
Van 16 tot en met 18 december
Kerstdorp Uitgeest 2016

Uitgeest - Vrijdag 16 en za-
terdag 17 december va 15.00 
tot 21.00 en zondag 18 de-
cember van 14.00 tot 20.00 
wordt het Gemeentehuis-
plein weer omgetoverd tot 
een Kerstdorp. Tien huisjes 
zijn dit jaar weer gevuld met 
heerlijke kerst producten van 
onder andere Bakkerij Put-
ter en Café Klaas. Maar ook 
leuke cadeaus van bijvoor-
beeld Volle Vazen en Geluk 
in Wonen. En dit zijn er nog 
maar 4 van de 10. Kerstdorp 
Uitgeest heeft ook weer een 
loterij, waarbij de totale op-
brengst gaat naar Stichting 
Vergeten Kind. Zondagmid-
dag is de trekking van de ver-
kochte loten en de feestelijke 
uitreiking van alle cadeaus. 
Ook zal burgermeester Wen-
dy Verkleij zondagmiddag de 
wens bekend maken die in 
vervulling zal gaan. Kinde-
ren tot 12 jaar kunnen tijdens 

het Kerstdorp hun wens inle-
veren bij de kerstboom in het 
dorp. Diverse attracties zo-
als een springkussen voor de 
kleinsten, een rodelbaan voor 
de jeugd tot 12 jaar en een 
kunstijsbaan maken het feest 
compleet. 

8 stemmen voor, 7 tegen......

IJsbaan moet wijken

Uitgeest - Volgende week 
breekt de mooiste tijd van het 
jaar aan voor onze bezorgers. 
Samen met de krant bezor-
gen zij hun nieuwjaarswens. 
Zij hopen op waardering van 
de lezers. In weer en wind 
hebben zij immers weer een 
jaar lang de Uitgeester Cou-
rant, de gratis krant boorde-
vol lokaal nieuws wekelijks 
bij u thuisgebracht. 

Uitgeest - Het vonnis is geveld. Na een lange avond met hooglopende discussies werd het 
voorstel om op het ijsbaanterrein een grote school en integraal kindcentrum te bouwen vori-
ge week donderdag door de gemeenteraad aangenomen. Acht raadsleden stemden voor, ze-
ven tegen. Elders in deze editie een uitgebreid verslag van de raadsvergadering. Op de foto 
toont Herman van Sambeek, voorzitter van IJsclub Uitgeest, zich zeer verontwaardigd over de 
wijze waarop door de bestuurders met de ijsbaan wordt omgegaan.

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

OP DE ACHTER-
PAGINA VAN DEZE 

KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Kerstexpositie 2016

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 10 december 2016 t/m 
zondag 1 januari 2017

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

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

KERST PETIT FOURS!
MET HEERLIJKE GROET, UW BANKETBAKKERS!

KERSTBESTELLIJSTEN LIGGEN VOOR U KLAAR IN ONZE WINKELS.

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com
365 dagen per jaar open!
Ma t/m wo 8.00-20.00 uur. 
Do t/m za 8.00-21.00 uur.
En iedere zondag open van 
10.00-18.00 uur.

14 december 2016 Tel. 0255-520456 www.uitgeestercourant.nl 13

Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

De bezorgers 
wensen u.....
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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

Uitgeest schrijft voor 
misstanden in Lees Lokaal
Uitgeest - Zaterdag 10 de-
cember was het Dag van de 
Rechten van de Mens. In het 
kader hiervan kon men in 
Lees Lokaal in Uitgeest van 
11.00 tot 15.00 brieven schrij-
ven. Het was een landelijke 
actie van Amnesty Internatio-
nal, opgepikt door Thea Ka-
ter, een Uitgeestse die al ve-
le uren invulde voor Amnesty.
‘s Ochtends zitten er al ne-
gen mensen aan de tafels te 
schrijven naar voorbeeld van 
door Amnesty opgestelde 
brieven terwijl in Amsterdam 
een 24uurs marathon wordt 
gehouden met live muziek 
ter ondersteuning. Ien Wel-
boren schrijft thuis regelma-
tig en vraagt zich af of een 
marathon meer indruk maakt 
maar vindt het niet zo be-
langrijk welke manier men 
gebruikt om mensen vrij te 
krijgen. “Of het helpt?” her-
haalt haar overbuurvrouw 
de vraag “nou als er dingen 
niet kloppen moet men we-
ten dat er vanuit de hele we-
reld naar hen gekeken wordt 
en dat ze niet zomaar alles 
kunnen doen.” Tineke Cnos-
sen denkt dat het met de hui-
dige toestand in onder ande-
re Turkije meer dan ooit no-
dig is om aan dit soort acties 
mee te doen. Ook wordt de 
vrijlating van de Russiche fe-
ministische, politieke punck-
rockband aangehaald. Door 
onder meer de druk van Am-
nesty zijn deze artiesten in 
2013 vrijgelaten. De gemid-

delde leeftijd van de aanwe-
zigen in Lees Lokaal is niet 
heel jeugdig en Irene Spuls 
denkt hardop: “Jongeren vin-
den deze manier misschien 
suf, zijn meer digitaal gericht. 
Wat zegt een brief deze ge-
neratie nog? Misschien zou 
het helpen dit meer onder 
de aandacht van jongeren te 
brengen door het aan iets als 
bijvoorbeeld Serious Request 
te hangen?” Overigens kan 
men online ook voorbewerk-
te brieven verzenden via de 
website van Amnesty Inter-
national.  Aan het einde van 
de schrijfsessie meldt Thea 
aangenaam verrast te zijn 
door de 20 mensen die langs-
kwamen. Zelfs van buiten het 
dorp nam men de moeite aan 
tafel te komen zitten. Omdat 
de Amnesty actiegroep Uit-
geest/Akersloot uit slechts 
vier leden bestaat, heeft men 
besloten zichzelf op te heffen 
per 1 januari 2017. Maar één 
belangrijke activiteit stopt 
deze groep voorlopig niet 
en dat is het bedienen van 
een schrijfkring waar trouwe 
sympathisanten van Amnesty 
maandelijks brieven per post 
versturen naar buitenlandse 
autoriteiten en ambassades. 
Hierin worden dus ook weer 
de misstanden gesignaleerd 
en gevraagd die te stoppen. 
Het zijn brieven voor bijvoor-
beeld onschuldig ter dood-
veroordeelden, hun verhalen 
staan op de site van Amnes-
ty. (Monique Teeling)

Mogelijk datalek bij 
gemeente Uitgeest

Uitgeest - Op 8 december is 
bekend geworden dat de ge-
meente Uitgeest mogelijk te 
maken heeft met een datalek. 
De gemeente Velsen voert 
voor de gemeente Uitgeest 
werkzaamheden uit op het 
gebied van belastingen. Van 
de medewerker van een leve-
rancier van de gemeente Vel-
sen, die werkzaamheden uit-
voert gerelateerd aan de uit-
voering van de Wet Waarde-
ring onroerende zaken, is een 
laptop gestolen. 
De leverancier heeft 8 de-
cember gemeld dat hierop 
mogelijk gegevens van inwo-
ners en bedrijven van de ge-
meente Uitgeest hebben ge-
staan.

Excuses
De gemeente Uitgeest be-
treurt dat dit heeft kunnen 
gebeuren en werkt in overleg 
met de gemeente Velsen, de 
informatiebeveiligingsdienst 
voor gemeenten (IBD) en de 
betrokken leverancier aan 
een zorgvuldige afhandeling.

De betrokken leverancier 
heeft aangifte gedaan bij de 
politie en een melding bij de 
informatiebeveiligingsdienst 
voor gemeenten (IBD). Aan-
vullend onderzoek heeft he-
laas geen uitsluitsel gegeven 
welke informatie op de lap-
top stond. Er was geen bac-
kup beschikbaar van de ge-
stolen laptop. 

Datalek
De gemeente Uitgeest kan 
niet uitsluiten dat gegevens 
op de laptop door onbevoeg-
den zijn benaderd of dat de 
gegevens zijn vernietigd en 
heeft daarom melding ge-
daan bij de Autoriteit Per-
soonsgegevens van een da-
talek zoals bedoeld in de Wet 
bescherming Persoonsgege-
vens. 
Via berichtgeving op de web-
site van de gemeente Uit-
geest en de lokale kranten 

informeren wij onze inwoners 
en bedrijven.

Welke gegevens stonden 
mogelijk op de laptop?
Omdat de leverancier werk-
zaamheden via de gemeente 
Velsen voor de gemeente Uit-
geest uitvoerde in het kader 
van de Wet Waardering On-
roerende zaken in de periode 
2015-2016 is het mogelijk dat 
de laptop de volgende naar 
inwoners herleidbare gege-
vens uit deze periode bevat. 
• Burgerservicenummer
• Achternaam en initialen
• Adres
• Geboortedatum
• In geval van bedrijven: KVK 
en RSIN-nummer

Let op: het is niet zeker dat 
gegevens van de gemeente 
Uitgeest op de laptop ston-
den. Verder zijn geen financi-
ele gegevens, telefoonnum-
mers, e-mailadressen, ge-
bruikersnamen, wachtwoor-
den en bankgegevens ter be-
schikking gesteld aan de le-
verancier. Het is dus uitge-
sloten dat deze gegevens op 
de laptop stonden.

Wat kan een kwaadwillen-
de met deze informatie?
Een kwaadwillende zou mis-
bruik kunnen maken van ge-
gevens. Het risico hierop is 
klein, maar misbruik van per-
soonsgegevens valt niet uit 
te sluiten. Het is raadzaam 
alert te zijn op onregelmatig-
heden. Op de website www.
rijksoverheid.nl/identiteits-
fraude valt te lezen hoe mis-
bruik van persoonsgegevens 
kan worden voorkomen. 

Vragen
Mochten inwoners en bedrij-
ven uit de gemeente Uitgeest 
vragen hebben naar aanlei-
ding van dit bericht, dan wil-
len we die graag beantwoor-
den. Voor uw vragen kunt u 
bij ons terecht via gemeente-
bestuur@uitgeest.nl.

Sportief het nieuwe jaar in!Uitgeest - Heeft u goede 
voornemens en wilt u graag 
actief en sportief bezig zijn, 
dan kunt u bij de Stichting 
Uitgeester Senioren komen 
sporten. De lessen worden 
gegeven door gediplomeerde 
en ervaren docenten. U mag 
altijd vrijblijvend een gratis 
een proefles meedoen. Er zijn 
nog vrije plaatsen bij:
Pilates op maandagmorgen 
van 10.15 – 11.15 uur; Stoe-
lyoga op dinsdagmorgen 
van 09.15 – 10.15 uur; Fif-
ty fit (50+ gym) op donder-

dagmiddag van 13.30 – 15.00 
uur; Pilates op donderdag-
middag van 15.15 – 16.15 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, op de eer-
ste etage van dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5, tele-
fonisch: 0251 – 31 90 20 of 
per e-mail: s.u.s@inter.nl.net. 
Website: www.uitgeester-
senioren.nl. 
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Wat is hij mooi, de Hervormde kerk op de Kerkbuurt 1, gebouwd in de 14e-15e 
eeuw.  Foto en tekst: Ger Bus

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

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

Dé

Dé

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

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

Dé

Uitgeest - Stormvogels 
stond afgelopen zondag voor 
een lastige opgave. De Uit-
geesters troffen de Haarlem-
se mede titelkandidaat Auro-
ra, een opponent die zij nog 
kenden  van de veldcompe-
titie. 
Destijds werd er nipt verlo-
ren en werd Stormvogels ge-
klopt op getruced aanvalss-
spel. Die angel moest wor-
den verwijderd, aldus trainer/
coach Ton van Duijn. 
Hij stuurde zijn ploeg met 
duidelijke instructies de zaal 
in, met maar een doel  voor 
ogen: winnen.

Hoewel Demi Erkelens de 
score wist te openen,  was 
haar ploeg toch niet echt 
overtuigend. 
Aurora is niet alleen een ster-
ke ploeg, maar speelt ook  
bijzonder physiek en Storm-
vogels had moeite om daar 
mee om te gaan. “We waren 
ook niet allemaal even fit, dat 
was duidelijk merkbaar” , al-
dus aanvoerder Sebastiaan 
van den Bosch. 
De Haarlemmers liepen uit 
naar een 5-2 voorsprong en 
onze dorpsgenoten konden 
slechts in het spoor blijven.  
Stormvogels kon geen pot-
ten breken, liet zich meesle-
pen in het ruwe spel van de 
tegenstander en deed zich-
zelf daarmee tekort. 

Met de rust in zicht keek 
de ploeg van Van Duijn te-
gen een 7-4 achterstand aan, 
maar door treffers van Lisa 
Haije en Van den Bosch(2) 
werd er op miraculeuze wij-
ze toch een gelijkstand be-
reikt na 30 minuten spelen. 

Een getergde Van Duijn liet 
zijn ploeg merkbaar voelen 
dat hij niet tevreden was met 
het vertoonde spel. Individu-
ele fouten stapelden zich op 
en qua team ervaarde hij los 
zand.  “We moeten voor en 
met elkaar door het vuur”, al-
dus de coach.

In de tweede helft had Storm-
vogels wel iets meer het voor-
touw. Jord Betjes bracht zijn 
ploeg op voorsprong, maar 
Aurora trok de stand onmid-
dellijk weer gelijk. 
Geen van de ploegen wist 
echt afstand te nemen, waar-
door een gelijkspel wellicht 
het hoogst haalbare was. 

Met nog acht minuten op de 
klok keek Stormvogels tegen 
een 13-12 achterstand aan, 
welke pas in de 58e minuut 
gelijk werd getrokken door 
Van den Bosch. 
In de hectische slotminuten 
probeerden beide ploegen 
nog te stunten. Aurora leek 
aan het langste eind te trek-
ken door een late goal maar 
Betjes bracht zijn ploeg weer 
terug. 
De allerlaatste aanval van de 
Uitgeesters leverde Van den 
Bosch op de valreep nog een 
strafworp op, die door Gerard 
Valkering werd benut waar-
mee een 14-15 zege werd 
veiliggesteld alsmede de 
koppositie  in de poule voor 
de titelstrijd.

Doelpunten: 
Sebastiaan van den Bosch(5), 
Jord Betjes(3), Lisa Ha-
ije(3), Demi Erkelens(1), Jose 
Heijne(1), Jeroen Kuijk(1) en 
Gerard Valkering(1)

     Korfbalflits
       Stormvogels

Kerstsfeer bij Kerk in 
Beweging in Uitgeest
Uitgeest - Zaterdag 17 de-
cember staan de kerkdeuren 
aan de Langebuurt wijd open 
voor iedereen die alvast een 
voorproefje wil nemen op het 
naderende kerstfeest. 

In de viering van een uur 
worden twee kerstverha-
len verteld: het verhaal dat 
al meer dan 2000 jaar verteld 
wordt over de geboorte van 

Jezus én een verhaal over het 
kerstgevoel anno nu. 

Een sfeervol verlichte kerk, 
mooie teksten en heel veel 
muziek en zang. 
Na de viering is er chocomel 
en glühwein in parochiehuis 
De Klop. 

De viering in de RK-kerk be-
gint om 19.00 uur.

S P A R K L I N G  L O O K I N G  G O O D  S H O P  &  S A L O N

W W W . B R U S H B E A U T Y S A LO N . N L

           Molenweg 4 - 1911 BS - Uitgeest - M 0650984237 (Whats App) - info@brushbeautysalon.nl
       . 

I t ’ s  t i m e  t o  s p a r k l e !

Ook cadeaubonnen 
voor gelnagels verkrijgbaar

*actie geldig in december

NIEUW! 
GELLAK
NAGELS

TER INTRODUCTIE

22,50*
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Mimoza Beauty:
Huidcoach, pedicure en 
schoonheidsspecialiste

Heemskerk - Het pand aan 
de Douwes Dekkerstraat 9 
lijkt op het eerste gezicht een 
doorsnee woonhuis, maar 
het blijkt een compleet uit-
geruste praktijk voor huid-
verbetering en lichaamsver-
zorging te zijn. Huidcoach en 
medisch pedicure Linda La-

maj biedt er een bijzondere 
combinatie van behandelin-
gen aan.
De van oorsprong Albane-
se Linda Lamaj woont inmid-
dels al een kwart eeuw in 
Nederland en startte zestien 
jaar geleden als pedicure. Ze 
specialiseerde zich in voet-

behandelingen voor mensen 
met diabetes en reuma. Deze 
behandelingen worden door 
zorgverzekeraars vergoed. 
Ook legde ze zich toe op voe-
treflexologie, ontspannings-
massage en shiatsu massa-
ge, een vorm van drukpunt-
massage die zich richt op het 
optimaal laten stromen van 
de energie in het lichaam. 

Sinds 2004 is Linda La-
maj schoonheidsspecialis-
te. Ze werkt met de produc-
ten van het gerenommeer-
de merk Hannah en volgde in 
2010 de zware opleiding aan 
het eigen opleidingsinstituut 
van Hannah in Voorthuizen. 
Sindsdien mag ze zich Han-
nah huidcoach noemen en 
werkt ze aan huidverbetering 
door bindweefselmassage en 
rimpelreductiebehandelin-
gen. Tevens waxbehandelin-
gen voor het gehele lichaam 
zonder huidirritaties, wond-
jes of pukkels. ,,Mijn werk 
is mijn passie en mijn klan-
ten zijn alles voor mij’’, vertelt 
ze. Het sociale aspect is erg 
belangrijk, empathie het be-
langrijkste trefwoord. Kijk op 
www.mimozabeauty.nl voor 
uitgebreide informatie.

Sfeervolle en smakelijke 
kerst in De Oude Keuken

Bakkum - Het is ongetwij-
feld niemand ontgaan dat er 
grote veranderingen plaats-
vinden op het landgoed Duin 
en Bosch. Er ontstaan prach-
tige woonwijken en bestaan-
de monumenten krijgen een 
nieuwe bestemming. Te mid-
den hiervan vormt restaurant 
De Oude Keuken het klop-
pende hart. 
Op kerstavond, zaterdag 24 
december, vindt hier een bij-
zonder feestelijk diner plaats 
met livemuziek van Juke-
box from the heart. Op bei-
de kerstdagen is De Oude 
Keuken geopend voor een 
luxe lunch waarbij op tweede 
kerstdag chansonnier Edou-
ard de sfeer muzikaal komt 
versterken. 
Iedereen kan hier zes dagen 
per week terecht voor (h)eer-
lijke koffie of thee met diver-
se soorten taart of biologi-
sche lunchgerechten. Op vrij-
dag en zaterdag is het moge-
lijk te dineren, zowel eenvou-
dig als uitgebreid. De chef-
kok en zijn leerlingen zor-
gen voor verrassende smaak-
combinaties uit alle windstre-
ken. Bij voorkeur zijn de pro-
ducten ambachtelijk, biolo-

gisch en afkomstig van soci-
ale ondernemingen. De Ou-
de Keuken is een sociale on-
derneming en een bijzonder 
leerwerkbedrijf.  Elk jaar zijn 
er nieuwe gezichten te zien. 
Mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt maken on-
derdeel uit van het team. Zij 
volgen diverse leer- en op-
leidingstrajecten en worden 
hierin ondersteund door ge-
schoolde medewerkers en 
vrijwilligers. Zo leren zij hun 
plek in de wereld te verove-
ren. Reserveren kan via te-
lefoon: 0251-651949 email: 
info@deoudekeuken.net of 
www.deoudekeuken.net.

Jaarlijkse winterbeurt 
bij Fietsshop Uitgeest

Uitgeest - Het winterweer 
heeft zijn intrede gedaan. Dat 
is geen reden voor Fietsshop 
Uitgeest om het rustiger aan 
te doen. De nieuwste model-
len fietsen voor het seizoen 
2017 staan in de winkel. Het 
team informeert belangstel-
lenden graag over de nieuw-
ste ontwikkelingen op het 
gebied van mountainbikes, 
racefietsen, stadfietsen en 
natuurlijk elektrische fietsen. 

Ook is het nu een goed mo-
ment om de fiets een ver-
wenbeurt te geven. ,,Het is 
al bijna een traditie dat wij 
in december en januari een 
winterbeurtactie houden. De 
fiets wordt helemaal nageke-

ken, zodat u straks weer be-
trouwbaar kunt fietsen. Wij 
controleren lagerwerk, rem-
men, verlichting, versnellin-
gen, banden, kortom de ge-
hele fiets. Elektrische fiet-
sen krijgen bovendien een 
technische update. Dat kan 
nu met vijftien euro korting  
Eventueel te vervangen on-
derdelen moet men nog wel 
betalen, maar voor het ver-
vangen ervan betaalt men 
niets extra.” Ga langs met de 
bon uit deze krant. Een af-
spraak maken is niet nodig. 
Het onderhoud kost maar 
een dag. Fietsshop Uitgeest, 
Pr. Beatrixlaan 9, Uitgeest, tel. 
0251-317782, info@fietssho-
puitgeest.nl. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
The Nutcracker - Royal Ballet

vrijdag & zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.30 uur  woensdag 16.00 uur 

Kappen
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

Rogue One - A Star Wars Story - 3D
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag & woensdag 20.45 uur

Rogue One - A Star Wars Story - 2D
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.30 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Soof 2

dinsdag 14.00 uur
Waterboys

dinsdag & woensdag 18.45 uur
Down to Earth

vrijdag 16.00 uur
Fantastic Beast - 3D

zondag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur

Fantastic Beast - 2D
zaterdag 13.30 uur 

zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur
Mees Kees langs de Lijn

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 13.30 uur

Sing (NL) 3D
zaterdag 16.00 uur

zondag 11.00 uur  woensdag 16.00 uur 
Vaiana (NL) 3D

Programma 15 dec  t/m 21 dec 2016

Rogue One: A Star 
Wars Story

Lucasfilm presenteert Ro-
gue One: A Star Wars Story, 
de eerste stand alone-film in 
het Star Wars universum. Ro-
gue One gaat over een groep 
rebellen met de missie om de 
plannen voor de Death Star, 

het ultieme vernietigingswa-
pen, te stelen van het opper-
machtige Keizerrijk. Dit be-
langrijke moment op de Star 
Wars-tijdlijn is allesbepalend. 
Lukt het de rebellen het ster-
renstelsel te redden?

De exentrieke Herr Drossel-
meyer komt tijdens de kerst-
viering bij de familie Stahl-
baum op bezoek en neemt 
als Clara¹s Peetoom een ca-
deautje voor haar mee. Een 
heuse Notenkraker. Als ze ‘s 

The Nutcracker 
- Royal Ballet

avonds gaat slapen komt die-
zelfde Notenkraker op mi-
raculeuze wijze tot leven, en 
vecht voor zijn en Clara’s le-
ven tegen de Muizenkoning 
en zijn soldaten. Daarna, na 
de pauze in de tweede acte, 
neemt hij haar, als Prins, mee 
op een reis naar Snoepgoed-
land. Daar regeerde de Sui-
kerboonfee in afwachting van 
de terugkeer van de prins.
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Velserbroek - Ook rond de-
ze kerst kan men bij de idyl-
lische Museumboerderij van 
Jan Makkes kunst en cultuur 
opsnuiven. Tot en met 1 janu-
ari is de boerderij waar Jan 
Makkes (1935-1999) woon-
de en werkte dagelijks te be-
zoeken tussen 11.00 en 18.00 
uur. Dus ook tijdens de kerst-
dagen en op nieuwjaarsdag. 
De toegang is gratis.
Tijdens de kersttentoonstel-
ling kan men een bijzonder 
kijkje krijgen in het leven en 
het werk van deze gepassi-
oneerde kunstenaar. In de 
eeuwenoude boerderij han-
gen olieverfschilderijen, te-
keningen, gouaches, aqua-
rellen en pastels van Jan 
Makkes. Maar ook kan men 
foto’s bekijken die meer in-
zicht geven in het leven van 
deze Velsenaar. 
Makkes was een wereldbe-
roemde kunstenaar die con-
tact had met de groten der 
aarde. Hij tekende en schil-
derde al van jongs af aan en 
was een veelzijdig artiest, zo-

als blijkt uit de diverse wer-
ken die te zien zijn op de 
boerderij. Hij liet zich inspi-
reren door zijn naaste omge-
ving, maar ook kan men werk 
bewonderen dat werd ge-
maakt in Rusland waarmee 
hij een bijzondere verbon-
denheid voelde, zie foto. Veel 
werk is te koop, maar ook 
is er een prachtig boek ver-
krijgbaar met veel foto’s over 
het leven en de werken van 
Jan Makkes.

De Museumboerderij is weer 
geheel in kerstsfeer gebracht 
door zijn vrouw Elly Makkes 
die graag vertelt over Jan en 
zijn kunstwerken. Maar ook 
buiten kan men rondkijken in 
de prachtig verzorgde tuin en 
bij de verlichte Mariakapel.
De Museumboerderij van Jan 
Makkes is te vinden aan Hof-
geesterweg 22a in Velser-
broek, telefoon 023-5376227. 
Parkeren kan bij voetbalclub 
VSV op 100 meter afstand. 
Zie ook www.museumboer-
derij-janmakkes.nl.

NR.10 Interieurbouw 
voor perfect eindresultaat 
Uitgeest - NR.10 Interieur-
bouw is een initiatief van 
Niels Snijder en Ramon de 
Leeuw en zij gebruikten de 
eerste letters van hun voor-
naam voor de bedrijfsnaam 
gevolgd door het nummer 10 
wat staat voor de kwaliteit die 
zij leveren. Beiden hebben al 
zo¹n twintig jaar ervaring in 
hun vakgebied; het bouwen 
van interieurs op maat voor 
particulieren en bedrijven.
,,Wij zijn oude schoolvrienden 
en kennen elkaar al sinds de 
kleuterschool”, vertelt Ra-
mon. ,,Na de basisschool gin-
gen we ieder een eigen kant 
op. Niels ging naar de Meu-
belmakervakschool en ik 
naar Fokker Aircraft. Na Fok-
ker heb ik het het vak geleerd 
via de oude leerweg. Ik ben 
opgeleid door een leermees-
ter, begon met een bezem en 
werd gekneed tot interieur-
bouwer. 
Via het werk kwam ik Niels 
weer tegen.” De mannen 
hebben daarna samen bij 
een groot interieurbedrijf in 
Alkmaar gewerkt en de nodi-
ge ervaring opgedaan. Niels 
vertrok om werkvoorbereider 
te worden bij een ander be-

drijf en heeft daar onder an-
dere gewerkt met Piet Boon. 
Ramon werd ploegchef en 
had meerdere mensen on-
der zich.
Niels: ,,Nadat de bedrijven 
jammer genoeg failliet gin-
gen, zijn we beiden zzp-er 
geworden. Na jaren elkaar 
niet gezien te hebben zijn we 
weer bij elkaar gekomen via 
de inhuur. Toen zijn we op het 
idee gekomen om een eigen 
BV op te richten. Er kwam 
een mooi pand vrij op de Po-
pulierenlaan en die hebben 
we nu ingericht voor profes-
sionele interieurbouw.”
Niels en Ramon bouwen in-
terieurs voor bedrijven en 
particulieren in alle soor-
ten en maten. Alles wordt op 
de gewenste maat gemaakt. 
,,Het maakt niet uit wat onze 
klanten willen; van salontafel 
tot op maat gemaakte kasten, 
tv-meubels en keukens. Voor 
bedrijven maken wij balies, 
banken, pantry’s en winkelin-
terieurs. We werken met de 
nieuwste materialen en den-
ken graag met onze klanten 
mee.” Het adres is Populie-
renlaan 63, Uitgeest, tel.: 06-
39880105.

Geesterhage is klaar!

Castricum - Biesterbos 
heeft vorige week alle nieuwe 

ruimtes aan de gebruikers 
van Geesterhage opgele-

verd. Hiermee wordt voorzien 
in de aanhoudende behoefte 
in Castricum aan volwaardige 
culturele, maatschappelijke 
en zorgvoorzieningen onder 
één dak. Het nieuwe multi-
functionele gebouw is opge-
leverd aan de hoofdhuurders 
Stichting Nieuw Geesterha-
ge en Toonbeeld. De nieuwe 
theaterzaal, de foyer en de 
ruimten van Toonbeeld zijn in 
januari klaar voor het publiek. 
Op dat moment vindt ook de 
feestelijke opening plaats. 
Stichting Bibliotheek Kenne-
merwaard, GGD-Noord-Hol-
land Noord en Radio Castri-
cum zijn eveneens in Gees-
terhage gehuisvest. Rond-
om Geesterhage en op de 
voormalige Toonbeeld-loca-
tie worden 53 woningen ge-
realiseerd, 

James Bond 
op JPT

Castricum - Eind januari 
2017 presenteren de leerlin-
gen uit de theaterklas 6vwo 
van het Jac. P. Thijsse Colle-
ge een zelfgeschreven, ko-
mische theaterproductie: ‘De 
naam was Bond’. 

,,Met een groepje gedreven 
leerlingen zijn we druk be-
zig met alle aspecten van een 
theaterproductie”, vertelt Sa-
ranke Visser. ,,Voor ons pro-
fielwerkstuk kiest ieder een 
eigen specialisatie, zoals de 
financiën, licht en geluid of 
de vormgeving.” 

De voorstelling is te zien op 
30 en 31 januari en de kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij de in-
formatiebalie van het Jac. P. 
Thijsse College. Saranka: ,,De 
winst die we met de kaartver-
koop maken gaat direct naar 
Make-A-Wish, een organi-
satie die de liefste wens van 
kinderen met een levensbe-
dreigende ziekte vervuld. 
Voor iedereen die geïnspi-
reerd is geraakt, we kunnen 
alle sponsoren goed gebrui-
ken! Elke donatie is gewenst. 
Volg ons ook op Facebook @
denaamwasbond, daar staat 
de link om te doneren.”

Castricum - Vrijdag 16 de-
cember in De Bakkerij live 
punkrock met Antillectual en 
The Peterlees. 
Antillectual is een Neder-
landse punkband die meer 
dan driehonderd optredens 
heeft gegeven. The Peter-
lees bestaan uit 100% ener-
gie. Hun hoogste doel: zo-
veel, zo hard en zo vaak mo-
gelijk spelen als mogelijk is. 
Zaal open om 21.00 uur. En-
tree vier euro. 

Zaterdag 17 december Elec-
tronic Night kersteditie met 
Strobocops, de danssensatie 
van de afgelopen Kofvitok-
avond in De Bakkerij. Zaal 
open 21.00 uur, Entree gratis.
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Uitgeest - Kortgeleden zijn 
Tiny Groen-Meijer (68) en 
Tiny Nijman-Kuil (74) bij FC 
Uitgeest onderscheiden met 
de plaquette Lid van Ver-
dienste. Beide dames waren 
al voor de fusiedatum actief 
als schoonmaakster en vrij-
williger voor de voetbalver-
eniging. Ton van Egmond be-
dankte hen tijdens de jaar-
veradering voor hun toewij-
ding.
Op de vraag aan Tiny Groen 
hoe zij er dertig jaar geleden 
bij kwam, zegt zij grinnikend: 
“Ik ben er letterlijk en figuur-
lijk ingeluisd, ja echt waar. Er 
waren hier wat dames aan 
het werk en Alie Duin vroeg 
of het niks voor mij was. Ik 
riep dat ze mij in nood mocht 
vragen. De volgende dag had 
ik een rooster voor het he-
le jaar in mijn brievenbus! 
En nu sta ik iedere woens-
dagochtend schoon te ma-
ken. De wc’s, de koffiebar en 
het bierhok. Als ik klaar ben 
dan gaan we met z’n allen 
koffie drinken. Er loopt hier 

dan twaalf man zoals de bui-
tenploeg, van de drukkerij 
en schoonmakers, allemaal 
mannen. Dan wordt er na-
tuurlijk over voetbal gespro-
ken. Het lijkt net een vrien-
denkring, als er een jarige is 
dan eten we taart. Ik heb net 
een nieuwe knie en toen ik 
na een tijdje weer kwam wer-
ken, werd er veel gezoend 
en was het Ha Tiny ben je er 
weer?”

Ook Tiny Nijman is er op 
een zelfde manier bijgeko-
men. Tiny: “Mijn overbuur-
vrouw werkte hier en ik zei 
als je afzeggingen hebt dan 
val ik wel in hoor. Bij het vol-
gende clubblad stond er met 
levensgrote letters Nieuwe 
Medewerker Tiny Nijman.” 
Giert van het lachen: “Nou, 
dát was mijn entree! Ik heb 
ook wel andere bars schoon-
gemaakt maar hier heb je er 
meer aardigheid van. Ik werk 
op maandagochtend en dan 
plakt alles. Wij boenen op 
de ouderwetse manier, met 

emmer, boender en schoon-
maakmiddel en ook wij gaan 
daarna gezamenlijk aan de 
koffie, heel gezellig. Er zijn 
drie verschillende ploegen 
waarmee wij werken.”
Beide dames zeggen niets 
met voetbal te hebben maar 
ooit speelden zij samen zaal-
voetbal in De Zien 40 jaar ge-
leden. Tiny Nijman droogjes: 
“We wonnen de beker terwijl 
we niet eens wisten dat we 
voor de beker speelden.”
Tiny Groen vult aan: “En Piet 
Tuin was vergeten de cham-
pagne koud te zetten. Nie-
mand had verwacht dat wij 
zouden winnen. De tegen-
partij was overtuigd van hun 
overwinning en zij hadden al 
bloemen voor zichzelf mee 
maar die gaven ze niet aan 
ons hoor, neehee.” Afgelo-
pen november ging bij bei-
den de telefoon met de vraag 
om naar de Jaarvergadering 
te komen in verband met een 
onderscheiding. “Oh God 
moet dat?” en “Is dat nodig?” 
waren de reacties van bei-
de Tiny’s. Bij punt 14 op de 
agenda moesten zij naar vo-
ren, kregen een verhaaltje, 
plaquette, bloemen en wijn. 
De waardering is leuk maar 
eigenlijk staan zij er nooit zo 
bij stil. Wat hen wel enigs-
zins verontrust is het gebrek 
aan nieuwe schoonmaak-
sters. Tiny Nijman: “We heb-
ben zóveel leden, als we er 
één groepje van 4 of 5 per-
sonen bijkrijgen, dan is men 
1 x per 4 weken met ander-
half uur klaar. Het zou mooi 
zijn als er wat aanmeldingen 
komen. Ik stop nog niet hoor, 
zo lang mijn gezondheid het 
toestaat……” Tiny Groen: 
“Zolang ik nog niet met een 
rollator loop…..” En lachend 
verlaten zij samen de blin-
kend schone kantine. (Moni-
que Teeling)      

The Lady In The Van 
in Filmhuis De Zwaan

Uitgeest - Actrice Maggie 
Smith is grandioos in “The 
Lady In The Van”.  De film is 
gebaseerd op een waarge-
beurd verhaal. Het is een ko-
misch drama.
Juffrouw Shepherd is een 
koppige vrouw van onbeken-
de afkomst die in de jaren 
zeventig ‘tijdelijk’ haar oude 
busje parkeerde op de op-
rit van de Londense toneel-
schrijver Alan Bennett. Ver-
volgens bleef ze hier 15 jaar 
wonen.
The lady In The Van is een 
verfilming van het gelijkna-
mige boek en het toneelstuk 

dat de schrijver Alan Bennett 
op zijn eigen ervaringen ba-
seerde. 

Deze film wordt op vrijdag 
16 december vertoond in De 
Zwaan. De zaal is open van-
af 19:45 en de film begint om 
20:15. Toegang 6 euro (Vrien-
den van de Zwaan 5 euro) in-
clusief een kopje thee of kof-
fie voorafgaand aan de film. 
Kaarten zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij Boek-
handel Schuyt aan de Mid-
delweg 139 in Uitgeest, of 
aan de zaal, indien nog be-
schikbaar.

Uitgeest - Op 10 januari 
start bij de Nieuwe Kuil, Ho-
geweg 8 in Uitgeest, een kor-
te cursus basistechnieken te-
kenen en aquarelleren onder 
leiding van vakdocent Pau-
lien van Tol. In deze cursus 
van 5 lessen, leert men aan 
de hand van oefeningetjes 
en opdrachten de mogelijk-

heden kennen van onder an-
dere potlood, inkt, gewassen 
inkt en aquarel- of acrylverf. 
Er is plaats voor slechts 15 
personen. Geïnteresseerd? 
Neem vrijblijvend contact 
op voor informatie of aan-
melding bij Paulien van Tol, 
tel. 06 15281472 of mail naar 
paulienz@hotmail.nl.

Speciale adventviering 
heren Laus Deo

Uitgeest - Zondag 18 de-
cember, om 9.00 uur, zin-
gen de heren van Laus Deo 
voor de eerste keer de 11e 
gregoriaanse mis. 
Op deze vierde zondag van 
de advent worden ook de 
vaste gregoriaanse gezan-
gen, alsmede het ‘Rorate’ 
en het traditionele  ‘O co-
me, o come,  Emmanuel’ 

gezongen.
Om in de meditatieve sfeer 
voor Kerstmis te komen, 
zingt het herenkoor bij het 
kleine Adema-orgel, dus in 
de parochiekerk, naast het 
priesterkoor. 
Het koor staat onder lei-
ding van dirigente Ineke 
Mulder en de organist is 
Ton Schoen.

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 3 
april plaats in de kerk op 
de Castricummerweg in Uit-
geest, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is de heer Ds. P. 
Verhoeff. 
De viering van het Avond-
maal staat centraal.

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente
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Uitgeest - Na 20 jaar wer-
ken in kinderopvang en peu-
terspeelzaal, heeft juf Pau-
la de stap gezet om een ei-
gen peuteropvang te begin-
nen. In de kantine van korf-
balvereniging Stormvogels 
heeft zij een goede loca-
tie gevonden om haar plan 
te verwezenlijken. Een ruime 
binnenruimte en een plein-
tje met een zandbak waar de 
peuters naar hartenlust kun-
nen rennen, graven en fiet-
sen. Als het even kan gaan ze 
naar buiten, de gezonde bui-
tenlucht in waar van alles te 
beleven is. Elk seizoen heeft 
zijn charme en daar gaat juf 
Paula met de peuters van ge-
nieten. Op vrijdag 16 decem-
ber gaan ze bijvoorbeeld bol-
len planten met de kinderen 
die al zijn aangemeld om ze 

in het voorjaar te zien groei-
en. In de winter spelen ze in 
de sneeuw en voeren ze de 
vogels.  ’s Zomers maken ze 
modder in de zandbak en in 
de herfst zorgen ze voor kas-
tanjes en een hoop blade-
ren waar ze lekker in kunnen 
schoppen.
Ook binnen is van alles te 
doen. Behalve voldoende 
speelgoed waarmee het so-
ciale gedrag gesimuleerd 
wordt, biedt juf Paula ook 
creatieve activiteiten aan. Bij 
de Windmolen vind je geen 
perfecte, allemaal dezelfde 
werkjes aan de muur maar 
men biedt de peuters een 
aantal materialen aan en zij 
bedenken zelf wat zij er mee 
gaan doen. Het ontdekken is 
belangrijker dan het zicht-
bare resultaat. Ondertussen 

wordt er gepraat met de kin-
deren waarin zij kunnen ver-
tellen wat zij zien, doen of 
horen. Komt de grasmaaier 
langs? Dan gaan ze met z’n 
allen voor het raam kijken 
wat hij gaat doen.
Juf Paula is gek op liedjes 
zingen, boekjes lezen en een 
beetje ‘gymen’ op zijn tijd 
met ballonnen, bewegen op 
muziek of een hindernisbaan 
in de groep.
Natuurlijk kan juf Paula het 
niet alleen, zij wordt gehol-
pen door enthousiaste vrij-
willigsters met allemaal weer 
een andere achtergrond 
waardoor zij ieder weer een 
eigen inbreng hebben.

Peuteropvang de Windmo-
len is (voorlopig) alleen in de 
ochtenden open van 8.30 tot 
11.30 uur. In januari starten 
ze op maandag en donder-
dag en in februari/maart ook 
op woensdag. De groep be-
staat uit maximaal 8 peuters 
tussen de 2 jaar en 3 maan-
den tot 4 jaar. Er zijn nog 
plaatsen open dus inschrij-
ven kan nog. Als er voldoen-
de aanmeldingen zijn voor 
de dinsdagochtend, gaat ook 
deze groep van start.

Kom kijken!
Nieuwsgierig? Op vrijdag 
23 december tussen 9.00 en 
11.00 uur is er gelegenheid 
om te komen kijken. Ieder-
een is welkom, de koffie en 
limonade staan klaar! 

Winterfair op terrein 
zwembad De Zien

Uitgeest - Op het terrein van 
zwembad de Zien vindt vrij-
dag 16 december van 17.00 
tot 21.00 uur een gezellige 
winterfait plaats. 
Er zullen 20 kramen staan 
met leuke (kerst)spullen, kin-
deren kunnen op de foto met 

de kerstman en in de kanti-
ne worden warme hapjes en 
drankjes geserveerd. Siera-
den, woonaccessoires, kerst-
stukjes, bakproducten... kom 
lekker shoppen en genie-
ten op het sfeervol verlichte 
zwembadterrein.

Uitgeest - De S.U.S. or-
ganiseert een bingo-
middag op woensdag 
11 januari in De Zwaan. 
Op deze bingomiddag 
kunt u prachtige prij-
zen winnen en het is el-
ke keer weer gezellig. 
Zaal open om 13.30 uur, 
aanvang 14.00 uur. Kos-
ten 4,50 voor een bingo-
kaart. Er worden 3 ron-
den gespeeld. 

Bingo

Uitgeest - Zaterdag-
ochtend 17 december 
is er weer een papie-
rinzameling bij basis-
school De Molenhoek 
op de Meidoornstraat. 
De inzameling begint 
om 09.30 uur en duurt 
tot 11.30 uur.

Oud papier 
Molenhoek

Paula Molenaar
www.peuteropvangdewindmolen.nl
Niesvenstraat 14, 1911VA Uitgeest

06-1899 7423

Nieuw in Uitgeest
Opent in januari 2017 

haar deuren.
Nog plaatsen vrij.

Goede verdiensten en leuk werk! 
Meerdere wijken beschikbaar.

Gezocht, bezorger voor het bezorgen van de middagbladen Het Parool en NRC. 
’s Middags de krant bezorgen is goed betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt 
een uurtje per dag, van maandag t/m zaterdag.

 

Wat staat er tegenover:
• verdienste ca. € 175,- per 4 weken; • bij foutloos bezorgen een bonus; 

• gratis de krant lezen; • gratis regenpak; • sparen voor aantrekkelijke cadeaus.

 Interesse? Bel: 06 34 66 34 40                                       

Word bezorger!

                                                     *min. leeftijd 15 jaar

Uitgeest

Kijk voor meer informatie of aanmelden op: www.krantenbezorgen.nl
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Krakers Provincialeweg zijn harde 
werkers met creatieve plannen

Uitgeest - Sympathie en an-
tipathie wisselden elkaar af 
vanaf de zestiger jaren als 
het ging om de beweegre-
denen van krakers en hun 
werkwijze. Woningnood was 
lang een begrepen drijfveer. 
Maar de krakersrellen van 
de tachtiger jaren staan de 
wat ouderen onder ons nog 
helder voor de geest en dat 
zijn niet altijd positieve her-
inneringen. Voor de meesten 
is kraken een fenomeen wat 
in een stad als Amsterdam 
plaatsvindt. Dat dit sinds an-
derhalve maand ook in Uit-
geest gebeurt is nieuw. Naast 
de zoutopslag aan de Provin-
cialeweg staat een pand van 
Rijkswaterstaat waar met 
grote letters Villaduct op is 
geschilderd. Hier wappert de 
krakersvlag vrolijk aan de ho-
ge alarminstallatie.

Drie vrienden uit Beverwijk 
bewonen sinds kort dit huis 
en een van hen, Joey Allard 
(19), zocht de krant op om 
onder andere duidelijkheid te 
scheppen naar de Uitgeester 
bevolking toe. Eenmaal op de 
bel gedrukt, snelt hij naar het 
immense hek om het te ope-
nen en loopt voorop richting 
werkplaats waar hij van af-
valhout een solide werkbank 
aan het maken is. Hij fabri-
ceert creatief technische ob-
jecten waarbij gedacht moet 
worden aan verlichting en 
decoratie waarbij hij zoveel 
mogelijk technieken probeert 
te combineren, bijvoorbeeld 

hout met licht of staal met 
geluid. 
Aan de keukentafel steekt 
hij, onder genot van een kop 
koffie, van wal. Joey: “Regel-
matig zat ik in kraakpand De 
Schouw, het oude Tata op-
leidingscentrum. Ondertus-
sen hield ik een lijst bij van 
panden die geschikt waren 
om te kraken en te bewonen. 
Je ontwikkelt vanzelf een be-
paalde blik voor leegstaande 
pandjes. Toen we deze loca-
tie vonden, heb ik een plan 
geschreven en informatie ge-
zocht over het pand en de ei-
genaar. Kraken is niet legaal 
of illegaal maar er zitten ha-
ken en ogen aan. De spelre-
gels veranderen nogal eens. 
Als je nu bijvoorbeeld tijdens 
de kraak op heterdaad wordt 
betrapt, is het strafbaar. Je 
kunt het vergelijken met een 
soort koffieshopbeleid.” Dan 
lachend: “Het mag niet maar 
het kan wel.” 

Het moment van de kraak 
beschrijft Joey als het meest 
euphorische gevoel in zijn 
leven tot nu toe. Joey: “Het 
was op zaterdag en we wa-
ren met zeven man, sommi-
gen waren ervaren in kraken 
en voor anderen was het de 
eerste keer. Een aantal stond 
op de uitkijk terwijl wij naar 
binnen gingen en de alarm-
installatie uitschakelden. Dat 
was best heftig en ook de 
weken erna waren tamelijk 
onzeker. Bij een kraak, bel je 
eerst de politie die dan langs 

komt.  Zij melden het bij de 
officier van justitie die vervol-
gens een stempel afgeeft. De 
politie heb ik overgeslagen. 
Ik ben direct naar de recht-
bank gegaan en heb hen in-
gelicht over de heringebruik-
name van het pand. Dat vind 
ik overigens een beter woord 
dan kraken.” 
Joey neemt graag het heft in 
handen en benaderde zelf de 
pers om het negatieve beeld 
over krakers te ontkrachten. 
Joey: “Er is een ouderwets 
en vergrijsd beeld over kra-
kers dat wij graag wegne-
men. Wij zijn zeker geen luie, 
blowende en zuipende jon-
gens maar werkend en stu-
derend met heel veel creatie-
ve ideeën. Vince bijvoorbeeld 
is meubelmaker met een zo-
juist geopende winkel in Be-
verwijk en onze andere huis-
genoot is bezig met zijn laat-
ste jaar aan het conservato-
rium. Wij zitten hier niet om 
lekker gratis te wonen maar 
om er een creatieve broed-
plaats van te maken.” De 
ogen van Vince lichten op als 
hij naar buiten wijst: “We wil-
len daar een moestuin aan-
leggen en misschien wel wat 
kippen houden. Verder den-
ken wij aan een muziekstu-
dio en een houtopslag. Wij 
nodigen Uitgeesters uit langs 
te komen om eens te kijken 
of om te sparren. Wij willen 
graag iets toevoegen aan de 
maatschappij en natuurlijk 
aan Uitgeest.’’ (Monique Tee-
ling)

Uitgeest - December is voor 
menig winkelier een gezelli-
ge, maar drukke maand. De 
groenteboeren, slagers en 
bakkers leveren vele rustuur-
tjes in om maar aan de vraag 
van de klant tegemoet te 
kunnen komen.
Eind jaren ’60 groeide de be-
volking van Uitgeest heel 
snel door de bebouwing van 
woonwijk de Koog. De lonen 
gingen eindelijk omhoog en 
de economie trok aan.  Dat 
was te merken in de am-
bachtelijke zaken!
Kruidenierswinkels waren er 
wel, maar supermarkten nog 
niet. Weken van 70 uur wer-
ken was heel gewoon. 
De slagers wisten niet beter. 
Veel zaken gingen over van 
opa op vader en dan op een 
zoon. Van jongs af aan werk-
ten ze mee.
Dat begon vaak met ‘klanten 
vragen’. Gewapend met een 
lekkernij uit de winkel gingen 
ze langs nieuwe bewoners 
om te vragen of zij mochten 
leveren. Was dat het geval, 

dan gingen ze wekelijks ho-
ren wat er nodig was, om dan 
de volgende dag de bestel-
ling te brengen.
De bakkers brachten kriskras 
door het hele dorp brood 
rond, totdat Henk Putter een 
wijkverdeling maakte voor al-
le bakkers. 
Begin jaren ’70 gingen de 
klanten meer en meer zelf 
naar de winkel en werd het 
rondbrengen gestopt.
Sinterklaas gaf extra druk-
te, maar Kerstmis spande de 
kroon. In de week daarvoor 
werden de bestellingen ge-
bracht en er werd met extra 
mankracht doorgewerkt tot 
alles ingepakt klaarlag. Na 
de winkelsluiting werkte ze 
soms ’s nachts gewoon door 
tot de volgende ochtend. Ze 
fristen zich op, deden een 
schoon schort voor en draai-
den de dag door tot alle be-
stellingen opgehaald waren. 
En moe maar voldaan werd 
het voor de winkeliers dan 
ook Kerstmis….

Vroeger.....
Maandelijks haalt de vereniging Oud Uitgeest 

herinneringen op in deze rubriek

Monique de Goede maakt speculaas in de bakkerij van haar 
ouders Jan en Ans

Henk Putter vent zijn broden op de Middelweg rond 1965
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Uitgeest - Vorige week dins-
dagochtend om acht uur reed 
de bestuurder van een per-
sonenauto over het Stations-
plein en wilde keren, tenein-
de te parkeren. Op dat mo-
ment werd hij ingehaald door 
de bestuurder van een brom-
fi ets. Een aanrijding volgde, 
de bromfi etser sloeg over de 
kop en kwam ten val op het 
wegdek. Hij werd voor onder-
zoek per ambulance overge-
bracht naar het ziekenhuis.

Bromfi etser 
gewond

Uitgeest - Op de Provincia-
leweg vond maandag 5 de-
cember een snelheidscontro-
le plaats. Van de 3719 pas-
santen overtraden 82 be-
stuurders de maximaal toe-
gestane snelheid van 80 kilo-
meter per uur. De hoogst ge-
meten snelheid was 122.

Snelheids-
controle

Uitgeest - Op 11 januari start 
een cursus digitale fotobe-
werking bij de S.U.S.. In deze 
cursus leert u foto’s bewer-
ken, foto’s van uw fototoe-
stel op uw computer zetten, 
een diavoorstelling van foto’s 
maken, fi lmpjes met muziek 
van foto’s maken, een foto-
boek maken en foto’s verstu-
ren. Kortom een interessante 
en leerzame cursus. Heeft u 
een laptop, neemt u deze dan 
mee naar de cursus. Digita-
le camera en snoertje mee-
nemen. Eenmaal per 2 we-
ken op woensdag van 09.00 
- 10.30 uur. Kosten 20 euro 
voor 8 lessen inclusief koffi e/
thee en exclusief materiaal.
Informatie en opgeven op het 
kantoor van de Stichting Uit-
geester Senioren, op de eer-
ste etage van dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5, tele-
fonisch: 0251 – 31 90 20 of 
per e-mail: s.u.s@inter.nl.net. 
Website: www.uitgeester-
senioren.nl. 

Cursus digitale 
fotobewerking

Uitgeest - Zondag vond een 
controle op de fi etsverlich-
ting plaats aan de Zienlaan.
Er werden drie personen be-
keurd omdat de verlichting 
niet in orde was.

Controle 
fi etsverlichting

B E Z O R G E R
VAN DE MAAND

BEZORGER VAN DE MAAND

Iedere week weer wordt de Uitgeester Courant bij u 
langs gebracht door een van onze bezorgers. Wie zijn 
zij? 

Uitgeest - In 2007 begon 
Jamie Kater, nu 21 jaar en 
woonachtig in Arnhem, met 
het rondbrengen van de Uit-
geester Courant. Haar broer 
Menno heeft het inmiddels 
overgenomen en voorziet de 
Anna van Renesselaan en 
-plein, De Juffer en De Da-
delboom, met 275 stuks, van 
het nieuws. Op woensdag 
stapt hij uit school meest-
al direct op de fi ets om de 
klus te klaren. Als hij zijn wijk 
loopt, zet hij zijn koptelefoon 
op met muziek en laat zich 
verrassen door een afspeel-
lijst. Want met een muziekje, 
zo zegt hij, gaat het allemaal 
net even vlotter. Menno is 13 
jaar, speelt graag hockey in 
Castricum en in zijn vrije tijd 
surft hij regelmatig op het in-
ternet. De afgelopen tijd was 

dat om goeie aanbiedingen 
te zoeken betreffende Sin-
terklaas- en Kerstcadeaus. Er 
valt altijd wel iets te vinden, 
daar hoeft het niet speciaal 
Black Friday voor te zijn.

Menno gaat naar het Jac. P. 
Thijsse College in Castricum 
waar hij in de tweede klas 
van de mavo zit. Zijn favoriete 
vakken zijn Duits, Aardrijks-
kunde en Economie. En dat 
laatste vak daar heeft ie echt 
iets mee. Menno: “Het geld 
dat ik verdien met de krant, 
daar koop ik bijvoorbeeld iets 
van dat ik dan weer doorver-
koop met winst.” In Menno 
schuilt dus een handelaar en 
het zou hem zelf niet verba-
zen als hij daar later beroeps-
matig in verder gaat. (Moni-
que Teeling)

Excursie naar Nijenburg
Uitgeest - De S.U.S. orga-
niseert woensdag 18 januari 
een excursie naar Huize Nij-
enburg, gelegen in het Hei-
looeër bos. Na de ontvangst 
met koffi e/thee volgt een in-
troductieverhaal over de ge-
schiedenis van het buiten 
en de diverse families die op 
Nijenburg gewoond hebben, 
alsmede over de landgoede-
ren, boerderijen en bossen 
rondom het huis. Tijdens de 
rondleiding zijn onder andere 
prachtige gerestaureerde ka-
mers en een zeer mooi gro-
te kast met ‘poppenhuizen’ te 
bewonderen.

Woensdag 18 januari, aan-
wezig om 09.50 uur. Start om 
10.00 uur. Duur 2 uur. Kosten 
7 euro inclusief koffi e/thee, 
entree en rondleiding met 
gids en exclusief reiskosten. 
Adres staat op uw deelna-
mebewijs. 

Informatie en opgeven op het 
kantoor van de Stichting Uit-
geester Senioren, op de eer-
ste etage van dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5, tele-
fonisch: 0251 – 31 90 20 of 
per e-mail: s.u.s@inter.nl.net. 
Website: www.uitgeester-
senioren.nl. 

Kerstlichtjeswandeltocht
Regio - Voor het 7e jaar or-
ganiseert Wandelsportver-
eniging De Laatste Lood-
jes met succes een specia-
le Kerstlichtjes Avondwan-
deling.  Op woensdag 21 
december gaat de wande-
ling van 8 kilometer van start 
vanuit De Lindenboomzaal, 
Raadhuisstraat 57 in Koog 
aan de Zaan. Inschrijving 
vanaf 18.15 uur. Gezamenlij-
ke start is om 19.00 uur. De 
wandeling is in groepsver-
band en er wordt onderweg 
niet gepauzeerd.
Lid of geen lid iedereen is 
van harte welkom om in min-
der dan twee uurtjes de-

ze mooie tocht door verlicht 
Koog en Zaandijk mee te ma-
ken. Deelname voor niet-le-
den bedraagt 3,50, Bondsle-
den 2,50 en voor DLL-leden 
1,50. Bij inschrijving ontvangt 
u 2 consumptiebonnen voor 
koffi e/thee en/of glühwein. 
Na afl oop van de wandeling 
is er een gezellig samenzijn 
in de Lindenboomzaal onder 
het genot van een stukje mu-
ziek, een (gratis) hapje, een 
drankje (op eigen kosten of 
middels uw consumptiebon-
nen) en kan men nagenieten 
van deze sfeervolle avond-
wandeling. Meer informatie: 
www.wsvdelaatsteloodjes.nl.

Kerstliederen zingen
Regio - In het sfeervolle, 
door kaarsen verlichte kerk-
je van Krommeniedijk wordt 
zondagmiddag 18 december 
om 15.00 uur kerstliederen 
gezongen. De kerk is open 
om 14.45 uur
De heer Bernhard Brinkman 
bespeelt het orgel.  Sopraan 

Liesbeth Brinkman, zal en-
kele liederen zingen en me-
vrouw dominee Reijnders 
vertelt een kerstverhaal. 

De toegang is gratis, wel col-
lecteert men voor een goede 
doel! U bent van harte wel-
kom!
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Inzoomen op waar de cliënt blij van 
wordt, dát is de kracht van De Beukennoot
Akersloot - Aan de Julia-
naweg in Akersloot staat op 
nummer 15 ‘De Beukennoot’, 
een schattig huisje dat sinds 
2014 gebruikt wordt als dag-
opvang voor ouderen met 
geheugenproblemen die nog 
thuis wonen. Het is geschikt 
voor mensen met een begin-
nende dementie, maar ook 
mensen in een meer gevor-
derd stadium kunnen hier te-
recht. Kate Schaffer, initiator 
van De Beukennoot werkte 
als A-verpleegkundige, deed 
verschillende specialisaties 
en belandde na de geboor-
te van haar dochter in de ou-
derenzorg. Tijdens haar op-
leiding geriatrie merkte zij 
dat haar hart bij mensen met 
dementie lag. Zij werkte als 
casemanager dementie en 
daarin was voldoende werk, 
maar Kate kon het niet ver-
kroppen dat zij niet de zorg 
kon leveren waar ouderen 
recht op hebben.
Kate: ,,In tehuizen zijn de 
groepen vaak te groot en zit-
ten mensen passief aan tafel. 
Daarbij komt dat ouderen al-
les langzamer doen, je moet 
goed luisteren en kijken. Dat 
kost tijd. Helaas is er in de te-
huizen onvoldoende tijd om 
in te zoomen. Achter ieder 
persoon zit een mens met 
een geschiedenis en daar 
willen wij ons in verdiepen. 

Hield hij of zij van muziek, 
van lezen of bewoog diege-
ne veel? Daarnaast is veilig-
heid belangrijk. Men moet 
zich hier thuis voelen.”
Kate wist dat het anders 
kon en bekeek verschillende 
ruimtes. Toen zij zag dat Juli-
anaweg 15 te huur was, werd 
de makelaar benaderd. Ka-
te lacht: ,,Er was nog een ge-
gadigde maar omdat de ver-
huurder iets had met dit pro-
ject, viel de keuze op mij.” Een 
half jaar lang hielpen fami-
lie en vrienden het huis be-
woonbaar te maken voor de 
doelgroep.
Er kwam een nieuwe, nos-
talgische keuken, leidingen 
werden vervangen en ook 
het terras kreeg een opknap-
beurt. Er werd een slaapka-
mer ingericht en de badka-
mer met douche werd aan-
gepast. Voor de opening van 
De Beukennoot werden het 
DOC-team (Dementie On-
derzoek- en Casemanage-
ment) en de huisartsen op de 
hoogte gebracht. Er kwamen 
twee betaalde krachten, twee 
vrijwilligers en Kate is iedere 
dag aanwezig.
Zij maalt ondertussen de 
koffiebonen met een ouder-
wets handmolentje en ver-
volgt even later tijdens het in-
schenken: ,,Er wordt gekeken 
naar de behoefte. Cliënten 

kunnen opgehaald worden 
met een elektrische duofiets 
of een auto. Wij hebben hier 
plaats voor vijf tot zes per-
sonen en ik wil graag bena-
drukken dat er niet altijd een 
goed beeld bestaat van wan-
neer men hier terecht kan. 
Mensen worstelen vaak te 
lang thuis en mantelzorgers 
denken dat je pas in een la-
ter stadium hulp kunt vragen. 
Maar het is juist zo belang-
rijk dat mensen erbij blijven! 
Wij proberen hen in de maat-
schappij te houden. We gaan 
de straat op, boodschappen 
doen, ergens koffie drinken 
of wandelen. Is een bril stuk? 
Dan gaan we met of zonder 
de cliënt naar de opticien, 
daar zijn wij flexibel in. Er is 
geen vast weekprogramma, 
wij kijken naar de behoef-
te van de cliënt. Mensen wil-
len niet betutteld worden, ze 
moeten zelf de regie houden, 
dat vergroot het zelfvertrou-
wen.”
In de gezellige huiskamer 
staat een piano en een pla-
tenspeler. Een tv hangt aan 
de wand. ,,Gek genoeg wordt 
daar bijna nooit gebruik van 
gemaakt. Als we hier zitten 
na de soep, die wij tussen 
de middag gezamenlijk ma-
ken, dan wordt er uitgerust 
met de benen omhoog en 
gekletst.” Kate en haar team 

leveren ook mantelzorgta-
ken buiten De Beukennoot. 
Zij zijn gespecialiseerd in het 
begeleiden in de thuissituatie 
indien iemand bijvoorbeeld 
niet naar een verpleeghuis 
wil, maar het alleen eigenlijk 
niet redt. Ondersteuning ge-
ven zij door bijvoorbeeld sa-
men te koken, te eten en een 
spelletje te spelen. Door mid-
del van een verslag wordt de 
familie op de hoogte gehou-
den. Er wordt goed gelet op 
bepaalde signalen als een 
volle brievenbus of pillen die 
niet ingenomen zijn. 
Kate: ,,Ik heb een contract 
met alle omringende ge-
meentes en in principe kan 

iedereen bij ons zorg krijgen 
zowel door pgb als particulier 
en ik kan melden dat wij mo-
menteel weer plaats hebben 
in De Beukennoot voor nieu-
we cliënten.”
Als het interview is afgelo-
pen, wordt er een foto ge-
maakt naast een klein for-
nuisje waar menig nieuwko-
mer bij binnenkomst verrukt 
op afstevent. Kate Schaffer, 
een vrouw met een enorme 
gedrevenheid en passie. Ik 
weet niet zeker of de warmte 
in de keuken van de gaska-
chel komt of van haar. www.
beukennootzorg.nl, tel.: 06-
30116550. 
Tekst/foto: Monique Teeling.

Nieuw spellenparadijs in 
IJmuiden: Game Solution

IJmuiden -  In november 
was de officiële opening van 
het nieuwe spellenparadijs 
in IJmuiden. Aan Kennemer-
laan 11 opende Tristan Kluft 
zijn nieuwe zaak Game Solu-
tion, waar gamers en verza-
melaars terecht kunnen voor 
de prachtigste tweedehands 
‘musthaves’ op het gebied 
van spelcomputers en games. 
Maar ook voor verzamelaars 

van gamesgerelateerde artike-
len, zoals Pokémon, Skylander 
en Disney Infinity-figuren is er 
een mooi aanbod.
Voor Tristan Kluft is de winkel 
geen sprong in het diepe. Hij 
heeft al jaren twee webwin-
kels op game-gebied en ver-
koopt over de hele wereld. ,,Ik 
was op zoek naar een groter 
magazijn maar kreeg de mo-
gelijkheid van een winkel, wat 

het voor mij alleen maar leu-
ker maakt. Ik kan hier alles 
mooi uitstallen. Nu heb ik ook 
de kans om mijn andere verza-
melingen, zoals voetbalshirts, 
vintage, retro en antiek te la-
ten zien.’’ Maar het belangrijk-
ste blijft toch de in- en verkoop 
van de tweedehands consoles 
en spellen, van Sega en Ata-
ri 2600 tot PS4. ,,Ik verkoop 
niet alleen de grote namen op 
spelgebied, maar blijf ook al-
tijd op zoek naar de meer zeld-
zame objecten. En ook onder-
delen, zoals controllers heb ik 
voor veel systemen.’’ Omdat al-
les tweedehands is zijn de prij-
zen zeer schappelijk. En met 
de kerstdagen voor de deur 
kan men hier dan ook heel 
feestelijk inkopen doen. Niet 
alleen fervente gamers, maar 
ook mensen die houden van 
een bordspel, verzamelaars 
van curiosa of liefhebbers van 
aparte woonaccessoires. 
Game Solution is zes dagen 
per week geopend. Op maan-
dag vanaf 13.00 uur en de an-
dere dagen vanaf 10.00 uur ‘s 
morgens. Zie ook www.game-
solution.nl.

Filmmiddag voor kinderen
Bakkum - Vrijdagmiddag 6 
januari, in de kerstvakantie, 
houdt Wonderwijs een film-
middag voor kinderen uit 
groep vier tot en met acht. In 
huiselijke sfeer zal de edu-
catieve en grappige anima-
tiefilm ‘Binnenstebuiten’ ge-
toond worden. 
‘Binnenstebuiten’ is een film 
waarin de kijker wordt mee-
genomen in het brein van 
een kind en kennismaakt met 
vijf emoties. De film geeft 
een mooie weergave hoe het 
er in het brein aan toegaat 

en geeft inzicht in de wer-
king van emoties. Leerzaam 
en leuk. Aansluitend worden 
de beelden op creatieve wij-
ze verwerkt om de educatie-
ve factor van deze film vorm 
te geven. 
De filmmiddag wordt ge-
houden in het Oude Admi-
nistratiegebouw op Land-
goed Duin en Bosch in Cas-
tricum en duurt van 14.00 uur 
tot 16.30 uur. Aanmelden is 
noodzakelijk, dit kan via de 
button op de website: www.
wonderwijs-coaching.nl.
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IJsbaan moet wijken voor 
bouw nieuwe school

Uitgeest - De ijsbaan zal in de nabije toekomst moeten wijken voor de bouw van een 
brede school met een integraal kindcentrum. Alle felle protesten van groepen bewo-
ners ten spijt, een nipte meerderheid (8 voor, 7 tegen) van de gemeenteraad stemde 
donderdag voor het bouwen van de nieuwe school op die locatie. Voor de ijsbaan zal 
een andere plek moeten worden gevonden.

Het werd een rumoerige 
avond in het gemeentehuis, 
waar vooral veel tegenstan-
ders van de plannen zich op 
de publieke tribune hadden 
verzameld. Een fel debat, ver-
wijten over en weer en talloze 
interrupties vormden de ba-
sis voor een beladen avond in 
de plaatselijke politieke are-
na. Dat het onderwerp bij ve-
len leeft, bleek wel uit het feit 
dat zich alleen voor dit agen-
dapunt al vijf personen had-
den aangemeld om gebruik 
te maken van het spreekrecht 
voor burgers. Burgemeester 
Wendy Verkleij zag zich en-
kele malen tot ingrijpen ge-
noodzaakt toen sprekers te 
veel op de persoon speelden. 
Die persoon was in dit geval 
CDA-raadslid Annemiek van 
de Vliet, aan wie door som-
migen een cruciale rol tij-
dens de stemronde werd toe-
bedeeld. Een aantal aanwe-
zigen was van mening dat 
er sprake is van belangen-
verstrengeling, aangezien zij 
werkt voor Tabijn, de onder-
wijsstichting die het toekom-
stige schoolgebouw zal gaan 
beheren. De burgemeester 
liet al direct bij aanvang van 
het debat blijken dat zij hier 
onderzoek naar heeft gedaan 
en dat van belangenverstren-
geling geen sprake is.

Namens 1.200 inwoners werd 
een petitie aangeboden, 
waarin de gemeente werd 
opgeroepen het terrein van 
de ijsbaan niet te bebouwen. 
,,Dan zijn er dus nog 12.100 
inwoners die niet tegen heb-
ben gestemd en we zitten 
hier voor het algemeen be-
lang’’, reageerde Bert Weijers 
van coalitiepartij Uitgeest Lo-
kaal. Die partij schaarde zich 
achter het collegevoorstel en 
ging akkoord met bebouwing 
van het terrein. Twee dagen 
voor aanvang van de ver-
gadering kreeg wethouder 
Antoine Tromp een nieuwe 
voorlopige leerlingenprog-
nose binnen, die hem deed 
besluiten persoonlijk met de 
raadsfracties te bellen. Dat 
was koren op de molen van 
de oppositie, want men zag 
hierin een mooie kans om 
de besluitvorming over het 
plan uit te stellen. De prog-
noses geven namelijk aan 
dat het aantal leerlingen de 
komende vijftien jaar sneller 
zal stijgen dan was verwacht. 
Een snel gearrangeerd ge-
sprek tussen de wethouder 
en stichting Tabijn liet echter 
zien dat het reeds opgestelde 
plan nog altijd een goed uit-
gangspunt is.
Hoewel de fracties van PU, 
UVP en PvdA aandrongen 

op het van de agenda halen 
van het voorstel, kwam het 
zo ver niet. Na vier uur dis-
cussiëren koos een meer-
derheid van de gemeente-
raad dus voor het bebouwen 
van het ijsbaanterrein, waar-
bij via een amendement wel 
werd gewaarborgd dat voor 
de ijsbaan een nieuwe locatie 
moet worden gezocht. Voor 
PU-raadslid Thom van Son 
was de hele gang van zaken 
zo frustrerend dat hij direct 
na het nemen van het raads-
besluit liet weten uit protest 
de raadszaal te verlaten. Hij 
noemde het besluit zeer on-
democratisch en ondoor-
dacht. Ook zijn fractiegeno-
te Viola Breeuwer keerde na 
behandeling van dit agen-
dapunt niet meer terug in de 
raadszaal. De korte schorsing 
die volgde werd door het pu-
bliek benut om direct verhaal 
te halen bij de politici. ,,Poli-
tiek onwaardig’’, kreeg Bert 
Weijers van Uitgeest Lokaal 
te horen van een bezoeker. 
Voordat het debat in de ge-
meenteraad plaatsvond, had 
voorzitter Herman van Sam-
beek van de ijsclub al laten 
weten naar de bestuursrech-
ter te zullen stappen wanneer 
het terrein van de ijsbaan be-
bouwd zal gaan worden. (Bos 
Media Services)

Nieuwe VVD-
wethouder geïnstalleerd
Uitgeest - Donderdagavond 
laat is Anke de Vink-Hartog 
geïnstalleerd als nieuwe wet-
houder namens de VVD. 
Ze volgt Karel Mens op, hij 
nam in september onver-
wacht ontslag. Hieraan bleek 
een integriteitskwestie ten 
grondslag te liggen. 
Aanvankelijk lag het niet in 
de bedoeling een nieuwe 

wethouder te leveren, maar 
binnen de VVD is men op dat 
besluit teruggekomen. Over 
enige tijd zal wethouder Ju-
die Kloosterman haar wet-
houderstaken tijdelijk neer-
leggen, omdat ze met zwan-
gerschapsverlof gaat. Zij 
heeft namens Uitgeest Lo-
kaal zitting in het college. 
(Bos Media Services)

Anke de Vink-Hartog legde donderdagavond de eed af. Dat 
gebeurde pas rond 23:30 uur, omdat het raadsdebat over de 
locatie voor de brede school van stichting Tabijn vrijwel de he-
le avond had geduurd

Boek ‘Focus’ van Kevin Wubbels 
zeer binnenkort te koop

Uitgeest - Er is al veel over 
geschreven de afgelopen tijd. 
Het boek dat Uitgeester Ke-
vin Wubbels binnenkort uit-
geeft, haalde meerdere ma-
len de pers. Nou is een boek 
schrijven tegenwoordig niet 
meer uitzonderlijk maar in 
Kevin’s geval toch wel. 
Als zoon, broer, echtgenoot 
en vader, omschrijft hij in ‘Fo-
cus’ de overwinning op kan-
ker en de ontdekking van het 
hebben van ALS. Met een 
oogcomputer tekende hij zijn 
aangrijpende verhaal op in 
een boek. De Uitgeester Cou-
rant kreeg hiervan een inkijk-
exemplaar. In Focus geeft Ke-
vin een zeer helder beeld van 
de gang naar het ziekenhuis, 
de impact van alle behande-
lingen op hemzelf en zijn di-
recte omgeving. De details 

zijn eerlijk, emotioneel, soms 
snoeihard maar ook met hu-
mor. Door zijn manier van 
schrijven krijgt de lezer het 
idee naast hem te zitten. De 
vele ziekenhuisbezoeken, het 
personeel, de onzekerheid, 
de angst en uiteindelijk het 
omgaan met ALS. Schrijnend 
zijn de verhalen over on-
dervonden bureaucratie die 
noodzakelijk ingrijpen totaal 
in de weg staan en het mach-
teloze gevoel dat dit met zich 
meebrengt. Niks wordt over-
geslagen en het zal de lezer 
verbazen dat Kevin en zijn 
vrouw Wendy toch steeds 
weer uit de kleinste dingen 
de positiviteit weten te pak-
ken en zichzelf dwingen om 
door te gaan. Bijzonder en 
ontroerend zijn aan het eind 
de interviews met de mensen 

die dichtbij hem staan. Het 
boek is binnenkort onder an-
dere bij boekhandel Schuyt 
te koop. Volgende week in 
deze krant een exclusief in-
terview. (Monique Teeling)

Joke Limmen signeert 
boek donorschap

Uitgeest - Het was maar 
goed dat Schuyt een mooie 
uitbouw heeft want zaterdag-
middag was het flink druk bij 
de Uitgeester boekhandel.
Joke Limmen gaf haar boek-
presentatie over ‘Een sterre-
tje voor Luna’, een begrijpe-
lijk verhaal over donorschap 
en signeerde dat het een lie-
ve lust was. Mensen stonden 
er voor in de rij en voor ie-
dereen had zij een persoon-
lijk woord. Binnen een uur 
waren er 35 exemplaren ver-
kocht. Joke: “Ik vond het 
overweldigend zoveel men-

sen als er gekomen zijn en al 
die lieve reacties waren bij-
zonder.” De penningmeester 
van Harten Twee, Albert van 
Leijen, nam het eerste boekje 
in ontvangst en zei een trot-
se sponsor te zijn. Deze be-
langenorganisatie voor hart- 
en longgetransplanteerden 
stuurt het boekje naar de zie-
kenhuizen. 
Joke: “Ik hoop dat dit boek-
je met mooie illustraties het 
doel bereikt en het onbe-
grip bij onzichtbare ziektes 
als deze wegneemt.” (Moni-
que Teeling)
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Castricum/Heemskerk - 
De vierde editie van ‘Kerst 
op het Plein’ in Heemskerk 
belooft een indrukwekkend 
schouwspel te worden. Vol-
gende week vrijdag, 23 de-
cember, zal het theatrale 
kerstevenement plaatsvinden 
op het Burgemeester Nielen-
plein. Iedereen is welkom. 
Maar eerst is Castricum aan 
de beurt op het plein voor de 
Pancratiuskerk op zaterdag-
avond 17 december.

Het platform Heemskerken 
legde drie jaar geleden de 
basis voor een nieuwe jaar-
lijkse traditie. Vorig jaar werd 
samengewerkt met leerlin-
gen van het Bonhoeffer Col-
lege in Castricum en die sa-
menwerking is goed beval-
len. Dit jaar nemen de leer-
lingen niet alleen de muziek 
en de uitvoering van het the-
atrale gedeelte van de viering 
voor hun rekening, ook het 
volledige script van de voor-
stelling is door ze gemaakt. 
Het thema van dit jaar is ‘Spel 

der Engelen’ en haakt in op 
het maatschappelijke feno-
meen dat het er steeds meer 
om lijkt te gaan wie de mooi-
ste, snelste of slimste is. Het 
leven draait echter niet alleen 
om winnaars, maar vooral om 
liefde. Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat alle mensen tot 
hun recht komen?

Een concreet voorbeeld van 
meedoen in de maatschappij 
is Heliomare Onderwijs. Deze 
instelling vestigt zich volgend 
jaar in Heemskerk en heeft 
participatie in de samen-
leving hoog in het vaandel 
staan, want: ,,Wie deelneemt 
is een gelukkiger mens.’’ He-
liomare Onderwijs is uitgeno-
digd om dit jaar deel te ne-
men aan ‘Kerst op het Plein’ 
in Heemskerk, een leerling 
zal het zelf gecomponeerde 
lied ‘Made in Heaven’ zingen, 
er wordt verteld over de on-
derwijsinstelling en Patricia 
Esveld, voorzitter van de raad 
van bestuur bij Heliomare, 
wordt geïnterviewd. 

Dienstregeling van 
treinen is veranderd

Castricum - Op 11 decem-
ber is de de nieuwe dienst-
regeling van het openbaar 
vervoer in werking getreden. 
Voor Castricum betekent dit 
een lichte verschuiving in de 
aankomst en vertrektijden in 
de richtingen Amsterdam en 
Haarlem, alsook in de rich-
ting van Alkmaar. 
De treinen vertrekken nu nog 
10 minuten voor het hele en 
het halve uur en 7 minuten 
over het hele en halve uur in 
de richting van Amsterdam. 
In de dienstregeling van 2017 
wordt dat 5 minuten voor het 
hele en het halve uur en 10 
minuten over het hele en het 
halve uur in de richting van 
Amsterdam. 
De Sprinter in de richting 
naar Alkmaar rijdt nu 4 mi-
nuten voor het hele en halve 
uur en de Intercity, 7 minuten 
voor het hele en halve uur en 
7 minuten over het hele en 
halve uur. In de dienstrege-
ling van 2017 rijden de sprin-
ters richting Alkmaar dan op 
het hele en halve uur en de 
Intercity¹s, 4 en 19 minuten 
over het hele en halve uur. In 
de richting van Haarlem rijdt 
er vanaf 11 december in de 

spits de spitsintercity naar 
Haarlem, deze stopt alleen 
nog in Beverwijk. Deze ver-
trekt vanaf station Castricum 
om 15 minuten over het hele 
en halve uur.
En kwart voor 9.00 uur rijdt 
de laatste spitstrein in de 
richting van Haarlem. Deze 
spitstrein rijdt ‘s middags ook 
vanaf Haarlem. De eerste rijdt 
om 16:18 uur en de laatste 
rijdt om 18:18 uur naar Cas-
tricum, ook deze stopt alleen 
nog in Beverwijk.
De dienstregelingen in de 
daluren was in 2016 in een 
rechtstreekse verbinding 1 
minuut over het hele uur en 
1 minuut over het halve uur 
in de richting van Haarlem en 
deze treinen stoppen op alle 
stations tussen Castricum en 
Haarlem. In de nieuwe dienst-
regeling 2017 wordt dat 2 mi-
nuten over het hele uur en 2 
minuten over het halve uur. 
In de nieuwe dienstregeling 
is de reisduur met 4 minuten 
verkort, doordat de trein in 
Uitgeest niet meer 4 minuten 
stil staat op het station. Hier-
door is de reisduur via Sloter-
dijk in de nieuwe dienstrege-
ling nu 8 minuten langer.

Midwinterduinloop 
breekt records

Egmond - Op zaterdag 10 
december werd in Egmond 
Binnen de Midwinterduin-
loop gehouden. Het werd een 
mooie editie met een vrouw 
als winnares van de 7,6 km. 
Niet vreemd dat dit de 49 ja-
rige Nicole Weijling-Dissel 
uit Egmond aan de Hoef zou 
zijn. Zij werd nog niet zolang 
geleden in het Australische 
Perth meervoudig wereld-
kampioene op de 800 meter 
en 1500 meter. Ze was na de 
start snel weg.
Zo snel dat zelfs de mannen 
haar enige kilometers niet 

konden volgen. Op zand lo-
pen is niet haar sterkste punt, 
maar ze kon hier nog wel de 
kopgroep volgen. 
Dit veranderde toen ze hal-
verwege haar veters moest 
vastmaken, maar deson-
danks nam ze als eerste op 
de kruising Middenweg/Sta-
ringweg de afslag naar de 
finish van de 7,6 km. Hier 
kwam ze aan in een nieuwe 
parcourstijd van 29.20 min. 
Na vorig jaar werd er ook nu 
weer een deelnemersrecord 
gebroken. Totaal schreven 
zich 1047 deelnemers in. 

Eerste hulp 
aan kinderen
Castricum - EHBO vereni-
ging Castricum start weer 
een cursus Eerste Hulp aan 
Kinderen. Tijdens de cursus 
leren de deelnemers hulp te 
verlenen aan kinderen, krijgt 
men inzicht in de gevaren die 
kinderen bedreigen en hoe 
deze kunnen worden voor-
komen. De cursus wordt ge-
geven volgens de eindter-
men van het Oranje Kruis 
en wordt afgesloten met een 
toets. Als deze toets succes-
vol wordt afgerond, ontvangt 
men het officiële certificaat 
Eerste Hulp aan Kinderen. De 
cursus bestaat uit vier lessen 
van ieder drie uur die wor-
den gegeven in Nieuw Gees-
terhage, Geesterduinweg 3 te 
Castricum. De cursusavon-
den zijn op dinsdagavond 10, 
17, 24 en 31 januari 2017 van 
19.00 tot 22.00 uur. Veel ziek-
tekostenverzekeraars ver-
goeden (een deel van) de 
cursus. Voor meer informa-
tie of aanmelding tel.: 0251-
651060 tussen 19.30 uur en 
21.00 uur of info@ehbocas-
tricum.nl.

Strooit.nu voor actuele 
gladheidsinformatie

Regio - Weten of er al ge-
strooid is, waar de strooi-
ers nu aan het werk zijn en 
of er op een van de Noord-
Hollandse provinciale wegen 

nog winterse neerslag ligt 
is vanaf vandaag te vinden 
op strooit.nu. Deze website 
geeft actuele gladheidsinfor-
matie over de provinciale we-

gen in Noord-Holland. Weg-
gebruikers kunnen boven-
dien via de website zelf glad-
heid melden.

De provincie Noord-Holland 
verzamelt de noodzakelijke 
gegevens voor actuele glad-
heidsinformatie al langer. Dat 
gebeurt op 31 stations ver-
spreid over de hele provin-
cie. Daar meten de senso-
ren van het gladheidmeldsy-
steem onder meer de tempe-
ratuur, vochtigheid van lucht 
en wegdek en eventuele 
neerslag. Ook gegevens van 
de strooiwagens worden ver-
zameld: hoeveel zout of pekel 
er aan boord is, hoeveel er 
wordt gestrooid, in welk tem-
po de strooier rijdt en hoe-
veel kilometer er waar is ge-
reden. De website is verge-
lijkbaar met buienradar.nl.
Zoals gebruikelijk stuurt de 
provincie bij gladheid ook 
berichten via @ProvincieNH 
op Twitter.

Harddrugs aangetroffen
Castricum - Een 20-jarige 
man uit Beverwijk is maan-
dagnacht rond 1.20 uur aan-
gehouden omdat hij hard-
drugs bij zich had.

Surveillerende agenten za-
gen de man rijden op de 
Dorpsstraat in Castricum. Zij 
trokken het kenteken na en 
het bleek dat de man in de 
politiesystemen voorkomt 

vanwege het overtreden van 
de opiumwet.  Ze volgen de 
auto en controleren het voer-
tuig. De bestuurder weiger-
de aan de fouillering mee te 
werken en werd meegeno-
men naar het bureau. Daar 
werden gripzakjes met wik-
kels, een zakje met bolletjes, 
contanten en drie telefoons 
bij hem aangetroffen. Dit is in 
beslaggenomen. 
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FC Uitgeest wint en is ‘Herbstmeister’
Uitgeest - Staat leuk en 
klinkt ook leuk. Zeg het maar 
eens hardop: “herpstmaister”. 
In Duitsland is het een seri-
euze titel bestemd voor het 
team dat voor de winterstop 
de meeste punten heeft be-
haald. In de Bundesliga heeft 
Bayern Munchen een abon-
nement op het “herbstmeis-
terschaft”. In de Nederland-
se competitie lijkt Feyenoord 
met de eer te gaan strijken. 
In Engeland doen ze daar 
niet aan. Daar voetballen ze 
gewoon tussen het kalkoen-
gerecht en oudejaarsolie-
bollen door. Meestal is de 
“herfstkampioen” ook de la-
tere echte kampioen. In de 
tweede klasse A West 1 is 
FC Uitgeest “herbstmeister” 
geworden. Na de wat moei-
zaam tot stand gekomen 1-2 
overwinning bij De Foresters 
is het team van Florian Wolf 
voor de winterstop niet meer 
te achterhalen door de con-
currentie. Een mooi resultaat. 
Een compliment voor spelers 
en de spelersstaf is daarvoor 
op zijn plaats.
FC Uitgeest startte zonder de 
verlate Paul Groen en de nog 
licht geblesseerde Kick Smit 
op de bank. Eenmaal gearri-
veerd kon Paul Groen in de 
19e minuut direct het veld 
in voor de op het oog ern-
stig geblesseerde Emiel Sin-
nige die een snoeiharde tac-
kle van de agressief spelende 

Duindam niet overleefde. Tot 
op dat moment was er hoe-
genaamd niets gebeurd be-
halve dan een kopbal van 
Groot en een bijna schot in 
de kruising van Hoorn. Bei-
de keren bleek doelman Sven 
Koning weer eens een be-
trouwbare sluitpost. Voor het 
overige speelden beide ploe-
gen zo voorzichtig als de 
huisvader die op een wankel 
trappetje bezig is de kerst-
ballen in de boom te han-
gen. Maar zie daar, plotseling 
in de 30e minuut, leken de 
gasten de “piek” gevonden 
te hebben. Een razendsnelle 
uitbraak bracht de bal bij de 
diep gelopen Romario Aro-
ma die een afgemeten voor-
zet afleverde waar topsco-
rer Lester Half wel raad mee 
wist. 0-1.
Na de thee en de kerstkrans-
jes kabbelde de wedstrijd ge-
zapig verder, al had FCU in de 
61e minuut de wedstrijd moe-
ten beslissen, maar de geheel 
vrijstaande Jorn Brouwer be-
sloot de bal af te leggen in 
plaats van voor eigen gewin 
te gaan. Buitenspel was het 
gevolg. In de 65e minuut ont-
plofte de wedstrijd. Wederom 
was Duindam hoofdrolspeler. 
Een smerige overtreding op 
Mike Olgers werd tot woe-
de van de FC Uitgeest aan-
hang slechts met geel be-
straft door de zwak leidende 
arbiter Kooij. Vervolgens was 

het Duindam zelf die theater 
maakte en onder het oog van 
de scheidsrechter Augustine 
Yeboah opzichtig provoceer-
de. De laatste was zo sukke-
lig om met een duwende be-
weging te reageren. Voldoen-
de voor de scheidsrechter om 
nu wel rood te geven. 
Daarmee leek het nog een 
moeilijke middag te wor-
den voor FC Uitgeest. Het 
tegendeel bleek het geval. 
Ook met tien man verloor de 
aanstaande herfstkampioen 
geen moment de controle 
over de wedstrijd. Het scoor-
de zelfs  in de 81e minuut na 
een prachtige actie van Les-
ter Half die met een slim hak-
balletje Jorn Brouwer alleen 
voor keeper Snieder zette. 
Ditmaal faalde de dit seizoen 
regelmatige scorende mid-
denvelder niet. 0-2. Dat de 
thuisploeg in de 94e minuut 
via Kruit nog scoorde was al-
leen belangrijk voor het sco-
rebord. Met nog één thuis-
wedstrijd tegen De Kenne-
mers voor de boeg is FC Uit-
geest  “herbstmeister”. Ik ga 
het nog een keer of wat hard-
op voorlezen aan mijn klein-
zoon. “Herpstmaister”! (De 
Afvallende Bal)
FC Uitgeest: Koning, Mar-
chena, Vrouwe, Putter, 
de Jong, E. Sinnige (19e 
Groen),Brouwer, Olgers 
(82e Koedijk), Augustine, 
Aroma (66e Smit), Half

Zaterdag 17 december Meisjes:
Limmen MO13-1-FC Uitgeest MO13:1  11:00

Jongens:
FC Castricum JO11-6 FC Uitgeest JO11:4  10:00

Zondag 18 december Senioren:
FC Uitgeest 1-Kennemers 1  14:00

FC Uitgeest 4-Alliance 22 4  10:30
Limmen 5 FC-Uitgeest 6  14:00
Kolping Boys 10-FC Uitgeest 9  10:00
FC Uitgeest 12 -Vitesse 22 10  10:30
Junioren:
Kolping Boys JO19-3 FC Uitgeest JO19:2  12:00
FC Uitgeest JO19:3 -SVA JO19-2  13:00
Hoofddorp s.v. JO19-3 FC Uitgeest JO19:4 11:00

Kampioen!
Uitgeest - De meiden van FC 
Uitgeest MO-11-1 (Meisjes 
onder 11 team 1) zijn onge-
slagen kampioen geworden, 
alle wedstrijden in de compe-
titie werden gewonnen waar-
door ze niet meer in te halen 

waren door de concurren-
tie. Op de foto Rachid, Ster-
re, Britte, coach Thijs Brand-
jes, Jilke, Coach Erwin, Yentl, 
Nala, Faith, Jip en Susanne.
Meiden, van harte gefelici-
teerd !! 

Uitgeest - Vinden wij brid-
gers het bridgen wel zo leuk? 
Het eerste wat bridgers doen 
als ze zo om en nabij 19.30u 
binnendruppelen in de kan-
tine van de FC, nog voor de 
jas is opgehangen, en voor 
er koffie wordt gehaald (oké, 
thee mag ook) is het ophalen 
van het loopbriefje (al sinds 
jaar en dag bij Ria Beerens, 
waarvoor hulde!). Op dat 
loopbriefje worden de ver-
snaperingen geturfd en aan 
de andere kant staat de ta-
felvolgorde plus de tegen-
standers. En als de maat dan 
ook is gearriveerd, wordt ge-
zamenlijk het loopbriefje ge-
monsterd en vastgesteld of 
het een zware avond wordt of 
dat het mee zal vallen met de 
tegenstand. Een van de le-
den van een bevriend kop-
pel, tegen wie wij de derde 
ronde moesten spelen, merk-
te op: ‘Als we jullie hebben 
gehad, hebben we het erg-
ste wel achter de rug!’ Je zou 
bijna denken dat ze er he-
lemaal geen zin in hebben, 
dat ze gestuurd worden, een 
kwaaie partner thuis hebben! 
Als het nou kickboksen was, 
ja, dan zou ik me zorgen ma-
ken als er op mijn loopbriefje 
stond dat ik de eerste ronde 
tegen Badr Hari mocht ‘spe-
len’. Maar het gaat om een 
wedstrijd waarbij elke speler 
13 stukjes karton in zijn han-
den heeft, daarover een beet-
je stoer doet tijdens het bie-
den, en vervolgens probeert 
de tegenstander figuurlijk 
knock out te slaan door het 
in een slimme volgorde neer-
leggen van die stukjes kar-
ton!

Na al deze psychologie nog 
even een opmerkelijk resul-
taat. In de B-lijn slaan Marian 
de Vries en Truus Jansen, net 
gedegradeerd uit de A-lijn, 
alle tegenstanders in de B-

lijn finaal knock out. Na zes 
tafeltjes is de score: 78,13%. 
Nou is een score boven de 
70 al uitzonderlijk, maar een 
score van bijna 80% is bui-
tenaards. In al die ruim 40 ja-
ren dat ik bridge speel, heb ik 
dat nog nooit meegemaakt. 
Als ik volgende week tegen 
deze (kick boksende) dames 
zou moeten spelen zou ik me 
toch wel ernstig zorgen gaan 
maken.

En de vraag van het begin? 
Ja, wij bridgers vinden brid-
gen leuk. Het ‘kickboksen’ 
hebben wij, met dank aan 
Sigmund, gesublimeerd naar 
52 kaarten. En ja, kickboksen 
kan onlustgevoelens oproe-
pen, verliezen met bridgen 
ook. Hieronder ziet u de eer-
ste drie van iedere lijn.

A-lijn: 1 Hans Wijte-Paul Wij-
te 61,81%; 2 Marlene Heijne-
Cas van Andel 59,72%; 3 Ti-
neke Ligthart-Eric Molenaar 
56,60%.

B-lijn: 1 Marian de Vries-
Truus Jansen 78,13%; 2 Gré 
Appelman-Tineke van Sam-
beek 56,25%; 2 Milja van 
den Booren-Jeanne Admiraal 
56,25%.

C-lijn: 1 Jan Sinemus-Wim 
Weber 63,02%; 2 Auke Huls-
hof-Gonny Hulshof 56,77%; 
3 Jac Sintenie-Piet de Wildt 
53,13%.

D-lijn: 1 Henny Kaandorp-
Ans Verheijde 61,46%; 2 Wil 
van der Pol-Ank van der Eng 
60,42%; 3 Tineke de Groot-
Constance Dirks 55,21%.

E-lijn: 1 Karel Romkes-
Nel van Bergen 58,85%; 2 
Riet Jaape-Petra de Ruyter 
53,13%; 3 Gré Krom-Ank Ka-
ger 52,60%. 
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Uitgeest - In de nacht van 
vrijdag op zaterdag kwam 
om half drie een melding 
binnen, dat er een fietser 
zou rijden op de A9. Ter 
plaatse bleek inderdaad 
een fietser tegen het ver-
keer in over de vluchtstrook 
te rijden.
Deze was onverstoorbaar 
en probeerde zelfs na het 
aanzetten van de blauwe 
zwaailichten nog om het 
politievoertuig heen rijden.
De jongeman werd staande 
gehouden. Hij bleek flink te 
hebben gedronken en was 
na horecabezoek op weg 
naar zijn huis in de Broek-
polder. Hij had totaal niet in 
de gaten, dat hij zich op de 
snelweg bevond.
Hij is, voorzien van een aan-
tal bekeuringen, overgedra-
gen aan zijn geschrokken 
vader.

Op de fiets 
over de A9
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De kerststal bezichtigen
Uitgeest - De vrijwilligers 
van de O.L.Vrouwe Geboor-
te Uitgeest aan de Lange-
buurt hebben de prachtige 
kerststal weer van zolder ge-
haald. Zoals elk jaar worden 
dan de oude beelden door 
vaste vrijwilligers uitgestald. 
Het is echt de moeite waard 
om deze kerststal te komen 
bezichtigen in de periode van 
13 december  tot en met 6 ja-
nuari.
De kerk is van maandag tot 
en met zaterdag van 09.00 tot 
15.00 uur open. 

Op de website www.rkparo-
chie-uitgeest.nl. kunt u al-
le informatie vinden, zoals 
het maandprogramma met 
de vieringen in de kerk met 
Kerstmis.    
Het secretariaat is te berei-
ken op werkdagen van 09.15 
tot 12.00 uur. Buiten de kan-
tooruren en voor contact met 
een priester is men ook be-
reikbaar op 0251-312331, het 
nummer van de pastorie, en 
krijgt u een telefoonnummer 
van degene die u verder kan 
helpen.

Zwembadterrein beschermd
Uitgeest - Een PU-, UVP- 
en PvdA-motie  om het lo-
pend contract met Stichting 
Zwembad De Zien te verlen-
gen is door het college over-
genomen en donderdag 8 
december aangenomen door 
de voltallige gemeenteraad. 
Men vindt dat het zwemba-
dbestuur het uitstekend doet 
en dat het zwembad een be-
langrijke sociale functie heeft 
in Uitgeest en wil dus het 
contract verlengen.
Door een amendement van 
Uitgeest Lokaal is het vol-

gens fractievoorzitter Bert 
Weijers van deze partij juri-
disch voorlopig onmogelijk 
geworden om het terrein van 
het zwembad en de omlig-
gende volkstuinen te bebou-
wen. Weijers: ,,In ons amen-
dement is de rode contour 
van de stationsomgeving de-
fi nitief gesteld, dat was nog 
niet het geval. De motie van 
Progressief Uitgeest had dit 
niet voorzien, het zwembad 
en de volkstuinen hadden 
dan geen bescherming ge-
had en nu wel.’’

Geniet van de donkere 
dagen met Lees Lokaal

Uitgeest - De temperatuur 
daalt, de dagen worden kor-
ter, de avonden langer. Kort-
om, het is weer tijd voor lek-
ker languit op de bank met 
een goed boek in de hand.  
Lees Lokaal heeft dit boek! 
Met een collectie van duizen-
den boeken voor jong en oud 
is er voor iedere Uitgeester 
volop keus. 
Uw favoriete schrijver of 
schrijfster, jouw favoriete 
young adult serie of wellicht 
een vrolijk voorleesboek voor 
de allerkleinsten? De kans is 
groot dat het heel gewoon bij 
ons in de kast staat. Mocht 
er toch een boek ontbreken 
geef dit aan via de daarvoor 
bestemde bus in Lees Lokaal. 
Door het unieke ruilsysteem 

(een boek voor een boek) 
vernieuwd de collectie zich 
dagelijks. Daarnaast zorgt 
een speciale werkgroep bin-
nen Lees Lokaal er voor dat 
ook de nieuwste titels uit de 
top 10 voor zowel volwas-
senen als ook de jeugd niet 
ontbreken. 
Op zoek naar een uniek ca-
deau voor onder de kerst-
boom? Kom vrijdag 16 de-
cember naar de stand van 
Lees Lokaal op de Winterfair 
bij Zwembad de Zien. Voor 
slechts 10 euro geef je een 
Vriendenpas met boek naar 
keuze cadeau.
Honderden Uitgeester heb-
ben de weg naar Lees Lokaal 
aan de Dr. Brugmanstraat 11 
al gevonden. 

U bent van harte welkom bij Lees Lokaal

Concert op zondag 18 december
Kamerkoor Puur Sangh 
sluit het jaar goed af
Uitgeest - Zondagmiddag 
18 december staat de grote 
zaal  in dorpshuis de Zwaan 
aan de Middelweg  in Uit-
geest in het teken van Kerst-
mis.
Na een zeer geslaagd pre-
sentatieconcert met 4 ko-
ren op 29 oktober gaat Puur 
Sangh nu solo met een sfeer-
vol kerstconcert o.l.v. dirigen-
te Ineke Mulder.
Het koor zingt een aantal lie-
deren uit verschillende lan-
den, waaronder het mooie 
in this heart, the linden tree 
Carol, entre le boeuf et l`ane 

gris à capella,  maar ook lie-
deren die muzikaal onder-
steund worden door het Pia-
vento Trio, bestaande uit An-
drine Stal op  dwarsfl uit, Har-
ry Postema op klarinet en 
Betty Lavooij op piano.
Het concert begint om 14.30 
uur. Een half uurtje vroeger 
dan eerder was aangegeven.  
De zaal gaat open om 14.15 
uur.

De entree is gratis. Na afl oop 
kunt U Uw waardering ken-
baar maken door het geven 
van een vrijwillige bijdrage.

Hockeysters kampioen
Uitgeest - Goed nieuws voor 
de meiden van MHCU C3, af-
gelopen week werd duidelijk 
dat hun team winnaar was 
geworden van de herfstcom-
petitie! Vanwege de vorst wa-
ren nog niet alle wedstrijden 
gespeeld zodat de spannen-
de ontknoping nog even op 

zich liet wachten. Uiteindelijk 
eindigde de C3 samen met 
Bloemendaal C3 bovenaan in 
de poule waardoor het doel-
saldo doorslaggevend was. 
Met slechts 1 punt verschil 
werd het team uit Uitgeest 
kampioen van de herfstcom-
petitie.

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren houdt op 
vrijdag 16 december een ge-
zellige kerstmiddag met een 
optreden van het Kastrikums 
Shanty- en Folksongkoor ‘De 
Skulpers’. In de pauze wordt 
u verwend met heerlijke 
glühwein of warme chocola-
demelk en kerstbrood.
Vrijdag 16 december van 
14.00 – 16.00 uur. Zaal open 
om 13.45 uur. Kosten 3 euro. 
Vooraf opgeven is noodza-
kelijk op het kantoor van de 
S.U.S. in De Zwaan.

Kerstmiddag 
S.U.S.

Uitgeest - Vrijdagochtend 
om 05.00 uur kwam bij de 
politie een melding binnen 
van inbraak in de kiosk op 
het perron van het NS-stati-
on Uitgeest. In de kiosk werd 
een Israëlische toerist aan-
getroffen, die in Amsterdam 
verbleef. Hij had de laatste 
trein gemist en het koud ge-
kregen. Om zich te verwar-
men had hij een ruit van de 
kiosk ingetrapt en was naar 
binnen geklommen. De man 
werd aangehouden en inge-
sloten voor verder onderzoek.

Toerist trapt 
ruit kiosk in

Klaverjassen 
bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 16 decem-
ber vindt er weer een klaver-
jasdrive plaats in de kan-
tine van korfbalvereniging 
Stormvogels aan de Niesven-
straat 14. De kaarten worden 
om acht uur geschud. Er zijn 
weer leuke prijzen te winnen, 
ook met de loterij. Iedereen is 
welkom.

Uitgeest - Maandelijks or-
ganiseert de S.U.S. een fi lm-
middag in De Zwaan. Woens-
dag 21 december wordt een 
komedie vertoond. Wilt u 
weten welke fi lm? Er han-
gen posters in dorpshuis De 
Zwaan of u kunt langskomen 
op het kantoor van de S.U.S., 
waar u een fi lmboekje in kunt 
kijken. In verband met de 
restrictie van de licentie mo-
gen de fi lmtitels hier niet ge-
noemd worden.
Woensdag 21 december van 
14.00 tot 16.00 uur. Zaal open 
om 13.45 uur. Kosten 3 euro 
inclusief koffi e/thee en cake.

Filmmiddag
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Ophaaldata restafval
In week 51 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 19 december 
De Kleis en Waldijk: woensdag 21 december 
De Koog: donderdag 22 december 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 23 december
Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 
23 december.

BURGERLIJKE STAND
Doris Snijder, dochter van I. 
Snijder en J. Snijder-Hollenberg

OVERLEDEN 
H.N. Berkum, 93 jaar

Wethouder Tromp bij start 
platform gehandicaptensport
Sporten en bewegen is niet alleen goed voor je gezondheid, het is ook 
erg leuk om te doen. Een handicap hoeft zeker geen belemmering te zijn 
om te sporten of te bewegen. Fonds Gehandicaptensport wil door middel 
van de website en de app ‘Uniek Sporten’ ervoor zorgen dat nog meer 
mensen met een handicap kunnen genieten van sport en bewegen. Re-
gio Alkmaar sluit zich als eerste regio in de kop van Noord-Holland aan 
bij dit unieke platform. Maandag 12 december was wethouder Antoine 
Tromp aanwezig bij de ‘lancering’ van de website www.unieksporten.nl 
tijdens een aangepaste sportdag in sportcomplex De Meent in Alkmaar. 
 
Al gedurende meerdere jaren investeren Alkmaar, Heerhugowaard, Lan-
gedijk, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo in een regionaal samenwer-
kingsverband voor wat betreft het aangepast sporten. Vanuit de overheid 
worden de regionale samenwerkingsregio’s gestimuleerd zich aan te slui-
ten bij het platform ‘Uniek Sporten’. Dat presenteert zich in een website en 
een app die het beschikbare aanbod voor de doelgroep ‘aangepast spor-
ten’ helder en overzichtelijk in beeld brengen. Het regionale aanbod is 
voor dat doel opnieuw geïnventariseerd en in de database overgezet. 
 
Bij de lancering in sportcomplex De Meent hielden docenten en studen-
ten van de opleiding Sport & Bewegen van het Alkmaarse Horizon Col-
lege een sportief uitje voor meer dan 50 cliënten van Stichting De Waer-
den. Zo konden de cliënten schaatsen, zaalsporten beoefenen en trampo-
linespringen.

Ook de gegevens van strooiwagens worden gebruikt voor de nieuwe website.

Strooit.nu voor actuele 
gladheidsinformatie
Weten of er al gestrooid is, waar de strooiers nu aan het werk zijn en of er 
op een van de Noord-Hollandse provinciale wegen nog winterse neerslag 
ligt is vanaf vandaag te vinden op de website www.strooit.nu. Deze web-
site geeft actuele gladheidsinformatie over de provinciale wegen in Noord-
Holland. Weggebruikers kunnen bovendien via de website zelf gladheid 
melden.
De provincie Noord-Holland verzamelt de noodzakelijke gegevens voor ac-
tuele gladheidsinformatie al langer. Dat gebeurt op 31 stations verspreid 
over de hele provincie. Daar meten de sensoren van het gladheidmeldsy-
steem onder meer de temperatuur, vochtigheid van lucht en wegdek en 
eventuele neerslag. Ook gegevens van de strooiwagens worden verza-
meld: hoeveel zout of pekel er aan boord is, hoeveel er wordt gestrooid, in 
welk tempo de strooier rijdt en hoeveel kilometer er waar is gereden. De 
website is vergelijkbaar met buienradar.nl.

Zelf gladheid melden 
Gedeputeerde Elisabeth Post is blij met strooit.nu: ‘Wij doen er alles aan om 
de wegen ook in de winter zo veilig mogelijk te houden. Niet alleen voor 
onze inwoners, maar voor alle weggebruikers. Deze website maakt het nu 
ook mogelijk om te zien waar en hoe wij dat doen. Op strooit.nu kunnen 
mensen ook zelf aangeven waar het glad is. Dat lijken mij waardevolle toe-
voegingen.’ Zoals gebruikelijk stuurt de provincie bij gladheid ook berich-
ten via @ProvincieNH op Twitter.
De website strooit.nu is een initiatief van de provincie Noord-Holland. De 
provincie is eigenaar van het platform waarop de gegevens worden ver-
zameld. De verwachting is dat andere overheden op dit initiatief aanha-
ken. Een website van Rijkswaterstaat voor de rijkswegen is er al langer. Nu 
is vergelijkbare informatie ook beschikbaar voor de provinciale wegen in 
Noord-Holland.

Anke de Vink nieuwe wethouder
Mw. A. de Vink-Hartog is in de raadsvergadering van 8 december 2016 
benoemd tot wethouder, namens de VVD. Afgelopen zomer was er een 
vacature ontstaan na het vertrek van wethouder Karel Mens. 

Afgelopen juni werd Anke de Vink lid van de raadscommissie Samenle-
vingszaken. Die functie legt zij nu weer neer. Het vernieuwde college 
stelt binnenkort de portefeuilleverdeling vast.

Anke de Vink bij het afnemen van de eed als wethouder (foto: gemeente Uitgeest). Doet een lichtmast het niet?
Tijdens de kortste dagen van het jaar, krijgt de gemeente met enige re-
gelmaat meldingen over lichtmasten die niet werken. Dankzij uw melding 
kan de gemeente gericht de openbare verlichting repareren. Voor het kun-
nen afhandelen van de storing is het echter noodzakelijk dat er een licht-
mastnummer in de melding aangegeven wordt. Zie daarvoor meestal aan 
de voorzijde van de mast (drie cijfers, zwart op geel, ongeveer op twee 
meter hoogte). Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Burgemeester en wethouders van Uitgeest nodigen onze inwoners 
en relaties van harte uit voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.
Die vindt plaats op maandagavond 9 januari 2017, van 19.00 tot 
21.00 uur in de hal van het gemeentehuis. Tijdens de receptie vindt 
ook een huldiging plaats van de beste Uitgeester sporters van het 
sportjaar 2016. 
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