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Uitgeest - Voor Uitgeester 
Ron de Boer brak begin no-
vember de kersttijd al aan. 
Ruim een maand lang is hij 
bezig geweest met het op-
bouwen van zijn kerstdorp, 
7,5 meter breed en twee me-
ter diep in de aanbouw van 
zijn woning op de Kleis. Het 
is nu klaar en De Boer nodigt 
iedereen uit een kijkje te ko-
men nemen.
,,Een uit de hand gelopen 
hobby’’, aldus De Boer, die na 
zijn pensionering, hij was na 
een bestaan als bakker amb-

tenaar in Heemskerk, naar 
Uitgeest verhuisde. 
De Boer begon kleinscha-
lig maar heeft inmiddels een 
dorp dat bestaat uit 53 huis-
jes, drie molens en 16 markt-
kraampjes. De huisjes zijn 
voornamelijk van Dickers-
ville en Lenox maar er staan 
ook typisch Hollandse huis-
jes tussen.
De Boer: ,,De bekendheid 
van mijn kerstdorp beslaat 
momenteel geheel Noord-
Holland. Er komen regelma-
tig mensen op bezoek, ze 

maken veel foto’s en ik word 
dan ook wel eens verrast met 
een kerstkaart van de men-
sen met mijn dorp erop en 
dat streelt me, het geeft je 
een gevoel van waardering.’’
Iedereen kan komen kijken, 
maar altijd onder begeleiding 
van de bouwer, zeker als het 
om kinderen gaat. Een af-
spraak maken kan via e-mail: 
Sylrona@ziggo.nl.
Als de kerstdagen voorbij zijn 
valt De Boer niet in een zwart 
gat. Eerst gaat hij op zoek 
naar leuke dingen voor zijn 
dorp volgend jaar en daar-
na heeft hij het weer druk 
met zijn andere liefhebberij-
en: het verzorgen van tiental-
len planten en zijn 80 vogels. 
(foto’ Ger Bus)

Uitgeest - Op 5 december 
tussen 16.00 en 21.30 uur 
werd tijdens de afwezigheid 
van de bewoners ingebroken 
in een woning aan de Gees-
terweg. De poortdeur werd 
opengebroken en een raam 
geforceerd. De woning werd 
doorzocht en sieraden wer-
den gestolen.

Woninginbraak

Uitgeest - De EHBO vereni-
ging Uitgeest start in januari 
een nieuwe cursus EHBO in-
clusief reanimatie en het be-
dienen van een AED. De cur-
sus is op maandagavond en 
duurt 3 maanden. De kosten 
worden bij de meeste ziek-
tekostenverzekeraars gro-
tendeels vergoed. Er moeten 
nog een paar plaatsen op-
gevuld worden om te kun-
nen starten. Stuur een mail-
tje naar ehbouitgeest@gmail.
com of bel voorzitter Jan 
Krom, 0251-310150.

EHBO-cursus

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

500 GRAM

ELKE DAG VERS UIT DE OVEN 
BOTERSTOL

4,95
6,95
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Kerstexpositie 2015

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 12 december 2015 t/m 
zondag 3 januari 2016

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

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

0% 
BTW

Het is allang kerstmis 
in huize De Boer
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COLOFON

Kantooradres:
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

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@uitgeestercourant.nl
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
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
UITGEESTER COURANT: 6.250

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

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

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Molenhoekschool 
zamelt weer papier in
Uitgeest - Groep 8 van de 
Molenhoekschool roept ie-
dereen op zaterdag 13 de-
cember weer oud papier bij 
hun school in te leveren!
Uiteraard is de ouderraad 
ook deze zaterdag aanwe-
zig met een grabbelton. Ie-
der kind dat 5 kilo papier of 
meer brengt, mag grabbe-
len voor een leuk cadeautje. 
Maar er zijn nog veel meer 
helpende handen aanwezig 
namelijk de leerlingen van 
groep 8. Zij hopen dat de-

ze zaterdag nog meer men-
sen dan anders hun oud pa-
pier naar de school bren-
gen. De opbrengst van de in-
zameling komt dit keer ten 
goede aan het schoolkamp 
van de schoolverlaters. Ieder-
een die de kinderen een mooi 
schoolkamp gunt eind april 
kan zaterdag tussen 09:30 
en 11:30 uur zijn oud papier 
naar de Molenhoek brengen. 
De container staat zoals ge-
woonlijk in de Berkenstraat 
naast de school.

De leerlingen van groep 8 hopen op een mooie bijdrage voor 
hun schoolkamp

Uitgeest - Een sfeervol 
kerstconcert  vindt plaats op 
zaterdagavond 19 december 
in de Protestantse Kerk aan 
de Castricummerweg te Uit-
geest. 
Het Byzantijnse koor is een 
Projectkoor en heeft het re-
petitieadres net als Koori-
ander in Uitgeest. Kerstkoor  
Kooriander is  tijdens het op-
treden gekleed  in Dickens-
stijl en heeft  deels  weer 
nieuw repertoire met o.a. the 
Drummer Boy en Carol of the 
Birds.
Beide  koren zingen vier-

stemmig en  staan onder lei-
ding van Chris Jobse.  
Christmas Carols, Engelse  
traditionals, en Byzantijnse 
liederen zullen elkaar afwis-
selen. 
Het concert begint om 20.00 
uur en de deur is geopend 
om 19.30 uur.
Informatie: www.kooriander.
vpweb.nl. Entree 12,50 euro,  
inclusief consumptie. 
Kaarten aan de zaal ver-
krijgbaar of bij boekhandel 
Schuijt  aan de Middelweg.
Reserveren: Anja@kollaard.
com.

Disco voor jongeren 
met een beperking
Uitgeest - Vrijdag 11 decem-
ber zal in Jongerencentrum 
Zienhouse weer een disco 
voor jongeren met een be-
perking plaatsvinden. Lekker 
swingen op de muziek ge-
draaid door DJ Mytrem! Vind 
je het fijn om te zingen? En 
wil je dat aan iedereen laten 
horen? Heb je goede dans 
moves? En durf je die te la-
ten zien? Of wil je gewoon 
even lekker helemaal uit je 
dak gaan! Dat kan allemaal 
op de disco! Ben je hier nog 
nooit geweest? Kom dan ze-

ker even kijken! 
Vrijdag 11 december 2015, 
van 20.00 tot 22.00 uur. De 
entreekosten zijn 3 euro  in-
clusief twee consumpties. 
Deze disco is voor jongeren 
met een beperking. Maar ook 
jongeren zonder beperking 
zijn van harte welkom.
 
Het adres is: Jongerencen-
trum Zienhouse, Zienlaan 10 
in Uitgeest. Kijk voor meer in-
formatie op www.zienhouse.
nl of op Facebook www.face-
book.com/Zienhouse.

Oorkonde Groei en 
Bloei voor Greet Sinnige

Uitgeest - Greet Sinnige, be-
woner van Uitgeest, heeft en-
kele weken geleden een ho-
ge onderscheiding gekre-
gen van het landelijk be-
stuur van Groei en Bloei. Ze 
heeft dat gekregen voor het 
15 jaar lang schrijven van ar-
tikelen over bomen, bloemen 
en planten in de natuur en bij 
huis. 
Greet Sinnige begon met 
woninginrichting, dreef met 
echtgenoot Dick een kroeg 
maar had altijd al interesse 
in bloemen en planten. Haar 
moeder was tuindersdochter 
en ook vaak wroetend in de 
grond te vinden alhoewel dat 
volgens Greet wel het simpe-
ler werk betrof. Toen Greet 
lang geleden in de keuken de 
sla versierde tot een kleurrijk 
geheel riep haar dochter: “Je 
praat over planten, je droomt 
over planten moet het nu 
ook nog over het eten?” Het 
bloed kroop waar het niet 
gaan kon en Greet werd op 
40-jarige leeftijd hovenier, 
schreef ondertussen goed 
gelezen columns in kranten 
en de Libelle, verzorgde le-
zingen en gaf iedereen die 

erom vroeg advies. Greet la-
chend: “ik heb wel 1000 keer 
verteld hoe je hortensia’s 
snoeit.” Al vijfendertig jaar is 
Greet lid van Groei en Bloei, 
een vereniging waar elke tui-
nier zijn of haar hart op kan 
halen. In het verenigings-
blad De Nieuwe Stek en op 
de website zijn verschillende 
artikelen en een tuinrubriek 
van haar hand te vinden. In-
spiratie haalde zij uit de tuin 
en omgeving.
Greet: “Maar met tuinen val 
je in herhalingen en voor ze 
gaan zeggen ‘Greet het wordt 
oudbakken’, dacht ik ze voor 
te zijn en er mee te stoppen.” 
Op 4 november verraste de 
voorzitter en een bestuurslid 
van het hoofdbestuur van het 
blad Groei en Bloei haar met 
taart en bloemen. Daarbij 
een oorkonde als bewijs van 
erkenning voor de grote ver-
diensten voor afdeling Ken-
nemerland en een tulpenbro-
che met ingelegd robijntje. 
Greet: “Het is een waardering 
voor iets wat ik met veel ple-
zier heb gedaan en dat vind 
ik heel erg leuk.” (Monique 
Teeling)
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BLUE WORLD KIDS, WINKELCENTRUM GEESTERDUIN 58, CASTRICUM

www.blueworld.nl

start 
donderdag 10 December 

van 16.00 tot 20.00 uur
*staat u in ons klantenbestand,

dan ontvangt u deze dag 10% extra kassakorting

CASTRICUM
Roomboter Amandel koekkransjes groot en klein.
Roomboter Amandelkransen en -staven.
Kerst Chocolaatjes en Bonbons in luxe cadeauverpakking.
Gebakjes, Taartjes en Petit Fours  in de sfeer van kerst.
Moskovische en Cake Tulbanden groot en klein.
Roomboter Kerststollen van 1000 gram. (een halve mag ook)
Duivekaters en luxe broodjes. 
Bestel tijdig uw SALADES………..
Huzaren, Waldorf en Zalm vanaf 4 personen.

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

EEN WINKEL VOL ‘KERST’:

Middelweg 139 Uitgeest 
www.boekhandelschuyt.nl

 0251-312469 

Uw favoriete boek 
vindt u gewoon 
om de hoek

Kerst • Kerst • Kerst • Kerst • Kerst • Kerst • Kerst
• Kerst • Kerst • Kerst • Kerst • Kerst • Kerst • Kerst • Kerst • Kers • Kerst • Kerst

Deelnemer aan het: 
Uitgeester Sint en Kerstprijzen Festival

Ondernemers Vereniging Uitgeest

1e trekking 
‘Uitgeester Sint en Kerst 

Prijzenfestival’
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Sint en Kerst prijzenfestival

Uitgeester Kassabon spaaractie!
Gezellig 6 weken sparen van 18 november 2015 t/m 24 december 2015
Deze envelop is uw deelname lot als er € 100,- aan kassabonnen ingesloten zijn van de 
deelnemende winkeliers
Inleveren bij: Jumbo Uitgeest, In 4 Hair kapsalon, Siro Marskramer, En in de hal van het gemeentehuis.

Trekkingsdata:  7 dec 14 dec en de grote finale 28 dec (alle ingeleverde enveloppes)
om 8.00 uur
Deelnemende winkeliers  herkend u aan het Sint en Kerst prijzenfestival vignet.
 
Per deelnemende winkelier een max. aankoopbedrag van €999,-  
Vult u onderstaand logo aan.

(We zeggen U niet wat er moet staan)

O________  V________ U________ Kassabon Spaaractie

Naam:________________     Adres:______________
Tel:    ________________     E mail:______________

Ondernemers Vereniging Uitgeest

Sint en Kerst prijzenfestival

Uitgeester Kassabon spaaractie!
Gezellig 6 weken sparen van 18 november 2015 t/m 24 december 2015
Deze envelop is uw deelname lot als er € 100,- aan kassabonnen ingesloten zijn van de 
deelnemende winkeliers
Inleveren bij: Jumbo Uitgeest, In 4 Hair kapsalon, Siro Marskramer, En in de hal van het gemeentehuis.

Trekkingsdata:  7 dec 14 dec en de grote finale 28 dec (alle ingeleverde enveloppes)
om 8.00 uur
Deelnemende winkeliers  herkend u aan het Sint en Kerst prijzenfestival vignet.
 
Per deelnemende winkelier een max. aankoopbedrag van €999,-  
Vult u onderstaand logo aan.

(We zeggen U niet wat er moet staan)

O________  V________ U________ Kassabon Spaaractie

Naam:________________     Adres:______________
Tel:    ________________     E mail:______________

Ondernemers Vereniging Uitgeest

Sint en Kerst Prijzenfestival
Uitgeester Kassabon spaaractie

Gezellig 6 weken sparen van 15 november t/m 24 december 2015
Deze envelop is uw deelname tot als er 100,- aan kassabonnen ingesloten zijn van 
de deelnemende winkeliers.
Inleveren bij: Jumbo Uitgeest, In 4 Hair kapsalon, Siro Marskramer, En in de hal van het gemeentehuis

Trekkingsdata: 7 december, 14 december en de grote � nale 28 december
(alle ingeleverde envelooppes) om 8.00 uur.
Deelnemende  winkeliers herkend u aan het Sint en Kerst prijzenfestival vignet.

Per deelnemende winkelier een max. aankoopbedrag van 999,-

Vult u onderstaand logo aan.

(Wij zeggen u niet wat er moet staan)

• Volle Vazen
• Loliyo damesmode
• De Eetkamer
• Apotheek Scharlei
• Drogisterij Visser
• Teer Makelaars
• Zonvaart Reisburo
• In 4 Hair Kapsalon
• Jumbo
• Slagerij Dick Kok
• Snijder Stoffering
• Siro Enorm Marskramer

• Vishandel  v.d. Kommer
• De Raat kaas /natuur
• Bakkerij Putter
• Edwin Ott Motoren
• Anton Glorie kapper
• ‘t  Hoekje bloemen
• Klaver 5 damesmode
• De Kapsters
• Family cafetaria
• Size-Up Kleding
• Bont Vishandel
• Top Hairstyling

• Papion dieren
  Speciaalzaak
• Fashion Match 
  damesmode
• Hema
• Fietsshop Uitgeest
• Zonjee Optiek
• Boekhandel Schuyt
• Vreeburg drankenhandel
• Rentenaar 
  Dierenspeciaalzaak

Als OVU zijn wij na de 1e trekking enorm positief verrast met het aantal ingeleverde enveloppen

PRIJSWINNAARS GEFELICITEERD!!
 Alle prijswinnaars worden persoonlijk benaderd door de deelnemende winkeliers

 
De trekkingslijst vindt u bij alle deelnemende winkeliers ter inzage

Bent u dit keer geen winnaar? De 2e trekking is op 14 dec. en de grote FINALE trekking is op 28 dec.!!!
Bekijk ook onze Facebook pagina: WINKELEN IN UITGEEST, voor de  gewonnen prijzen!!
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Advies van UNESCO opstelterrein:
Geen andere locatie mogelijk? 

Dan maar langs N203
Regio - Het afgelopen jaar 
heeft er onderzoek plaatsge-
vonden naar de mogelijke ef-
fecten van de aanleg van een 
opstelterrein en een verbin-
dingsweg A8-A9 op de we-
relderfgoedstatus van de 
Stelling van Amsterdam. De 
resultaten zijn aan ICOMOS, 
een uitvoeringsorganisatie 
van UNESCO, aangeboden. 
ICOMOS heeft nu advies uit-
gebracht.

Er wordt geconstateerd dat in 
het noordwestelijk deel van 
de Stelling van Amsterdam 
dermate veel ruimtelijke ont-
wikkelingen zijn, dat er een 
duurzame, defi nitieve keuze 
over de begrenzing het we-
relderfgoed zou moeten wor-
den gemaakt. Dat zou kun-

nen leiden tot een nauwge-
zette herdefi niëring van het 
werelderfgoed. Er zou beter 
moeten worden vastgesteld 
in welke kwaliteiten de uni-
versele waarde van de Stel-
ling van Amsterdam wer-
kelijk tot uitdrukking komt. 
Om een verbindingsweg A8-
A9, variant 3, 4 of 5, moge-
lijk te maken, adviseert ICO-
MOS de begrenzing van het 
werelderfgoed te heroverwe-
gen. Daarnaast is het nood-
zakelijk eerst aandacht te 
schenken aan de bestaan-
de visuele ingrepen die reeds 
invloed hebben op de univer-
sele waarde van de Stelling, 
zoals de Broekpolder, A9 en 
de windturbine. Voor het op-
stelterrein voor treinen geldt 
dat wanneer er absoluut 

Stichting Oer-IJ:
‘Keuze opstelterrein 

aantasting landschap’
Regio - De Stichting Oer-
IJ noemt in een brief aan de 
betrokken gemeenten en de 
provincie Noord-Holland de 
voorkeursvariant voor een 
opstelterrein voor Sprin-
ters bij Uitgeest een ernstige 
aantasting van het schaarse 
open gebied. 
Bepleit wordt nog eens goed 
te kijken naar een alterna-

tieve plek die aardkundige- 
en cultuurhistorische waar-
devolle kenmerken niet aan-
tast. Nu de Sprinter straks 
doorrijden naar Heerhugo-
waard, zou daar een mogelij-
ke locatie voor het parkeren 
van de treinen kunnen wor-
den gevonden, die minder 
schadelijk is voor het land-
schap.

geen andere locatie mogelijk 
is buiten het werelderfgoed-
gebied, een aanleg langs 
de N203 gerechtvaardigd is. 
Een opstelterrein van korte 
of middelbare lengte langs 
de bestaande spoorlijn zou 
daarbij de voorkeur verdie-
nen, met visuele afscheidin-
gen zoals dijken of boompjes.
Opstelterrein Nee, de actie-
groep in Castricum tegen een 
opstelterrein in de gemeen-
te, is heel blij met het advies. 
,,Het is een enorme opste-
ker, mede gezien Rijk en ge-
meenten in januari al heb-
ben gezegd dat de locatie 
langs de N203 de enige ac-
ceptabele oplossing is. ICO-
MOS is heel reëel door te ad-
viseren dat alles in het werk 
moet worden gesteld om het 
karakter van de Stelling van 
Amsterdam te behouden, 
maar dat dit niet betekent dat 
dit ten koste moet gaan van 
de leefbaarheid van de re-
gio.” Op vrijdag 4 december 
volgt er een ambtelijk overleg 
tussen het Rijk, de provincie, 
de gemeenten en ProRail, 
gevolgd door een Bestuur-
lijk overleg op 15 december. 
Castricum en uitgeest hopen 
op een defi nitief besluit. 
Velsen, Beverwijk en Heems-
kerk zijn behoudender. Met 
name Heemskerk vreest dat 
de komst van een opstelter-
rein op deze locatie een be-
dreiging kan zijn voor de re-
alisatie van de gewenste ver-
binding van de A9 met de A8.

Nu spelen kinderen van 
Forento in de hoofdrol

Castricum - De 21 kinde-
ren van toneelgroep Forento 
nemen het stokje van de ou-
deren over en gaan de uitda-
ging aan. In de voorstellin-
gen A Christmas Carol en Wij 
Kamperen! mochten kinde-
ren fi gureren, terwijl de vol-
wassen spelers van Foren-
to de hoofdrollen op zich na-
men. Na de laatste voorstel-
ling zijn deze kinderen naar 
het bestuur gestapt met de 
vraag of zij de rollen niet eens 
om mochten draaien: De kin-
deren in de hoofdrol.  Forento 
heeft de kinderen toen uitge-
nodigd om samen met Hel-
een van Wiechen een eigen 
voorstelling te maken. 
Oude Koeien is een voorstel-
ling die gemaakt is op basis 

van de ideeën en de impro-
visaties van de kinderen en 
gaat over een groep scholie-
ren die verplicht een bejaar-
dentehuis moet bezoeken om 
iets zinvols te doen voor de 
medemens. Tim, Sem, Mar-
tin, Stijn, Indira, Romy, Pippa, 
Tündi, Karel, Annabel, Lotte, 
Tara, Daan, Toine, Pip, Zaliwe, 
Teuntje, Daantje, Saar, Tho-
mas en  Rens hebben er zin 
in. Op zondagmiddag 13 de-
cember presenteert Forento 
in Geesterhage de voorstel-
ling van de 21 ForentoKids. 
Aanvang 14.30 en 16.30 uur. 
Kaarten zijn te reserveren via 
www.forento.nl. Mensen van 
65 en ouder zijn VIP-gasten. 
Wel aangeven bij de reserve-
ring. 

Music Train treedt op in  
Johanna’s Hof

Bakkum - Zondag 13 de-
cember worden niet alleen 
kerstliedjes te gehore ge-
bracht in Johanna’s Hof door 
popkoor Music Train, maar 
ander repertoire zoals Imagi-
ne van John Lennon en Mag 
ik dan bij jou van Claudia de 
Brey. Er wordt drie keer een 
half uur opgetreden, de eer-
ste keer is om 13.30 uur ver-
volgens om 14.30 uur en het 

laatste optreden is om 15.30 
uur. Sinds september heeft 
Music Train een nieuwe mu-
zikaal leider; Stephanie Kra-
mer uit Alkmaar. Zij zingt on-
der andere met Karin Bloe-
men, geeft zanglessen en 
begeleidt meerdere koren 
en bands. Na deze kerst-
optredens zal het popkoor 
gaan werken aan een nieu-
we show.

Vragen rond thuiszorg
Castricum - VVD-raads-
lid Linda Hes heeft het col-
lege schriftelijke vragen ge-
steld over de controle en 
toetsing op de nieuw afge-
sloten thuiszorgcontracten. 
De aanbesteding, waarmee 
de gemeenteraad unaniem 
akkoord ging, resulteerde in 
overeenkomsten met de fi r-
ma’s  Axxicom en zorgbedrijf 
Noord-Holland. 

De uitvoering van deze con-
tracten moet volgens de VVD 
doorlopend in de gaten wor-
den gehouden. De gemeente 
heeft de controlerende func-
tie en moet daarom de toet-
singskaders aangeven. Door 
zo¹n controle is bijsturing 
mogelijk en kunnen de be-
trokkenen ter verantwoor-

ding worden geroepen. ,,Het 
vertrekpunt is en blijft dat 
goede thuiszorg wordt aan-
geboden aan de mensen die 
dat nodig hebben. Om die 
controle echt goed te kun-
nen uitoefenen pleit de VVD 
voor een vorm van professi-
oneel contractmanagement. 
Het bewaken van de inhoud 
van dit soort overeenkom-
sten is door de complexiteit 
inmiddels een vak apart ge-
worden.” 

Linda heeft haar vragen ook 
doorgestuurd aan de VVD-
fracties van de gemeenten 
Bergen, Uitgeest en Heiloo 
om te bezien of in BUCH-
verband eensluidend con-
tractmanagement afgespro-
ken kan worden.

Kampioen!
Castricum - De jonge spe-
lers van FC Castricum F1 zijn 
zaterdag 28 november kam-
pioen geworden. De be-
slissende wedstrijd tegen 
ADO’20 F1, nummer twee in 
de poule, werd overtuigend 
met 4-0 gewonnen. Zelfs on-
der druk bleven de voetbal-
lers van FCC F1 rustig en wis-
ten ze elkaar goed te vinden. 
Nieuw talent dus, Vince, Jot-
ham, Robin, Jesse, Yoeri, Da-
mian, Luc en Nijse.
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Sfeervolle kerst in  
Huize Koningsbosch

Bakkum - Omdat Huize Ko-
ningsbosch sinds 15 mei dit 
jaar is geopend, wordt nu het 
allereerste kerstfeest gevierd. 
Huize Koningsbosch biedt 
meer dan alleen een culinai-
re kerstbeleving. Het monu-
mentale pand uit 1932 ligt in 
een bosrijke omgeving. Het 
terrein wordt feeëriek verlicht 
zodat de gasten bij aankomst 
al in de stemming raken. Bui-
ten brandt een nostalgisch 
kampvuur. Voorafgaand of 
na afloop van het kerstdiner 
of van de kerstbrunch kan ie-
dereen genieten van de geur 
en warmte van het open vuur. 
Bij het kampvuur wordt glüh-
wein en chocomel geschon-
ken. De kinderen kunnen zelf 
marshmallows en kastanjes 
roosteren. Binnen is de gro-
te zaal sfeervol ingericht en 
klinkt er uiteraard kerstmu-
ziek. 
Zoals gebruikelijk bij Hui-
ze Koningsbosch wordt als 
kerstdiner één menu geser-
veerd. Het menu bestaat uit 
vijf gangen, eventueel uitge-
breid met een extra gang met 
exclusieve kazen van L ’Amu-
se. Alle gangen kunnen wor-
den vergezeld van een bij-
zondere selectie wijnen. Het 
is mogelijk het wijnarrange-
ment los te bestellen. Uiter-
aard wordt rekening gehou-
den met bijzondere wensen. 
Voor het kerstdiner voor kin-

deren tot en met twaalf jaar 
heeft Huize Koningsbosch 
een aantal kinderlekkernij-
en in huis gehaald: bitterbal, 
soepje, hamburgertje, sorbet, 
merengue. Voor hen wordt de 
helft van de prijs in rekening 
gebracht. 
De kerstbrunch bestaat uit 
een zeer gevarieerd koud 
en warm buffet met diverse 
soorten brood, soep, vlees, 
vis, salades en nog veel meer 
en allemaal even lekker.
Huize Koningsbosch heeft 
naast een goed restaurant  
hotelkamers en zalen voor 
feesten en bijeenkomsten. 
Zelfs trouwen is hier moge-
lijk! Kijk voor meer informatie 
www.huizekoningsbosch.nl 
of bel tel.: 0251-860385. Hui-
ze Koningsbosch is te vinden 
op de Heereweg 84 in Bak-
kum. 

Kerstshow Jan Makkes
‘Zijn leven was wonderlijk, 

zijn werk nog meer’

Velserbroek – Van zaterdag 
12 december tot en met zon-
dag 3 januari kunnen kunst-
liefhebbers in Museumboer-
derij Jan Makkes te Velser-
broek weer genieten van 
een wereld vol kleur op een 
unieke locatie. Aan de hand 
van veel eerder niet getoond 
werk krijgt de bezoeker een 
goede indruk van het talent, 

bereiken op het gebied van 
vrede. ,,Zijn leven was won-
derlijk, maar zijn werk nog 
meer’’, vertelt zijn weduwe 
Elly Makkes.  In de eeuwen-
oude museumboerderij waar 
Jan Makkes jaren woonde 
en werkte zijn veel foto’s van 
deze bijzondere kunstenaar 
te zien, zowel werkend als tij-
dens zijn ontmoetingen met 
de groten der aarde. Elly ver-
telt graag over Jan en geeft 
samen met anderen rondlei-
dingen door de eeuwenou-
de boerderij, die zowel bin-
nen als buiten een plaatje 
is. Uiteraard is het aanwezi-
ge werk van Jan Makkes te 
koop, net als het prachtige 
fotoboek over zijn leven. 
Wie een bezoek aan de mu-
seumboerderij wil brengen 
is van 12 december 2015 tot 
en met 3 januari 2016 wel-
kom, dagelijks tussen 11.00 
en 18.00 uur aan Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. 
Buiten deze tijden is men na 
telefonische afspraak wel-
kom, bel hiervoor met 023-
5376227. Parkeren kan op 
100 meter afstand van de 
boerderij bij voetbalvereni-
ging VSV aan de Hofgeester-
weg. Zie ook www.museum-
boerderij-janmakkes.nl.

Zonnepanelen? 
doe-het-zelf workshop!

Uitgeest - Iedereen die zon-
nepanelen wil en twee rech-
terhanden heeft, kan mis-
schien best zelf de zonne-
panelen installeren. Hiermee 
worden de installatiekos-
ten uitgespaard, waardoor 
het toch al uitstekende ren-
dement van zonnepanelen 
nog beter wordt. Op zater-
dag 19 december om 10.30 
uur is er bij Greeny Bros aan 
de A9 in Uitgeest een work-
shop waarin wordt uitge-
legd iemand zelf zonnepane-
len kan plaatsen op een pan-

nendak of plat dak. Aanslui-
tend kan men desgewenst 
meteen vrijblijvend een door-
rekening voor een maatwerk 
doe-het zelf systeem laten 
maken. Daarbij krijgt ieder-
een direct vakkundig advies 
over de beste oplossing voor 
de eigen woning, waarbij re-
kening wordt gehouden met 
ligging van het dak en ande-
re omgevingsfactoren. 
Gratis aanmelden voor za-
terdag 19 december kan 
via www.greenybros.com/
events.

het unieke kleurgebruik en 
de mens Jan Makkes. Onge-
veer 100 schilderijen,  pas-
tels, tekeningen en goua-
ches worden vertoond in ver-
schillende ruimtes in de Mu-
seumboerderij die speciaal 
hiervoor in kerstsfeer is ge-
bracht. De toegang is gratis.
Jan Makkes (1935-1999) 
was als schilder bekend door 
zijn bijzondere kleurgebruik. 
Op de kerstshow is te zien 
dat hij in alle schilder- en te-
kentechnieken een meester 
was. Geen onderwerp was 
hem vreemd. Als er ergens 
werd gebouwd was Makkes 
er vaak bij om er tekeningen 
of schilderijen van te maken. 
Zowel lokale, Nederlandse 
als internationale onderwer-
pen zijn te zien op zijn schil-
derijen. 
Jan Makkes was meer dan 
een kunstenaar: door zijn 
contacten met wereldleiders 
die hem om zijn werk be-
wonderden wist hij veel te 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 16.00 & 20.00 uur
Star Wars: The Force Awakens - 3D

donderdag 18.45 uur  vrijdag 21.30 uur
zaterdag 18.45 uur  zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 21.15 uur
woensdag 20.00 uur

Publieke werken
vrijdag 18.45 uur  zaterdag 21.30 uur
zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Suffragette
vrijdag 18.45 uur

Burnt
donderdag 21.00 uur

Mockingjay part 2 - 2D
vrijdag 16.00 uur 

Youth
donderdag 20.00 uur

vrijdag 21.30 uur
zaterdag 18.30 & 21.30 uur

zondag 19.30 uur dinsdag 20.00 uur
Spectre

vrijdag & zaterdag 16.00 uur   
zondag 13.45 uur  woensdag 16.00 uur   

Dummie de Mummie 2 
zaterdag 13.30 uur   

zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur 
Mega Mindy vs Rox

zaterdag 13.30 uur   
zondag 16.00 uur  woensdag 13.30 uur   

Snoopy en Charlie Brown - 3D (NL)
zaterdag 16.00 uur   
zondag 13.30 uur 

The Good Dinosaur - 2D (NL)

Programma 10 dec  t/m  16 dec 2015

Tragiek in Publieke werken
1888. Een vioolbouwer, Ved-
der, moet het veld ruimen 
als zijn huisje, gelegen te-
genover het net opgeleverde 
Centraal Station van Amster-
dam, moet wijken voor het 
geplande Victoria Hotel. Zijn 
neef Anijs, apotheker te Hoo-
geveen heeft zich door on-
geoorloofd medisch hande-

len in de nesten gewerkt en 
zoekt een uitweg, voor zich-
zelf, maar ook voor een groep 
arme turfstekers die hij een 
toekomst in Amerika belooft. 
Bevlogen – of is het hoog-
moed? – beramen de twee 
een plan om het onderste uit 
de kan te halen. Met tragi-
sche gevolgen.

Wanneer Dummie beseft dat 
hij nooit groot zal worden en 
dus ook geen koning, wil hij 
in ieder geval net zo beroemd 
worden als zijn farao-va-
der. Vol zelfvertrouwen doet 
hij mee aan een bijzondere 
wedstrijd. Ondertussen heeft 
zijn beste vriend Goos een 

Dummie de Mummie 2
ander plan. Ergens op aar-
de bevindt zich een geheim-
zinnig beeldje, de sfinx van 
Shakaba. Misschien kan dat 
machtige beeldje Dummie 
helpen? Goos moet en zal het 
vinden. Maar… waar is het? 
Bomkak Dinges! Toch niet op 
de bodem van de zee?
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De column van 
Monique.......

Ademloos kijk ik naar televisieprogramma’s met gooche-
laars of illusionisten. En dat zijn er nogal wat de laatste 
tijd. Eerst was daar Dynamo die de sensatie van deze tijd 
wordt genoemd. Zonder een spier te vertrekken transpor-
teert hij mobiele telefoons midden in bierfl esjes, wrijft ze in 
een paar seconden onder het ijs of, nog veel enger, raadt bij 
een bekende zanger de exacte tekst van een nog niet uit-
gebracht liedje. Hij doet zijn truc en loopt vervolgens qua-
si nonchalant weg, zijn ‘slachtoffers’ gillend van verbijste-
ring achterlatend. Momenteel hebben we onze eigen Victor 
Mids in Mindf*ck die zijn geneeskundige kennis, want hij is 
arts, combineert met psychologie en illusionisme. Dat levert 
spooky taferelen op en hoezeer wij hier thuis ons best doen, 
we snappen er geen hout van. Nou zitten wij er ver van-
af in de huiskamer maar ook mensen op ademafstand, we-
ten niet wat hen overkomt. Eigenlijk kan ik het niet uitstaan 
dat mijn hersenen het niet bolwerken. Toch weet ik dat het 
helemaal niet meer leuk is als je het wel snapt. Maar goed 
het blijft knap dat deze jongens het zó snel doen dat je ken-
nelijk essentiële zaken mist. Ze zijn van alle markten thuis, 
kaarttrucs, verdwijnsessies het lukt allemaal. Het zal onge-
twijfeld goed voor de verkoop van de aloude goocheldoos 
zijn die duidelijk zichtbaar de schappen van speelgoedwin-
kels bevolkt. Naast de ordinaire Hocus Pocus varianten, ligt 
daar nu ook de Streetmagic goocheldoos. Op internet kan 
ik mij verliezen in de reviews over dit speeltje. Ene Dizzy 
vraagt zich af of het op 27-jarige leeftijd überhaupt nog valt 
te leren. Ik denk zomaar van niet Dizzy. Mijn hart breekt bij 
Jonas die schrijft “ik wil het echt graag kopen en die leger-
truck lijkt me ook heel cool maar mijn spaarpot is kwijt”. Of 
Rein “Leuke gocheldoos zeker 5 stèren waart”. Online valt 
er veel te vinden voor de aspirant goochelaar en mijn zoon, 
de goocheldoosleeftijd ver voorbij, had zich er ‘ns goed in 
verdiept. Na een uurtje oefenen, deed hij aan tafel een han-
digheidje waar wij fl ink van onder de indruk waren. Uit het 
niets had hij na kort professioneel schudden, zomaar in 
ene een kaart in zijn handen. “Komt ie nou uit je mouw??” 
riep ik verrukt want dit zag er beslist erg goochelig uit. Op-
gezweept door onze oprechte verbazing en enthousiasme 
deed hij aansluitend een kaarttruc die ik vagelijk van vroe-
ger herkende maar waarvan ik niet meer precies wist hoe 
het zat. Het waren opeenvolgende handelingen van kaartje 
trekken, tussen het stapeltje stoppen en stapeltjes wisselen. 
Hier was duidelijk minder op geoefend en we zagen waar 
het geheim mislukte. Poeffff in ene een illusie armer.

Monique Teeling

Illusie

Sportief het nieuwe 
jaar in met de S.U.S.
Uitgeest - Heeft u goe-
de voornemens en wilt u 
graag actief en sportief bezig 
zijn, dan kunt u bij de Stich-
ting Uitgeester Senioren ko-
men sporten. De lessen wor-
den gegeven door ervaren 
en deskundige docenten. U 
mag altijd vrijblijvend en gra-
tis een proefl es meedoen. Er 
zijn nog vrije plaatsen bij:
Pilates op maandagmorgen 
van 09.00 – 10.00 uur.
Stoelyoga op dinsdagmorgen 
van 09.15 – 10.15 uur
Fifty fi t (50+ gym) op donder-
dagmiddag van 13.30 – 15.00 

uur
Yoga op vrijdagmorgen van 
10.15 – 11.15 uur
Kosten 40 euro voor 15 les-
sen. Indien er meer lessen 
worden gegeven komt er 2,70 
per les bij.

Informatie en opgeven op het 
kantoor van de Stichting Uit-
geester Senioren, eerste eta-
ge van dorpshuis de Zwaan, 
Middelweg 5, telefonisch op 
0251-319020 of via e-mail: 
s.u.s@inter.nl.net. Zie ook 
de website: www.uitgeester-
senioren.nl.

Uitgeest - De bestuurder 
van een personenauto reed 
maandagmiddag 30 novem-
ber iets over half vijf over 
de Geesterweg in de rich-
ting van de voetgangers-
oversteekplaats nabij de Pr. 
Beatrixlaan. Daar bemerkte 
hij een man in een rolstoel, 
die zich op de zebra bevond 
niet op en kwam met hem in 
aanrijding.
Tengevolge van de aanrijding 
werd de man uit de rolstoel 
geslingerd en kwam op het 
wegdek terecht.
Hij werd per ambulance 
overgebracht naar het zie-
kenhuis, waar een gebroken 
heup werd geconstateerd.

Gebroken heup 
na aanrijding 

in rolstoel

Uitgeest - Jongerencentrum 
Zienhouse heeft op vrijdag 
18 december weer een ge-
zellige groep 7/8 disco! De 
disco begint om 19.30 uur en 
eindigt om 22.00 uur. Entree 
bedraagt 2 euro. Alle con-
sumpties zijn 0,50. Eigen eten 
en drinken mag niet wor-
den meegenomen. De dis-
co wordt mede mogelijk ge-
maakt door Stichting Welzijn 
Castricum en de gemeente 
Uitgeest.
Adres: Zienlaan 10, 1911 LG 
Uitgeest (naast zwembad)

Disco voor 
groep 7/8 

in Zienhouse

Uitgeest - In de nacht van 
zaterdag op zondag kreeg de 
politie omstreeks 03.00 uur 
een melding dat een bezoe-
ker van een horecagelegen-
heid een deur had vernield.
Ter plaatse werd een per-
soon aangetroffen, die onder 
invloed was en maar bleef 
schreeuwen. Hij bleek van-
wege zijn gedrag uit de ho-
recagelegenheid te zijn ver-
wijderd.
Vervolgens was hij terugge-
komen en uit zijn dak ge-
gaan. Hierbij had hij tegen de 
toegangsdeur geslagen, die 
raakte beschadigd.
De jongen werd aangehou-
den en voor verder onder-
zoek ingesloten.

Lastige klant 
onder invloed 
vernielt deur

‘De Zon Staat Aan’ op 
zondag in De Zwaan

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

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

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

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

‘De Zon Staat Aan’ op ‘De Zon Staat Aan’ op 

Kerstfeestviering voor 
ouderen Leger des Heils
Beverwijk - Het Leger des 
Heils, afdeling Kennemer-
land, houdt op woensdag 16 
december van 17.00 tot 20.00 
uur een kerstfeest voor oude-
ren en alleenstaanden uit re-
gio Kennemerland. Dit kerst-
feest wordt gehouden in het 
Leger des Heils gebouw aan 
de Geysendorfferlaan 4 te 
Beverwijk.
Kaarten voor dit kerstfeest 
zijn wel noodzakelijk. Deze 
kaarten kunnen op donder-
dag 10 december van 13.30 
tot 15.30 uur opgehaald wor-

den bij het gebouw van het 
Leger des Heils. Op het pro-
gramma staat een gezamen-
lijke maaltijd met  een afwis-
selend programma, waar-
aan onder andere medewer-
king wordt verleend door een 
mannenkoor en de praise-
groep Refl ection.

Mensen die niet in staat zijn 
om de toegangskaarten te 
komen halen, kunnen ook op 
deze dag telefonisch kaarten 
bestellen op tel. 0251-233447 
of 06-51217620. 
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Uitwaaien bij Strand- & Duinloop 
Bakkum - De Strand- & 
Duinloop van zondag 6 de-
cember vond plaats tijdens 
een zeer harde wind tegen, 
veel opwaaiend schuim op 
het strand, en vooral heel 
zwáár lopen. Dit waren de 
elementen die zo’n 380 deel-
nemers moesten trotseren 
bij deze tweede loop van het 
51e Strand- & Duinloopsei-
zoen. De eerste loper op de 
10,5 km was Edwin Aarden-
burg van Dem. Hij wist de fi-
nish te bereiken in 42:55 mi-
nuten. Hij werd op de voet 
gevolgd door de eerste vrouw 
op deze afstand, namelijk Di-
ane van Es van PAC, in 43:08 
minuten. De deelnemers op 

de wedstrijdloop van 15,0 km 
moesten zich helemaal wa-
penen tegen de straffe zuid-
westenwind aangezien zij 
bijna vier kilometer op het 
strand te gaan hadden. Ri-
chard Mohammadi van AV 
Atos, categorie 40+, was 
hierbij degene die het aller-
sterkste was, met een tijd net 
onder het uur. Hij werd ge-
volgd door Guido Klaassen 
(categorie mannen senioren) 
in 1 uur en 53 seconden. Bij 
de mannen 50+ was de eer-
ste positie voor Kees Den-
neman van AV Castricum in 
1:05:40. Eline Lute Kuin was 
de eerste dame, in de cate-
gorie senioren, in 1:08:57. Ju-

dith Tamis van AV Castricum 
was de winnares in de cate-
gorie dames 40+ in een tijd 
van 1:14:10.
De jeugd bleef in de luw-
te van de duinen. In de cate-
gorie met de allerjongste pu-
pillen (mini’s en C) was Lars 
Schramp het snelste jongetje 
over de 2,3 km (15:26 minu-
ten). Lars zit nog maar net op 
atletiek bij AV Castricum, en 
dit was zijn allereerste wed-
strijd. Bij de meisjes in deze 
categorie was Sanne Out de 
winnares in 15:03 minuten. 
Bij de pupillen A/B was Gijs 
van der Kolk de snelste jon-
gen. Hij liep de 2,3 km in 8:54 
minuten. Het snelste meisje 

was Tara Allan in 11:16 minu-
ten. De junioren konden kie-
zen uit 2,3 km of 4 km. Ro-
wan Dekker eiste de winst 
op bij de jongens op de 2,3 
km in 9:34 minuten. Op de 
4 km was de eerste plaats 
voor Jurriaan Odekerken in 
14:27 minuten bij de jongens, 
en bij de meisjes voor Jenna 

Zaagsma in 20:09 minuten. 
Ook de volwassenen kon-
den de mooie route van 4 km 
door het bos nemen. Het was 
Houd Benyahya die als eerste 
over de finish kwam met een 
tijd van 14:15 minuten. Eer-
ste dame was Karlijn van Es 
in 16:11 minuten. De volgen-
de loop is op  3 januari.

Een stralende huid en 
gezond van binnen

Castricum - Schoonheids-
salon Yvonne Dusseljee 
heeft twintig jaar aan ken-
nis, trainingen en master-
classes in huis en dat resul-
teert in prachtige uitgeba-
lanceerde programma’s. In 
de mooie praktijk, die rust en 
licht uitstraalt, vertelt Yvon-
ne enthousiast over haar vak. 
,,Mijn specialisatie is perma-
nente make up en huidverbe-
tering. Daarnaast werk ik met 
IPL-lichttherapie voor over-
beharing. Permanente make 
up aanbrengen moet vei-
lig en hygiënisch gebeuren. 
Daarom ben ik ook aange-
sloten bij de GGD. Het vak is 
inmiddels uitgegroeid tot een 
ware kunst. Jaarlijks volg ik 
vele masterclasses van inter-
nationale grootheden op dit 
gebied.” 

De standaard gezichtsbehan-

delingen zijn inmiddels uitge-
breid met programma¹s voor 
huidverbetering. Deze wor-
den op maat samengesteld. 
Denk aan rimpelverminde-
ring, behandeling van huid-
verslapping, pigmentvlekjes 
of een huid die uit balans is. 
Voor de huid wordt gewerkt 
met de merken DermaQuest, 
Neoderma, Dr. Grandel en Dr. 
Baumann. Yvonne biedt mi-
croneedling met dermapen, 
uitgebalanceerde peelings, 
bindweefselmassage en voor 
thuis is er de dermaroller. 
,,Voor de binnenkant werk ik 
met de Nutricosmetics van 
LavieSage. Deze voedingsnu-
triënten zorgen dat de huid er 
weer stralend gaat uitzien en 
het lichaam optimaal werkt. 
Vaak komen de klachten uit 
de darmen vandaan.” 
Rust en ontspanning staan 
hoog in het vaandel bij Yvon-

ne. ,,Ik motiveer je graag om 
samen een prachtig resultaat 
te behalen.” Kijk voor meer 
informatie op www.yvon-
nedusseljee.nl of bel 0251-
652375.

Haken en breien nieuwe 
stijl: Hookable by Shelley

Uitgeest – Op een van de 
mooiste locaties van Uit-
geest, aan Lagendijk 1p, is 
sinds 29 augustus Hook-
able by Shelley gevestigd. 
Deze haak- en breiwinkel 
heeft veel te bieden. Heer-
lijke wolletjes, kleurrijke ka-
toenen garens en allerhan-
de gereedschappen en ac-
cessoires vormen welis-
waar de basis, maar Hooka-
ble is meer: gezelligheid, ad-
vies en inspiratie hebben al 
veel handwerk(st)ers laten 
aanhaken. Hookable bestaat 
twee jaar, eerst aan de Wes-
terwerf, nu met uitzicht op 
het Uitgeestermeer. Het en-
thousiasme van Shelley werkt 
aanstekelijk. Via workshops 
heeft zij al heel wat men-
sen leren haken die nu net 
zo enthousiast zijn als zij. De 
een maakt van textielgaren 
een poef, een ander haakt 
sjaals, een oma haakt ami-
gurumi’s voor haar kleinkind 
en ga zo maar door. Het mo-
derne haken en breien kent 
geen grenzen. Via Facebook 
zijn er talloze groepen met 
speciale onderwerpen. Wie in 
de veelheid van het aanbod 
op internet dreigt te verdwa-
len kan bij Hookable by Shel-
ley terecht voor advies, work-
shops, leuke patronen en een 

grote diversiteit aan garens, 
van onder andere Scheepjes, 
By Claire en My Boshi. Regel-
matig organiseert Shelley ex-
tra activiteiten. In de vakan-
ties zijn er workshops voor 
kinderen. Onlangs kwam de 
beroemde Mr. Cey zijn boek 
Hero presenteren en in janu-
ari start een leuke CAL (een 
Crochet Along) waarbij ie-
dere week een deel van een 
haakpatroon wordt vrijgege-
ven via internet. Deze keer 
gaat het om een patroon 
van de Facebooksite Lossen 
en Vasten, waarbij een de-
ken wordt gehaakt die niet al 
te ingewikkeld is. Het garen, 
Colour Crafter van Scheep-
jes, is bij Hookable verkrijg-
baar. En op 30 januari komt 
ontwerpster Joke ter Veld-
huis van De Lossen & Vas-
ten de dekens die klaar zijn 
al laten zien aan alle belang-
stellenden. Natuurlijk kan er 
bij Hookable ook samen wor-
den gehaakt aan deze de-
ken. Kijk op www.hookable.nl 
voor de openingstijden, want 
Hookable is niet elke werk-
dag open. Haak eens aan op 
de donderdagavond of ga de 
eerste vrijdagavond van de 
maand naar het haakcafé. 
Te vinden bij Watersportcen-
trum Uitgeest.

Kerstconcert Phonation

Akersloot - Op zaterdag 12 
december wordt in de dorps-

kerk aan het Dielofslaan-
tje door het dubbelmannen-

kwartet Phonation het  tra-
ditionele kerstconcert uitge-
voerd. Phonation rekent weer 
op een volle kerk. 

Behalve Phonation zor-
gen zanggroep Moment en 
de tweelingzusjes Aniek 
(dwarsfluit) en Manon Scha-
gen (piano)  voor een geva-
rieerd concert. Zowel beken-
de Christmas Carols als klas-
sieke nummers vormen de 
ingrediënten voor een sfeer-
volle kerstbelevenis. Het ge-
heel staat onder leiding van 
dirigent/pianist Piet de Groot. 
Reserveren is mogelijk via 
Phonation@live.nl. Gereser-
veerde toegangsbewijzen 
moeten voor 19.50 uur wor-
den afgehaald.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Deze week een foto van Geesterheem op een vroege ochtend. Met de bouw van 
het toenmalige ‘bejaardenhuis’ Geesterheem is men gestart in 1964 en de plechtige opening 
was in 1965. Geesterheem is nu een modern verzorgingshuis met een somatische en een psy-
chogeriatrische afdeling. Er was in het verleden ook een R.K. Kapelruimte op een etage die 
later (jaar onbekend) buiten gebruik is gesteld en is verbouwd tot seniorenflat. Voor kerkelij-
ke vieringen op zondag (zowel R.K. als oecumenisch) wordt sindsdien gebruik gemaakt van 
de recreatiezaal van Geesterheem. Foto en tekst: Ger Bus

Vrijwilliger in ‘t zonnetje
Deze week: Jeroen van 
Buggenum, vrijwilliger bij 
Meet & Eat Uitgeest

Uitgeest - Net bij Jeroen 
thuis gearriveerd voor het in-
terview , regelt hij razendsnel 
thee en biedt een chocola-
tje aan. Ik heb net geluncht 
en sla af maar met: “Je hoort 
af te sluiten met een zoetje” 
probeert hij mij over te ha-
len. Als kind lustte hij haast 
niks en sabbelde urenlang op 
een broodje tot groot verdriet 
van zijn moeder. Een buur-
vrouw stelde voor hem maar 
aan haar mee te geven maar 
bracht hem wanhopig terug. 
Het kwam goed, hij wilde la-
ter zelfs kok worden al werd 
dat door zijn moeder afgera-
den omdat hij dan nooit meer 
thuis zou zijn. Spijt heeft hij 
niet, het liep zo. Hij kreeg een 

baan bij de bank maar leerde 
koken in verschillende res-
taurants. Kookte in zijn thuis-
restaurant en later bij ’t Stok-
paardje in Uitgeest. Jeroen: 
“Het is niet dat koken nou 
zozeer mijn passie is, maar 
meer het creëren met mijn 
handen. Scheppen, iets ma-
ken uit niets dat vind ik mooi. 
Dat kan dus ook met kera-
miek waarmee ik twee keer 
per jaar op kunstmarkten sta. 
Of het nou een aardappel, 
wortel of klei is, ik haal vol-
doening uit het bedenken.” 
Toen Jeroen kortgeleden 
even zonder werk zat, kwam 
hij op het idee om voor Meet 
& Eat Uitgeest te gaan ko-
ken. Een mantelzorger wordt 
een keer per maand ontlast 
doordat een vrijwilliger bood-
schappen en een maaltijd 
verzorgt. Samen met de man-

telzorger en degene die de 
zorg nodig heeft, gaat de vrij-
williger aan tafel.  Met zelf-
gebakken koekjes solliciteer-
de hij bij initiatiefnemer Fons 
van Noorden en werd opge-
nomen in een enthousias-
te vrijwilligersgroep. Er werd 
gezocht naar een eventuele 
match. Jeroen: “Het gaat niet 
alleen om het koken, er komt 
meer bij kijken. Je moet je-
zelf opzij zetten en men moet 
toelaten dat je in hun keu-
ken staat. Na de kennisma-
king informeer je wat men 
gewend is. Ik heb ontzet-
tend leuke gasten getroffen 
in Siem en Gre Baars die mij 
carte blanche hebben gege-
ven. Wij krijgen van het Rode 
Kruis een tegemoetkoming in 
de kosten en de rest betaalt 
de gast bij. Ik arriveer rond 
17.00 uur, we drinken thee, 
bespreken de hoogte- en 
dieptepunten en ik ga aan de 
slag. Ze genieten altijd weer 
en samen maken we er een 
feestje van. Ik neem zelf mes-
sen en kruiden uit eigen tuin 
mee.” Altijd kookt hij naar de 
seizoenen en weersomstan-
digheden. ’s Zomers buiten 
een maaltijdsalade met een 
wijntje en ’s winters bijvoor-
beeld een ovenschotel. Je-
roen: “Zolang je het met lief-
de en plezier doet, wordt dat 
ook zo ontvangen.” 

Voor informatie: www.meete-
neat.com. (Monique Teeling)

Heeft u een vrijwilliger 
binnen uw organisatie of 
vereniging die het verdient 
om in het zonnetje gezet 
te worden? Aanmelden via 
kantoor@uitgeestercou-
rant.nl.

Kerstmiddag Stichting 
Uitgeester Senioren
Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organi-
seert op vrijdag 18 decem-
ber in De Zwaan een gezelli-
ge kerstmiddag met een op-
treden van muziekvereniging 
Emergo, gekleed in Dickens-
stijl. Dit is een gevarieerd op-
treden in kerstsfeer met luis-
termuziek, meezingnummers, 
een paar korte kerstverhalen 
en instrumentale nummers.
In de pauze wordt u ver-
wend met heerlijke glühwein 
of warme chocolademelk en 
kerstbrood.

Vrijdag 18 december van 
14.00 tot 16.00 uur. Zaal open 
om 13.45 uur. Kosten 3 euro. 

U kunt zich tot en met 16 de-
cember opgeven op het kan-
toor van de S.U.S. Vooraf op-
geven is noodzakelijk. Dit kan 
op het kantoor van de Stich-
ting Uitgeester Senioren, eer-
ste etage van dorpshuis de 
Zwaan, Middelweg 5, tele-
fonisch op 0251-319020 of 
via e-mail: s.u.s@inter.nl.net. 
Zie ook de website: www.uit-
geestersenioren.nl.

Uitgeest - Op zondag 20 de-
cember om 18.30 uur is er in 
de Protestantse Kerk in Uit-
geest (Castricummerweg 2) 
een kinderkerstfeest waarbij 
iedereen van harte uitgeno-
digd is. Wil je niet alleen maar 
kijken naar de levende kerst-
stal en luisteren naar het 
kerstverhaal? Meedoen mag! 
Alle kinderen zijn welkom om 
verkleed als engel, herder of 
koning(in) te komen en mee 
te spelen in het kerstverhaal.
Tijdens de adventsperio-
de zijn de ‘klassieke’ verha-
len gelezen over de Engel die 
Elisabet en Maria bezocht 
en de geboorte van Johan-

nes (de Doper). In deze tijd 
heeft men letterlijk naar het 
Kerstfeest toegewerkt: er is 
door de oudste kinderen een 
Kerststal gebouwd, terwijl de 
jongere kinderen de dieren 
maakten. Deze Kerststal is op 
de avond van het Kinderker-
stfeest te bewonderen.
Ook zonder (klein)kinderen 
bent u welkom dit feest mee 
te vieren. De toegang is gra-
tis en na afloop is er voor ie-
dereen wat lekkers. Alle kin-
deren krijgen een leuke ver-
rassing mee naar huis. Voor 
meer informatie: nanette@
baso.nl/0251-320035, www.
kerkuitgeestakersloot.nl.



Uitgeest - Na drie gelijke 
spelen op rij was de ploeg 
uit Uitgeest er zondag 29 no-
vember op gebrand om in 
Zeist twee punten op te ha-
len tegen Tovers. Al snel 
bleek dat dit niet zonder slag 
of stoot zou gaan. Het spel 
ging in de beginfase gelijk 
op, waarbij Tovers een 4-2 
voorsprong wist te pakken. 
Door drie afstandschoten 
en twee strafworpen kantel-

de het evenwicht en nam de 
ploeg uit Uitgeest het heft in 
handen. Stormvogels wist de-
ze voorsprong van twee pun-
ten tot de rust vast te houden, 
maar kon niet voorkomen dat 
Tovers meescoorde en steeds 
terug kwam tot één punt. Se-
bas v/d Bosch wist in de laat-
ste seconden van de eer-
ste helft uit een kleine kans 
te scoren waardoor de rust-
stand uitkwam op 8-10. 

     Korfbalflits
       Stormvogels

Stormvogels kwam sterk uit 
de kleedkamer en wist ein-
delijk een gat te slaan van 
vier punten. Doordat de 
schoten niet meer goed vie-
len kon Tovers wederom het 
gat overbruggen en zelfs uit-
lopen met twee punten tot 
15-13. Net als de voorgaan-
de drie wedstrijden werd het 
een hectische slotfase. Mid-
dels een afstandschot maak-
te Stormvogels de aanslui-
tingstreffer, waarna Demi Er-
kelens de stand gelijk trok 
door een doorloopbal af te 
ronden. De ploeg uit Uit-
geest bleef collectief vechten 
om ditmaal wel de overwin-
ning in de wacht te slepen. 
De ploeg kwam zowel op een 
15-16 voorsprong als op een 
16-17 voorsprong, maar kon 
geen definitief afstand ne-
men ten opzichte van de To-
vers. 
Met nog een kleine ander-
halve minuut op de klok ver-
diende Stormvogels een 
strafworp en liep uit naar 17-
18. Waarna Gerard Valkering 
de winst veilig stelde. 

Stormvogels staat nu op een 
gedeelde tweede plaats. De 
volgende wedstrijd is zon-
dag 13 december om 14.20 
uur in Sporthal de Zien te-
gen WWSV waarbij er ge-
streden gaat worden om de 
eerst thuisoverwinning voor 
de ploeg uit Uitgeest.

Uitgeest - In de jaarverga-
dering die op 20 november 
werd gehouden is Miran-
da van der Endt gekozen tot 
jeugdvoorzitter en werd Louis 
Reuzenaar gekozen tot se-
cretaris van           FC Uitgeest. 
Met Miranda van der Endt 
eindelijk weer een vrouw in 
het hoofdbestuur van FC Uit-

geest.
De vereniging is verheugd 
met deze nieuwe gezichten 
binnen het bestuur. Miran-
da van der Endt is de opvol-
ger van Stefan Cnossen als 
jeugdvoorzitter van FC Uit-
geest. Zij is al vanaf de start 
van dit seizoen werkzaam als 
jeugdvoorzitter, maar pas na 

Bij FC Uitgeest
Miranda van der Endt 
nieuwe jeugdvoorzitter

de Jaarvergadering officieel 
benoemd.
Miranda is in het dagelijks 
leven werkzaam als talenten-
coach en loopbaanadviseur. 
Toen haar zoon lid werd van 
FC Uitgeest werd Miranda al 
snel gebeld en gevraagd voor 
het wedstrijdsecretariaat. Tot 
dat moment had zij niets met 
voetbal en nadat zij een keer 
had meegelopen, mocht ze 
het zelf doen.  “Ik wist niets, 
kende niemand, maar zodra 
er iets aan de hand was, was 
er ook altijd iemand die met-
een wilde helpen. Dat is mijn 
ervaring met FC Uitgeest. Je 
bent er nooit alleen. Er zijn al-
tijd mensen die kunnen hel-
pen en samen kom je er altijd 
uit. Dat is ook wat ik wil uit-
dragen. Bij FC Uitgeest doen 
we het samen. Iedereen doet 
waar hij of zij goed in is en 
samen maken we een mooie 
vereniging waar mooie din-
gen gebeuren en met plezier 
gevoetbald wordt.”

Het bestuur heeft de over-
tuiging dat FC Uitgeest in de 
persoon van Miranda van der 
Endt een uitstekende opvol-
ger van Stefan Cnossen heeft 
gevonden en dat zij voor  FC 
Uitgeest een belangrijke rol 
zal vervullen bij de verdere 
ontwikkeling van de club. 

Uitgeest - Zaterdag 12 de-
cember vanaf 15.00 uur zal 
Regina Albrink weer een 
klein half uur te horen zijn 
op de piano bij boekhan-
del Schuyt. Regina is gebo-
ren in Uitgeest en behaal-
de haar solistendiploma pia-
no aan wat nu het  Conserva-
torium  van Amsterdam heet. 
Daarna studeerde ze nog 3 
jaar aan de beroemde Franz 
Liszt Academy in Budapest. 
Inmiddels heeft  ze vele reci-
tals gegeven, maar ook con-
certen met orkest en trad op 
in talrijke  theaterproducties 
in  Europa, Amerika en Azié.

Bij boekhandel Schuyt geeft 
zij een preview van haar 
kerstrecitals op 26 en 27 de-
cember in het Concertge-
bouw Amsterdam, waar zij 
dit jaar voor de 25ste keer 
met kerstmis zal optreden in 

de Kleine Zaal. Deze concer-
ten trekken bezoekers uit de 
hele wereld. Op het program-
ma staan werken van Hän-
del, Mozart, Beethoven, Cho-
pin (haar lievelingscompo-
nist) en Ginastera.

In Opium op 4 werd zij de 
“koningin van de Kerstreci-
tals” genoemd. Regina gaf 
onlangs recitals in Thailand 
waar haar spel werd om-
schreven als ‘hypnotiserend, 
schitterend van klank en 
adembenemend’. Ze kreeg 
een 10 voor haar cd The Best 
of Gottschalk in Le Nou-
vel Observateur. (Ongeloof-
lijk briljant. Wat een parelend 
spel, wat een parel!)

De entree is gratis en na af-
loop zijn er cd’s te koop, die 
ook door haar worden  gesig-
neerd.

Bij Boekhandel Schuyt
Regina Albrink speelt 

preview van kerstrecital

Weerbaarheidstrainingen 
voor Uitgeestse jongeren
Uitgeest - Jongerencen-
trum Zienhouse organiseert 
in samenwerking met Rots 
en Water 3 try out weerbaar-
heidstrainingen voor jon-
geren van 10 tot 14 jaar. De 
trainingen zijn op woensdag 
9 en woensdag 16 decem-
ber van 16.00 tot 17.30 uur en 
woensdag 23 december van 

10.30 uur tot 12.00 uur. Deze 
trainingen worden mede mo-
gelijk gemaakt door Stichting 
Welzijn Castricum en de ge-
meente Uitgeest. 
Adres: Zienlaan 10, 1911 LG 
Uitgeest (naast zwembad)
Voor informatie kunt u bellen 
met Ellen Carpay (jongeren-
werker) 06-37094765
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The Rolling Bones in 
Café de Bonte Vivant

Uitgeest - Live muziek- en 
feestcafé de Bonte Vivant 
presenteert zaterdag 12 de-
cember de Uitgeester Rock 
and Soul formatie The Rol-
ling Bones. De formatie be-

staat uit de gebroeders Do-
nald, Eddy, George en Ol-
ly Satoer en de zanger Frank 
Koning. Het geluid wordt ver-
zorgd door geluidstechnicus 
John Dodge. Aanvang: 21.30.

Stormvogels 
speelt kerstman

Uitgeest - Het is inmiddels 
een jaarlijkse traditie gewor-
den, de kerststukjes bij KV 
Stormvogels. Ieder jaar wor-
den er door leden kerststuk-
jes gemaakt, onder profes-
sionele begeleiding. Deze 
kersstukjes worden dan de 
volgende dag door de jeugd-
leden verkocht aan de deu-
ren in Uitgeest (een deel van 
De Koog en het Oude Dorp). 
Ook de Kerstman helpt een 
handje mee met zijn grote 
bakfiets.
Wilt u ook een kerststukje 
kopen en daarmee de jeugd 
van KV Stormvogels steunen, 
dat kan. De kerststukjes kos-

ten 8 euro per stuk. Voor twee 
stukjes betaalt u 15 euro.
U kunt het kerststukje zelf 
uitzoeken op de vrijdagavond 
11 december, vanaf 20.30 uur 
in de kantine van KV Storm-
vogels. De kantine is geves-
tigd aan de Niesvenstraat 14 
op Sportpark de Koog. 
Als u in Uitgeest woont, kunt 
u een kerststukje bestellen 
via de mail of per telefoon. 
Dan wordt het kerststukje op 
zaterdag 12 december (even-
tueel op afgesproken tijd) bij 
u thuis bezorgd. 
E-mailadres: stormvogels.
uitgeest@knkv.nl, telefoon: 
0251-320035.

Kersteditie Superzaterdag 
bij Kindervreugd

Uitgeest - Na drie succesvol-
le superzaterdagen rondom 
het Carnaval komt speeltuin-
vereniging “Kindervreugd” 
Uitgeest op 19 december met 
een speciale kersteditie van 
dit evenement. Op deze dag 
staan er liefst drie leuke kin-
deractiviteiten op het pro-
gramma. Tussendoor wordt 
er een lekkere kerstlunch ge-
serveerd. Om 10.00 uur be-
gint men met een creatieve 
kerstworkshop. Daarna vol-
gen nog een gezellige kerst-
bingo en spetterende Santa’s 
Christmas Party. 
Onder begeleiding van Wilma 
Rodenburg maken de kin-
deren tijdens de workshop 
mooie, met wol omwikkelde, 
kerstkransen. Aansluitend 
(11.00 uur) zijn er te gek-
ke prijzen te winnen tijdens 
de kerstbingo. Ondertussen 
wordt er achter de schermen 
een lekkere kerstlunch klaar-
gezet. Als iedereen is uitge-
geten gaan de kinderen rond 

13.00 uur nog even anderhalf 
uur swingen en springen tij-
dens Santa’s Christmas Par-
ty. De speeltuindj’s maken er 
samen met de lichteffecten, 
lasers, rookmachines, bellen-
blaas en kerstmuziek een ge-
weldig feest van. 

Kinderen die het leuk vinden 
om bij deze speciale kerstsu-
perzaterdag aanwezig te zijn 
moeten vooraf worden opge-
geven. Dit kan via www.in-
schrijven.speeltuinuitgeest.
nl. Aanmelden is mogelijk 
van donderdag 10 tot don-
derdag 17 december 17.00 
uur. Kun je niet bij alle acti-
viteiten zijn? Dat is niet erg. 
Het is uiteraard ook moge-
lijk om later aan te schuiven. 
Geeft dit dan even aan bij het 
inschrijven.

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

Klassiek koffieconcert 
bij De Zwaan Cultureel
Uitgeest - Hoewel het nog 
ver weg lijkt is het zo janu-
ari. Dus kondigt De Zwaan 
Cultureel vast aan dat men 
een prachtig trio verwelkomt 
op haar klassieke podium op 
zondag 10 januari, 11.30 uur.
Marja Westerbeek (sopraan), 
Peter van Tongeren (bari-
ton) en Anneke van Tonge-
ren (luit) spelen een afwis-
selend programma met zang 
en luit in diverse combinaties 
van de uitvoerenden. Je hoort 
zowel muziek uit de 16e als 
uit de 19e eeuw van compo-
nisten als: Dowland, Mudar-
ra, Holborne, Schubert, Men-
delssohn en Purce.

De toegang is gratis na af-
loop kun je een bijdrage do-
neren voor de onkosten.

Uitgeest - Bij de S.U.S. gaan 
in januari nieuwe computer-
cursussen Windows voor ge-
vorderden van start. Tijdens 
deze cursus leert u het ver-
schil tussen Windows 8.1 
en Windows 10, het gebruik 
van een configuratiescherm, 
mappen maken en daarin 
bestanden opslaan, een pro-
gramma downloaden en in-
stalleren, een account aan-
maken, een back-up van be-
standen maken op een exter-
ne harde schijf, foto’s verstu-
ren, schoonmaakprogram-
ma’s gebruiken, muziek be-
luisteren, downloaden en 
nog veel meer. 8 lessen van 
1,5 uur (eens per 2 weken) 
op woensdag van 09.00 tot 
10.30 uur. Start 13 januari. 
Kosten 20 euro voor 8 lessen 
inclusief koffie/thee, exclu-
sief materiaal. 12 lessen van 
1,5 uur (wekelijks) op woens-
dag van 15.00 tot 16.30 uur. 
Start 20 januari. Kosten 30 
euro voor 12 lessen inclusief 
koffie/thee, exclusief mate-
riaal. Informatie en opgeven 
op het kantoor van de Stich-
ting Uitgeester Senioren, eer-
ste etage van dorpshuis de 
Zwaan, Middelweg 5, tele-
fonisch op 0251-319020 of 
via e-mail: s.u.s@inter.nl.net. 
Zie ook de website: www.uit-
geestersenioren.nl.

Windows voor 
gevorderden

Uitgeest - Een bezoeker van 
een horecagelegenheid in 
Uitgeest deed dit weekeinde 
aangifte van de diefstal van 
zijn jas. In de nacht van za-
terdag op zondag omstreeks 
01.00 uur liep een andere be-
zoeker tegen hem aan. Ken-
nelijk werd hierbij zijn gar-
derobebon uit zijn zak ont-
vreemd. Vervolgens werd zijn 
dure jas bij de garderobe op-
gehaald en weggenomen.

Jas gestolen

Uitgeest - Op de ALV van de 
AVBU op 24 november deed 
zich een verrassende ont-
wikkeling voor. Na uitvoeri-
ge discussie over het voor-
stel de rechtsvorm van de 
vereniging te wijzigen in een 
stichting bleek men van me-
ning dat het voortzetten van 
de AVBU in de vorm van een 
vereniging de voorkeur ver-
diende. De heren J. A. Kroon, 
A. W. Knijnenberg, W. C. Post 
en A. J. A. de Ruijter komen 
het bestuur versterken.

AVBU blijft 
een vereniging
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Advocaat helpt met gratis 
wijzigen voornaam Isis

Castricum   Nadat een moe-
der uit Schijndel zeer geëmo-
tioneerd bij RTL Late Night 
vertelde over de naamswij-
ziging van haar dochter Isis, 
wilde advocaat mr. Chantal 
Teerenstra haar steentje bij-
dragen. Daarom is zij op Fa-
cebook een actie gestart. De 
eerste drie ouders die zich 
bij haar melden, hoeven al-
leen de griffierechten van de 
rechtbank te betalen. De ad-
vocaatkosten zal Teerenstra 
in deze drie gevallen niet in 
rekening brengen. Om de 
voornaam te kunnen wijzi-
gen, moet een verzoek aan 
de rechtbank gestuurd wor-

den. Dit kan alleen via een 
advocaat en dat kost geld. 
Ouders die hun dochter eer-
der Isis hebben genoemd, 
konden niet vermoeden dat 
er een terreurbeweging zou 
opstaan met dezelfde naam.
,,De naam Isis betekent myti-
sche godin van hemel en na-
tuur. Een prachtige beteke-
nis die nu gebukt gaat onder 
een enorme schaduw. Ik kan 
mij goed voorstellen dat er 
ouders zijn die de voornaam 
van hun dochter, ondanks de 
mooi betekenis willen wijzi-
gen, vanwege de eventuele 
negatieve associatie”, aldus 
Teerenstra.

Akersloot - Net als voor-
gaande jaren organiseert het 
koor Aquarius een kerstmid-
dag samen met het kinder-
koor de Meerzangertjes. Er 
is een kerstspel en de koren 
zingen diverse kerstliederen. 
Deze kerstsamenzang is spe-
ciaal bedoeld voor peuters, 
kleuters en kinderen van de 
basisschool en hun (groot) 
ouders. Op zondag 20 de-
cember om 16.30 uur in de 
Jacobuskerk in Akersloot.

Kerst met 
Aquarius

Heiloo - Zaterdag 19 de-
cember geeft koor sWing 
een kerstconcert in het Wit-
te Kerkje. Bij binnenkomst 
klinkt de muziek van de 
groep dwarsfluiters ‘Martin 
in ‘t Veld’ van Muziekschool 
Heiloo. Deze avond brengt 
sWing een afwisselend pro-
gramma met veelal vierstem-
mige kerstliederen uit ver-
schillende landen. sWing is 
een gemengd koor onder 
deskundige leiding van di-
rigent Olaf van Rijn. Pianist 
Hendrik Jan Bosma begeleidt 
het koor. Naast liederen dra-
gen de koorleden gedichten 
voor. Aanvang: 20.15 uur.

Kerstconcert 
koor sWing

Castricum - Maandag 22 
december is er een kerstme-
ditatie waarvan de opbrengst 
bestemd is voor Vluchte-
lingenwerk Nederland. Dit 
vindt plaats in het Yogacen-
trum Castricum op de Cas-
tricummerwerf 108. Aanvang 
19.45 uur. Opgeven via 0251 
657911 of ph.schiller@zig-
go.nl.   

Kerstmeditatie

Bakkum - Vorige week 
maandagmiddag reed de po-
litie over de Heereweg in de 
richting van Castricum. Uit 
de Duinweg kwam een per-
sonenauto rijden die afsloeg 
richting Egmond. 

Kort daarop werd een ver-
keerspaal in de middenberm 
omver gereden. Bovendien 
slingerde het voertuig. 
Hierop een stopteken gege-
ven. De bestuurster blies op 
het bureau 810 UGL  en haar 
rijbewijs is ingevorderd.

Met slok op 
in de auto

Leerlingen Clusius en 
de Rabo samen in thee

Castricum - Al jaren sti-
muleren het Clusius Colle-
ge Castricum en de Rabo-
bank samen jong onderne-
merschap. Denk maar aan 
de kraam van ‘Echt Clusius’ 
op de vrijdagmarkt. Onlangs 
tekenden het Clusius College 
Castricum  en de Rabobank 
een overeenkomst waarin 
ze hun partnerschap vast-
leggen tot einde schooljaar 
2017-2018. Belangrijk onder-
deel van de samenwerking: 
thee uit Kenia.
Vanaf dit schooljaar kunnen 
de leerlingen ‘ondernemen’ 
als schoolrichting kiezen en 
dit blijkt een succes. Er staat 
één product centraal, waar-
omheen een lesprogram-
ma ontwikkeld is door do-
cent Coen van de Wetering 
met aandacht voor theorie en 

praktijk. Het product waarom 
het de komende jaren gaat is 
thee uit Kenia, afkomstig van 
een theecoöperatie die ge-
steund wordt door de Rabo-
bank Foundation. Het is aan 
de Clusiusleerlingen om van 
grote zakken thee, van We-
ru Tea in Kenia, aantrekkelij-
ke producten te maken voor 
de mensen hier. Er wordt na-
dacht over verpakkingen, 
over verschillende smaken, 
over verkoop, over grondstof 
naar product. Op de foto Pa-
tricia Bleeker (vestigingsdi-
recteur Clusius Castricum) 
en Jan Klaver (Directeur Be-
drijfsmanagement Rabo-
bank) proosten met Keni-
aanse thee op de samenwer-
king samen met de Clusius-
docenten Coen van der We-
tering en Kees Geutjens.

Magische lichtjestocht
Castricum - Op 18 decem-
ber steken de boswachters 
van PWN honderden kaars-
jes aan voor de jaarlijkse 
lichtjestocht door het duin-
gebied. De start van de tocht 
is tussen 19.00 en 20.30 uur 
in blokken van een kwartier. 
Aanmelden via www.pwn.nl/
activiteiten. Tijdens de rou-
te van ongeveer anderhalf 
uur wijzen honderden kaars-
jes de weg. Onderweg heb-
ben de boswachters een 
aantal sfeervolle ontmoetin-
gen in petto, zoals een gro-
te groep midwinterhoornbla-
zers. Er zijn zes verschillende 

starttijden. De tocht begint in 
Bezoekerscentrum De Hoep. 

Kerstfeest met vluchtelingen
Castricum - Naar aanlei-
ding van de aanslag in Pa-
rijs organiseren een aantal 
taalbegeleiders van Samen-
Spraak en vluchtelingen, een 
ontmoetingsfeest op Twee-
de Kerstdag van 15.30 tot 
20.00 uur. De Maranatha-
kerk heeft haar ruimte be-
schikbaar gesteld, de Raad 
van Kerken vergoedt de on-
kosten. De Speelotheek, Bi-
bliotheek en ook Welzijn on-
dersteunen het initiatief. Er 
wordt van alles gedeeld: ple-

zier, zang, dans, muziek, er is 
een voorleeshoek, er wordt 
een film gedraaid, spelletjes 
voor jong en oud, een crea-
tieve hoek en voor jongeren 
een levend ganzenbordspel. 
Er kan geproefd worden van 
hapjes die door iedereen zelf 
meegenomen worden. Wie 
nog ideeën heeft, op die dag 
mee wil helpen of iemand 
kent die iets speciaals kan 
bijdragen, laat het weten via  
feest26.12castricum@gmail.
com.

Instemming aansluiting A9
Heillo -  Een meerder-
heid van de raad van Hei-
loo heeft maandagavond 
ingestemd met de finan-
ciering van de aansluiting 
met de A9. De coalitiepar-
tijen stemden voor, de op-
positie tegen. 

Er wordt 8,5 miljoen euro ge-
reserveerd voor het project. 

Ook de provincie, Alkmaar en 
Castricum betalen mee aan 
de aanleg waarvan de kosten 
geschat worden op 33 mil-
joen. 
De tegenstanders zijn bang 
voor meer verkeersdrukte in 
het dorp en aantasting van 
de natuur. Maandag beslist 
de provincie over hun aan-
deel in de financiering.

Extra lokalen Helmgras
Castricum - De gemeente-
raad heeft donderdag inge-
stemd met het beschikbaar 
stellen van 800.000 euro voor 
de uitbreiding van Helmgras 
met twee lokalen. Daarnaast 
komt er een derde lokaal en 
die komt voor rekening van 
het schoolbestuur Tabijn. 

Basisschool Helmgras is ont-
staan uit een fusie tussen 
de Augustinusschool en de 
Toermalijn. Als de nieuwe lo-

kalen gerealiseerd zijn kun-
nen alle leerlingen in het ge-
bouw van de vroegere Toer-
malijn ondergebracht wor-
den. Schoolbestuur Tabijn 
vraagt bovendien voor de 
Visser ‘t Hooftschool vervan-
gende nieuwbouw aan. Maar 
het college denkt aan mo-
gelijke gezamenlijke nieuw-
bouw voor de basisscholen 
Klimop, Montessori, die bei-
den vallen onder het Isob-
bestuur, en Visser ‘t Hooft.

Zondag 13 december 14.00 uur:

Limmen  -  Olympia Haarlem

balsponsor: nijssen junior b.v. 
 groothandel en export bloemen en planten

pupil v.d. week: gijs van tol (speler Limmen D3)
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Akersloot - Jan Koper heeft 
donderdag de wedstrijd om 
de KPB-mountainbikecup op 
zijn naam geschreven. In eer-
ste instantie was het Henk 
Louwe die op de Cloppen-
burgh het tempo bepaal-
de met Wilfred Knegt in zijn 
wiel. Jan Koper, die de disci-
pline cyclocross hoog in het 
vaandel heeft staan, bleef 
lange tijd in de wachtkamer. 
Na een kwartiertje plaats-
te Koper een venijnige temp-
oversnelling, waarop de rest 
het antwoord schuldig bleef. 
Goed samenwerkend pro-
beerden Wilfred Knegt sa-
men met Henk Louwe zoveel 
mogelijk schade te beperken. 
Een stuurfoutje met een slip-
pertje en voetje aan de grond 
van Louwe gooide roet in het 
eten, waardoor Knegt er al-
leen voor stond om Koper tot 
de orde te roepen. Dit was 
voor Knegt te hoog gegre-
pen, zodat Jan Koper op ro-
zen zat. 
Fabelachtig was de inhaal-
race die Louwe daarna voor 
de dag wist te toveren en 
die hem nog in het wiel van 
Knegt bracht. De weerstand 
die Knegt had geboden om 
uit de klauwen van Lou-
we te blijven had zijn tol ge-
eist. Daarom was Louwe bij 
machte de moegestreden 
Knegt achter zich te laten en 
zelfs nog op jacht te gaan 
naar Koper. De inspanningen 
van Louwe waren hem  niet 
in de koude kleren gaan zit-
ten en hij strandde dan ook 
in het zicht van de haven op 
honderd meter achter de uit-
geputte Jan Koper. 
Bij de dames was de hoogste 
eer voor Rosan Koper.

Jan Koper blijft 
specialist

Rommel mazzelt naar winst
Limmen - Op vrijdag 4 de-
cember speelden de scha-
kers van Vredeburg ron-
de elf van de interne com-
petitie. Barry Blekemolen en 
Robin Rommel vochten in 
een rechtstreeks duel om de 
eerste plaats op de ranglijst. 
Blekemolen speelde prima, 
veroverde een mooie pion en 
hoefde het alleen nog maar 
uit te schuiven. Maar in een 

moment van onoplettendheid 
gaf hij volkomen onnodig een 
paard weg, waardoor Rom-
mel mazzelde naar de winst.  
Komende week gaat Vrede-
burg 3 op bezoek bij SV Ex-
celsior in Heemskerk, speelt 
Vredeburg 2 een bondswed-
strijd bij Schaakgroep Koe-
dijk en wacht Vredeburg 1 
een loodzwaar duel bij Ope-
ning 64 in Sint Pancras.

Werkzaamheden begraaf-
plaats gaan later van start

Akersloot - De opknapbeurt 
van de algemene begraaf-
plaats aan het Dielofslaan-
tje in Akersloot gaat later van 
start. Eerder was het de be-
doeling dat de renovatie in 
de eerste helft van december 
zou plaatsvinden. 
De gemeente heeft echter 
besloten eerst een advies 
van de Erfgoedcommissie af 
te wachten. Ook loopt er nog 
een bezwaarprocedure. 
De renovatie is nodig om-
dat de begraafplaats aan het 
verzakken is. Grafmonumen-
ten staan scheef, er groeit 
onkruid tussen de graven, 

en het geheel oogt romme-
lig. Ook komen er steeds va-
ker knekels aan de opper-
vlakte. De grond wordt opge-
hoogd en grafmonumenten 
rechtgezet. De begraafplaats 
krijgt bovendien een apart 
deel voor de historische graf-
monumenten. Bij de renova-
tie worden 28 monumenten 
verplaatst naar het histori-
sche deel. 
De andere elf monumenten 
met historische waarde blij-
ven op hun plek staan, om-
dat het om een graf met graf-
rechten gaat. 
Als in de toekomst de graf-

Sint op schaatsen
Castricum - Op zaterdag 
5 december bracht Sinter-
klaas met zijn pieten een be-
zoek aan de les van ijsclub 
VKIJ uit Castricum. En tot ie-
ders verbazing bond hij zelf 
de schaatsen onder. Samen 
met de pieten schaatste hij 
een paar rondjes met de kin-
deren mee. Kinderen van zes 

tot twaalf jaar kunnen op za-
terdag 9 januari een proefl es 
volgen. Als ze het leuk vin-
den, kunnen ze zich daar-
na opgeven voor het tweede 
deel van het seizoen. 
De lessen zijn op zaterdag 
van 10.00 tot 11.00 uur. Op-
geven via jeugdschaatsen@
vkij.nl.

Hoog b� oek komt aan  
in boot op wielen 

Castricum - Vrijdagochtend 
rond half negen is de brand-
weer uitgerukt naar de Juli-
ana van Stolbergschool. Niet 
om een brandje te blussen, 
maar om Sinterklaas met zijn 
Pieten af te leveren zodat het 

feest op tijd kon beginnen. Bij 
basisschool Helmgras werd 
de Sint gebracht door de 
Reddingbrigade met de jeep 
die een reddingsboot trok 
met Sint en de Pieten daarin. 
Foto: Hans Peter Olivier.

rechten worden opgezegd, 
kunnen deze monumenten 
alsnog verplaatst worden 
naar het historisch deel. Van 
42 vervallen graven worden 
de grafmonumenten wegge-
haald. Voor alle overige gra-
ven geldt dat de grafmonu-
menten tijdens de renovatie 
tijdelijk van het graf worden 
verwijderd. 
Na de werkzaamheden ko-
men ze weer op precies de-
zelfde plek terug. Meer infor-
matie is te verkrijgen bij As-
trid van der Hoek, astridvan-
derhoek@castricum.nl of tel.: 
14 0251.

Weerman Jan Visser
bij IJsclub Akersloot

Akersloot - Tijdens de Al-
gemene Ledenvergadering 
van IJsclub Akersloot geeft 
weerman Jan Visser, bekend 
van RTV Noord-Holland, op 
15 december een lezing ge-
ven over het regionale kli-
maat en klimaatverandering. 
Hoe groot is de kans dat er 
deze winter nog geschaatst 
kan worden in de polders? 
Maar ook andere onderwer-

pen zoals volksweerkunde 
en kalenderklimatologie en 
klimaatspreuken komen ter 
sprake. 
De lezing is van 21.00 tot cir-
ca 22.00 uur en vindt plaats 
in het Scoutinggebouw aan 
de Verlengde Roemersdijk in 
Akersloot. De toegang is gra-
tis en zowel leden als niet-le-
den van IJsclub Akersloot zijn 
welkom.

Wijzigingen bus- en treinverkeer
Castricum - Met ingang 
van 13 december verandert 
de dienstregeling van de 
trein en de bus. Buslijn 167 
Beverwijk-Castricum-Alk-
maar wordt in tweeën ge-
knipt. De bus van station Be-
verwijk rijdt niet verder dan 
station Castricum en wordt 
lijn 79. Lijn 167 vanaf sta-
tion Alkmaar rijdt niet ver-
der dan station Castricum 
en blijft lijn 167. Ook de NS 
gaat de dienstregeling tus-
sen Alkmaar en Haarlem v.v 
aanpassen. De intercity naar 
en van Haarlem, wordt een 
stoptrein. De trein vertrekt 
zes minuten later van het 

station Castricum richting 
Haarlem en is twaalf minu-
ten langer onderweg. In de 
ochtend- en avondspits rijdt 
de intercity tussen Alkmaar 
en Haarlem om het half uur, 
maar deze stopt niet meer 
in Heiloo, Castricum en Uit-
geest. In Beverwijk wordt 
geprotesteerd tegen het ver-
dwijnen van de intercity Alk-
maar-Haarlem.Regio - Klanten van PWN 

betalen in 2016 hetzelfde ta-
rief voor hun drinkwater als 
in 2015. Concreet betekent 
dat voor klanten een gemid-
delde jaarlijkse waterfactuur 
van 185 euro, exclusief be-
lasting op leidingwater. PWN 

Drinkwater 
niet duurder

heeft zich de afgelopen jaren 
geconcentreerd op het ver-
der vernieuwen van de zui-
veringstechnologie om zelfs 
van sterk vervuilde opper-
vlaktewateren hoogwaardige 
kwaliteit drinkwater te kun-
nen maken. Ondanks de in-
vesteringen die PWN moet 
doen om deze vernieuwingen 
te realiseren, slagen zij er tot 
op heden in om de kosten zo 
laag mogelijk te houden.
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FC Uitgeest niet bij de les
Uitgeest - Nee, het was daar 
in Assendelft niet de dag 
van FC Uitgeest. Vervelend 
weer om te voetballen name-
lijk harde wind, een kunst-
grasveld dat aan slijtage on-
derhevig is, een speler (Jorn 
Brouwer) die in de warming 
up moest afhaken en later in 
de wedstrijd keeper Dave Da-
vidson die er met een blessu-
re af moest. Maar vooral spe-
lers van Assendelft die steeds 
eerder bij de bal waren, be-
ter met de omstandighe-
den omgingen en wel profi -
teerden van slordigheden bij 
FCU. Het gevolg, een pijnlij-
ke 2-1 nederlaag die een ein-
de maakte aan een mooie 
reeks van vier overwinningen 
op een rij.

FC Uitgeest startte met Mats 
Idema in het centrum van de 
verdediging, dit omdat Stan 
Vrouwe was doorgescho-
ven naar de rechtsbackplaats 
vanwege het ontbreken van 
Joost de Jong. Jammer want, 
mits in vorm, heeft Joost met 
zijn “drive” altijd wel een 
meerwaarde voor het team. 
Bonno Tonin nam de plaats 
over van de afgehaakte Jorn 
Brouwer.
Vanaf het eerste fl uitsig-
naal van de goed leidende 
scheidsrechter Koene was 
het duidelijk dat vv Assen-
delft er zin in had. Agressief 
en vroeg storend maar voor-
al direct naar voren spelend 
werd de verdediging van FC 
Uitgeest onder druk gezet. 
FCU had het er maar moeilijk 
mee. Steeds waren spelers 

in groengeel shirt een stap-
je te laat en waren de kan-
sen voor de ploeg uit Assen-
delft. Vooral na de vervelende 
onderbreking van 10 minuten 
vanwege de bij het uittrap-
pen opgelopen rugblessure 
van de ongelukkige Dave Da-
vidson, regende het kansen 
voor Assendelft. Opvallend 
in deze fase was dat het juist 
de vervanger van Davidson 
was, namelijk de debuteren-
de keeper Senna Nunnink, 
die zijn ploeg met een paar 
miraculeuze reddingen op de 
been hield. De onvermijdelij-
ke treffer viel vlak voor rust 
toch. De goed spelende van 
de Water wist in de 44e mi-
nuut de bal na een scrumma-
ge voor het doel van FCU uit-
eindelijk achter de doellijn te 
krijgen. 1-0
Na de rust stond er duidelijk 
een ander FC Uitgeest. Met 
Ruud Koedijk in de ploeg 
voor de vandaag onzichtba-
re Jordy Duijn kwam er meer 
en vooral slimmer voetbal in 
het spel van de Uitgeesters. 
Het leek een kwestie van tijd 
voor de gelijkmaker zou val-
len maar helaas viel de tref-
fer aan de andere kant. Een 
volstrekt mislukte pass van 
Mats Idema in de 59e mi-
nuut werd opgepikt door we-
derom van de Water die geen 
moment aarzelde en keeper 
Nunnink kansloos liet. 2-0
Gelukkig voor FCU ging er 
twee minuten later bij VVA 
van alles fout bij het open-
klappen van de buitenspelval 
waardoor Lester Half tot zijn 
eigen verbazing ineens oog 

in oog kwam te staan met 
keeper Suzulmus. Dat soort 
kansen zijn aan de topscorer 
wel besteed. 2-1. FC Uitgeest 
deed er in het vervolg van de 
wedstrijd alles aan om de ge-
lijkmaker op het scorebord te 
krijgen maar slaagde er on-
danks een paar unieke mo-
gelijkheden niet in. Zo bleef 
het 2-1 voor de ploeg uit As-
sendelft en mag FCU zich 
vooral afvragen wat de les-
sen van die hele matige eer-
ste helft moeten zijn. De ant-
woorden liggen wat mij be-
treft in de tweede helft. (De 
Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Davidson ( 22e 
Nunnink), Vrouwe, van den 
Helder, Idema, Out, de Wit, 
Tonin, Olgers(75e van Ros-
sum), Half, Sinnige, Duijn 
(45e Koedijk).

Doelman Dave Davidson viel 
uit met een rugblessure

Tanja Langendijk leidt FC Uitgeest 
Vrouwen 1 naar overwinning

Uitgeest - De overwin-
ning van FC Uitgeest vrou-
wen 1 op United Davo komt 
bijna geheel op conto van 
aanvoerder Tanja Langen-
dijk. Met een prachtige on-
derschepping en dito steek-
pass lanceerde zij in de 21e 
minuut Anouk de Goede die 
geen moment twijfelde en de 
bal diagonaal binnen schoot.
Ondanks de winterse om-
standigheden probeerde FC 
Uitgeest toch te blijven voet-
ballen. Al snel was duidelijk 
dat de doorgaans zeer pro-
ductieve spitsen van FC Uit-
geest niet het verschil kon-
den maken tegen het goed 
verdedigende United Davo. 
Een foute inspeelpass in de 
opbouw stelde de rappe spits 
van United Davo in staat om 

vlak voor rust de 1-1 op het 
score bord te zetten.
Na rust bleven, zoals altijd, 
de vrouwen van FC Uitgeest 
volop strijden om toch 3 pun-
ten mee naar huis te nemen. 
Lange tijd leek het erop dat 

de Davo goalie niet te passe-
ren was totdat Tanja Lange-
dijk in de 85e minuut vanaf 
20m vol uithaalde, 1-2. Voet-
ballend was het niet fraai, 
hard werken om een goed 
resultaat te halen is voor de 
vrouwen van FC Uitgeest 
nooit een probleem, ook van-
daag konden er daardoor 
weer 3 punten mee naar Uit-
geest genomen worden. Uit-
geest blijft door dit resultaat 
samen met Zeevogels koplo-
per. Komende weken wach-
ten de ploegen uit de top 5, 
te beginnen komende zon-
dag tegen Velsen.
 
Woman of the match:
Tanja Langendijk, een assist, 
de winnende goal en verde-
digend vlijmscherp.

Kampioenen bij FC Uitgeest
Uitgeest - Op de velden van 
FC Uitgeest werden de afge-
lopen weken weer een paar 
feestjes gevierd. Drie kampi-
oenen konden in de boeken 
worden bijgeschreven: F1, F4

Na een 5-0 overwinning op 
Alliance ’22 F1 op zaterdag 
28 november werd FC Uit-
geest F1 kampioen in de na-
jaarscompetitie van de 1e 
klasse 04: 10 wedstrijden ge-
speeld, 10 gewonnen. Met 
nog één wedstrijd te gaan 
niet meer te achterhalen door 
de nummer twee Odin ’59 F1.
Op de foto van links naar 
rechtsde spelers Lex Hol-
lenberg, Koen Post, Lars de 
Ruijter, Ammar Abdullatif, 
Chris van ‘t Veer, Mees Put-
ter, Lucas Verberne, Jascha 
van Zijl en Adham Ghaiad. 
De volwassenen op de fo-
to zijn Maarten Post (trainer/
coach), Richard Hollenberg 
(teammanager) en John Put-
ter (supporter).

De F4 werd ook ongeslagen 
kampioen van de najaars-
competitie in de 5e klasse 07 
na een 2-0 overwinning op 

Onze Gezellen F, niet meer te 
achterhalen door de concur-
rentie.
Van achter naar voor en van 
links naar rechts zijn de vol-
gende namen: Ralf Woesten-
burg (leider), Stein Kossen, 
Tieme Hes, Merijn Schip-
per, Mees van Duivenvoor-
de, Mark Frantsen (leider), 
Thies Buur, Dax Ursem, Stein 
Woestenburg, Sem Szabo en  
Tim Frantsen.

Het derde team waarvoor de 
vlag uit kon was het eerste 
Mini-pupillenteam, FC Uit-
geest MP1. Kampioen in de 
najaarscompetitie van de 1e 
klasse 3 waarin onder andere 
Zeeburgia MP1 werd versla-
gen. Alle wedstrijden gewon-
nen en meer dan 300 doel-
punten gescoord!
Zittend van links naar rechts:
Syd Glastra, Job Tiebie, Mart 
de Waal, Jaron Lammerts van 
Bueren en Sefi dun Ghaiad. 
Staand van links naar rechts:
Rick van der Pol, Luca Weijs-
ters, Ramses Vet, Chris van 
Bennekom en Bob Heijnen.
Teambegeleiders: Erik Glas-
tra en Marcel de Waal.

F4

MP1

F1
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Doeve en Schouten nieuwe raadsleden
De gemeenteraad van Uitgeest heeft in de raadsvergadering van 
maandagavond 7 december 2015 ingestemd met de toelating 
van twee nieuwe raadsleden.

Serena Doeve gaat voor Uitgeest Lokaal de zetel van haar partijgenote  
Judie Kloosterman innemen, die afgelopen 19 november tot wethouder 
is benoemd. Ex-wethouder Jan Schouten neemt bij de PU-fractie de zetel 
in die vacant kwam omdat raadslid Corine van der Zee op eigen verzoek 
is teruggetreden.  

De nieuwe raadsleden Serena Doeve en Jan Schouten, in de bloemen  
gezet nadat burgemeester Wendy Verkleij hun de eed heeft afgenomen 
(foto: gemeente Uitgeest).

Laat van u horen met Burgernet
De gemeente en politie werken dagelijks aan de veiligheid op 
straat. In uw eigen buurt kunt u zelf ook al veel doen om uw 
leefomgeving prettig en veilig te houden. Met Burgernet is het 
voor de gemeente en de politie nog gemakkelijker om met u sa-
men te werken.

Burgernet maakt gebruik van een telefonisch netwerk van inwoners en 
medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de poli-
tiemeldkamer start, na een melding, een Burgernetactie op. Deelnemers 
krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekst-
bericht per sms.
Als deelnemer van Burgernet kunt u dan helpen bij het zoeken van bij-
voorbeeld een vermist kind. Maar ook bij het oplossen van een misdrijf. 
En bij een hartstilstand kunt u alvast eerste hulp verlenen.
In een crisissituatie, zoals bij een gifwolk, krijgt u als deelnemer van Bur-
gernet  informatie over wat u het best kunt doen. Daarom is het zo be-
langrijk dat heel veel mensen aan Burgernet gaan deelnemen.
Door uw ogen en oren te gebruiken kunt u direct helpen om uw leefom-
geving veiliger te maken. Dat kan eenvoudig vanuit huis, op straat of 
vanaf uw werkplek. 

Ga voor meer informatie naar de website: www.burgernet.nl.

De avondopenstelling op 24 en 31 december gaat niet door (foto: gemeen-
te Uitgeest).

Sluiting gemeentehuis 
en -werf met feestdagen
Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 25 december 2015 (Eerste 
Kerstdag) en vrijdag 1 januari 2016 (Nieuwjaarsdag). Op de donderda-
gen 24 december en 31 december (oudejaarsdag) sluit het gemeente-
huis om 13.30 uur en is er dus ook geen avondopenstelling.  

De gemeentewerf is gesloten op vrijdag 25 december en zaterdag 26 
december 2015 en op vrijdag 1 januari 2016. Op zaterdag 2 januari 
2016 is de werf gewoon open.

Nationale Vrijwilligersdag in Uitgeest
Het nieuwe college heeft de Nationale Vrijwilligersdag (maandag 
7 december) een feestelijk tintje gegeven. Bij vijftien organisa-
ties in Uitgeest die dankzij vrijwilligers hun werk kunnen doen 
werd een taart bezorgd.

De traktatie was bedoeld als ‘kers op de week’ die vrijwilligers eerder 
kregen aangeboden van 15 t/m 22 november. Uitgeester vrijwilligers 
konden toen deelnemen aan diverse inspirerende activiteiten, zoals 
workshops, een natuurwandeling en een theatervoorstelling.

Trouwen in Uitgeest kan overal!
Steeds meer bruidsparen hebben behoefte aan een trouwlocatie 
naar eigen keuze. Om die reden hebben burgemeester en wet-
houders van Uitgeest per 1 november 2015 een nieuw Regle-
ment Burgerlijke Stand vastgesteld. De belangrijkste wijziging 
is dat voortaan elke locatie in de gemeente Uitgeest als trouwlo-
catie kan worden aangewezen.

U kunt dus voortaan zelf de locatie kiezen in Uitgeest waar u wilt trou-
wen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan. Verdere informatie 
en nadere voorwaarden zijn te vinden op www.uitgeest.nl

Burgerlijke stand

OVERLEDEN
C.J. Klijn, 92 jaar 

UITGESCHREVEN
Maria del Mar Rodriquez Girondo
Adres, woonplaats en land onbekend

Ophaaldata gft-afval
In week 51 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 14 december. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 16 december.
De Koog:  donderdag 17 december.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 18 december. 

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