag 16.00 uur   
zondag 13.00 uur   

woensdag 16.00 uur   
De Pinguins van Madagascar (NL) 2D

zaterdag 13.30 uur   
zondag 11.00 uur   

woensdag 13.30 uur   
Wiplala

Programma 11 dec t/m 17 dec 2014

The Hobbit: The Battle 
Of The Five Armies

The Hobbit: The Battle of the Five 
Armies van Oscarwinnaar Peter 
Jackson is de derde film van een 
trilogie gebaseerd op het nog 
steeds immens populaire mees-
terwerk The Hobbit van J.R.R. 
Tolkien. The Hobbit: The Battle 
of the Five Armies is het epische 
slot van de avonturen van Bilbo 
Balings, Thorin Eikenschild en 
het dwergengezelschap. Na het 
heroveren van hun thuisland op 
de draak Smaug, heeft het ge-

zelschap ongewild een dodelijke 
kracht op de wereld losgelaten. 
Smaug richt nu zijn vurige wraak 
op de weerloze mannen, vrou-
wen en kinderen van Meerstad. 

Gedreven door de obsessie zijn 
schat te heroveren, is Thorin be-
reid vriendschap en eer op te of-
feren en dwingt hij Bilbo tot een 
haast onmogelijk en gevaarlijk 
besluit. Maar er liggen nog gro-
tere gevaren op de loer. 

De pinguïns van Madagascar 
zijn terug en dit keer in hun ei-
gen film. 

Skipper, Kowalski, Rico en Ju-

De pinguïns van Madagascar
nior, de ondernemende pingu-
ins uit de Madagascar-films van 
DreamWorks Animation, spelen 
nu de hoofdrollen in dit komi-
sche 3D spionage-avontuur.

Winnen Jeroen en Ralf 
de Arbo-prijs met idee? 
Castricum - Wie wint volgende 
week vrijdag de Arboprijs, een 
bedrag van 10.000 euro. Er zijn 
nog vier kanshebbers over en 
Jeroen van der Werf en compag-
non Ralf Heeremans zijn erbij. 

Zij ontwikkelden de ‘Power-
stairs’, een veilig hulpmiddel voor 
het op- en afstappen van kamer- 

en vouwsteigers.    “Dit idee is 
uit nood geboren. Uit eigen erva-
ring werd ik geconfronteerd met 
mensen die vallen tijdens het 
uitvoeren van hun werkzaamhe-
den.” 
Een filmpje is te zien op www.
fnvbouw.nl en op die site kan 
ook gestemd worden op het idee 
van de mannen.  





10 december 20146

Bezoek van de kerstman
Prachtige kerstbomen 

nu bij Frits Janssen
Akersloot - Voor Frits Jans-
sen begint de kersttijd al in ju-
li. Om de klanten in december te 
kunnen voorzien van een mooie 
kerstboom moet er in de zomer 
worden ingekocht. Dennis Jans-
sen vertrekt dan naar Denemar-
ken en het Sauerland waar hij 
percelen bezoekt waar de Nord-
mannen en Blauwsparren ge-
kweekt worden. 
Bij Frits Janssen hebben de klan-
ten een grote keuze, van de ge-
wone kerstspar, de blauwspar, 
de Servische spar tot de Nord-
mann; van klein tot groot, ge-
zaagd of in pot. Nieuw dit jaar 
is de Easyfi x kerstboomstan-
daard, binnen vijf seconde staat 

de boom in een fraaie standaard 
met waterreservoir. Voor een de-
monstratie is iedereen welkom. 
Op de kerstafdeling kan men 
nog allerlei originele kerstspul-
letjes uitzoeken. Op zaterdag 13 
en zondag 14 december brengt 
de kerstman een bezoek. Er is 
warme chocolademelk, erwten-
soep of koffi e  Kleine kinderen 
kunnen van 11.00 tot 15.00 uur 
met de kerstman op de foto. De-
ze foto is een week later gratis 
af te halen op het tuincentrum. 
De kerstman heeft voor ieder 
kind een klein presentje meege-
nomen. Het adres is Klein Dor-
regeest in Akersloot.  Zie ook 
www.tuincentrumfritsjanssen.nl. 

Kerst-inn komt langs op kerstavond
Castricum - Op 24 december is 
het 28 jaar geleden dat de Kerst-
inn in Castricum haar intrede 
deed. Fons Geenevasen, vroe-
ger maatschappelijk werker bij 
de afdeling sociale zaken van de 
gemeente Castricum en drijven-
de kracht achter de Kerst-inn, 
laat de traditie  weer springle-
vend worden.. 

Fons: ,,Voorheen was er op kerst-
avond een gezellige avond, nu is 

het anders. De Kerst-inn komt 
bij de mensen thuis op kerst-
avond. Mensen die het moei-
lijk gehad hebben het afgelopen 
jaar, denk aan een sterfgeval  of  
andere emotionele gebeurtenis-
sen die een geweldige impact 
hebben gehad op het dagelijk-
se leven, worden dan verrast met 
een kerstpakket . Wij willen laten 
zien dat er nog een instantie is 
die om mensen geeft, want daar 
is Kerst-inn voor bedoeld.” De 

Kerstvakantiecocktail
Castricum - Een bord of mok 
beschilderen, mountainbiken, 
breakdance, klimmen, tennis 
en cupcakes versieren, ma-
ken deel uit van de Kerstva-
kantiecocktail van Welzijn 
Castricum. 

Algemene informatie over de 
Kerstvakantiecocktailactiviteiten 
kan gekregen worden bij Welzijn 
Castricum telefoon 0251 656562. 
Zie ook: www.welzijncastricum.
nl. Op deze site kan ook beke-
ken worden of een activiteit vol 
is en voor welke leeftijd de acti-
viteit geschikt is. 

Ludieke lokale actie 
Benefi etavond voor ’t 
Huis achter de Duinen

Heemskerk - Op zaterdag 20 
november vanaf 21.00 uur wordt 
in de Nozem en de Non een be-
nefi etavond georganiseerd voor 
’t Huis achter de Duinen. De 
band Kings of Keys treedt op 
en bezoekers kunnen verzoeken 
doen. Tegen betaling worden fa-
voriete nummers gespeeld, de 
aanvrager mag zelf meedoen. De 
opbrengst gaat naar de woon-
voorziening voor meervoudig 
gehandicapte jongeren, die be-
gin deze maand in gebruik werd 
genomen.
Een lokale Serious Request met 
een lokaal doel. Dat had uitbater 
Wim Burghout voor ogen toen 
hij contact opnam met Stich-
ting Achter de Duinen. Deze or-
ganisatie exploiteert de woon-
vorm aan de Rijksstraatweg, die 
onderdak biedt aan meervoudig 
gehandicapte jongeren. Ze wo-
nen er zelfstandig met hulp van 
professionele zorgverleners. De 

opbrengst van het Erik Festival, 
dat eerder dit jaar in de Nozem 
en de Non plaatsvond, ging ook 
naar dit doel. Met de band King 
of Keys speelt Burghout op ze-
ker, want deze band trad al eer-
der op in de Nozem en de Non 
en maakte toen grote indruk. 
Kenners noemen de band, waar-
van de leden uit deze regio ko-
men, zelfs de beste en leukste 
feestband van ons land. 
Aanvragen kunnen nu alvast 
worden gedaan via www.kings-
ofkeys.nl/karaoke of via Face-
book. De aanvragers mogen op 
de benefi etavond zelf meespe-
len of -zingen. Een aanvraag 
moet minimaal 5,00 euro ople-
veren, meer is natuurlijk altijd 
goed. Een mooie kans voor het 
vele talent in deze regio om zich 
te profi leren. Er wordt geen en-
tree geheven, maar een vrijwilli-
ge bijdrage in de melkbus gaat 
naar het goede doel. º

Bakkum - Opnieuw kwam 
Schaakclub Bakkum tot winst en 
pakte de koppositie in zijn poule. 
Ditmaal winst tegen het op pa-
pier zwakkere ZSC Saende uit 
Zaandam, doch het ging minder 
eenvoudig dan vooraf werd ver-
wacht.  Aan bord 1 speelde Peter 
Siekerman met zwart een her-
kenbare Siciliaan, met een pi-
onnenbestorming op beide ko-
ningsvleugels. Na stukwinst 
werd Siekerman in het nauw 
gedreven op zijn koningsvleu-
gel, maar toen zijn koning een-
maal in veiligheid was, kon hij de 
winst binnenhalen. Aan bord 2 
kwam Arno Schlosser met wit in 
het Marshal gambiet, kreeg een 
actieve stelling met een ver op-
gerukte pion. Het slimme kwa-
liteitsoffer werd niet aangeno-
men, waarna zwart pardoes een 
toren verloor en direct de partij. 
Aan bord 3 won Fons Vermeu-
len spoedig met wit een kwa-
liteit, het was voldoende voor 
de winst. Aan bord 4 kwam Ja-
cob Bleijendaal in een span-
nende partij niet verder dan re-
mise. Aan bord 5 verkeek Gren 
Notenboom zich lelijk op het to-
ren eindspel. Met een pion min-
der ging het verloren. Aan bord 
5 wist Hans Mantjes als eerste 
speler fraai de winst te pakken. 
Eindstand 4.5 – 1.5.

Winst schakers

Kerst-inn heeft een sociaal net-
werk Vanuit dit netwerk worden 
personen geselecteerd die het 
gebaar op prijs stellen. 

De plaatselijke bloemisten in 
Castricum doen weer mee. Met 
het kerstpakket wordt ook een 
bloemstukje afgegeven.  Acht 
vrijwilligers gaan op kerstavond 
op stap om veertig mensen in 
Castricum. Limmen en Akersloot 
thuis te bezoeken.

Akersloot - Op zondag 7 de-
cember moesten de dames van 
Meervogels tegen de dames 2 
van DSS. De wedstrijd begon 
met een sterk DSS. Zij wisten in 
vijf minuten drie keer te scoren. 
Meervogels kwam steeds beter 
in het spel en wist vlak voor rust 
de achterstand terug te brengen 
tot een punt: 12-11. 

In de laatste fase van de wed-
strijd werd weinig meer ge-
scoord. Meervogels kwam door 
mooi samenspel en hard wer-
ken tot een gelijke stand van 21-
21, met nog drie minuten op de 
klok. De laatste minuten waren 
erg spannend, waarbij de keep-
ster van Meervogels nog een pe-
nalty hield. Uiteindelijk bleef het 
bij een terecht gelijkspel. 

Volgende week zaterdag spelen 
de dames van Meervogels uit te-
gen KSV dames 2, om 21.20 uur 
in sporthal de Waardergolf.  

Gelijk spel

Ladys Night bij Loliyo
Uitgeest - Donderdag 11 de-
cember is er een Ladys Night in 
modewinkel Loliyo. Van 18.00 tot 
21.00 uur krijgen alle betalende 
klanten een verrassende goody 
bag en ook nog eens twintig pro-
cent korting op de gehele collec-
tie. 
Dat is nog eens leuk winkelen 
in de toch al zo dure december-

maand. De Glühwein staat klaar! 
Helma Lute van Loliyo verkoopt 
trendy kleding voor jong en oud 
en voor ieder budget. Vrouwen 
en meisjes kunnen hier terecht 
voor leuke kleding in de maten 
34 tot en met 52. Het adres is Ko-
ningin Wilhelminastraat 1, hoek 
Middelweg. Neem ook eens een 
kijkje op www.loliyo.nl. 

Zondag 14 december 14.00 uur:

Limmen  -  Meervogels ‘31

balsponsor: AutoschAde speciAlist p. Zonneveld b.v.
 Kerssens luchtbehAndeling

pupil v.d. week: lArs vAn Keppel (speler Limmen D5)
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wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

Cursussen architectuur 
en actuele kunst
Uitgeest - Drs. Geert van Box-
tel  start in januari weer met een 
serie cursussen inn Uitgeest en 
Krommenie.

Actuele kunst in de Nieuwe 
Kuil, Hogeweg 8, Uitgeest; tij-
dens 9 maandagavonden van-
af 20 uur op 19 en 26 januari; 2, 
9 en 16 februari; 2, 9, 16 en 23 
maart.
Sinds eind vorige eeuw begin-
nen zich nieuwe trends af te te-
kenen in de kunst. Het schil-de-
ren blijft boeien, in diverse gen-
res worden hier soms zeer per-
soonlijke visies gegeven. Daar-
naast zijn installaties en video 
veel voorkomend. Opvallend is 
dat steeds vaker vrouwen kunst 
gaan maken, en ook personen 
uit niet-westerse culturen gaan 
een grotere rol spelen. Hierdoor 
wordt de variëteit aan benade-
ringen en zienswijzen duidelijk 
uitgebreid. Aan de orde komt 
werk van bekende kunstenaars 
zoals Ai Weiwei, Botero, Dumas, 
Dijkstra, Doig, Hirst, Kirkeby, 
Rauch, Salle en Tuymans, 

Geschiedenis van tuinarchi-
tectuur en eigentijdse land-
schappen In de Pelikaan, Ker-
velstraat 165a, Krommenie; tij-
dens 10 dinsdagmiddagen van-
af 13.30 uur op 13, 20 en 27 ja-
nuari; 3, 10 en 17 februari; 3, 10, 
17 en 24 maart.
Een serie met bijzondere on-
derwerpen uit architectuur en 
kunst. We bekijken en bespre-
ken wooncomplexen en tuinen 
van Franse en Nederlandse re-
naissance en barok in Europa, 
en het ontstaan van landschaps-
parken. Daarnaast behandelen 
we diverse kunstuitingen naar 
aanleiding van ruimte en bewe-
ging uit latere 20ste eeuw zoals 
landart, landschappen van neo-
expressionisten; maar ook dy-
namische ruimten van futuris-
ten, inscapes van surrealisten en 
haptische ruimten van expressi-
onisten.
Voor verdere informatie: drs.  
Geert van Boxtel, Frederiks-
straat 128, 1054 LD Amster-
dam; e-mail: ervaring@telfort.
nl; tel: 06.24223192.

Lycurgus 
Snertloop

Regio - AV Lycurgus uit Krom-
menie organiseert zondag 14 de-
cember de snertloop. Een mooi 
parcours langs het meertje de 
Ham en het Zwaansmeer over 
5, 10, 16,1 of 21`,1 km. Iedereen 
kan er aan mee doen, ongeacht 
of je lid bent van AV Lycurgus.
Voor de jeugd tot en met 14 jaar 
is er het bekende rondje langs 
de Coöp. De kinderen tot en 
met 8 jaar lopen 1,1 kilometer. 
De kinderen van 8 tot en met 14 
lopen 2,2 kilometer. De start is 
vanaf de Jupiterstraat om 10.40 
uur Na afloop krijgt elk kind een 
fraaie medaille. De kosten zijn 
2,50. Inschrijven kan alleen op 
14 december a.s. tot 10.25 uur 
op het sportpark van AV Lycur-
gus, gelegen aan de Marslaan in 
krommenie.
Voor de lopers vanaf 14 jaar wor-
den maar liefst 4 verschillende 
lopen georganiseerd. De 5 en 10 
kilometer starten om 10.30 uur 
vanaf de Marslaan in Kromme-
nie en lopen via Busch en Dam 
richting Uitgeest. In beide rou-
tes zit een keerpunt, waarna de-
zelfde weg terug wordt gelopen 
naar de atletiekbaan. 
De 16,1 en 21,1 kilometer starten 
om 10.15 uur, eveneens vanaf de 
Marslaan. De 21,1 km voert via 
Busch en Dam langs het Zwaan-
smeer,  richting Dorregeest in 
Uitgeest en vervolgens weer te-
rug langs het Alkmaardermeer, 
de Markervaart en via Kromme-
niedijk terug naar de atletiek-
baan. 
De 16,1 kilometer voert groten-
deels langs dezelfde route, doch 
gaat niet naar Dorregeest.

De kosten voor de 10, 16,1 en 
21,1 kilometer bedragen 7,50 en 
voor de 5 kilometer 5,00. Na af-
loop ontvangt elke loper een lek-
ker bakje erwtensoep.
Inschrijven voor de 10, 16,1 en 
21,1 kilometer gaat via www.in-
schrijven.nl. 
Na-inschrijving is mogelijk op 14 
december tot uiterlijk 15 minuten 
voor de start.
Inschrijven voor de 5 kilometer 
kan alleen op 14 december tot 
10.15 uur op het sportpark van 
AV Lycurgus, gelegen aan de 
Marslaan in Krommenie.

Weer inspirerend Open 
Podium op 20 december
Uitgeest - Het Open Podium 
van De Zwaan Cultureel is el-
ke keer weer een bron van in-
spiratie voor haar artiesten en 
haar bezoekers. Keer op keer 
staan er verrassende, humoris-
tische, ontroerende of verba-
zingwekkende acts op het podi-
um. Soms één enkele artiest met 
gitaar of piano, soms een hele 
band met alle mogelijke instru-
menten. Dan weer een gooche-
laar en dan weer een cabaretier; 
elk Open Podium is een feest om 
bij te wonen.

Voor 20 december staan op het 
programma: 
Otto Cepella, fingerstyle gita-
rist, Barbara Breedijk (foto Reb-
ke Klokke) met cabaret, Lies-
beth Prangen/Harry Coenders 
en Martin Peperkamp/Marjan 
Weurdings, Ron Lindeman en 

Johan Kruizinga  allen met zang 
en gitaar. Een speciaal welkom 
voor Karlijn Langendijk die sa-
men met Tim Urbanus finger-
style gitaarmuziek ten gehore 
zullen brengen. Karlijn heeft een 
aantal jaar geleden samen met 
haar helaas inmiddels overleden 
vader, Marius, haar eerste schre-
den op het podium bij de Zwaan 
Cultureel gezet en dat is volgens 
velen de start van een veelbelo-
vende carrière als begenadigd 
gitarist. Zij studeert aan het con-
servatorium in Utrecht. 

Beleef het Open Podium mee en 
geniet tijdens het luisteren van 
een betaalbaar drankje. De toe-
gang is gratis. Het Open Podium 
begint om 20.30 uur, de zaal is 
open om 20.15 uur.
Het eerstvolgende Open Podium 
is op zaterdag 24 januari.

Mooi bedrag opgehaald 
in Uitgeest voor MS 

Alle kleintjes helpen......

Vuurwerkverbod 
op diverse locaties

Uitgeest - 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 gemeen-
te Uitgeest is het afsteken van 
vuurwerk echter altijd verboden.
Dit afsteekverbod geldt binnen 
100 meter van: rieten daken, 
molens, opslag van brandstof/
tankstations, opslag van vuur-
werk/verkooppunten, opslag van 
brandbare stoffen.
Bovendien geldt het afsteek-

verbod binnen 50 meter van de 
in- en uitgangen van alle tun-
nels, het hertenkamp, de Dokter 
Brugmanstraat tussen de num-
mers 4 t/m 260 (De Slimp) en 
nummer 15 (Geesterheem).
Het college heeft tot deze verbo-
den besloten ter voorkoming van 
gevaar, schade of overlast.
De politie zal optreden tegen 
overtredingen. Wie wordt be-
keurd betaalt een boete van  mi-
nimaal 100 euro. Jeugdigen wor-
den doorverwezen naar bureau 
Halt voor een taakstraf.

Uitgeest - Tijdens de collec-
teweek van het Nationaal MS 
Fonds is het mooie bedrag van 
1084 euro in Uitgeest opge-
haald. Het opgehaalde collecte-
geld wordt besteed aan onder-
zoek (voor een beter leven nu en 
een toekomst zonder MS), bege-
leiding en voorlichting
Het MS Fonds bedankt alle ge-
vers en collectanten, die ook dit 
jaar weer door weer en wind op 
pad zijn gegaan, hartelijk voor 
hun bijdrage. Hebt u de collec-
tant gemist, dan kunt u uw bij-
drage overmaken op giro 5057 te 
Maassluis!

Wilt u bij de collecte van volgend 
jaar ondersteunen als collectant? 
Neem contact op met het Natio-
naal MS Fonds, tel. 010-5919839 
of via www.nationaalmsfonds.nl.
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Bobs Bomen; kwaliteit 
uit Denemarken 

Castricum - Afgelopen zater-
dag was het weer een gezelli-
ge drukte bij Bobs Bomen op de 
Verlegde Overtoom.  
,,Het lijkt wel of de mensen elk 
jaar eerder komen”, zegt Bob. 
,,Gelukkig hebben we ook dit 
jaar op tijd de mooiste bomen di-
rect uit Denemarken ingekocht. 
Er is nog volop keuze. Voor kin-
deren die meehelpen een boom 

uitzoeken is er zoals altijd een 
kleine verrassing. En voor de ou-
ders, als ze willen, een heerlijk 
gluhwijntje.” De verkoop is door-
deweeks vanaf 10.00 uur, zater-
dag vanaf 9.00 uur. Op zondag 
14 december start de verkoop 
om 10.00 uur. 
Bobs Bomen is te vinden in het 
centrum van Castricum, schuin 
tegenover Dorpshuis De Kern. 

Hair Square 41 veel 
meer dan een kapsalon
Castricum – Ze kennen elkaar 
al jaren en hebben vroeger met 
veel plezier samengewerkt; Jan-
ny Bergsma en Jeannette Ver-
ver. Janny was destijds de eige-
naresse van de kapsalon op de 
Dorpsstraat 41 tegenover het 
Bakkerspleintje en de geschie-
denis heeft zich herhaald. ,,Toen 
ik de kapsalon overnam dacht 
ik meteen aan Jeanette en ge-
lukkig had zij er ook meteen zin 
in om weer samen te werken”, 
vertelt Janny. Hair Square 41 is 
sinds dit voorjaar de trendy op-
volger van Avant Garde. 
Door de jarenlange kapperser-
varing, de aangeboren creativi-
teit én het volgen van cursussen 
op het Pierot College, staan bei-
de kapsters open voor alle ver-
anderingen in hun vakgebied en 
kunnen de klanten rekenen op 
een deskundig advies. Dames en 
heren kunnen hier terecht voor 

allerlei behandelingen, maar ook 
jongeren zijn daarom welkom 
voor een perfect model. 
,,We bieden natuurlijk ook kleur-
behandeling aan en werken van-
zelfsprekend met hoogwaardi-
ge producten die voor een sen-
sationeel mooi eindresultaat zor-
gen”, vervolgt Janny. Ook voor 
een schoonheids- of verwenbe-
handeling kan iedereen hier te-
recht. Nog zo’n aanrader, en dan 
speciaal voor de kerstdagen, is 
de manicurebehandeling waarna 
de nagels gelakt kunnen worden 
met de Jessica Geleration gel-
nagellak. Mannen kunnen zich 
hier laten ‘barbieren’: de baard 
bij laten knippen of scheren in-
clusief een peeling en hot towel. 
Deze multifunctionele salon is 
echt een aanwinst voor het hele 
dorp. Bel voor een afspraak: tel.: 
0251-834141 of kijk op www.
hairsquare41.nl.

Investeren in betere infrastructuur op het strand

Contract strandondernemers en 
gemeente, de huur gaat omlaag
Castricum - Gemeente en 
strandondernemers zetten de-
ze week een mooie stap op het 
vlak van toerisme en recreatie.  
Na enige tijd en een opbouwen-
de discussie konden de onder-
nemers op het strand en de ge-
meente maanmiddag hun hand-
tekening zetten onder een tien-
jarig contract over de jaarrond-
exploitatie. 
De onderhandelingen zijn ge-
voerd samen met bemiddeling 
van een onafhankelijke par-
tij. Die heeft de huurwaarde be-
paald op basis van vergelijking 

van huurprijzen elders aan de 
Nederlandse kust. Voor de on-
dernemers kwam daar een mee-
valler uit. Zij hebben de gemeen-
te de afgelopen tijd te veel aan 
huur betaald, dat krijgen zij nu 
terug. De ondernemers geven 
aan dit bedrag in te willen zetten 
in verbetering van de toeganke-
lijkheid op het strand en te wil-
len investeren in maatschappe-
lijk belang. Zo is een deel van 
dit geld al geïnvesteerd in ‘de in-
novatieklas’, een groep hbo-stu-
denten die onderzoek gedaan 
hebben naar de kansen en mo-

gelijkheden van Castricum aan 
Zee. Er is geld geïnvesteerd in 
realisatie van de Green Key, een 
keurkenmerk voor groene on-
dernemers, en in de bereikbaar-
heid, zoals het nieuwe looppad 
op het strand en het binnenkort 
geopende digitale portaal www.
castricumaanzee.nl.  De onder-
nemers zijn door de gemeen-
te uitgenodigd om een visie te 
ontwikkelen voor het strand. 
Eind 2015 wordt het eerste jaar 
samen met de belangrijke ge-
sprekspartner Hoogheemraad-
schap geëvalueerd.  

Castricum - Op 20 december 
wordt het darttoernooi voor de 
tiende keer gespeeld in Tapperij 
de Stiefel. De inschrijving is ge-
opend via dennisoverdijk@ziggo.
nl of aan de bar. Leeftijd is van-
af achttien jaar. Aanvang van het 
toernooi is 15.00 uur en de zaal is 
geopend vanaf 14.00 uur.  

Wie is beste 
darter?

Vitesse na rust op stoom
Castricum - Gezien de stand op 
de ranglijst mocht Vitesse niet 
verliezen uit bij Zilvermeeuwen. 
Maar daar zag het allesbehalve 
naar uit toen Vitesse al na een 
alf uur spelen op een 2-0 achter-
stand werd gezet. Vitesse kwam 
ditmaal goed uit de startblokken, 
maar al gauw werd duidelijk dat 
het jeugdige team aanvallend te 
kort kwam tegen het fysiek veel 
sterkere Zilvermeeuwen. In de 
44e minuut was het echter raak; 
Jort Kaandorp kon simpel sco-
ren: 2-1,
Na een minuut of 20 spelen 

kreeg Vitesse een vrije trap bij 
de cornervlag toen een te non-
chalante verdediger bij een strui-
kelpartij hands maakte. Daar-
uit nam Tom Spil de bal ineens 
op de pantoffel en bracht Vitesse 
naast Zilvermeeuwen: 2-2. Zil-
vermeeuwen moest daarna keu-
rig uitgespeelde doelpunten toe-
staan van Rik Beentjes (twee 
keer) en Mark Kokkelkoren. Dat  
betekende een plaatsje hoger op 
de ranglijst. Volgende week kan 
op de Puikman de opmars voort-
gezet worden bij winst op de 
nummer laatst Hellas Sport. 

Volgende week woensdag ont-
vangen alle bezorgers van De 
Castricummer en Uitgeester 
Courant de kaartjes met daar-
op de wens voor een gelukkig 
nieuwjaar voor alle lezers. 

Zij bellen vanaf die dag huis-
aan-huis aan om het kaartje te 
overhandigen. Daarbij hopen 
zij op een fooitje voor een jaar 
lang bezorging van het gratis 
verspreide weekblad. 

Gelukkig 2015! 

Plus-Wijzer

Overblijfselen
Russische soldaat
te zien in de Hoep

Peuter neemt kijkje 
in het verleden

Winleuke prijzen

Fong Leng
‘la grande dame’ in

het modecircuit van de
jaren ‘70 en ‘80 van
de twintigste eeuw

Groene expeditie
ecologische wereldprimeur
        

prijzen

Top-entertainer HANS LIBERG
komt met splinternieuwe show 

december 2013www.50pluswijzer.nl

Muzikale kunstveilingen 
voor 3FM Serious Request 
Kijk op www.50pluswijzer.nl

www.50pluswijzer.nl

Forento speelt Scrooge 
op bijzondere locatie

Castricum - Dit jaar speelt Fo-
rento de kerstklassieker Scrooge 
op een wel heel bijzondere plek, 
namelijk in de winkel van Meu-
bels En Fabels aan de Dorps-
straat 7. Forento speelt Scroo-

ge op zondag 21 december om 
14.00 en 19.00 en vrijdag 26 de-
cember om 14.00. Kaarten Re-
serveren via www.Forento.nl. De 
voorstelling is geschikt voor kin-
deren vanaf ongeveer acht jaar. 
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Uitgeest - De S.U.S. wil 
graag de volgende activitei-
ten nog eens extra onder de 
aandacht brengen.

Kerstmiddag op vrijdag 19 
december
De Stichting Uitgeester Seni-
oren organiseert, in samen-
werking met de ANBO, Een 
gezellige kerstmiddag met 
optredens van kinderen van 
de muziekschool Uitgeest, 
het koor ‘De Zingende Zwa-
nen’ en de Schrijverskring 
Uitgeest. U wordt deze mid-
dag verwend met heerlijke 
glühwein of warme chocola-
demelk en kerstbrood.
Vrijdag 19 december van 
14.00 tot 16.00 uur. Zaal open 
13.45 uur. Vooraf opgeven 
noodzakelijk. Dit kan t/m 12 
december. Kosten 2,50.

Filmmiddag op woensdag 
6 januari
De maandelijkse filmmiddag 
in januari staat gepland op 
woensdag de 6de. Deze keer 
een vrolijke Nederlandse ko-
medie. Kom naar deze gezel-
lige middag! 
Woensdag 6 januari van 14.00 
tot 16.00 uur. Zaal open om 
13.45 uur. Kosten 2,50 inclu-
sief koffie/thee en cake.

Cursus digitale fotobewer-
king start op 14 januari
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 cursus. 
Digitale camera meenemen.
De cursus start op woens-
dag 14 januari van 09.00 tot 
10.30 uur. Er zijn 8 lessen die 
tweewekelijks plaatsvinden. 
Vooraf opgeven noodzakelijk. 
Kosten 25 euro voor 8 lessen.

Koffieplus
Heeft u wel eens gehoord van 
het project KoffiePlus?
Koffieplus is belangrijk voor 
ouderen die behoefte hebben 
aan contact met leeftijdgeno-
ten. Zoals u weet neemt naar-
mate u ouder wordt, het aan-
tal sociale contacten af. Het is 
vaak moeilijk (nieuwe) con-
tacten aan te gaan of te on-
derhouden. 
Stichting Uitgeester Senio-
ren organiseert al jarenlang 
een wekelijks moment van 
samenzijn, ontspanning en 
gezelligheid. Deze activiteit 
wordt begeleid door vrijwilli-
gers.
Koffieplus begint met kof-
fie/thee en iets lekkers erbij. 
Er wordt bijgepraat, de laat-
ste nieuwtjes worden uitge-
wisseld en voor het eten is er 
een drankje. Door de vrijwil-
ligsters wordt een smakelij-
ke lunch voorbereid met elke 
week zelfgemaakte soep, ver-
se broodjes en een toetje. 
U kunt vrijblijvend een keer 
komen kijken. De koffie staat 
klaar en het verplicht u tot 
niets.
Elke maandag van 10.00 uur 
tot 13.15 uur. Kosten 2,50 per 
keer.
Wie niet in staat is op eigen 
kracht te komen, wordt ge-
haald en gebracht door een 
vrijwilliger van de Algemene 
Hulpdienst. Telefoon 319020 
(maandag t/m woensdag van 
09.00 tot 10.00 uur bereik-
baar).

Voor informatie over bo-
venstaande activiteiten en 
opgave kunt u contact op-
nemen met de Stichting 
Uitgeester Senioren, op de 
1ste etage van Dorpshuis 
De zwaan, Middelweg 5, 
1911 EA Uitgeest. Telefoon 
0251 – 319020. E-mail: 
s.u.s@inter.nl.net. 

Zie ook de website: www.
uitgeestersenioren.nl.

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

De Groot Verzekeringen en CliniClowns 
laten zieke kinderen lachen!
Uitgeest - Het honderdjarige De 
Groot Verzekeringen  heeft haar  
maatschappelijk betrokkenheid 
getoond door de inzet voor zieke 
kinderen. Via de inzamelingsac-
tie rond de viering van het eeuw-
feest steunde De Groot Verzeke-
ringen het werk van de stichting 
die zieke en gehandicapte kin-
deren afleiding en plezier biedt. 
Afgelopen week is er een am-
bassadeur van de CliniClowns bij 
het kantoor aan de Pr.Beatrixlaan 
langs geweest om de Cheque in 
ontvangst te nemen. Het totaal-
bedrag zorgde voor een brede 
glimlach bij zowel directeur Pe-
ter de Groot als bij de ambassa-
deur. Met de 5.418 euro kunnen 
ruim 150 kinderen en betrokken 
gezinnen de kracht van een lach 
ervaren. Peter de Groot is erg blij 
dat hij dit goede doel aan de ju-
bileumviering heeft verbonden 
en dankt iedereen heel hartelijk 
die heeft gedoneerd. 
“Een heel warm en dankbaar ge-
voel als afsluiting van ons jubi-
leumjaar, wat wil je nog meer?”, 
aldus een zeer tevreden jubilaris.

Stichting CliniClowns Nederland 
zet zich in voor alle zieke en ge-
handicapte kinderen in Neder-
land. 
Want tussen de behandeling, de 
pijn en de vele beperkingen door 
is een lach hard nodig. Niet al-
leen omdat deze kinderen het 
verdienen, maar  vooral omdat 

ze er veel baat bij hebben.  Aflei-
ding en plezier werken ontspan-
nend en stressverlagend.  Al-

le gulle gevers hebben concreet 
bijgedragen aan het geluk van 
zieke kinderen. 

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De  afgelopen jaren zijn er  in Uitgeest winters geweest die prachtige plaatjes hebben opge-
leverd zoals deze uit februari 2012. Het wintertafereel laat de Ziendervaart zien met links de Protestant-
se kerk. Krijgen we deze winter ook de kans om zulke mooie foto’s te maken? Foto en tekst: Ger Bus



Uitgeest - Het fenomeen van 
bridgende echtparen is onge-
twijfeld bekend bij de lezers: het 
zijn sterke relationele schou-
ders die de druk van een bridge-
nul kunnen weerstaan. Feilloos 
wordt in het gesprekje na af-
loop van zo’n nul-spel duidelijk 
hoe de relatie in elkaar steekt. 
En dat kan vilein gaan (‘Ach 
schat ...’) of wat meer recht voor 
zijn raap (‘Wanneer kom je nou ‘s 
een keer met de goede kaart uit 
...’), maar duidelijk wordt het. En 
dit fenomeen is er ook de oor-
zaak van dat we weinig bridgen-
de echtparen zien. 
Maar ze zijn er wel: Carien en 
Jaap, en Toos en Jaap heb ik 
nooit kunnen betrappen op luid-
keelse onbetamelijkheden naar 
elkaar. Hulde! Bij de niet-echtpa-
ren werkt het ook wel zo, maar 
zij gaan ‘s nachts ieder huns 
weegs. Nieuw is het fenomeen 
van de elkaar achtervolgende 

echtgenoten. Jan van den Boo-
ren (met maat Eddy Jansen) pro-
moveert van de D- naar de C-
lijn, en tegelijkertijd promoveert 
Milja van den Booren (met maat 
Jeanne Admiraal) van de C- naar 
de B-lijn, aldus de confrontatie 
met Jan vermijdend. Hoe zou dat 
gaan als aan het einde van de-
ze periode Milja degradeert, of 
Jan promoveert? Gelukkig wordt 
in het echt de soep niet zo heet 
gegeten. 
Echtparen en bridgeparen slaan 
elkaar de hersens niet in en ook 
zien we ze nog niet achter el-
kaar aan rennen tussen de tafel-
tjes door. 
Alleszins een fatsoenlijke club 
dus, met fatsoenlijke leden. En 
ook fatsoenlijke scores. De dik-
ke 65% van Klaas de Groot en 
Peter Kossen laat aan duidelijk-
heid niets te wensen over. Met 
een gemiddelde van ruim 59% 
pakken zij de winst in de twee-

        Bridgenieuws
de periode. Dikke kans dat hier-
mee de concurrentie al vroeg in 
het seizoen het hoofd moet bui-
gen. Hieronder de scores van de 
koppels die hun bridgerelatie op 
orde hebben.

De uitslagen:

A-lijn: 1 Klaas de Groot-Peter 
Kossen 65,97% 2 Carien Willem-
se-Jaap Willemse 59,03% 3 Ria 
Vessies-Arie vd Eng 56,60%; 
B-lijn: 1 Ineke Los-Marjan de 
Gilde 64,58% 2 Ria Admiraal-
Wout Admiraal  7,08% 3 Jan Si-
nemus-Wim Weber 55,42%; 
C-lijn: 1 Jan Goeman-Henk 
Zwaan 63,54% 2 Milja vd Boo-
ren-Jeanne Admiraal 61,46% 3 
Riet Balster-Evert Rozemeijer 
59,38%; 
D-lijn: 1 Jan vd Booren-Eddy 
Jansen 58,92% 2 Cas v Andel-
Tineke Ligthart 55,83% 3 Wim 
Nugteren-Nel v Bergen 54,42%;
E-lijn: 1 Margriet de Beurs-Tine-
ke Eijking 59,38% 2 Gert Willem-
se-Jaap Zonneveld 56,77% 3 An-
neke Pel-Karel Romkes 54,69%
(Paul Wijte)

Uitgeest - Zondag trad de 
hoofdmacht van Stormvogels 
aan tegen het sterke Zaandam 
Zuid. De opponent miste afge-
lopen seizoen maar nipt promo-
tie naar de derde klasse. De ver-
wachtingen waren dan ook niet 
al te hoog gespannen.

Met Ward Betjes in de basis, in 
afwezigheid van Jord Betjes,  be-
gon Stormvogels overtuigend 
aan de wedstrijd. Er werden vol-
op kansen gecreeerd maar het 
schortte in de beginfase aan af-
ronding.  Zaandam Zuid daar-
entegen wist ook geen potten te 
breken waardoor er lang 0-0 op 
het scoreboard bleef staan. De 
openingstreffer viel pas in de ne-
gende minuut en kwam op naam 
van Eveline Nootebos, die een 
minuut later nogmaals doeltref-
fend was. Het tweede aanvalsvak 
ging effi cienter met de geboden 
kansen on en binnen twee minu-
ten was de voorsprong verdub-
beld door doelpunten van Demi 
Erkelens en Danny Haije.  Daar 
werd nog een schepje bovenop 
gedaan door een treffer van Je-
roen Kuijk en Stormvogels leek 
op rozen te zitten met een 5-0 
voorsprong.
Zaandam Zuid was geenszins 

van plan om deze wedstrijd een 
walk over te laten worden en liet 
in de zestiende minuut ook van 
zich gelden door twee tegentref-
fers op rij, waarna Erkelens voor 
de tweede maal tot scoren wist 
te komen namens de Uitgees-
ters.  Het spel van Stormvogels 
was goed verzorgd, er werd ste-
vig druk gezet maar desondanks 
moesten er toch weer twee te-
genteffers geincasseerd worden, 
waardoor in de 25e minuut een 
stand van 6-4 kon worden geno-
teerd.
Ward Betjes bekroonde zijn ster-
ke optreden in de basis met een 
doelpunt en gaf zijn ploeg weer 
een comfortabelere marge. Bei-
de ploegen waren nog trefzeker 
in de eindfase, Nootebos weder-
om voor Stormvogels, het geen 
leidde tot een 8-6 ruststand.
Bij aanvang van de tweede helft 
liet Stormvogels zich overdonde-
ren naar de Zaankanters, die fel 
uit de startblokken kwamen en 
daardoor binnen enkele minu-
ten op gelijke hoogte kwamen.  
“De vogels” lieten zich echter 
niet uit het veld slaan en door 
treffers van Lisa Haije en Sebas-
tiaan van den Bosch kwam de 
ploeg weer op voorsprong. Deze 
hield helaas geen stand; de op-

     Korfbalfl its
       Stormvogels

Leden KV Stormvogels 
maken kerststukjes
Uitgeest - Het is inmiddels een 
jaarlijkse traditie geworden, de 
kerststukjes bij KV Stormvogels. 
Ieder jaar worden er door le-
den kerststukjes gemaakt, onder 
professionele begeleiding. Deze 
kersstukjes worden dan de vol-
gende dag door de jeugdleden 
verkocht aan de deuren in Uit-
geest (een deel van De Koog en 
het Oude Dorp). Ook de Kerst-
man helpt een handje mee met 
zijn grote bakfi ets.
Wilt u ook een kerststukje kopen 
en daarmee de jeugd van KV 
Stormvogels steunen, dat kan. 
De kerststukjes kosten 8 euro 
per stuk. Voor twee stukjes be-
taalt u slechts 15 euro. U kunt 

het kerststukje zelf uitzoeken op 
de vrijdagavond 12 december, 
vanaf 20.30 uur in de kantine 
van KV Stormvogels. De kanti-
ne is gevestigd aan de Niesven-
straat 14 op Sportpark de Koog.
Als u in Uitgeest woont, kunt u 
een kerststukje bestellen via de 
mail of per telefoon. Dan wordt 
het kerststukje op zaterdag 13 
december (eventueel op afge-
sproken tijd) bij u thuis bezorgd. 
E-mailadres: stormvogels.uit-
geest@knkv.nl, telefoon: 0251-
320035.
Voor meer informatie bel Nanet-
te Oldenburger, telefoon 0251-
320035 of per mail, stormvogels.
uitgeest@knkv.nl.

ponent wist langszij te komen en 
nam halverwege de tweede helft 
voor het eerst de leiding. Inmid-
dels was de geblesseerde Dan-
ny Haije vervangen door routi-
nier Cees Verduin, die in de 27e 
minuut ook nog een doelpuntje 
meepikte, nadat Lisa Haije haar 
ploeg weer op gelijke hoogte 
had gebracht. Met nog drie mi-
nuten op de klok leidde Storm-
vogels hierdoor met 12-11. In 
de tumultueuze slotfase wer-
den de onderlinge verhoudingen 
wat grimmiger en werd de coach 
van de opponent berispt door de 
scheidsrechter, maar werd er bij 
de tegenstander nog een laatste 
vuurtje aangewakkerd. Zaan-
dam zuid bracht de stand naar 
12-12 en met nog luttele secon-
den op de klok kon Stormvogels 
zich vinden in een gelijkspel. Dat 
het uiteindelijk het deksel op de 
neus kreeg door een afstands-
treffer van de tegenstander 
kwam dan ook als een moker-
slag aan. Een teleurgesteld, ba-
lend team droop af, met de com-
plimenten voor het goede spel 
van de tegenstander. Een schra-
le troost!

Regio - Ook dit jaar wordt in de 
Laurentiuskerk in Heemskerk de 
jaarlijkse Volkskerstzang gehou-
den op dinsdag 16 december. De 
muzikale medewerking zal wor-
den verzorgd door het Zaans In-
terkerkelijk Mannenkoor met als 
speciale gasten Annika Glim-
merveen, (sopraan, zie foto) en 
Caroline Bax (dwarsfl uitiste). De 
organist is Dub de Vries, die ook 
de samenzang begeleidt. De kor-
te overdenking zal deze avond 
worden verzorgd door Drs. Mw. 
M. Bijl, pastor van de PKN in Be-
verwijk. Aanvang 20.00 uur in de 
Laurentiuskerk aan de A. Verhe-
rentstraat 2. 

Vanaf
6 december

vr|za 
09.00-16.00  

zo t/m do
12.00-16.30

*Hoek Westergeest/Beatrixlaan 
t.o. Computer connections06-53967707

gratis

10 km!
thuisbezorgd

in een straal van

In hetcentrum
van Uitgeest*

KERSTBOMEN
Nordmann | Blauw Spar | Nobilis
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Oud papier (1)
Uitgeest - Zaterdag 13 decem-
ber is er weer een oude Kranten-
actie bij de Binnenmeerschool 
aan de Langebuurt in Uitgeest. 
Men kan de kranten, liefst ge-
wogen en goed gebundeld, inle-
veren tussen 09.00 en 11.00 uur. 
Voor iedere 10 kilo krijgt men 
weer een stempel op de stem-
pelkaart.

Oud papier (2)
Uitgeest - Zaterdag 13 decem-
ber wordt er ook weer papier 
verzameld bij Basisschool de 
Molenhoek. Wegens het succes 
van de vorige keren is de ouder-
raad ook deze zaterdag aanwe-
zig met een grabbelton (zie fo-
to). Kinderen die 5 kilo papier of 
meer brengen grabbelen voor 
een leuk cadeautje . Oproep 
aan iedereen die de school een 
warm hart toedraagt: breng uw 
oud papier tussen 09:30 en 11:30 
uur naar de Molenhoek.

Avonduur in 
de KPN kerk

Uitgeest - Zondag 14 december 
is er in de PKN kerk van Uitgeest 
weer een Avonduur met de-
ze keer als thema Advent: Het 
Licht is onderweg!
Ook al is het nu duister om je 
heen, toch wordt het eens licht! 
Het  licht in de nacht zal het 
duister verdrijven, de angsten 
van ons hart wegnemen en de 
schaduw van de dood wegja-
gen. Het Licht zal terugkomen, 
de hoop zal niet sterven!
Het Avonduur  wordt verzorgd 
door de Cantorij van de Protes-
tantse kerk in Uitgeest/Akersloot 
en  is een moment van rust in 
ons drukke bestaan. Een mu-
zikaal meditatieve bijeenkomst 
met kaarslicht, zang, stilte en 
(bijbel)teksten, waarin de Canto-
rij de rol van voorganger vervult.
Wees welkom op Zondag 14 de-
cember in de Dorpskerk Cas-
tricummerweg te Uitgeest om 
19.30uur!

Bewoners starten petitie 
tegen opstelplaats treinen
Uitgeest - De bewoners van de 
Kruiskamplaan hebben de  han-
den ineengeslagen om zich te 
verzetten tegen de plannen van 
Pro-Rail om een opstelterrein 
voor 75 treinen te vestigen in de 
Groene Driehoek. Ze vrezen on-
der andere dat een vrije recre-
atieve doorvaart naar open wa-
ter hiermee mogelijk komt te 
vervallen terwijl veel bewoners 
van Waldijk een keuze voor de-
ze wijk gemaakt, vanwege het 

kunnen varen en/of hebben van 
een boot.
De groep bewoners is een peti-
tie gestart en hoopt dat bewo-
ners van Waldijk deze massaal 
zullen ondertekenen. De petitie 
is te vinden op www.petitie24.nl/
s251.

De actiegroep is bereikbaar 
vir e-mail: behoudgroenedrie-
hoek@hotmail.com en twitter: @
behouddriehoek.

Uitgeest - Komende zondag 14 
december zal de AMO de twee-
de (en voor dit jaar laatste) bui-
tendeurcollecte houden voor de 
Adventsactie in de RK Parochie 
Onze Lieve Vrouwen Geboorte 
Uitgeest. Waarom de Advents-
actie?
Samen hoop brengen in het licht 
van Kerstmis! Wereldwijd leven 
mensen in de marge van de sa-
menleving. Door bij te dragen 
aan het verbeteren van hun le-
vensomstandigheden, wil men 
licht laten schijnen op plekken 
waar hoop ver weg lijkt. Kerst is 
ook een tijd van ontmoeting en 
samenkomen. We leven in de 
verwachting van de vrede die 
komt. Om daaraan mee te wer-

ken, komt men als kerk in actie. 
Het project dit jaar is: zorg voor 
eenzame ouderen in Saigon
De katholieke gemeenschap in 
Saigon (Vietnam) trekt zich het 
lot aan van de allerarmste, zie-
ke ouderen. Adventsactie wil 
een voor Vietnam uniek initia-
tief steunen: de bouw van een 
verzorgingshuis waar vrijwilli-
gers zieke, alleenstaande oude-
ren kunnen verzorgen. 

De AMO hoopt natuurlijk ook 
weer op uw steun! Het is ook 
mogelijk een bijdrage over te 
maken op het rekeningnummer 
van de AMO: IBAN NL12RA-
BO0152101950 o.v.v ‘Advents-
actie’. 

Bende bij het Millhouse  
Uitgeest - Het is gewoon niet 
normaal hoe het er op zaterdag-
avond uitziet bij het Millhouse.  
In de nacht is deze bende ook 
nog eens in de fi k gestoken. 

Dat leverde zondagochtend de-
ze foto op.

Siem en Christel Mol, 
Sportcentrum Uitgeest

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.

Laatste fi lm dit jaar in 
Filmhuis De Zwaan
Uitgeest - ‘De 100 jarige man 
die uit het raam klom en ver-
dween’ is te zien op vrijdag  12 
december in fi lmhuis de Zwaan.  
De zaal is open vanaf 19.45 uur 
en de fi lm begint om 20.15 uur.
De oud bomexpert Allan is bij-
na honderd als hij tegen zijn zin  
moet verhuizen naar een bejaar-
dentehuis. Als daar dan zijn hon-
derdste verjaardag wordt ge-
vierd,  ziet hij zijn kans schoon 
en vlucht hij uit het raam. Amper 
op vrije voeten krijgt hij een gro-
te koffer ter bewaring zonder dat 
hij weet wat daar in zit. Dat blijkt 
al snel een gigantische hoeveel-
heid geld! Wat volgt is een hila-
rische roadmovie. Want de eige-
naren van het geld willen hun 
buit terug.  Allan die voor de dui-
vel niet bang is, begint aan een 
roadtrip waarbij hij van het ene 
in het andere avontuur terecht 
komt. Tegelijkertijd passeren de 
memorabele momenten uit zijn 

leven én die van de twintigste-
eeuwse geschiedenis de revue. 
Dit humoristische drama is ge-
baseerd op de gelijknamige 
Zweedse bestseller van Jonas 
Jonasson. De regie is in handen 
van Felix Herngren. Hij maak-
te van het met spanning, (zwar-
te) humor en absurditeit gevul-
de boek een uitstekende fi lm 
met een hartverwarmende Ro-
bert Gustafsson in de hoofdrol. 
Met een reeks gekke typetjes en 
heerlijk lichtvoetige humor is dit 
een Scandinavische klucht die je 
moeiteloos met een glimlach op 
het gezicht uitkijkt.

Toegang: 5 euro inclusief een 
kopje koffi e voorafgaand aan de 
fi lm (“Vrienden” 4 euro).  Kaarten 
in de voorverkoop verkrijgbaar 
bij  Boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139, Uitgeest.
De eerstvolgende fi lm is in 2015, 
op 9 januari.

Uitgeest - Zondag 7 december 
werd in Sporthal De Walvis de 
eerste competitiewedstrijd ge-
houden voor de derde divisie.
Annemarie den Boer deed als 
enige turnster van Unitas hier 
aan mee. Annemarie heeft dit 
jaar voor het eerst geen verplich-
te oefenstof meer, maar mag al-
lemaal keuze elementen turnen. 
Annemarie begon haar wed-
strijd met balk en draaide een 
prima oefening met een sco-
re van 12.100. Na balk voor het 
eerst haar nieuwe vrije oefening 
turnen wat weer heel spannend 
was, maar ook hier een mooie 
score van 12.500. Hierna was 
sprong aan de beurt en dit is 
ook een toestel waar ze goed op 
presteert . Helaas kwam ze niet 
zo lekker uit met haar tweede 
sprong  en kwam met haar han-
den aan de grond wat jammer 
is omdat bij sprong de twee cij-
fers alle twee tellen en gedeeld 
worden. Na drie toestellen stond 

Annemarie uiteindelijk toch nog 
2e. Als laatste toestel was brug 
aan de beurt en dat is toch wel 
haar favoriete toestel. Annema-
rie turnde een prima oefening en 
had de hoogste score 12.200 van 
de 24 turnsters.
Annemarie is op twee tiende 
punt op een prima tweede plaats 
geëindigd.    

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Annemarie den Boer is dit weekeinde tweede geworden  tij-
dens de eerste competitiewedstrijd in de derde divisie.

Annemarie den Boer (archieffo-
to)
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Castricum - Jaap Frans en Jör-
gen Bolten wilden niet onder-
doen voor elkaar en maakten er 
een boeiende partij van bij bil-
jartvereniging Wik. Het verschil 
werd gemaakt door een blik-
semstart van achttien carambo-
les voor Jaap in de eerste twee 
beurten en zijn eindschot van 
twaalf caramboles in de laat-
ste vier beurten. Na amper acht-
tien beurten konden beide spe-
lers de wedstrijdtafel verlaten, 
Jaap vier winstpunten rijker, ter-
wijl Jörgen toch nog een wed-
strijdpunt had verdiend met zijn 
goede spel. Piet van Leur palte 
de winst in zijn partij tegen Cor 
Stroet. Door een prima overwin-
ning in twintig beurten tegen 
Hein Kitsz, maakte Piet Zonne-
veld weer duidelijk dat men se-
rieus rekening met hem moet 
houden als titelkandidaat. Hij 
pakte zijn elfde overwinning in 
stijl. Peter Groenendal pakte de 
overwinning op Huib Moot. Voor 
Peter Vos was er ook weer aan-
leiding om tevreden van de ta-
fel te gaan na zijn partij tegen 
Jan Kamp. Een wisselend spe-
lende Kees Baars pakte wel de 
overwinning in zijn partij tegen 
Cees Burgmeijer, maar de aan-
dacht werd toch getrokken door 
zijn formidabele serie van 34 ca-
ramboles in de zestiende beurt. 
Stand; 1. Piet Zonneveld, 2. Jör-
gen Bolten, 3. Cor Stroet.

Jaap verrast 
Jörgen

Castricum - Kerst met en voor 
jongeren wordt gevierd op het 
kerkplein van de Pancratiuskerk 
aan de Dorpsstraat op 14 de-
cember. Ouderen zijn ook wel-
kom. Basisscholieren kunnen 
vanaf 14.00 uur in het parochie-
centrum een kerstversiering ma-
ken. Deze versieringen worden 
na de ‘rap en breakdanceviering’ 
die om 15.00 uur begint, opge-
hangen. Vanuit het parochiecen-
trum zullen de kinderen met hun 
zelfgemaakte kerstversiering de 
kerk in komen. Na de viering 
komt iedereen zingend naar bui-
ten gaan om de kale kerstboom 
te versieren, de lichtjes aan te 
doen, liederen te zingen, een 
kerstverhaal uitbeelden en mu-
ziek maken. Er is warme choco-
mel met wat lekkers.

Kerst op
het plein

Akersloot - Zondag 14 decem-
ber is er weer een wandeling van 
Amak. Dit keer bij de Poelster in 
Amstelveen, een route van 15 km 
lang. Het vertrek is om 9.00 uur 
vanaf Het Kruispunt Mozartlaan/
hoek Raadhuisweg in Akersloot. 
Nieuwe deelnmers zijn welkom.

Samen 
wandelen

Castricum - Onlangs heeft een 
team van 21 wetenschappers bij 
Naturalis in Leiden een schelp 
ontdekt, die een half miljoen jaar 
geleden is bekrast door de Ho-
mo erectus op Java. Wie weet 
heeft een inwoner van Castri-
cum zoiets ook wel in huis. Len-
nard Dunselman en Pieter Kruse 
zijn deskundig op het terrein van 
schelpen en fossielen en komen 
zaterdag 20 december naar het 
Strandvondstenmuseum om de 
namen en herkomst van allerlei 
schelpen en fossielen te verkla-
ren en te helpen onderzoeken. 
Iedereen die zijn of haar schelp 
of fossiel wil laten onderzoeken 
is van 11.00 uur tot 17.00 uur wel-
kom, de toegang is gratis.
Lennard woont in Castricum, is 
15 jaar en leerling van het Bon-
hoeffercollege. Hij kwam vo-
rig jaar nog in het nieuws toen 
hij het museum permanent een 
complete schelpencollectie van 
bijna alle langs onze kust voor-
komende schelpen voor onbe-
paalde tijd ter beschikking had 
gesteld. Thuis heeft hij een enor-
me verzameling bijeengebracht. 
Pieter Kruse, is 35 jaar en woont 
in een gezinsvervangend tehuis 
van de Hartekampgroep in Ben-

nebroek. Hij heeft van zijn kamer 
een klein en zeer bijzonder mu-
seum gemaakt. Via het Strand-
vondstenmuseum hebben bei-
de jongens elkaar leren kennen, 
onder andere omdat Pieter over 
het Wenteltrapje beschikte (een 
zeldzaam voorkomende Neder-
landse schelp), waar Lennard 
naarstig naar op zoek was. Pie-
ter is uitgegroeid tot een serieus 
onderzoeker van alles wat aan-
spoelt op het strand. 
Tijdens een strandwandeling 
met zijn vader vond hij in 2012 
tussen Zandvoort en Bloemen-
daal een heel bijzondere schelp 
die van de geaderde stekelhoren 
rapana venosa. Het was toen de 
eerste keer dat de schelp aan de 
Nederlandse kust is gevonden. 
De jongens komen samen de-
ze dag naar het Strandvondsten-
museum om ook andere, al in 
het museum aanwezige schel-
pen, van de juiste naam en her-
komst voorzien. Hiervoor zal een 
extra vitrine ingericht worden. 
De Castricumse jongens Max 
en Thijs Kaaik (6 en 8 jaar) heb-
ben het museum ook een mooie 
schelpenverzameling geschon-
ken; hun schelpen krijgen ook 
een plekje in de nieuwe vitrine.

Surprises als kunst
Castricum – Wie denkt dat kin-
deren van nu geen surprises 
kunnen maken, heeft het hele-
maal mis. Dat bewezen de leer-
lingen van Paulus vorige week. 
De creatieve kunstwerkjes van 
de groepen zes, zeven en acht 

werden tentoongesteld op de tri-
bune van de basisschool. Op de 
onderste treden stonden de ver-
sierde koffertjes van groep vijf. 
Hierin hadden zij hun rijm en ca-
deautje verpakt. Stuk voor stuk 
plaatjes om te zien.

Magische lichtjestocht 
door het duin

Castricum - Op vrijdag 19 de-
cember steken de boswach-
ters van PWN honderden 
kaarsjes aan voor de jaar-
lijkse lichtjestocht door het 
duingebied. Deze wande-
ling is ongetwijfeld de meest 
sprookjesachtige start van 
de kerstperiode voor jong en 
oud. De start van de tocht is 
tussen 19.00 en 20.30 uur.

Wandelen door de donkere dui-
nen is een unieke belevenis. In 
de avond en nacht is het duin 
normaal gesproken gesloten 
voor bezoekers: de natuur ge-
niet dan van de rust. Op een van 
de langste nachten van het jaar 
mag iedereen deze keer gast zijn 
van de donkere duinen en hun 
bewoners.  Tijdens de afwisse-
lende route, van ongeveer an-
derhalf uur, wijzen honderden 
kaarsjes de weg door het don-
kere duin. Onderweg hebben de 
boswachters een aantal sfeervol-
le verrassingen in petto. Zo ont-
moet u dit jaar bijvoorbeeld een 
grote groep midwinterhoornbla-
zers. Aan het begin van de tocht 

is het mogelijk een kaarsje aan 
te steken als licht in het donker, 
als gebaar van dank, als teken 
van hoop of geloof of ter nage-
dachtenis. De opbrengst van de 
lichtjestocht komt ten goede aan 
een educatief project in de tuin 
van Bezoekerscentrum De Hoep. 
Aanmelden voor de lichtjestocht 
kan alleen via www.pwn.nl/er-
opuit. De tocht start in Bezoe-
kerscentrum De Hoep. Bij slecht 
weer gaat de tocht niet door.

Brandend matras in tuin
Castricum - Zondagochtend 
om 8.40 uur werd de brand-
weer opgeroepen voor een bui-
tenbrand aan de Jan van Brakel-
laan. Het bleek te gaan om een 
matras die in de brand stond in 
de achtertuin. 
Deze was de avond ervoor al in 
de tuin gegooid omdat de elek-
trische dekken vlam had gevat 
en daarna de matras ook. De be-
woners hadden dat brandje zelf 
geblust, maar kennelijk niet he-

lemaal. Omdat ze het vuur zelf 
niet uit kregen, werd de hulp 
van de brandweer gevraagd. De 
brandweer heeft bovendien bin-
nen een meting verricht en de 
bewoners geadviseerd om de 
boel nog eens goed te ventile-
ren. Er wordt geadviseerd om 
na een brandje dat zelf geblust 
is, toch de brandweer in te scha-
kelen om te laten controleren of 
er schadelijke dampen achterge-
bleven zijn. Foto: Evelien Olivier.

Castricum – Op maandag 15 
december is er weer een stilte-
wandeling, dit keer met als the-
ma ‘Verstilling in de natuur, ver-
stilling in jezelf.’ 
Verzamelen rond 9.30 uur op de 
parkeerplaats bij informatiecen-
trum De Hoep aan de Zeeweg in 

Bakkum. De start van de wan-
deling van een uur is om 9.45 
uur. 
Deelname is gratis, een geldi-
ge duinkaart is wel noodzake-
lijk. Na afloop is gelegenheid om 
op eigen rekening bij Johanna’s 
Hof samen iets te drinken. 
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Uitgeest - In de week dat over-
al in den lande de kerstbomen 
worden opgetuigd en de licht-
jes worden aangestoken, is on-
der leiding van hoofdkerstman 
Ron Bouman FC Uitgeest be-
gonnen aan een gestadige op-
mars naar de top. Met drie over-
winningen op een rij wordt in-
middels een aardige boom  op-
getuigd en heeft het zondag a.s 
in de wedstrijd tegen koploper 
VSV de kans om een fraaie piek 
op de kerstboom te zetten. En 
waarom ook niet? Tegen het op 
de tweede plaats staande Spi-
rit’30 werd vooral in de tweede 
helft het beste voetbal tot nu toe 
dit seizoen gespeeld. Het gevolg: 

FC Uitgeest ‘glittert’ en schittert
een geheel verdiende 1-3 over-
winning.
Trainer Ron Bouman had in zijn 
basisformatie een plaats vrijge-
maakt voor  centrale verdediger 
Mats Idema en de balvaardige 
Emiel Sinnige een linie naar vo-
ren geschoven namelijk naar de 
“10” positie. 
Beide ploegen hadden het plan 
om “iets te halen” vandaag. Het 
gevolg: stevige duels en kansen 
over en weer. 

Ondanks een gelijk opgaande 
strijd was het de ploeg uit Hoog-
karspel die de eerste kerstbal 
aan de boom hing. Bij een hoek-
schop werd de bal door de ver-

dediging van FCU niet goed 
weggewerkt en kwam voor de 
voeten van Botman. Deze aarzel-
de niet en schoot snoeihard de 
bal in het dak van het doel.1-0.
Toch was het FC Uitgeest dat 
sterker werd. Steeds vaker werd 
het doel van keeper Maes ge-
zocht en al dreigender werden 
de aanvallen. Zelfs werd FCU in 
deze fase een penalty onthou-
den toen de doorgebroken Joost 
de Jong in de 33e minuut in het 
strafschopgebied werd neerge-
legd. 
Het leek de gasten echter niet te 
deren. Zij gingen vrolijk verder 
met het aandragen van kerst-
ballen en slingers voor de boom 
maar vooralsnog werden niet de 
juiste takken gevonden. Op vaak 
onbegrijpelijke wijze wilde de 
enige echte bal, namelijk de “le-
deren”, maar niet achter de lijn 
vallen. 

Zou het weer zo’n wedstrijd wor-
den? Trainer Ron Bouman be-
sloot in te grijpen, haalde Mike 
Olgers en Mats Idema naar de 
kant en bracht  in de 63e minuut 
Jorn Brouwer en Ruud Koedijk. 
Vooral de laatste bleek een “gou-
den wissel”. Nog geen drie minu-
ten stond Ruud in het veld of hij 
legde al met feilloze precisie uit 
een vrije trap de bal op het hoofd 
van Lester Half die fraai scoor-
de. 1-1. 
Weer vijf minuten later beland-
de een prachtige voorzet van 
zijn voet bij Joost de Jong die 
ver buiten het bereik van keeper 
Maes de bal in het doel werkte. 
1-2. 
De sterke fase van FCU, waar-
in de gastheren bij vlagen van 
de mat werden gespeeld, werd 
in de 80e minuut nogmaals be-
kroond. Na een klassieke aan-
val van achteruit was het we-
derom Ruud Koedijk die met 
een schitterend pass Ramon den 
Nijs bediende. Ramon nam de 
opstuitende bal in één keer op 
de “pantoffel” waarna  de arme 
keeper Meijer de bal alleen nog 
maar hoorde suizen. 1-3 en te-
vens de eindstand.

Met de overwinning werden niet 
alleen opnieuw drie punten ge-
pakt maar was er vooral de te-
vredenheid over het gebodene 
vandaag, de stijgende vorm van 
een aantal bepalende spelers, 
het getankte zelfvertrouwen en 
het vermogen om te scoren. 

Volgende week tegen VSV de 
boom maar verder op tuigen zo-
dat er bij het kerstbal van FC Uit-
geest  een groene spar staat die 
“glittert en schittert”. (De Afval-
lende Bal)

FC Uitgeest: Uit den Boog-
aard, Idema (63e Brouwer), 
van den Helder, Haan, Smit, 
Olgers (63e Koedijk), de Jong 
(89e van Rossum), den Nijs, 
Sinnige, Half

Zaterdag 13 december 
Junioren:
Kolping Boys B2-FC Uitgeest B2 13:15
FC Uitgeest B5-Flamingo s 64 (de) B1 13:00
FC Uitgeest C4-FC Castricum C3 10:15
FC Uitgeest C5-WSV 30 C4 13:00
Meisjes:
FC Uitgeest MB2-Limmen MB1 11:15
FC Uitgeest ME1-Limmen ME1 09:00
Pupillen:
FC Uitgeest D2-Fortuna W’veer D4 11:30
AFC 34 D4-FC Uitgeest D6 09:00
Abcoude E1-FC Uitgeest E1 11:00
FC Uitgeest E3-Jong Holland E2 10:15
FC Uitgeest E4-Foresters de E5 11:30
Meervogels 31 E2-FC Uitgeest E5 11:00
Foresters de E7-FC Uitgeest E7 10:00
FC Uitgeest E9-FC Uitgeest F3 09:00
Foresters de F1-FC Uitgeest F1 08:45
Castricum F3-FC Uitgeest F2 09:00
FC Uitgeest F4-Jong Holland F2 10:15
Castricum F5-FC Uitgeest F5 09:00
FC Uitgeest F6-Velsenoord F2 10:15
FC Uitgeest F8-Egmondia F2 10:15

FC Uitgeest MP1-Zeevogels MP1 10:15
FC Uitgeest MP2-WSV 30 MP1 10:15
FC Uitgeest  kabouters 09:00
G-team:
FC Uitgeest JG1G toernooi 
bij Kon. HFC 14:00

Zondag 14 december 
Senioren:
FC Uitgeest 1-VSV 1  14:00
FC Uitgeest 2-Spirit’30 2  11:00
Wijk aan Zee 2-FC Uitgeest 3  10:30
FC Uitgeest 6 -Egmondia 2  11:00
Hoofddorp s.v. 12-FC Uitgeest 8  14:30
Castricum 3-FC Uitgeest 11  12:00
SVA 6-FC Uitgeest 12  12:00
Junioren: 
FC Uitgeest A2-Assendelft A1  13:30
Volendam (rkav) A2-FC Uitgeest A3  12:10

Meiden ME1 van FC 
Uitgeest kampioen!
Uitgeest - De meiden van ME1 
van FC Uitgeest hebben op 6 de-
cember de eerste periode van 
het seizoen afgesloten met het 
kampioenschap. Een hele mooie 
teamprestatie!
Even zag het door de weersom-
standigheden er naar uit dat er 
nog niets gevierd kon worden, 
de dag na Sinterklaas. Maar ge-
lukkig brak de zon door op de 
velden van Ado ’20 en konden de 
meiden er voor gaan. Lichtelijk 
nerveus en met de chocoladelet-
ters nog in de benen werd er aan 
de wedstrijd begonnen. Lang 
ging de strijd gelijk op en werd 
er door beide partijen goed en 
sterk gevoetbald. Maar na een 
kwartiertje brak Femke toch de 
ban en scoorde ze 1-0. Na een 
hele korte rust (de scheidsrech-
ter moest op tijd aan zijn eigen 
wedstrijd beginnen) ging het in 
de tweede helft ook weer rede-
lijk gelijk op. Na een prachtige 

pass van Suze scoorde Daniël-
le de 2-0. Na een spectaculaire 
redding in eerste instantie van 
keeper Sterre werd er na de uit-
trap toch 2-1 door Ado ’20 opge-
tekend. En toen werden het nog 
hele spannende minuten voor de 
meiden én voor  de grote schare 
aanwezige toeschouwers. Kan-
sen kwamen over en weer, maar 
uiteindelijk besliste Femke met 
een prachtige afstandsschot de 
wedstrijd en kwam de eindstand 
op 3-1! 
Op het veld in Heemskerk werd 
het kampioenschap met bloe-
men en champagne gevierd. In 
de kantine van FC Uitgeest werd 
er, onder het genot van een wel-
verdiend portie friet en een per-
soonlijk gedicht, de een mooie 
beker uitgereikt. Een mooie af-
sluiting van de eerste helft van 
het seizoen voor Sanne, Gwen, 
Lara, Sterre, Femke, Dewi, Elin, 
Lieve, Daniëlle en Suze! 

Ook FC Uitgeest F7 wint 
kampioenswedstrijd
Uitgeest - Op zaterdag 6 de-
cember speelde FC Uitgeest F7 
de kampioenswedstrijd tegen 
Zaanlandia. Deze wedstrijd wis-
ten zij 3-0 winnend af te slui-
ten. FC Uitgeest F7 wist met 28 
punten net 1 punt meer te ver-
zamelen dan de nummer 2. Na 
de wedstrijd werd het kampioen-
schap gevierd op het veld en la-
ter in het clubhuis van FC Uit-
geest. 
Voor het team wachtte nog een 
leuke verrassing, ze mochten na-
melijk met het hele team naar de 

wedstrijd AZ - Go Ahead Eagels! 
Deze dag zullen de jongens en 
meisje van FC Uitgeest F7 niet 
snel vergeten.

Op de foto van links naar rechts 
staand: Marco Koning (leider), 
Lars Burgering, Douwe Valke-
ring, Otis Busby, Floris Hoppen-
brouwers en Rob de Boer (leider 
en trainer). 
Zittend: Thijs de Boer, Samu-
el Hulan, Daan Bleyi, Jools Ko-
ning. Niet op de foto: Owen van 
der Laan.
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De (kerst)kransslagaders en
het nieuwjaarsinfarct

I
n eerste instantie werd dit in verband ge-
bracht met koudere temperaturen. Koud 
weer heeft  een ongunstig eff ect op de 
bloeddruk, de bloedstolling en leidt vaker tot 
spasmen van de kransslagaders (i.e. de slag-

aders die het hart zelf van bloed en zuurstof 
voorzien). Recent zijn deze studieresultaten 
nog eens onder de loep gelegd en wat bleek? 

Kerststress
Er is niet alleen een verhoogde sterft e tijdens 
de wintermaanden maar er zijn twee hele dui-
delijke pieken zichtbaar tijdens kerst en oud en 
nieuw. De redenen hiervoor zijn nogal uiteenlo-
pend. Als meest belangrijke factor is er sprake 
van toegenomen emotionele stress. Dit begint 
al als de eerste kerstballen worden verkocht, 
wordt erger als de kerstverlichting uit de knoop 
moet, en bereikt zijn hoogtepunt bij de voor-
bereidingen van het drie sterren 6-gangen di-
ner voor tien personen.  Uw perfecte kerstoutfi t 
blijkt onvindbaar en zoals elk jaar moeten er op 
het allerlaatste moment nog ontelbare kerst-
cadeautjes worden gekocht. Het kan gezel-
lig zijn, maar helaas zorgen confl icten, ingewik-
kelde familierelaties en te hoge verwachtingen 
er vaak voor dat de sfeer rond de kerst grondig 
verpest wordt. Daarnaast is er ook nog een fi -
nanciële druk, omdat er kerstcadeaus moeten 
worden gekocht en niet te vergeten alle kos-
ten voor de nieuwste kerstdecoraties en andere 
toeters en belletjes. 

Borrel all the way
Vaak beginnen de kerstborrels al weken van
tevoren en ook een ‘derde kerstdag’ wordt te-
genwoordig steeds gewoner. Terwijl u nog vol 
zit van een uitgebreide brunch wordt u alweer 
verwacht bij een 5-gangen diner. En tijdens de-
ze diners wordt er vaak vetrijk en buitensporig 
veel gegeten. De inname van meer verzadig-
de vetten, zout en alcohol is een extra belasting 
voor het hart. Een vette maaltijd bijvoorbeeld, 
heeft  een direct ongunstig eff ect op de binnen-
bekleding van de kransslagaderen. Teveel alco-
hol en zout (zeker in combinatie met de eerder 
genoemde stress) is bloeddruk verhogend. Ook 
kan alcohol aanleiding geven tot ritmestoornis-
sen. Daarnaast lijkt een verhoogde graad van 
luchtvervuiling door het veelvuldig stoken van 
openhaarden en andere vuurtjes een rol te spe-
len tijdens de feestdagen. Deze verhoogde con-
centratie van rookdeeltjes verhoogt de bloed-
druk en is geassocieerd met meer hartproble-
men. Tot slot als laatste verklaring voor de piek-
sterft e rond kerst en oud en nieuw is dat het 
bezoek aan de cardioloog wordt uitgesteld 
rondom de feestdagen en de kans groter is dat 
men bij eventuele spoedopvang te maken krijgt 
met vervangende artsen die de patiënt niet 
goed kennen.

Relax
Laat u niet inpakken door verleidende kerst-
reclames en de mooie decors in de kerstfi lms. 

Probeer te genieten, ook al is de kalkoen uitver-
kocht, draagt u dit jaar weer dezelfde jurk als 
vorig jaar en zijn niet alle cadeaus op tijd bin-
nen. Het is onmogelijk om aan alle verwachtin-
gen te doen. En om ellende te voorkomen over-
legt u tijdig met uw eigen cardioloog, houdt u 
zich verre van stressbevorderende familie en 
eet en drinkt u niet teveel! Fijne kerstdagen!   
www.heartlife.nl

‘It’s the most wonderful time of the 
year’, alhoewel de kerstdagen voor-
al in het teken van gezelligheid horen 
te staan, kunnen de voorbereidingen 
nogal wat stress met zich mee-
leveren. Waardoor u uiteindelijk uit-
geput aan het kerstdiner verschijnt. 
Een aantal jaren geleden is er in 
Amerika een groot onderzoek ge-
daan naar seizoensgebonden sterf-
te aan hart-en vaatziekten. Hieruit 
bleek dat er een piek in sterft e is in 
de maanden december en januari. 

Dr. Janneke Wittekoek
Cardioloog 

facebook.com/LijfenGezondheid

www.lijfengezondheid.nl
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Vera Heydendael
Dermatoloog 

Extra make-upje, glitter crèmes tijdens de 
feestdagen...  is dat nu slecht voor je huid?

Make-up kan je huid egaler maken en kleur 
geven aan je gezicht. In mijn vak zie ik nog wel 
eens vrouwen die hun huidziekte camoufle-
ren met make-up. Zo houdt Yvonne mij op de 
hoogte van de nieuwe matterende blush die 
net te koop is. Yvonne is al vanuit ‘de DEO’ dok-
tersassistente op onze polikliniek Huidziekten 
en daarnaast ook schoonheidspecialiste. Zelf 
heeft ze haar wenkbrauwen altijd in de 
jaloersmakende juiste boog en precies de goe-
de kleur rouge. In mijn winterdagen kan ik 
wel adviezen gebruiken. Dan ben ik druk aan 
het werk met een bleek snoetje en de zomer 
sproetjes zijn ondergedoken.
 
In make-up zitten veel verschillende stoffen 
en al vrij veel daarvan zijn de afgelopen jaren 
‘verboden’. Daarmee lijkt het misschien zo dat 
het geen kwaad kan. Aan de andere kant heb-
ben ontwikkelingen er ook voor gezorgd dat de 
make-up micro- of nanodeeltjes bevat die die-
per in je huid kunnen doordringen. Hierdoor is 
het resultaat van de make-up misschien mooi-
er, maar kost het meer moeite om het goed van 
de huid te verwijderen.
 
Bij sommige mensen kan er door gebruik van 
make-up een allergische reactie ontstaan. De 
huid gaat jeuken en kan zelfs opzwellen en rood 
worden. Als boosdoeners kunnen we de geur- 
en conserveringsmiddelen aanwijzen. Eenmaal 
allergisch... ai, ai... dan kan het kleinste beetje 
make-up al een hevige huidreactie geven, die 
dagenlang kan aanhouden. De enige remedie is 
om te stoppen met dat soort make-up.
En bij langer bestaan van de klachten en huid-
reactie is uiteraard de huisarts er voor u. Zo 
nodig kunnen dermatologen allergietesten met 
u bespreken. 
Ook acne of puistjes kan door make-up verer-
geren. En de meeste vrouwen hebben wel eens 
puistjes gekregen na veel gebruik van make-
up. Zorg er daarom voor dat make-up restjes 
van de huid gewassen worden.
 Dus, nog een extra poedertje kan op zich niet 
veel kwaad, tenzij de huid erop reageert. Dan 
kun u beter stoppen.
 
Tot in het nieuwe jaar,
De beste wensen!
www.kg.nl

Het grote licht uit en in de huiskamer alleen de lampjes van de kerstboom 
aan. Langs de ramen een kaarsentrapje om de sfeer te verhogen. In die zach-
te lampen kun je prima die eyeliner extra dik aanzetten. Boven je oogleden 
siert de oogschaduw vol met glitters, dat potje zag er in de winkel al zo aan-
lokkelijk uit. Het rode vlekje op je kin als finishing touch verbergen onder wat 
extra dekkende camouflage.
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Is kindervuurwerk wel veilig?
Jaarlijks zijn er nog te veel vuurwerkslacht-
offers bij de oogarts te betreuren. Gemiddeld 
250 ogen zijn betrokken per jaar. Tijdens de 
jaarwisseling 2013/2014 zijn 3 tieners en 15 
volwassenen blind geworden aan één oog. 
Van die 18 blinden zijn 10 ogen compleet 
verwijderd. 
M.n. toekijkende kinderen maar ook de vol-
wassenen, vormen 60% van de vuurwerk-
slachtoffers. De andere 40 % hebben letsel 
door zelf afgestoken vuurwerk. 
Op Nieuwjaarsdag zijn het vaak kinderen die, 
als de ouders nog in bed liggen, het niet ont-
plofte vuurwerk (de zogenaamde blindgan-
gers) proberen aan te steken. 
Die ‘weigeraars’ hebben meestal een korter 
lontje; waardoor de jonge ‘af-stekertjes’ er 
met hun gezicht boven op duiken. Het speci-
ale kinder-vuurwerk (sterretjes) blijkt even-
eens niet zo onschuldig als de bijnaam doet 
vermoeden  “koud vuur”. Dit vuurwerk na-
melijk kan een temperatuur van 1500 graden 
Celsius aannemen. Buskruit (gruis/stof) dat 
zonder explosie in het oog is gewaaid,  geeft 
door chemische verbranding (het is een ba-
se) schade die zelfs tot  blindheid kan leiden 
als het niet meteen goed word uitgespoeld 
of door de oogarts verwijderd wordt.

Welke soorten oogtraumata kan
vuurwerk veroorzaken:
1. drukgolf van de explosie, verwoesting door 
druk b.v. door een ‘ blindganger’.
2.  Hitte trauma, verbranding door b.v. ‘koud 
vuur’  of  de sterretjes
3. Chemisch trauma verbranding door b.v. 
buskruit

4. Scherp trauma, het open scheuren van het 
oog door een snede of perforatie (vuurpijl)
5. Stomp mechanisch trauma, het oog blijft 
gesloten maar binnen in het oog ontstaat 
schade door verplaatsing van de lens of een 
scheur in het regenboogvlies.
6. Tatoeage trauma door kruitresten
7. Psychisch trauma (post traumatisch stress 
syndroom

Maatschappelijke gevolgen:
1. het niet kunnen uitoefenen van bepaalde 
beroepen waar diepte zien voor nodig is.
2. rij- of vaarbewijs met een minimum eis 
voor gezichtsscherpte
3. het risico dat er op lange termijn iets ge-
beurt (ziekte, afwijking of trauma) met het 
enig goed ziende oog.

Preventie:
1. Oplettendheid  van ouders en omstanders 
ook de dag na oud en nieuw. 
2. Geen illegaal vuurwerk en handelen vol-
gens de voorschriften 
3. Beschermbril (speciale vuurwerkbril) op 
tijdens het afsteken en ook kijken naar
4. Liever helemaal geen vuurwerk afsteken 
en het alleen bekijken achter glas.

 “Verlies je één of beide ogen dan kun je vaak 
je werk niet meer uitoefenen. Voor kinderen 
kan het zelfs betekenen dat zij hun droom-
baan niet meer kunnen verwezenlijken. Kan 
dat de uitkomst zijn van een mooi feest?

D. van der Feltz van der Sloot,
oogarts Kennemer Gasthuis, locatie Noord
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De decembermaand is de gezelligste van het hele jaar. Vaak ook de onge-
zondste! Sinterklaas, kerst en oud- en nieuw jaar zijn dagen waarop veel 
gegeten wordt en vaak ook niet gezond. We bewegen doorgaans weinig 
of niet tijdens deze dagen. Met zijn allen komen we vaak kilo’s aan en
het lichaam krijgt het zwaar te verduren. Gezelligheid gaat nu eenmaal 
gepaard met lekkers maar... we kunnen er ook best voorzichtiger mee 
omgaan.
In deze column geef ik wat tips.

en eten en een man 2500 calorieën (dat vari-
eert wel natuurlijk). Het is dus echt niet gek dat 
mensen zoveel aankomen. Dan heb ik het nog 
niet eens over wat dit met je gezondheid doet.

Tips:
1) Hou je ontbijt klein.
2) Ga in de ochtend na het ontbijt een fl inke 
wandeling maken van minstens 1 uur.
3) Drink veel water, dat neemt je trek behoorlijk 
weg en heb je minder behoeft e aan snaaien.
4) Zorg dat je van al het lekkers wat er staat, 
steeds kleine beetjes eet, gewoon om te proe-
ven. Zo misgun je jezelf niks.
5) Bak veel zelf suikervrij met gezonde ingredi-
enten. 
6) Neem kleinere borden, eet heel langzaam en 
schep maar één keer op. Neem heel veel groen-
ten.
7) Vraag een klein toetje en neem een klein 
stukje vlaai (geen taart).
8) Drink niet steeds alcohol of frisdrank, maar 
neem ook water tussendoor.
9) Hou een beetje bij hoeveel calorieën je bin-
nenkrijgt zodat je keuzes kunt maken.

Tussen de feestdagen door ga je detoxen. Zo 
ontgift  en ontzuur je het lichaam en herstelt 
de suikerspiegel .Maak lekkere smoothies van 
groenten en fruit. Verder eet je veel soep en sa-
lade die dagen. In januari begin je meteen met 
een detoxkuur om je lichaam eens helemaal te 
resetten en fris en gezond 2015 in te gaan.

Meer informatie: Detox E-book “Reset je li-
chaam voor een gezonde nieuwe start” www.
vetvrij.com/irene  Gezonde bakrecepten Boek: 
Zo bakt Nederland. Ik wens je hele fi jne feest-
dagen!
www.persoonlijke-voeding.nl

UITERLIJK

Gezond de feestdagen 
door

Irene Lelieveld
(Auto) Kinesiologische

voedingstherapeut

VAN IRENE LELIEVELD

Gezonde bonbons

100 gr. santen (supermarkt, toko, reform)
25 tot 50  gr. cacao (eventueel rauwe cacao)
3/6 eetlepels bio-honing

Smelt de santen au bain-marie. Roer al-
le ingrediënten door elkaar en voeg naar 
smaak cacao toe. Neem een bonbonmalle-
tje waar je de massa in doet. Zet het even 
in de diepvriezer, haal het eruit en je hebt 
heerlijke en gezonde bonbons. Je kunt er 
heerlijke smaakjes van maken. Bonbon met 
een citroensmaak, sinaasappel smaak of 
pepermunt smaak. (laat de cacao weg en 
maak witte bonbons met pepermunt olie 
erin) Je kunt experimenten zoveel je wilt 
en deze smaken kun je maken met essen-
tiële oliën die ook nog eens een genees-
krachtige werking hebben. Ga naar de 
website en ontdek nog meer heerlijke re-
cepten waar ik essentiële olie in heb ver-
werkt voor een heerlijk resultaat. Let op: 
gebruik maar een paar druppels! 

RECEPT

D
e meeste mensen in Nederland eten 
nog traditioneel en al helemaal met 
de feestdagen. Een grote groep van 
mijn boekenlezeres let al fl ink op wat 
ze eten en laten suiker, witte bloem 

en andere rommel weg. In de natuurvoeding 
hebben we het ook niet over calorieën tellen 
want als je gezond eet, beweegt en leeft  is dat 
niet nodig. Toch is het verstandig, zeker voor 
de traditionele eters, om tijdens de feestdagen 
eens te beseff en hoeveel er naar binnen ge-
werkt wordt op dit soort dagen. Calorieën tel-
len is dan een heel goede methode. Hieronder 
een voorbeeld van wat de meeste Nederlanders 
eten tijdens de kerst.
Laten we zeggen dat je traditioneel ontbijt met 
1 broodje met kaas, 1 croissant met jam, een ei-
tje en een kop thee en jus d’orange. Dit is al sa-
men 500 calorieën. Dan ga je naar het feest 
en neem  je een stukje taart, laten we zeggen 
chocoladetaart, dat is 361 calorieën. Daarna 
een stuk vlaai (200 cal.) met een kop koffi  e of 
thee erbij. Dan komen de hapjes op tafel. Stel, 
je houdt je in en eet 3 blokjes kaas (100 cal.), 4 
toastjes met wat erop (200 cal.), 2 handjes bor-
relnootjes (280 cal.), 2 handjes chips (100 cal.) 
en 2 glazen frisdrank (120 cal.).

Dan gaan jullie aan tafel en het voorgerecht is 
een garnalen cocktail (182 cal.), gevolgd door 
konijn (173 cal.) met twee opscheplepels ge-
bakken aardappelen (120 cal.) en groenten 
met saus (100 cal.). Als nagerecht is er een ijs-
coupe met likeur (446 cal.). Je drinkt 3 glazen 
wijn (200 cal.). Natafelen doen we met een kop-
je koffi  e of thee met 2 bonbons (160 cal.). Dat 
betekent dat je met 1 kerstdag al ruim 3000 ca-
lorieën naar binnen hebt gewerkt en je doet die 
dag niets. Om niet aan te komen mag een ge-
middelde vrouw niet meer dan 2000 calorie-
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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 2 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl
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Jeugdhulp komt dichterbij 
De Jeugdhulp valt vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de ge-
meente. U als inwoner mag daar eigenlijk niets van merken. Of toch wel: 
als het goed is, gaat u er vanaf 2015 op vooruit als het gaat om jeugd-
hulp. Nu nog beslist de ene keer de rijksoverheid, de andere keer de pro-
vincie en weer een andere keer de gemeente over hulp en ondersteuning 
voor jeugdige inwoners. Straks is de gemeente verantwoordelijk voor al-
le zorg en dan moet het een stuk eenvoudiger kunnen. In elk geval zon-
der de bureaucratie waar gezinnen nu nog wel eens tegenaan lopen. Het 
is inderdaad wel een beetje een wirwar van regels en instellingen. Hebt u 
geestelijke gezondheidszorg nodig voor uw kind, dan gaat dat (nu nog) 
via de zorgverzekeringswet. Is er sprake van een lichamelijke en/of ver-
standelijke beperking, dan wordt de ondersteuning geregeld via de AWBZ. 
En hebt u hulp nodig vanwege opvoed- en opgroeiproblemen, dan moet u 
weer bij een instelling zijn die door de provincie wordt gefinancierd. Is er 
een gezinsvoogd of heeft uw kind de wet overtreden, dan hebt u ook nog 
te maken met justitie. Bureaucratie waarin u gemakkelijk verdwaalt als ou-
der die zich zorgen maakt en vooral het beste wil voor zijn kind.

Gezin en kind centraal
De gemeentes in onze regio zijn het erover eens: inwoners moeten straks 
vooral merken dat ze sneller en beter geholpen worden. ‘Het feit dat wij 
straks verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp, maakt het alleen maar 
gemakkelijker om het gezin en het kind centraal te stellen. En dat is wat 
we willen,’ vertelt Antoine Tromp, wethouder Jeugdhulp, AWBZ/Wmo en 
Participatiewet: ‘Tegelijkertijd moeten we behoorlijk bezuinigen en gaan 
we dus anders werken. Om te beginnen gaan we meer kijken naar wat 
mensen zelf kunnen. De meeste ouders willen problemen ook het liefst 
zelf oplossen. Vervolgens is er nog een wereld te winnen door het vroeg-
tijdig onderkennen van problemen. Maar waar professionele zorg nodig 
is, moet die er wel zijn. Voor zowel het signaleren en het oplossen van 
problemen moeten we meer verbanden leggen met de sociale omgeving 
van kinderen zoals bijvoorbeeld scholen, jongerenwerk en sportvereni-
gingen. Zo kan er vanuit het sociaal team adequate ondersteuning gebo-
den gaan worden aan kinderen en hun verzorgers.’

Gezin als geheel
‘Uitgangspunt wordt dat we kijken naar wat het gezin als geheel nodig 
heeft. In onze regio wordt al gewerkt met de methodiek ‘‘Eén gezin, één 
plan, één regisseur”, waarbij alle hulpverleners rond een gezin samen-
werken, inclusief betrokken familieleden en vrienden. Daar gaan we nu 
op voortborduren. Ook de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) die de af-
gelopen jaren in elke gemeente zijn opgezet, bieden een mooie basis om 
op voort te bouwen. Net als straks de Sociale Teams. We gaan gewoon 
aan de slag en waar nodig passen we het aan.’

Ophaaldata gft-afval
In week 51 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 15 december. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 17 december.
De Koog: donderdag 18 december.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 19 december. 

Burgerlijke stand
GEBOREN: Kas Hubert, zoon van M.L. Hubert en L. van Dam
ONDERTROUW: E.H.M. Zeeman en M.W. Nederlof
OVERLEDEN: M.C. Baltus, 66 jaar

Eén gezin, één plan, één regisseur.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
en afscheid burgemeester Van Eijk
Burgemeester en wethouders van Uitgeest nodigen onze inwoners 
en relaties van harte uit voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Die 
heeft dit jaar een bijzonder karakter omdat tegelijk afscheid wordt 
genomen van burgemeester Theo van Eijk. De dubbele receptie vindt 
plaats op maandagavond 5 januari 2015, van 19.30 tot 21.30 uur in 
de hal van het gemeentehuis. 

Vuurwerk afsteken? 
Houdt rekening met de regels!
Vuurwerk afsteken mag volgens een besluit van de rijksoverheid dit jaar al-
leen van 31 december om 18.00 uur tot 1 januari om 02.00 uur. Op een aan-
tal plaatsen in de gemeente Uitgeest is het afsteken van vuurwerk echter al-
tijd verboden. Dit afsteekverbod geldt binnen 100 meter van: rieten daken, 
molens, opslag van brandstof/tankstations, opslag van vuurwerk/verkoop-
punten, opslag van brandbare stoffen. Bovendien geldt het afsteekverbod 
binnen 50 meter van de in- en uitgangen van alle tunnels, het hertenkamp, 
de Dokter Brugmanstraat tussen de nummers 4 t/m 260 (De Slimp) en num-
mer 15 (Geesterheem). Het college heeft tot deze verboden besloten ter 
voorkoming van gevaar, schade of overlast. De politie zal optreden tegen 
overtredingen. Wie wordt bekeurd betaalt een boete van  minimaal € 100,-. 
Jeugdigen worden doorverwezen naar bureau Halt voor een taakstraf. 

Informatiekrant over veranderingen in de zorg
Deze week ontvangen ruim 65.000 huishoudens in Uitgeest en de regio 
Alkmaar een informatiekrant over de veranderingen in zorg, ondersteu-
ning, werk en inkomen. De krant is een initiatief van de samenwerkende ge-
meenten in de regio om inwoners antwoord te geven op veelvoorkomende 
vragen en voorbeelden en ideeën te geven over het omgaan met verande-
ringen. Uitgeesters die geen krant hebben ontvangen kunnen deze online 
bekijken op de site: www.datisheelnormaal.nl/infokrant of een exemplaar 
ophalen van de leestafel in het gemeentehuis. De informatiekrant maakt on-
derdeel uit van de campagne ‘Dat is heel normaal in onze gemeente’.

Commissie Bezwaar- en Beroepschriften
De Commissie Bezwaar- en beroepsschriften houdt een openbare hoorzit-
ting op maandagavond 15 december 2014 in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. Op de agenda staat behandeling van een bezwaarschrift tegen het 
besluit vergunning te verlenen voor het exploiteren van een terras aan de 
Middelweg tegenover Live Café De Balken. De zitting begint om 19.30 uur.

Openingstijden Gemeentewerf 
De gemeentewerf aan de Molenwerf 27 heeft in de kerstperiode aangepaste 
openingstijden. De werf is van maandag 22 december tot en met woensdag 
24 december 2014 geopend van 10.00 uur tot 15.30 uur. Van donderdag 25 
december t/m zaterdag 27 december is de werf gesloten. 
Van maandag 29 december tot en met woensdag 31december is de werf 
open van 10.00 uur tot 15.30 uur. Op donderdag  1 en vrijdag 2 januari 
2015 is de werf gesloten, maar op zaterdag 3 januari 2015 kunnen inwoners 
van Uitgeest er weer terecht van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Nieuwe verlichting Kleistunnel
Vanaf 10 december 09.00 uur worden werkzaamheden aan de verlichting 
in de Kleistunnel uitgevoerd. De huidige verlichting voldoet niet meer aan 
de eisen en wordt vervangen door LED-verlichting. De werkzaamheden zul-
len naar verwachting drie dagen duren en worden niet in de spitsuren uit-
gevoerd. Het verkeer wordt geregeld met verkeersregelaars. De gemeente 
vraagt om begrip voor eventueel oponthoud.
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